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SERIE M.
MINAHASA.
N°. 34.
MAPALOES (1926).

Ontleend aan een opstel van A. H. D. Supit in het door dr. Ratulangie te
Manado uitgegeven maandblad „Mangoeni" (1926, n". 5, biz. 82—93).

Er zijn weinig volksinstellingen in de Minahasa, die van zoo'n
grooten invloed zijn op liet volksbestaan als de mapaloes.
Het is mij daarom een genoegen te voldoen aan liet verzoek
van de redactie van de Mangoenie om een en ander mede te
deelen omtrent de mapaloes, zooals ik ze heb waargenomen in
verschillende deelen van de Minahasa.
Het doel waarvoor men zich in mapaloes vereenigt is zeer verschillend, maar de overweging is tenslotte, dat men gezamenlijk
meer vermag dan ieder afzonderlijk.
Ik laat hier overzichtelijkshalve een resumé volgen van de
redenen, die aanleiding kunnen geven, dat men in mapaloes uitkomt.
Deze zijn voornamelijk de volgende:
a. om de tuinen der deelnemers bij toerbeurt te bewerken op
een vlugge en gemakkelijke manier;
b. om hout, atap of andere boschproducten uit de bosschen te
halen v,oor den bouw van een woning ;
c. om een huis op te zetten of opnieuw te dekken.
d. om nieuwe aanplantingen aan te leggen of bosschen te ontginnen ;
e. om contanten bij elkaar te krijgen (mckekajaän); bij deze
gelegenheid brengt ieder lid een zekere som gelds mee, bestemd
voor dengene, die daartoe vooruit aangewezen is. („kaja" =
overreiken, mckekajaän = elkander overreiken".)
Het aantal leden van een mapaloes is eveneens zeer variecrend
en hangt samen met het doel waarvoor bijeen gekomen wordt.
Er zijn groote en kleine mapaloes-vereenigingen voor de bewerking van droge en natte tuinen ; de typen volgen hieronder.
rt. „mawean koeman" d.i. in het Touloursch „elkander eten
geven"; de eigenaar van den tuin, die bewerkt moet worden,
dient voor het eten van de mapaloes te zorgen; deze mapaloes
i
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wordt ook wel genoemd: „mawengian" = tot zonsondergangwerken ; (wengi = avond in het Kakasch „maendo" = den lieelen
„endo" of dag werken; in 't Ratalianscli „wawingian" = „mawengian"); waaruit natuurlijk volgt dat men tenminste gedurende
liet werk eenmaal den inwendigen mensch moet verzorgen ; gewoonlijk bestaat deze mapaloes uit 40 tot 100 personen, mannen
en vrouwen ;
b. in 't Tondanosch „mawewenangan" ook „mesapoetan", dan
wel „maerenan" genoemd. Deze mapaloes bestaat gewoonlijk uit
hoogstens tien personen.
Deze beteekenis der verschillende woorden, die meteen de soort
der mapaloes karakteriseert, laat ik hieronder volgen.
„mawewenangan" = onderling hulpbetoon ;
„mesapoetan"
= waarbij ieder zijn eigen eten meeneemt;
„maerenan"
= deze mapaloes begint laat en eindigt reeds
te 4 of 5 ure 's namiddags; er wordt niet gegeten.
Het verkiezen van een speciaal mapaloes-hoofd, komt voornamelijk slechts voor bij mapaloes voor tuinbewerking, n.1. de
„mawean koemaan" of „wiwingian".
Bij de overige mapaloes stelt men alleen een leider voor een
speciaal geval aan en iemand, die de menschen oproept door op
een schelp (pintoelang) te blazen.
Voordat men zich vereenigt tot een mapaloes voor tuinbewerking,
raadplegen gewoonlijk de ouden van dagen eerst den stand der
sterren.
Reeds van oudsher had men hier opgemerkt, dat de moessons
samengaan met de verschillende standen der sterren. Ook een
paar sterrebeelden kent het Minahassische volk reeds lang.
Ie. de „kateloean" (Mal. = bintang tiga), gunstig voor den
padiplant ;
2e. de „laker", gunstig voor den milloeplant;
3e. de „koöko" bode van den Westenwind, hier zeer berucht,
doordat bij de milloeaanplant dikwijls verwoest, boomen omver
werpt, ook zelfs heele dagen meevoert, en de kusten aan het
westerstrand onveilig maakt; visch wordt dan zelden gevangen ;
4e. de „rembana" of „mamba" (mars) die de „moesim penjakit"
inluidt, waarschijnlijk door lange droogte.
5e. de „remog" (mal. „bintang toedjoeh") die den gunstigen
tijd voor den klapperplant aankondigt.
6e. de „memoeket" die aangeeft den tijd om het wild met netten
„poeket" te vangen ;
7c. de „kaändoan" (Venus) de morgenster.
Zoodra de „kateloean" zichtbaar is, worden de menschen door
hoofden en ouden van dagen aangespoord, zich te vereenigen
tot een mapaloes. Het vormen daarvan heet in 't Tondanosch
„metetoötolan". Men gaat de negorij rond om elkander te polsen.
Zij, die bekend staan om hun ijver en goed gedrag, vereenigen
zich gewoonlijk. Zijn er nog niet genoeg personen bij elkaar, dan
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gaat er gewoonlijk één op een kruisweg staan en roert de „letek"
of „lumbal" trom. Ook wel begeeft hij zich daartoe naar bet
einde der negorij en maakt dan ook wel gebruik van een koperen
bekken, de gong of kolintang. Vaak blaast hij ook op een schelp,
de pintoelang; in 't Ratahansch de „tontoangan". Voor degenen,
die wenschen mee te doen is dit een teeken, zich daar te komen
verzamelen.
De eerste besprekingen volgen dan ; een leider wordt echter
nog niet benoemd. Afgesproken wordt, waar de mapaloes den
volgenden dag zal werken. Gewoonlijk kiest men daartoe de
dichtsbij gelegen tuinen uit, zoodoende nog anderen de gelegenheid gevende zich aan te sluiten. Dezen eersten dag- bereikt de
mapaloes haar maximum aantal leden. Slechts bij hooge uitzondering laat men later nog personen toe.
Vaak komt het voor, dat er zulk een groot aantal leden toetreedt, dat de mapaloes slechts een paar uren aan één tuin behoeft
te besteden. Alsdan worden er verscheidene op één dag bewerkt.
Dit heet „maendoan se roea" = bij twee personen den tuin bewerken, „maendoan se teloe" = idem idem bij 3 personen,
„maendoan seepat" = idem idem bij vier personen, enz.
Heeft een mapaloes dezen omvang bereikt, dan wordt een
bestuur gekozen, n.1.
Ie. de „soemesoeweng" of de hoofdleider, die den gang van
zaken regelt. Een tegemoetkoming wordt hem aangeboden in den
vorm van een dubbel aandeel in de gerechten, in het Tondanosch
genoemd „roea wowa" of „roea weteng";
2e. de „meweteng", die de spijzen en ook den arbeid verdeelt;
(„weteng" = deelen).
3e. de „toemetamor" of „loemaletek" of „koemekimbal" = de
tamboer. Ook wel „mememomong" of „mememaloe", = degene,
die op het bekken slaat, ook wel genoemd, „soemesemboeng"
= die op een schelp blaast; (semboeng = blazen).
Om 4 uur 's morgens of soms nog vroeger dient deze functionnaris de menschen te wekken door de trom te roeren, enz. Dit
is een teeken om zich klaar te maken om ten arbeid uit te gaan.
Vervolgens laat hij ze op een tweede signaal op een bepaalde
plaats verzamelen, teneinde gezamenlijk naar het werk te trekken.
Is de tijd voor het middageten aangebroken, zoo is hij het weer,
die het de mapaloes bekend maakt, evenzoo het einde van den
arbeid.
Komt de mapaloes de negorij binnen, dan roert hij ook weer
de trom of blaast op de schelp. Het voordeel, dat deze functie
hem geeft, bestaat uit het twee maal opkomen der mapaloes ten
zijnen bate. Men noemt dat „sanga soeweng" = een deel meer.
Tegenwoordig gaat men met muziek naar den tuin en keert
evenzoo terug. De muzikanten zijn leden van de mapaloes en
doen het belangeloos. De muziek bestaat uit fluiten en trom.
De „oppas" zorgt, dat ieder zijn werk behoorlijk doet. Gewoonlijk
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zijn er twee of meer van die personen ; zij deelen ook de straffen
uit, wanneer het noodig is. Zij leveren verslag aan den leider
„soemesoeweng" en hebben geen bijzondere voordeden. Vaak
geeft men aan het bestuur de titels van Gouvernements-ambtenaren.
Zoo hoort men praten van „Resident", „fiscal", „djaksa", „oppas"
of „piong", enz.
De „Djaksa" onderzoekt gerezen geschillen, en de „Resident"
spreekt vonnissen uit, welke uitgevoerd worden door de „oppassers",
de krachtige mannen onder hen. De straffen bestaan vaak uit
lijfstraffen.
Het voorgaande slaat op de groote mapaloes voor tuinbewerking.
Bij de kleinere wordt alles met onderling goedvinden geregeld.
Van het districtshoofd of van het negorijhoofd bekomt de
mapaloes een vlag en dient zij alsdan telkenmale als zij van de
tuinen terugkeert, zich te vertoonen aan dat hoofd.
In Ratahan hing men vroeger een rottanzweep aan den vlag,
als een bedreiging voor de luien en voor hen die zich slecht
gedragen.
In de negorijen waar meerdere mapaloesen bestaan, krijgen zij
een naam, die hun door het Hoofd wordt gegeven, of zij geven
het zichzelf. Dit wordt aangewend als een middel, om Ouderlingen
wedijver aan te wakkeren, opdat er goed werk geleverd worde.
De wedijver slaat soms over in vijandigheid en niet zelden
komen er bij ontmoetingen van twee mapaloesen botsingen voor,
waarbij men tot handtastelijkheden overgaat, vooral in Tondano.
Vroeger was het in Ratahan gebruik, dat een mapaloes van
de tuinen terugkeerende, in geregelde orde de negorij binnentrok
en zich naar het hoofd begaf; voor diens woning werd stil gehouden. Door den hoed af te nemen en te buigen, bewees de
mapaloes het hoofd haar eerbied; hierbij werd gezongen: „Sigi,
sigiankoc, si Kolano!" d.i. „mijn hulde aan mijn Vorst!" Zij
werden dan onthaald op arak en tabak, terwijl ze de trom roerden
en nog een paar gezangen aanhieven; daarna trok men weg, de
negorij door. Vaak kwam het voor, dat voor een hek een lamp
geplaatst werd, ten teeken, dat de eigenaar de mapaloes onthalen
wilde en hen uitnoodigde binnen te komen, waar zij getrakteerd
werden op vruchten, tabak, enz. Na afloop hiervan ging de mapaloes uiteen.
Hieruit kan blijken, hoe zeer men hier reeds van vroeger de
mapaloes op prijs stelde.
Vaak bleef de mapaloes op een kruisweg of plein tot laat in
den nacht bij elkaar om de een of andere zaak te beslechten,
waarbij dikwijls de tusschenkomst van het negorijhoofd noodig
werd, om de orde te herstellen. Tegenwoordig bezit in Ratahan
de mapaloes een eigen loods voor samenkomsten enz., zoodat
alles meer ordelijk toegaat.
Het wezen der mapaloes ondergaat langzamerhand een verandering onder den invloed der tijdomstandigheden. Het begint
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nu meer het karakter aan te nemen van een vereeniging niet
eigen bestuur. Ook zaken, die niet den tuinbouw betreffen, behandelt men tegenwoordig op vergaderingen der mapaloes.
Ook op bijeenkomsten van negorijhoofden in het districtskantoor
werden bestuursleden van iedere mapaloes in het district (elke
negorij en kampong bezit een mapaloes) toegelaten. In overleg
met het hoofd, worden dan de dagen bestemd voor diensten aan
wegen en die,' waarop de mapaloes moet uittrekken, geregeld. De
genoemde bestuursleden komen op voor de belangen hunner mapaloes en nemen in gezamenlijk overleg met de hoofden maatregelen ten algemeenen nutte. Deze hoofden zijn allen uitgesloten
van een bestuurslidmaatschap van een mapaloes. Ze dienen de
mapaloes zooveel mogelijk te steunen en zorgen dat zooveel
mogelijk alle negorijbewoners zich hierbij aansluiten; bij geschillen,
waarin het mapaloes-bestuur niet beslissen kan, moet het negorijhoofd de zaak helpen beslechten, echter niet m zijn kwaliteit als
hoekoem-toea, doch als iemand, die meer op de hoogte is van
het een en ander.
Volgens een overoud gebruik dient een ieder aan de grooto
mapaloes eerbied te betuigen, bij het ontmoeten. Men behoort
voor hen op zij te gaan en den hoed af te nemen, in het bijzonder voor het vaandel, dat de mapaloes voert. Als een sterk
staaltje van dit gebruik diene het volgende:
Een controleur der vroegere afdeelmg Belang, passeerde een
groote mapaloes. Uit onwetendheid reed hij kalm door toen een
der leden van de mapaloes eensklaps het paard bij den teugel
greep, terwijl de anderen de „tjakalele" rondom hem uitvoerden.
Het districtshoofd dat gelukkig met hem meereed, bewees de mapaloes de verschuldigde eerbied door zijn hoed af te nemen en
beval de menschen af te laten, hetgeen geschiedde, waarmede
het incident afgeloopen was.
Een ander staaltje is het volgende.
In Lotta gebeurde het eens, dat een hoekoem-toea van Katakan vergezeld van een koffiepakhuismeester, Ambonnees van atkomst, op doorreis naar Manado, een mapaloes ontmoette. De
hoekoem-toea bekend, met het gebruik, groette, de Ambonnees
niet. Deze werd nu van zijn paard gehaald en naar het wachthuis van den hoekoem-toea van Lotta gebracht. Zijn metgezel
helderde de zaak op bij het hoofd der mapaloes. Hierna mocht
hij weer vrij gaan, doch moest tusschen de mapaloes door, zijn
paard bij den teugel voeren, onderwijl ieder lid der vereeniging
de hand drukkende.
In Ratahan, werd degene die tegen dit gebruik zondigde, geprest om één uur meer te werken. Ontmoeten twee mapaloesvereenigingen elkander, dan salueeren ze elkaar met het vaandel.
Wordt dit echter door een der vereenigingen niet beantwoord,
zoo is dit een casus belli; vooral in het Tondanosche komt dit
wel eens voor.
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Bij ziekte of ongeval, of in het algemeen bij verhindering,
dient een lid van de mapaloes een plaatsvervanger te zenden,
hetzij de vader of broer, hetzij een gehuurd persoon.
üe eigenaar van den tuin, die bewerkt wordt, zorgt voor het
eten. In gevallen, waarin de mapaloes verscheidene tuinen op
een dag onder handen neemt, zorgen de verschillende eigenaren
gezamenlijk daarvoor. Bij kleine mapaloesen „mesapoetan" neemt
ieder zijn eten mee, gewikkeld in een wokablad (sapoet wikkelen).
Men noemt het in het Ratahanseh „masitatoekoes" ; „masi" =
ieder persoon en „tatoekoes" = éten gewikkeld in een wokablad,
dus „ieder" zorgt voor zijn eigen eten, gewikkeld in een wokablad.
Bij het vormen der vereeniging is reeds afgesproken waaruit
het eten zal moeten bestaan en elk dient er zich naar te regelen.
Dit eten bestaat gewoonlijk uit rijst met als toespijzen zee- of
zoetwatervisch, kippen, enz. met de noodige sagoeer (palmwijn).
Het mag echter niet overdadig of kostbaar worden. In het Ratahansche was het gebruikelijk, dat men een varken slachtte, ook
wel liet men een vijver leegloopen, om een flinke voorraad visch
op te doen. Dit zijn groote uitgaven; tegenwoordig wordt er een
speldje voor gestoken en dient ieder zijn eigen eten mee te nemen.
Langs dezen weg is het iedereen mogelijk aan een mapaloes mee
te doen, aangezien hij die groote uitgaven aan eten niet meer
behoeft te maken, hetgeen een heilzame verandering is.
In het Tondanosche, vooral in de Pantestreek, heeft men, op
het punt van eten, alles overdreven; men trakteert zelfs op
taarten, enz.
Voor het bij elkaar brengen en gereed maken van het eten,
heeft men twee à drie dagen tijd. De groote mapaloes trekt dan
ook niet eiken dag er op uit. De leden hiervan gaan in dien
lusschentijd in kleinere vereenigïngen werken om geen tijdverlies
te lijden. Bij mapaloesen waar ieder zelf voor zijn eten zorgt,
trekt men er vaker op uit.
Op een vergadering waar ieder lid aanwezig moet zijn, maakt
de „soemesoeweng" af, waar de eerstvolgende keer gewerkt zal
worden. De wijze van bewerking, hetzij met de patjoel of schop,
hetzij met het kapmes of bijl (openkappen van tuinen) wordt besproken. Komt een lid op dien dag niet met het bepaalde werktuig, dan wordt hij daarvoor gestraft.
In Tondano verdeelt de „soemesoeweng" den te bewerken tuin
in vakken, als grenzen aanwijzende een boom, een stronk, gras,
steen, een sloot enz. meteen bepalende hoeveel personen in ieder
vak zullen werken. Hij dient rekening te houden met het moeilijk
en gemakkelijk te bewerken gedeelte ervan. Is dit alles klaar,
dan laat hij de leden de vrije keuze over de verschillende vakken.
Hij zelf komt het laatste aan de beurt en krijgt zoo doende het
moeilijkste deel.
Als daarom de „soemesoeweng" met zijn taak klaar is, dienen
de anderen eveneens klaar te zijn. liet gevolg is dat er om het
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hardst gewerkt wordt. De achterblijvers moeten als bede om hulp
een lied aanheffen, luidende:
Koe tinongko tian,
Raimoe karoean !
d.i.
Ik ben een doodeter
Maar het zal mij niet nog eens overkomen.
Hij mag dit verscheidene malen zingen tot groot pleizier van
de anderen, waarna men hem eindelijk te hulp komt. Zij die zich
hieraan schuldig maken, worden genoemd „sitinoemes", ook wel
sisalaän" of „sitaka". Hun straf bestaat uit boete, hij dient drie
plakken tabak" aan ieder lid te offeren, met pinang, kalk en sirih.
Ook wordt zijn tuin het laatst van allen bewerkt bij het „kalekepan em paloes" d.i. bij het eindigen der mapaloes.
Zijn straf is verder als volgt :
Bij het binnenkomen van de negerij zingt de mapaloes:
„e, si taka, si lengei maendo soeweng, si N.N. ! d.i. „O, lui is
hij" hij kan zijn taak niet af, die N.N. !"
Ook wel zingt men:
Linga, linga-nae e kaloekar!
Tinongko bentoean,
Si rai makaendo soeweng
Si N.N. ngarana!
d.i.
„Hoort, hoort dorpsgenooten !
Een groote maag heeft hij
Maar hij kan zijn taak niet af
Zijn naam is N.N. !
In Ratahan moet een lid, dat achter is met zijn werk, zelf
zingen :
„Ja, malawang ke
Si kapala parenta wawingian."
di
„Ik overtrad het gebod
van het Hoofd der mapaloes.
Nadat hij dit verscheidene malen gezongen heeft, springen de
anderen hem pas bij.
Zijn straf is ook wel, dat zijn makkers hem toezingen:
„Moerende te, moerende te
Si N.N. to malawang ke
Si kapala!
d.i.
Schaam je, schaam je N.N. dat je het gebod
van het hoofd der mapaloes overtrad !
Bij het werken vormt de mapaloes een rij, echter zoo, dat zij
elkander niet hinderen. Men plaatste een vrouw naast een man,
opdat deze laatste zijn buur helpen kan, als zij achter blijft. De
mapaloesstraffen kennen geen onderscheid tusschen een man of
vrouw. Toch zorgt men, dat de vrouw er zooveel mogelijk vrij
uit loopt, In het Tondanosche is dit tegenwoordig zelfs zoo, dat
men de vrouw niet laat werken; zij gaat dan intusschen een
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kantje haken of iets dergelijks, om den tijd te dooden en past
op de kleeren der mapaloes; de mannen nemen, haar deel op
zich. Gewoonlijk zijn ze dan haar aanbidders, hetgeen als gevolg
heeft rivaliteit en conflict, dikwijls gewapend conflict.
Men tracht elkander voor te zijn; luiert men een beetje, of is
men traag, dan voelt men eensklaps de zweep van den „oppas".
Wil hij tegenstreven, zoo beletten de makkers het hein. Üit is
een ongeschreven mapaloeswet. De oppas brengt dan na afloop,
zijn rapport uit.
Mapaloesbepalingen en straffen zijn:
Ie. ieder behoort op het bepaalde uur aanwezig te zijn, bij
overschrijden hiervan ontvangt hij slagen;
2e. ieder moet voorzien zijn van de afgesproken werktuigen, welke
zich in goeden staat moeten bevinden ; straf: idem, idem als boven ;
4e. wie volgens rapport der „oppassers" niet goed werkt, wordt
beboet en uitgejouwd als boven beschreven, of krijgt lijfstraf.
Bij het eten worden den gestraften slechts rijst en zout voorgezet,
dat zij in de brandende zon verorberen, of in den regen.
5e. moet iemand zich even verwijderen, dan dient hij daarvoor
eerst vergunning te vragen ; doet hij dit niet, dan moet hij de
rottan voelen ;
6. bij slecht gedrag komt de rottan ook te pas.
Op Ratahan laat men, als er twee zijn, die gestraft moeten
worden, beide personen met den rug naar elkaar gekeerd staan,
met beide handen een stuk hout van ongeveer 1 | voet lengte
vasthoudende, welk stuk hout op hun schouders rust. Nu moeten
ze trachten neer te hurken tot groot pleizier der omstanders. Ze
moeten dit zoo lang doen, tot het publiek er genoeg van heeft.
Ook nog aan vrouwen dient men in Tondano straffen toe, b.v.
al de vuile kleeren moeten zij wasschen (het is gewoonte, dat de
menschen twee stel kleeren meenemen, een werkpak en een om
mede huiswaarts te keeren). Werkpak noemt men in Tondano ook
wel „pakean n ai toempa", d.i. kleeren waarmee men afdaalt (n.1. in
de sawah).
De straffen, welke de mapaloes in Ratahan tegenwoordig oplegt,
zijn niet meer zoo zwaar en onteerend. Ze bestaan nu meer uit
boeten. De vroegere straffen zijn niet meer noodig, om de menschen
het slechte van hun gedrag te doen inzien, wijl zij zichzelf meer
na- als voordeel berokkenen.
Gedurende den arbeid worden zangen aangeheven om elkander
aan te moedigen en de blijmoedigheid er in te houden.
De liederen zijn heel fijn van beteekenis. 't Zijn gewoonlijk
lofliederen, gewijd aan de Goden, hoofden en den gastheer en
gastvrouw; in vele zangen wordt de zegen der Goden afgesmeekt
voor het werk. Bij zware beeren- of negorij dienst, 't verrichten
van zwaar werk (het hout slepen) enz., zijn de gezangen vaak
zinnelijk, daar gewoonlijk de vrouwen thuis blijven. Men doet dit
om het zware van den arbeid een beetje te vergeten.
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Wordt op een mapaloes door jongens soortgelijke zangen aangeheven, dan voelen ze dadelijk den zweep.
Op Tondano kent men ook een soort hulpbetoon de „mengeri".
Dit komt voor bij de tuinbewerking, oogsten, het opzetten van
een woning, 't vernieuwen van een dak, het verplaatsen van een
woning, enz.
Men is echter niet gebonden dit terug te betalen. Vrienden en
naaste bloedverwanten worden bijeengeroepen om het werk te
verrichten. Ze doen dit belangloos, maar worden zeer goed onthaald. Groote onkosten gaan hiermee gepaard en het werk is niet
zoo goed als bij de mapaloes.
Bij de mengeri is geen tucht en discipline; men komt bij
elkander uit vriendelijkheid tegenover den uitnoodiger.
Gewoonlijk roept men een „mengeri" ook alleen maar, als men
niet bij een mapaloes behoort en een werk niet alleen verrichten
kan. Mengeri beteekent woordelijk „uitnoodigen".
Bij het opzetten van een woning en het dekken daarvan,
heeft men van de voren al het materiaal reeds klaargelegd.
N a s c h r i f t . Aan de sobere, zakelijke uiteenzetting van den
heer Supit kunnen wij het volgende toevoegen.
Het wezen van de mapaloes wijst op een sterk communaal
karakter van de oud Minahassische samenleving. Wij hebben wel
eens hooren betoogen dat de mapaloes wortelt in de agrarische
structuur van de Minahasa maatschappij. Dit inzicht kunnen wij
niet deelen. Ook andere gebieden van Indonesia zijn agrarisch
en toch kent men er de mapaloes niet.
Een communale gemeenschapszin is de grondslag en ook alleen
als wij dit aannemen is het begrijpelijk waarom men ook in
ander dan landbouwwerk in mapaloes uitkomt. Merkwaardig is
ook de „hardhandige" discipline die in de mapaloes gehandhaafd
wordt.
Het mapaloeswezen is inderdaad een der hoofdpeilers van de
Minahasa samenleving.
Hebben wij den cortimunalen gemeenschapszin als de psychologische basis aangewezen, economisch wortelt de mapaloes in
een samenleving waarin de persoonlijke arbeid prevaleert als
„ruilmiddel". De leden „ruilen" of leenen elkanders arbeidskracht.
De door den heer Supit ook genoemde makakajaän waarbij
de leden geld bijeenbrengen en afdragen aan den ontvangenden
gastheer is de moderniseering der mapaloes.
Een der nieuwste snufjes op mapaloesgebied is de mapaloesbelasting; men verzamelt geld om het te overhandigen aan het
lid, dat met den fiscus op gespannen voet begint te geraken.
De verschillende kleine vereenigingen voor onderling hulpbetoon in Manado hebben mede als grondslag de mapaloesgedachte.

SERIE M,
MINAHASA.
N°. 35.
S A W A H - V E R P A N D I N a IN TONDANO E N S A M E N W E R K I N G
(MAHAP ALOES) IN D E MINAHASA (1926).

Ontleend aan een rapport van dr. C. L. van Doorn, opgenomen in het
Blaadje van het Volkscredietwezen, 1926; nl. blz. 176—182 aldaar.

O n d e r z o e k T o n d a n o. Het onderzoek, dat in Tondano gehouden is draagt door liet verschillend karakter van de te onderzoeken landstreek een ander karakter dan dat, wat in Tonsea
gehouden is. Van den landbouwconsulent van Tondano verkreeg
rapporteur de volgende gegevens:
Onderzoek naar het verpanden van gronden in het district
Tondano.
Onderdistrict

Aantal
grondbezitters
met
met
beonbez waard zwaard totaal
bezit bezit

Totale uitgestrektheid der
bouwgronden (in baoes)

Waarvan
verpand
(in baoes)

sawahs

droge
grond

sawahs

droge
grond

Toulour

1363

1127

2490

908

1014

37p

156

Eris

1510

214

1724

125

1156

58

3

Kakas

2457

district

5350

Totaal bedrag
waarvoor deze
zijn verpand

sawahs

droge
grond

f 198018 ƒ19134
41054

174

623

3080

997

3938

222

21

72693

2258

1964

7294

2030

6108

655

180

311765

21966

Rekening houdend met het feit, dat de bewoners van het
district Toulour aan inkomstenbelasting moeten betalen:
onderdistrict Toulour f 13.561
„
Kakas „ 13.628
district
Toulour f 34.824
komt men tot de volgende gemiddelden.
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VerhoudingsSchuld per baoe
getal
sawah
totaal schuld
totaal belasting

Schuld per
verpande
baoe sawah

Schuld per
hoofd bevolking

ïoulour

16

f218

f538

f 11

E ri s

5

328

708

4

K akas

5

73

328

4

District

10

154

576

7

Bij de beoordeeling van deze cijfers moet men er rekening
mede houden, dat verkoop van sawahs in het Tondanosche onbekend is. De landbouwers verpanden dus hun sawahs onderling
of aan buitenstaanders om dezelfde redenen als in andere streken
van den Archipel grond verkocht wordt. Aangezien het verkoopen van gronden in de laatste jaren in den Archipel een
grooten omvang heeft genomen, ligt er in het vele verpanden
van sawahs, zooals dit in Tondano geschiedt, volgens bovenstaande
cijfers niets frappants. De pandsommen zijn zóó hoog, dat het
voor den verpander niet veel uitmaakt of hij zijn gronden verpandt dan wel verkoopt.
Toch is de toestand, waarin het economisch leven van de
landbouwbevolking in Tondano verkeert, verre van rooskleurig.
Een onderzoek door de heeren Wenas, Kawilarang, landbouwleeraar en rapporteur in de negorij Taler, gehouden, heeft eenige
aanwijzingen gegeven, hoe de situatie in het district beoordeeld
moet worden. Het dorp Taler werd nader onderzocht, omdat
daar volgens de cijfers de verpanding de grootste afmetingen
heeft genomen. Meer dan de helft van de sawahs waren in dit
dorp verpand.
Het bovengenoemd verhoudingsgetal, dat voor het district 16
bedraagt, was in dit dorp 27- Het bleek echter, dat het desahoofd van Taler boven zijn collega's van andere dorpen uitsteekt
in ijver, zoodat zijn opgaven veel nauwkeuriger geacht moeten
worden dan die van anderen, die stellig verschillende verpandingen
niet opgegeven zullen hebben. Men gaat dus het meest veilig,
wanneer men aanneemt, dat de opgaven van Taler de situatie
in het geheele onderdistrict Toulour weergeven.
Het bleek, dat in het dorp Taler sawahs tot een gezamenlijk
bedrag van f18.078 verpand zijn. Voor f6.760 waren sawahs
verpand aan lieden die geheel buiten de eigenlijke dorpshuishouding staan, zooals onderwijzers, inl. leeraren, tuinbezitters
van Tonsea etc. Dorpshoofden van de eigen negorij en omliggende negorijen hadden voor f 1320 in pand genomen. De grootte
van de sawahs, die verpand waren aan lieden buiten de eigenlijke desahuishouding staande, bedroeg ongeveer de helft van
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alle verpande sawahs. De overige verpande sawahs hadden de
negorijbewoners over en weer verpand.
De pandnemers, welke buiten het eigenlijke dorpsleven staan,
laten hun gronden in deelbouw door de dorpsbewoners bewerken.
Het resultaat van dit onderzoek is niet bemoedigend. Het blijkt
toch, dat een vijfde à een vierde van den grond feitelijk in
handen is gekomen van lieden, die geen wezenlijke belangstelling
in den landbouw kunnen hebben, voor een bedrag, dat de helft
bedraagt van het totale bedrag, dat voor het in pand nemen van
alle tot nu toe verpande sawahs is betaald.
Degene, die hun sawahs aan niet-landbouwers verpand hebben,
zijn bijna alle lieden, die zich niet aan den landbouw gewijd
hebben. Ten deele waren het leegloopers, ten deele handelaren,
verkoopers en beambten. Het is jammer, dat hun grond niet in
handen van echte „tanis" is gekomen.
Het werk van den landbouwvoorlichtingsdienst wordt zeer belemmerd door dit „absentisme" van de feitelijke grondbezitters.
De zwakke economische positie van de landbouwbevolking
van Tondano blijkt verder uit de geringe belastingbedragen, die
binnenkomen.
De aanslag bedraagt volgens de hierboven genoemde cijfers
ongeveer f 0.50 per hoofd.
De ontwikkeling van deze landstreek wordt ten slotte zeer
belemmerd door de vele „grondperkara's".
D e „ m a h a p a l o e s w a n g " v e r e e n i g i n g e n en d e
c r e d i e t i n s t e l l i n g e n in d e M i n a h a s s a ,
Een van de meest kenmerkende eigenaardigheden van de
Minahassasche samenleving is de sterke neiging, die haar leden
hebben, om zich ter bereiking van een gemeenschappelijk doel
aaneen te sluiten.
De oudste vorm van samenwerking is die, waarbij de gronden
gezamenlijk bewerkt worden (mahapaloes). Aan het hoofd van
de groepen stonden de kepala's mahapaloes. Zij zorgden, dat er
met ijver gewerkt werd. In hun taak werden zij ter zijde gestaan
door den „piong" die de leden van den groep met een „lidi"
(een zweep uit drie stokjes bestaande) een slag mocht toedienen,
indien er te weinig gewerkt werd. De groepen stonden dus onder
strenge leiding.
Een andere vorm van samenwerking, waaraan Graafland in
zijn boek over de Minahassa, dat in 1867 uitgekomen is, nog
niet spreekt, is die. waarbij men het uitleenen van geld beoogt.
Deze „mahapaloes wang" clubs zijn zoodanig georganiseerd,
dat de leden om beurten een bedrag in ontvangst kunnen nemen
dat hun medeleden bijeen hebben gebracht. Schematisch voorgesteld is de regeling als volgt:
In het geval er tien leden zijn, die maandelijks bijeenkomen,
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waarbij aangenomen wordt dat van liet geleend bedrag 10 pCt.
rente moet worden betaald.

I n g ebr aclil
A

B

C

D

E

F

Ie maand
2e
„
3e maand

ƒ10 / 1 0 ƒ10 ƒ10 | / 10 ƒ10
„ 1 0 „ 10 | enz. j

„H

„11

9e maand

/'H

/ u ƒ11

G

H

I

Opgenomen

/10

/10

/10

A f 90.—
B. / 91.—

„10 i „10 j enz.
enz.

C. f 9 2 . —
l

De „mahapaloes wang" vereenigingen vindt men in een zeer
groot aantal in de Minahassa. In twee dorpen werd met deze
vereenigingen kennis gemaakt.
..
D o r p K a i m a (nabij Airmadidih). In deze negorij met 1000
inwoners waren op bet oogenblik van onderzoek 8 „mahapaloes"
clubs gevormd.
Bii enkele van deze clubs was bet aantal deelnemers groot
(ongeveer 60), waren de inlagen gering (5 à 50 ct.) en de betalingstermijnen kort (één week); bij anderen was liet aantal
deelnemers klein (ongeveer 10), waren de inlagen hoog (ongeveer f 101 en de betalingstermijnen lang (een maand). In deze
negorij ontvingen ongeveer 5 menschep wekelijks en 3 menschen
maandelijks een bedrag van de „mahapaloes clubs. Voor een
dergelijk klein dorp zou een dorpsbank, die een evengroot aantal
leeningen in die perioden plaatste, reeds een vrij grooten omvang
ie

Zoo n iemaiid, die aan de beurt is om het geld in ontvangst te
nemen (de volgende wordt gewoonlijk door loting bepaald) op
dat oogenblik het geld niet noodig heeft, dan kan hij zijn voorrecht aan anderen, die na hem komen, verkoopen. (Indien het
een bedrag van f 100 geldt voor bijv. f 5 ) .
De „mahapaloes wang" vereenigingen m deze negorij hebben
strenge bepalingen voor hun leden.
Indien iemand, die reeds een bedrag ontvangen heeft, te lang
talmt met het storten van zijn deel, dan wordt hij beboet met
een geldsom van fO.50 1 ).
Indien iemand, die nog geen geldsom ontvangen heelt te lang
talmt met het storten van zijn deel wordt hij beboet met een
geldsom van f 0.25.
,
Te laat verschijnen na het vastgestelde uur wordt beboet met
een geldsom van f 0.50 1).
D o r p T al e r (nabij Tondano). De „mahapaloes wang vereenigingen zijn in dit dorp anders georganiseerd.
i) Deze bedragen gelden voor het in het schematisch voorbeeld gegeven
geval.
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Het dorp bestaat uit drie nederzettingen, waarvan elk zijn
club heeft. Het gevolg hiervan is, dat rijk en arm aan eenzelfde
club deelnemen. De inlagen zijn hier evenals de bedragen, die
in ontvangst genomen kunnen worden, ongelijk van grootte.
liente wordt niet berekend.
Aan het hoofd van elke club staat een kepala djaga, die dikwijls door een goeroe wordt bijgestaan. Men kent hier dus een
soort clubbestuur. De eerste club telt in deze negorij 29 leden,
de tweede 30, terwijl de derde juist ontbonden was. Het dorpshoofd oefent toezicht op de clubs uit. In Tondana bevorderen
de dorpshoofden de mahapaloes wang vereenigingen, omdat deze
vereenigingen hen bij het innen der belastingen goede diensten
kunnen bewijzen. Wanbetaling komt zoo goed als niet voor.
Indien het kamponghoofd een wanbetaler moet oproepen, hetgeen zelden voorkomt, wordt deze „maloe" en betaalt. Een
enkele maal wordt voor te Iaat betalen een boete van f 0.10
geheven. Te laat op de samenkomsten verschijnen wordt ook
met een bedrag van f 0.10 beboet. Als een lid van de mahapaloes sterft wordt de weduwe van haar verplichtingen ontslagen.
De inlagen bedragen van f 1.— tot f 5 . — .
V e r g e l ij k i n g t u s s c h e n d e m a h a p a l o e s c l u b s en d e
c r e d i e t c o ö p e r a t i e s . Wanneer men de credietcoöperaties van
Tonsea en Moeoeng met de clubs vergelijkt vindt men er verschillende trekken in die aan deze laatsten herinneren. De coöperatie
Tonsea lama heeft zich zelfs uit een mahapaloes club ontwikkeld. Het oorspronkelijke boek van deze club is nog bij de
boeken van het bankje te vinden.
De trekken in de credietcoöperaties, die aan de mahapaloes
clubs herinneren, zijn de volgenden :
a. de zeer strenge boetebepalingen van de coöperatie Moeoeng.
De strenge hand, waarmede deze coöperatie geleid wordt stemt
overeen met die, welke de clubs bijeenhoudt;
b. de positie der kepala djaga's en mewetengs die bij de coöperaties van Tonsea lama dezelfde is als bij de clubs van Taler;
c. de neiging bij de coöperaties om van tijd tot tijd de vereenigingen te ontbinden.
Uit het bestaan van de coöperaties van Moeoeng en Tonsea
lama blijkt, dat de bevolking aan het starre systeem van de
clubs ten deele ontgroeid is. De moderne coöperatie kan geld
van buiten tot zich trekken, hetgeen bij de mahapaloesclubs
onmogelijk is. Aan den anderen kant hebben de mahapaloesclubs
bepaalde eigenaardigheden, die niet verloren mogen gaan, in het
bijzonder geldt dit voor de strenge bepalingen, die de clubs
kenmerken. Het is zoo geheel iets anders of de leden van een
vereeniging de strenge voorschriften van ouds kennen of die
door een buitenstaander, i.e. een ambtenaar worden opgelegd.
Van verschillende Minahassers vernam rapporteur, dat het
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karakter van de clubs zich in verschillende deelen van het land
sterk gaat wijzigen. De strenge geest in de oudere clubs hangt
gedeeltelijk hiermede samen, dat zij als het ware op den drempel
van de kerken Zondagsmorgen werden opgericht. De nieuwere
clubs daarentegen hebben meer een verbond met de dansvereenigingen gesloten.
Voor wat deze mahapaloesclubs betreft kan rapporteur zich
geheel aansluiten bij de opmerking van den landbouwconsulent
van Setten, die in ziin economisch rapport opmerkte:
„Slechts zij nog opgemerkt; dat voor vrijwel alle denkbare
„zaken mahapaloesvereenigingen worden opgericht en het derh a l v e waarschijnlijk moet worden geacht, dat uit deze alom
„bstaande vereenigingen iets goeds geboren kan worden, m i t s
, aan de noodige leiding, toezicht enz. meer aandacht wordt
„geschonken dan tot nu toe het geval is".

SERIE M.
MINAHASA.
N°. 36.
DE EL WINNING VAN VEE I N DE A F D E E L I N G MANADO (1920).

Zie de rondvraag van 1919, vermeld in Adatreehtbundel XIX, biz. 451.

1. Uit een brief van den resident van Manado.
Mij werd als éénige afwijking [van liet te Bondowoso inzake
veepaclit geldende adatrecht] medegedeeld, dat voor wat betreft
deze afdeeling het eerste jong per se aan den eigenaar toekomt.
Blijft het bij één jong, dan wordt de waarde (prijs) er van gelijkelijk verdeeld tusschen eigenaar en deelwinner.
2 .Uit een brief van den gouvernementsveearts te Manado uit 1920.
Deelwinning van vee komt hier algemeen voor, zoowel voor
runderen en paarden als voor varkens, waarbij de eigenaar de
dieren in verzorging en gebruik geeft aan een ander onder de
bedinging van goed verzorgen, waarbij dan het eerste jong of de
helft van den eersten worp voor den eigenaar is en het tweede
jong of de tweede helft voor den verzorger.

SERIE M.
MINAHASA.
N°. 37.
Mr. J. C. K I E L S T R A OVER MINAHASISCH A D A T R E C H T (1914).
Ontleend aan een bespreking in Tijdschrift Binnenlandseh Bestuur 1914,
blz. 258 261, van de vijfde aflevering van deel I van „Het adatrecht van
Nederlandsch-Indië'' door mr. C. van Vollenhoven.

. . . Ten aanzien van enkele streken, waar ik met het adatrecht ook eenigszins bekend ben, veroorloof ik mij . . . op sommige punten een afwijkende meening.
Dat het bijvoorbeeld in de Minahasa dikwijls zou voorkomen
dat men van familienaam en voornaam verandert, heb ik bij een
stelselmatig onderzoek naar het familierecht aldaar niet waargenomen. Integendeel, ik heb den indruk gekregen, dat het, nadat
de voornamen eenmaal zijn ingeschreven,nagenoeg nooit geschiedt,
dat die worden veranderd, en dat dit ook ten opzichte van familienamen uitzondering is. Kan hier ook een misverstand in het
spel zijn? De hulppredikers, die de namen registreeren, hebben
niet altijd de Minahassische gewoonten hierbij gevolgd, bij voorbeeld niet aan een buiten huwelijk geboren kind, dat aldaar,
als de vader het heeft erkend, diens familienaam draagt, ook al
is hij gehuwd, dien naam bij de inschrijving gegeven. Is misschien
uit het feit, dat er dus meerderen zijn, die anders heeten dan in
hun doopacte staat vermeld, ten onrechte de conclusie getrokken,
dat zij den familienaam veranderd hadden?
Ook wat de inrichting van het Minahassische dorpsbestuur
betreft, kan ik met de daarvan gegeven voorstelling niet geheel
instemmen. Zij geeft slechts een kijk op één kant van dat bestuur, namelijk voor zoover het optreedt als het dorp in zijn
geheel, als gemeenschap, vertegenwoordigend tegenover het Gouvernement en het districtshoofd als vertegenwoordiger daarvan.
Maar er is nog eene andere zijde en ik geloof, dat die zeker
niet minder belangrijk is. Ik bedoel het geval waarin het' bestuur
van het dorp naar binnen optreedt en dat niet als uitvoerder
binnen eigen kring van Grouvernementsbevelen en verordeningen
b.v. op heerendienst en belasting, maar in maatschappelijke' aangelegenheden, bij voorbeeld bij bemiddeling over bruidschatzaken,
30
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bij echtscheidingen, en dergelijke. In al die gevallen is het niet
het dorpshoofd met de kapala djaga's en mewetengs, die optreedt,
maar het dorpshoofd, met de oudste ingezetenen, de notabelen.
Ter eere van de Inlandsche Christenen in de Minahassa moet
ik opkomen tegen de voorstelling, dat speciaal de huvvelijkszeden
der Christen-Minahassers te wenschen zouden overlaten. Waar de
geheele bevolking nagenoeg gekerstend is, zullen de afwijkingen
van den juisten weg natuurlijk het talrijkst zijn onder die Christenen, maar buiten de hoofdplaatsen, waar men het eigenlijke
Minahassische volk eerst leert kennen en niet de stadsmenschen
onder hen, is de verhouding werkelijk niet slecht.
Eene andere opmerking, die ik zou wenschen te maken, is
deze, dat mijne bevinding inzake de godsdienstig gemengde
huwelijken ander is dan die op blz. 335 wordt vermeld. Niet de
vrouw gaat over naar den godsdienst van den man, doch veeleer
geschiedt het juist omgekeerd en volgt de man de vrouw. Ook
zijn gemengd Mohammedaansche-Christelijke huwelijken niet talrijk,
in de meeste gevallen gaat de Christen tot den Islam over, zelden
geschiedt het omgekeerde.
Ook inzake het bruidschathuwelijk heb ik een anderen indruk
gekregen dan de schrijver van het besproken werk. Naar mijne
meening is deze van naam veranderd, maar komt hij in de geheele Minahassa, ook onder de Christenen en ook in de meest
ontwikkelde families, nog voor. Iets anders is het dat men het
onder de Minahassers niet behoorlijk meer acht, dat de vader
der huwende vrouw voordeel zou trekken van de betalingen, ter
zake van het huwelijk zijner dochter gedaan; men meent, dat
hij hetgeen overblijft na de kosten van haar uitzet en de huwelijksfeesten, aan zijne dochter behoort uit te keeren. Maar zulk
een soort van contra-geschenk vindt men ook elders, bij voorbeeld in de Bataklanden, en men heeft hier dus vermoedelijk te
doen met eene ontwikkeling van het Maleisch-Polynesisch recht.
Kwam het bruidschathuwelijk trouwens niet op groote schaal
voor, dan ware niet aannemelijk te verklaren, hoe het getal
buitenechtelijke geboorten een omvang kon hebben als dit inderdaad heeft. De reden is, dat men zich zeker door het bruidschathuwelijk niet minder vast verbonden acht dan door het
„kawin per Compania", gelijk het huwelijk ingevolge Staatsblad
1891 n°. 38 nog altijd in den volksmond heet, daarmede bewijzend, hoe weinig het volkszaak werd, wat toch eene huwelijksregeling zeker moet zijn.
Volkomen stem ik in met den bewerker, waar hij zegt, dat
er reden is tot twijfel, of de bevolking wel doordrongen is van
de noodzakelijkheid om hare huwelijken door den landraad te
doen ontbinden. Zij zelve acht zulk eene ontbinding in het geheel niet noodig en daadwerkelijk bestaat dan ook de bemoeienis
van den landraad hierin, dat dit college op verzoek van beide
echtgenooten bekrachtigt, wat die zelf reeds hebben tot stand
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gebracht, alweer tegenover hoofd en oudsten van de negorij. De
scheiding komt daarenboven als regel eerst voor den landraad
als daar een bijzondere reden voor is, bijvoorbeeld als men opnieuw wil kawin per compania. In de meeste gevallen is ook
hier echter het adathuwelijk reeds voorafgegaan.
Overigens wijk ik nog op een saillant punt af van Prof. van
Vollenhoven. Van alle zijden is mij medegedeeld, dat de erfgenamen in de Minahassa w e l gehouden zijn alle schulden van
den overledene te betalen, onverschillig of zij in den boedel
daarvoor voldoende baten vinden. Wel werd er bij gevoegd, dat
onder familieleden dikwijls de afrekening achterwege blijft, met
dien verstande, dat het bestaan van de schuld later tegen de
erfgenamen wel wordt ingeroepen, als er bijvoorbeeld sprake is
van hunnen steun voor het bijeenbrengen van den bruidschat
van den schuldeischer. Schulden aan vreemden als handelaars
zouden echter ten volle betaald moeten worden.
Ten slotte nog, dat mij niet is gebleken, dat men gehuwd
zijnde, het verzorgingscontract niet zou kunnen aangaan zonder
toestemming van de echtgenoote, wel, dat het ten aanzien van
de echtgenoote geen gevolgen heeft.
De adatregeling voor Langoan is blijkbaar in het vergeetboek
geraakt, nergens dan in den adatrechtbundel 1 ) kwam ik haar
tegen. Niemand sprak er met een woord over.
>) Zie Adatrechtbundel III, blz. 177—185, en X, blz. Vd en 277. — Noot
van de commissie.

SERIE M.
MINAHASA.
N°. 38.
HET HUWELIJK IN DE MINAHASA (1894).

geen huwelijk wordt in de Minahasa gesloten, dat niet
vergezeld gaat van eet- en danspartijen.
Laat ons zien hoe het gaat met eene inlandsche vrijage.
De jongeling schrijft aan de uitverkorene zijns harten een brief,
liefst op een dubbel vel, waarin hij haar zijne liefde betuigt in
vele groote, nietszeggende zinnen, waarbij hij gaarne den naam
van Tuhan Allah a a n h a a l t . . . . Wanneer het meisje kennis genomen heeft van den brief, schrijft zij eenige letters terug, indien
zij de pen heeft leeren hanteeren ; anders geeft zij aan den een
of anderen bekende haar antwoord mee, dat dikwijls gunstig
luidt, maar iu het tegenovergestelde geval bij den afgewezene al
heel zelden hartzeer zal zetten.
Heeft het meisje den jonkman aangenomen, dan dient ook
hare familie gehoord te worden, want als die bezwaren heeft,
kan er van eene trouwerij geen sprake zijn. Tot die bloedverwanten rekent men niet alleen de ouders, want ook broers, ooms
en neven in den zooveelsten graad hebben in deze aangelegenheden een woordje mee te praten ; sterker, het veto van een achterneef,
vooral als deze tot de notabelen behoort, kan zoo zwaar wegen,
dat een blauwtje voor den minnaar het onvermijdelijk gevolg is.
Welke de groote hinderpalen al zoo kunnen zijn, die een
huwelijk in den weg staan? Verschil van stand in de eerste
plaats: het meisje, dat van de bangsa is (eene soort inlandsche
adel), mag geen gewonen kampong-inlander huwen, voorals als
deze geen betrekking heeft bij het gouvernement. Een ander bezwaar kan zijn, dat de jonge man als een Don Juan geleefd heeft.
Maar het voornaamste bezwaar bestaat in den regel daarin, dat
de arme jongeling niet kan voldoen aan de menigte eischen van
's meisjes ouders. Deze vragen dan een zoo hooge harta, dat
het voldoen daaraan boven de krachten van den jongeling of
zijne familie gaat. Die harta kan bestaan of uit eenige stukken
wit en gekleurd katoen met wat sarongs, of uit eene hoeveelheid
rijst en een paar varkens, of uit een huisje of lapje grond en
wat men nog meer kan bedenken, dat voor den inlander van
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betrekkelijk groote waarde is. En nu denke men niet, dat die
harta verlangd wordt ten voordeele van het meisje! In geenen
deele! Het zijn gewoonlijk uitsluitend de oudelui die daarvan profiteeren en die den aanstaande altijd zooveel trachten af te zetten,
als maar eenigszins mogelijk is.
er zijn [in de Minahasa] geen armen, ieder heeft zijn eigen
padituin, dien hij zelf onderhoudt. Dan kan men ook nog opmerken, dat het verschijnsel van het overgroot aantal dochteren
Eva's in dit zonnige land veel minder sterk is dan in Europa.
En wij dienen hieraan noodzakelijk nog dit toe te voegen, dat
de Alfoer niet veel schoonheidszin bezit en weinig kieskeurig is,
zoodat de leelijkste meisjes, zelfs Albino's — voor wie men oyer
het geheel toch een griezel heeft — vroeger of later in het
huwelijk treden. Is het dan een wonder, dat de maagschap van
het meisje nauwlettend uitziet naar een en bruidegom, die zooveel
mogelijk voordeel aanbrengt? Men behoeft toch geen vrees te
koesteren, dat de jonge maagd ongehuwd zal blijven.
De verloving is beklonken en er moet langzamerhand aan liet
uitzet der bruid gedacht worden. Dit is zeer eenvoudig en wordt
wat het bruidstoilet betreft, bekostigd door den bruidegom. Heel
dikwijls naait zij zelve het, en anders wordt dit werk aan eene
vriendin opgedragen. . . .
.
..
Toonden de beide jongelieden in hun verlovingstijd al weinig
liefdevuur, gedurende de bruidsdagen neemt het meisje, — voor
het oog der wereld althans — eene niet minder gereserveerde
houding in acht. Van naast elkander zitten en een vertrouwelijk
gesprek voeren, van minnekoozen geen sprake
Tien à veertien dagen voor de voltrekking van het huwelijk,
begeeft het jonge paar zich met de getuigen, te paard ot per
kar, naar de standplaats van den controleur, in wiens afdeehng
de negorij van het meisje gelegen is, en hebben de formaliteiten
van het aanteekenen plaats. In den tijd tusschen het aanteekenen
en de, voor de Christenen verplichte, huwelijksinzegening, heerscht
er in den kampong, waar de . . . jonkvrouw woont, eene groote
bedrijvigheid. Op een der erven — liefst op dat van de ouders
der bruid — verrijst een ruime sabuwa (eene soort van luchtige
loods), en kippen, varkens, eieren, meel, wijn en wat niet al,
worden derwaarts gebracht door verschillende familieleden. Vrienden en kennissen helpen het menu voor het maal op den trouwdag
opmaken en verlichten het werk van 's meisjes ouders door zich
te belasten met het braden van het gevogelte, liet koken en roosteren van speen varkentjes en het bakken van koekjes en taarten
De bruidegom . . . sleept . . . water aan of helpt houthakken. . . .
De gewichtige dag is eindelijk daar en het bruidspaar begeeft
zich in optocht naar de kerk, waar het huwelijk voltrokken zal
worden door den zendeling of den inlandschen gemeente-voorganger. . . .
Voor de kerkelijke plechtigheid heerscht niet veel belangstelling,

MINAHASA

22

men mist er zelfs de ouders en naaste bloedverwanten
Een
ieder heeft het veel te druk met de toebereidselen voor de eetpartij . . . (men begeeft) zich naar de woning- van de ouders der
jonggetrouwde vrouw — [en gaat] naar de sabuwa, waar lange
gedekte tafels staan. . . .
De eereplaats aan den disch bekomt het jonge paar; de gegoede familieleden zitten dicht bij hen, de andere komen aan
het ondereind. . . . Men eet met een buitengewonen eetlust, behalve
de bruid... Praten doet zij evenmin [„ook de bruidegom spreekt
niet veel"].
. . . . Na eene pauze van een paar kwartier of van eenige uren
(al naar mate de rijsttafelfuif in den avond of op den middag
plaats had) neemt de danspartij een aanvang
Den ganschen
nacht tot in den ochtendstond wordt doorgedanst, ook door de
jonggehuwden, die evenmin op dezen avond blijken van teederheid geven.
Den volgenden avond wordt de partij doorgaans weer voortgezet— Maar dan is het trouwfeest ook werkelijk afgeloopen,
en man en vrouw gaan naar hun padi-tuin, om daaraan de vereischte zorgen te besteden. Heel dikwijls blijven de jonggehuwden
nog een tijdlang bij de ouders der bruid inwonen, totdat zij zich
een eigen huis hebben verschaft . . . die nieuwe woning [wordt]
op feestelijke wijze . . . ingewijd
H. E. K. in TNI. 1894 I blz. 357—365; aldaar ontleend aan
de N. R. Ct.

SERIE MMINAHASA.
N°. 39.
OUDE GEGEVENS (1870-1891).

Huwelijken tasschen familieleden zijn met geoorloofd tot en
met achterneven en nichten (tjoetjoe bersoedara); daarentegen
wel tusschen de kinderen van deze laatsten, en ook tusschen
henzelven als zij een verschillenden van hebben, door b y gesproten te zijn uit een vrouwelijke linie die door aanhuwehjking
een anderen naam verkreeg. Neven en nichten (annak bersoedara)
mogen echter in geen geval met elkander trouwen. Als reden
voor dit verbod (dat men, even als alle ongeoorloofde zaken,
posan noemt) wordt opgegeven, dat door een zoodanig huwelijk
het den schijn heeft, alsof men zijne ouders wil beschaamd maken
en hunne bevelen niet opvolgen.
Niet gaarne zullen de inlanders een weduwnaar of weduwe
trouwen: zij zijn bevreesd alsdan
^ ^ ^ ^ ^ T
Het koppensnellen is geheel afgeschaft, ofschoon het nog zoo
heel lang niet geleden is (1862), dat het m het geheim werd
gepleegd Dit had vooral plaats bij het overlijden van den een
of ander, als wanneer steeds een ander persoon moest worden
gedood, én de schedel (takin), nadat het bloed van den gedoode
daaruit Was gedronken, nabij het graf moest worden opgehangen.
Later werd die ook wel, uit vrees voor ontdekking, te zamen
met het lijk begraven.
,
,
Hiervan was geenszins wraakzucht de aanleidende oorzaak,
maar het geschiedde enkel tot troost van de bloedverwanten van
den overledene, daar zij toch nu de smart niet alleen te dragen
hadden, maar er nog andere personen waren die door het verlies
van een hunner betrekkingen in droefheid gedompeld werden.
Het snellen van vrouwen was ten eenenmale ongeoorloofd . ..
TNI. 1870 II, blz. 5.
Bii srensquaesties, zoo tusschen districten en negorijen, als
tusschen personen eener zelfde negorij, wordt nog meermalen
het eten van aarde toegepast. Het heeft de beteekenis, dat de
Godheid hem, dien de grond in eigendom toebehoort, met een
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lang leven zal zegenen; terwijfhet voor den overtreder daarop
moet doelen, dat, zooals hij nu aarde eet, ook de aarde spoedig
hem zal inzwelgen, of met andere woorden, dat hij weldra zal
sterven.
TNI. 1870 II, blz. 9.
De wijze waarop tegenwoordig [1870] bij de Toumpakëwa de
Alfoersche huwelijken worden gesloten, moge hier in het kort
vermeld worden.
Heeft een jongeling het voornemen opgevat zich in den echt
te begeven, dan laat hij zijn oog gaan over de verschillende
meisjes in zijne woonplaats of eene der naburige negorijen . . ..
Eenmaal eene keuze gedaan hebbende, zoekt hij onder zijne
vrienden of bekenden er een uit om als zijn gemachtigde op te
treden; zoodanig persoon (somwijlen eene vrouw) heet in het
T. P. ghagharen en in andere dialecten waloek.
Hij tracht dan in het geheim met dezen gemachtigde te spreken . . .
en draagt hem op tot het meisje te gaan, en . . . van haar vergunning te verzoeken voor een bijzonder onderhoud. . . . de ghagharen [begeeft] zich naar de woning van het meisje en handelt
geheel volgens de gedane opdracht....
Heeft het meisje geen zin in dien jongeling, dan antwoordt
zij in het algemeen, dat het niet kan doorgaan .... [Anders] antwoordt zij den ghagharen: „ . . . k a t hem zich dan wenden tot
mijne ouders" (of bloedverwanten, als deze haar verzorgen).
Ook deze taak moet de ghagharen volbrengen
Bestaat er wederzijdsche genegenheid tusschen de jongelieden
dan gebeurt het zelden, dat de ouders of bloedverwanten hunne
toestemming weigeren.
Heeft hij die bekomen, dan haast de ghagharen zich dit gunstig
bericht aan den jongeling mede te deelen.
Van dit oogenblik af worden de beide jongelieden als verloofden
beschouwd, en is het hun veroorloofd elkaar bij verschillende
werkzaamheden de behulpzame hand te bieden.
De jongeling roept die hulp meermalen in om zijne kleederen
te herstellen of te wasschen, terwijl het meisje hem verzoekt de
voor haar benoodigde kleederen te gaan koopen.
Zoo ook staan van nu af de wederzijdsche ouders elkaar gedurig in alles bij.
Gedurende den tijd der verloving moeten zij zich behoorlijk
in acht nemen: de jongeling mag geene andere meisjes het hof
maken, of zich onbehoorlijk gedragen; evenmin het meisje, daalde geringste overtreding of buitensporigheid eene verbreking deibelofte kan ten gevolge hebben
Deze verloving kan verscheidene jaren duren, zonder dat er
iets omtrent het huwelijk bepaald wordt.
Is de jongeling daar eindelijk toe besloten, dat moeten zijne ouders
een persoon (niet den ghagharen) opzoeken die goed zijn woord kan
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doen, om dien naar de ouders van het meisje te zenden, ten
einde met dezen te onderhandelen over de huwelijksgift (Mal.
harta, Alf. aroro).
Bij de Toumboeloe is het gewoonte, dat zoodanig persoon van
de wederzijdsche ouders elk f 1 of een schotel ontvangt, terwijl
de ouders van den jongeling hem dien dag te eten geven;
maar bij de Toumpakëwa is dit niet gebruikelijk. De huwelijksgift verschilt naar gelang van omstandigheden. Is het meisje de
dochter van een districtshoofd, dan kan de harta bedragen van
100 tot 150 stukken lijnwaad (kajoe moeris) en van 5 tot 10
manden met borden; voor de dochter van een gegoed persoon
wordt de helft en minder bedongen ; en bij arme lieden zijn van
1—5 stukken lijnwaad en 1 à 2 stellen borden reeds voldoende...
Is de harta naar de woning van de ouders der bruid overgebracht, dan mogen zij nog niet te zamen wonen.
Het daartoe meest geschikte tijdstip wordt door de ouders
vastgesteld, omdat zij tijd behoeven voor het gereed maken deispijzen tot het feest benoodigd.
Dit in orde zijnde, bepalen zij een dag van samenkomst, en
wordt er gewoonlijk des morgens bij de ouders van den bruidegom en des namiddags ten huize van de bruid een groote
maaltijd gegeven.
Alleen de familiebetrekkingen worden hierbij genoodigd.
De jongelieden nemen aan tafel tusschen hunne ouders plaats.
De oude lieden die mede aanzitten, moeten beurtelings het jonge
paar toespreken, en des avonds tegen 6 à 7 uur begeleiden ook
deze hen naar hunne eigene woning, van welk oogenblik af zij
als man en vrouw erkend worden.
De Clercq in TNI. 1871 II, blz. 32—34.
[1878] De uitgestrektheid vroeger wel eens ontgonnen grond,
en waarop nog steeds regten worden erkend, is ... verbazend
groot ...
Zelfs van weer met bosch begroeide gronden bestaan bezitters,
zoogenaamde toewan tannah (landheeren).
TNI. 1891 I, blz. 140.

SERIE M*
MINAHASA.
N°. 40.
E T H N O G R A P H I S C H E G E G E V E N S (1927).
Ontleend aan: Catalogus van 's Bijks Ethnographisch Museum, deel X I X , 1927

De literatuur over Noord-Celebes is niet zoo omvangrijk als
die over Midden-Celebes. Vooral belangrijk zijn eenige oudere
beliebten uit den tijd, voordat liet Christendom in de Minahasa
het heidendom verdrongen had, o.a. de verhandeling van van
Spreeuwenberg in het Tijdschrift van Nederlandsch-Indië (7e
jaargang, 4" deel), van Padtbrugge in de Bij dr. T. L. Vk. 3 e
volgr. I en die van Riedel over de Minahasa in 1825 (Tijdschr.
Bat. Genootschap, deel XVIII). Voor lateren tijd zijn vooral de
publicatie van Meyer en Richter over Celebes en het werk van
Graafland over de Minahasa van belang, terwijl ook de Sarasin's
en dr. Kaudern dit gedeelte van Celebes bezochten en beschreven.
. . . . Een gordijn met voorstellingen uit het Rämäyana . . . . is
wel zoo goed als zeker uit Voor-Indië ingevoerd, daar overigens
in de Minahassa alle sporen van Voor-Indischen invloed ontbreken,
ook in de talen (blz. V—VI).
. . . . S c h i l d , (rangko), . . . . van geelkoper, de buitenzijde met
uitgeslagen figuren versierd
Aan de binnenzijde langs het
midden een houten rug met handvat . . . . — Het dateert uit de
17e eeuw. Sedert lange jaren worden zulke schilden niet meer
vervaardigd. Zij zijn alleen in handen der hoofden, in wier familiën
zij als erfstukken (poesaka) van vader tot zoon overgaan. Zij zijn
alleen bij toeval te verkrijgen, zooals dit schild, dat buit werd gemaakt bij de expeditie in de Tomori-baai in 1857. Te Limbotto
en in de Minahassa zijn nog enkele dezer schilden. Bij feestelijke
optochten en spiegelgevcchten zijn voorvechters er mede toegerust.
Gorontalo (blz. 99).
H a a r b o s j e s , van gesnelde koppen, ter versiering van het
gevest van zwaarden dienende, aan rotanstaafjes, met rotanreepjes omvlochten, twee aan houten klosjes bevestigd. — Deze drie
voorwerpen zijn het eenige, wat in die streek nog van den eigenaardigen beschavingstoestand is overgebleven. Thans is de inlandsche
maatschappij op Europeeschen voet ingericht. Minahassa (blz. 100),
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. . . . H o o f d d e k s e l va» lieden, die de kabësaran vormen (sapeo
e opas), bestaande uit een breede, ringvormig samengebogen strook
schors, die omkleed is met rood katoen, waarop trapvormige uitknipsels van wit en blauw papier zijn vastgenaaid, terwijl een
aantal rechtopstaande bosjes van hanen- en kippenvederen aan
den binnenkant van den ring met hunne stelen zijn bevestigd.
Met kinband van rood katoen. Minahassa (blz. 100).

SERIE N»
GORONTALO.
N°. 15.
BOEOOLSCHE ADATRECHTSTEE.MEN (1925).
De commissie dankt deze verzameling, die met opzet wat ruim genomen is,
aan den heer W . J. D. van Andel.

A.
adato; (Mal.) zede; adato lipoe, 's lands zeden; adato no lipoe,
landszede.
adjaro; (Mal.) leering, onderwijs, beleering; mogadjaro, beleeren,
onderwijzen, 'n lesje geven; doe'mogadjaro (doe'= doelo?) zal
'n lesje krijgen; ta'doe'mogadjaro (doe' = doemaä) onderwijzer,
opvoeder; ta'doemaä adjarono, beginnend leerling, dien een
lesje wacht; ta'doe'adjarono (ta'=taoe) gevorderd leerling die
een lesje krijgt; ta'niadjaro, volleerde, welopgevoede, die een
lesje kreeg; diako adjaro, onopgevoed.
adjimato; (Arab.) talisman.
agoe; en, plus, eisch, roof; koeniagoe, geroofd goed; ta'niagoe,
geroofde (-mensch) ; mo'goe, eischen, willen ; diila mo'goe, onwillig; no'goe, geeiscbt, gewild; mogogoe, rooven, berooven;
nogogoe, geroofd, afgenomen ; tinogogoeanoe, beroofd.
akalo; (Mal.) list; akalo molanggato, slim („lange list"); akalo
moleëto, sluw („leelijke list"); gokalo, bedrog, verleiding, dwangvoorstelling; mogokalo, bedriegen; motogokalo, bedrogen liebben;
kinoakal'ono, bedrogen zijn; mokiaka-akalo, tot bedrog aanzetten; ta'motogoka-gokaïo, bedrieger, verleider (van aard);
mogoka-gokalo, verleiden, dwangvoorstelling wekken.
ala; verkrijging (door handeling); moala, behalen, gangbaar, gewild; mogola, halen, verkrijgen; noalo, gewonnen, behaald,
buitgemaakt; nogola, gehaald, verkregen; mokoala, overwinnen,
winnen, (strijd, spel); ta'mokoala, overwinnaar, winner (in tweekamp of spel); nokoala, overwonnen-, gewonnen hebben (in
tweekamp of spel) ; koala, overwinning (in tweekamp of spel) ;
niala, gewonnen, (strijd, buit, winst); al'agoe, winning, (van
geding of oorlog) ; koTagoe ('1' = ala), winnen, ik win, die
wint het; ta'mokoTagoe, die aan de winnende hand is (eenling); oembilo too moko'j'agoe, winnende partij; noko'la agoe,
gewonnen-, overwonnen hebben, („eisch behaald"); ala-ala, klop-
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baan (voor hanengevechten); pogolaägi, haal nader; pogolaäko,
haal weg; ala-alalono, halend; ngala, ontginning van oerwoud;
bomo-ngala, 'hofpoort; alanagi (n als verbinding?) „verkrijging
herwaarts" (dat kregen wij voor ons); ala 'anagi ('a — wa),
haal hierheen ; alanoem'agi (oem' = oemoe), „uw hierheenhaling"
(wat ge binnenbracht); m'agi alano ("j, Z ™j°) lokken tot naderen, -tot neerstrijken.
ali; bruikbaarheid, schikking, mogelijkheid, toelating, geschiktheid; moali, mogen, schikken, 't gaat wel, („boleh"); maäh,
bruikbaar (-iets te worden, „djadi"); naäli, bruikbaar geworden,
(„soedah djadi"); koali, geschiktheid hebben (-iets te doen:
„nanti bisa") ; mokoali, geschikt, (iets te doen : „bisa") ; mopoali,
doen lukken, bij machte zijn; moalilono, zoo kan 't wel, is
geschikt ; maalilono, 't voldoet, 't volstaat, gepast ; dia moali,
't mag-, 't schikt-, 't gaat niet; dia maäli, onbruikbaar, niet te
benutten, ongepast; maäli toetoe, waardeerbaar, („djadi soenggoe"); dia moalimoe, staat niet in uw macht, ge vermoogt
niet; 'ali-ali (zeldzaam gebruikt; vgl. sub: taoe) jongste^ koepopoaliako, iets dat op afstand werkt ; maäli'po, ('po — epo)
dat wordt me eventjes fijn! papoaliaginio, dat hij toone wat
hij hier teweegbrengt, („moet zijn vermogen herwaarts betoonen");
ta'maäli, bruikbaar mensch.
ama- (ook: oema) vader (hein toesprekend); ti ama, vader (van
hem sprekend); ti ama watoko, stiefvader (van hem sprekend);
oema doka, oom (oudere broer van vader of van moeder);
oema didi, oom, (jongere broer van vader of van moeder).
ami; overneming, (schenksel, stortsel, afschrift, nabootsing);
lijdende vormen:
niami, — lono, overgenomen zijn ; koeniami, het overgenomene
(copie); amiano, neem het over; amiono, dat waarvan — 't geen
dat overgenomen wordt; pinagomiano, overgebracht zijn; koepinogomiano, het overgebrachte (origineel);
b e d r ij v e n d e v o r m e n :
mogomi, overnemen; nogomi, overgenomen; gomilono, vereischte
overbrenging; mogomilono, het —, er is over te brengen;
nogomilono, het —, er was over te brengen.
anako; kind, jong, spruit (ondergrondsche-); auak'i ('1 —tl),
kind van . . . . ; anak'oe ('oe = koe) mijn kind ; anak'ioe ('10e —
tioe) uw kind; anak'io, ('io = tio) zijn-, haar kind, -jong, de
spruit er van; anako maäne, jongen, zoon; anako boeai, meisje,
dochter; pokoeanako (-maäne, -boeai), neef, nicht, (kind van
broer of zuster); anako toetoe, eigen kind („echt kind"); anako
pinoeloeto, vondeling („gevonden kind"); anako même, zoogkind („borstekind"); anako niala, pleegkind („buitkind"); anako
watoko, stiefkind; anako oenono, weeskind; anako pingi, zie
sub: pingi; monganako, baren; moponganako, verlossen, („doen
baren"); pinonganako, geboorte, geboren; nonganako, verlost,
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(„gebaard hebben"); 'inanak'ano ('i — ti) bloedverwant; 'ita'anako, (ta' = taoe), 't kindje, („de kindmensch"); anako taoe,
menschekind.
andoeko; begrip, verklaring; andoeke, verklaar het; andoek'io,
('io = nio), dit beteekent, 't wil zeggen ; andoek'ano, doen begrijpen, verklaren, uitleggen; mongondoeko, willen-, zullen
verklaren; mokoandoeko, begrijpen; koandoek'anono, is het
begrepen; kinoandoek'anono, 't is begrepen ; andoek'an'io, zijne
uitlegging, zooals hij 't verklaart.
anoedoe; afdrijving (met een e strooming); mogonoedoe, afdrijven;
mopogonoedoe, doen afdrijven; nogonoedoe, afgedreven (buiten
bereik); kinoanoed'ano, afgedreven (verleden); anoed'ano, laat
afdrijven; ta'nianoed'ano, afgedrevene (mensch); koenianoed'ano,
het afgedrevene.
apa; loering; maa mogopa, op den loer gaan; doe'mogopa ( d o e ' =
doela), op 't punt van te beloeren ; naa mogopa, op den loer
gegaan; kinoapaäno, beloerd geworden; apaäno, staat beloerd
te worden.
apadoe ; spraak, taal ; mogopadoe, spreken ; maiüi apadoe, spreekwoord, zegswijs (vgl. sub: tangoelo); apad'ilo ('ilo = nilo), hun
taal; apad'ami ('ami = nami), onze taal; 'padanoe (infex an),
bespreking, overleg; mogogopadanoe, bespreken, overleg plegen;
apa-apadoe, praat, praatjes, gepraat; koapa-apadoe, er wordt
gepraat, praats hebben ; apadoe tongo boeka, 'n enkel woord
(-spraaks); pinogogopad'ananono, verloofd, (zie ook sub: nika);
ta'pinogogopad'ananono, verloofde(n).
apale; complex van sago- of cocospalmen.
apajo; drasgrond.
asala; (Mal.) afstamming, oorspronkelijkheid; asal'io ('io = nio),
eigenlijk, indien slechts.
atadoe; aanroep, beroep, benaming, roepnaam (vgl: tangoelo);
mogotadoe, aanroepen, lokken, noemen, roepen; nogotadoe,
aangeroepen-, gelokt- geroepen hebben ; niatad'ano, aangeroepen,
gelokt, geroepen (-zijn) ; ata-atadoe, aanroepend, roepend, lokkend, noemend; atad'an'io (an'io = an o + nio), zijn aanroep,
de roepnaam dien hij gaf; niatad'anonio, door hem-, door haar geroepen, -aangeroepen ; pinokiatad'aginio, hem overhalen te komen.
ato; slaaf; atonioe, uw slaaf (pers. vnw., I e pers.).
atoro ; (Mal.) orde, regel ; atorano (infex an), verordening, regeling, welgemanierdheid; diako atoro, wanordelijk, ongeregeld;
diako atorano, ongemanierd; gotoro, toespraak, opdracht, aanbieding; mogotoro, toespreken, opdragen, aanbieden; uogotoro,
verl. lijd: opdragen, aanbieden.
B.
balaka; (Boegineesch? 't Mal.: „balaga"? Zonder voorvoegsel
ongebr.); ta'balaka ( t a ' = taoe), man die zich als vrouw voordoet, in kleeding en in haardracht: „geskchtswisselaar".
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bali; tegenspreker, vergelder, tegenstander (als: tegenstander in
gevecht, dier of mensch als schader, die (goed of kwaad)
terugdoet); mobali, vergelden, beantwoorden, terugdoen; baliono,
vergolden, beantwoord, teruggedaan, (toornig); baliano, vergolden, beantwoord, (kalm); balian'ako toelito, beantwoord
den brief; balion'ako, doe eens wat terug (tartend); balian'ako,
zeg dan wat terug (welwillend).
baloe; handel; mobaloe, handelen; baloe baloe, handelswaren;
ta'pobobaloe, handelaar.
bangoesa; (Mal.) geslacht, aanzienlijk-; bangoesa-radja, geslacht,
van vorstelijk-; bangoesa-papadoe, geslacht, opgekomen-; bangoesaano, geslacht, oud-.
baratoe; heffing van dobbelspel; baratoe no togo (togo — lamp),
heffing van dobbelspel over nacht.
bata; zorg, ongerustheid; mobata, zorgdragen; bata-bata, bezorgd-,
ongerust zijn.
.
be'e (soms ook: bo'e, —1); wijf, oud woord, evenals nggai (kerel).
Slechts passend tusschen bedaagde echtelieden.
'bee; (gerekte doffe e) zie sub: lebe.
biasa- (Mal.) gewoonheid, gemeenzaamheid; koebiasa, ding van
gewoonte; mobiasa; gewoon, gemeenzaam; biasalono, gewendheid; nobiasalono, gewend geworden; mobiasalono, gewend
worden, wennen.
biiagoe; (Mal.: piara) verzorging; momijagoe, verzorgen; bibijag'oemo, 't door U verzorgde; Oo kakai, tia koewon'oemo; Wigiëagi hibiiag'oemo kami. „O, grootvader, dit is het uwe; schenk
mij van Üw verzorgden." (Aanroep van den Aardgeest, door
een offerend jager).
bilaDgo; (Soend. : bilang), telling; momilango, tellen; mbilango,
geteld.
bindelo; onvruchtbaar (individueel).
binoli; geldschuld; ta'kobinoli ( t a ' = taoe), schuldenaar.
bobato; (Ternate) Rijksgroote, mantri.
boeai; vrouwelijkheid, huisvrouw; ta'boeai, vrouwmensen ; ti boeai,
de vrouw des huizes; ti boeaikoe, mijne vrouw; boeaito, jouw
vrouw; boeainio, zijn vrouw; koeboeai, vrouwelijke zaak, wijfiesdier; boeloli boeai, zeug.
boeboe; stomheid; moboeboe, vermoedelijk stom; noboeboe, is
stom; ta'boeboe, stomme.
boegoni; (Mal.: barani) durf; moboegoni, durven; mopoboegom,
doen durven ; mopoboegoni boeloli, „de varkens doen durven",
(men vermeent, dat sommigen het vermogen hebben, om de
wilde zwijnen af te sturen op jonge klapperaanplanting ; de
„durf" der dieren blijkt dan hieruit, dat zij ondanks wonden,
palmen van over de twee meter stamhoogte beklauteren, om
de kronen te vernielen).
boeka; woord; apadoe tango boeka (zie sub: apadoe).
boeli; (ongebruikelijk); moboeli, geld leenen; mopoboeli, geld
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uitleenen („doen leenen"); boeli-boeli, afgeleend (n.1.: geld);
boeliono, geld geleend hebben ; ta'nopoboeli, schuldeischer, geldschieter; pinopoboeli, uitgeleend (n.1.: geld); (vlg. binoli, doengoe
en moeli).
boeliano; medium, bezetene, (gelegenheids-) ; motomoeliano, bezetenheid opwekken, offerfeest houden; notoboeliano, is bezeten,
een geest voer in (vgl: lati).
boeloto; (heldere o-klanken) zwangerschap; boelo-boeloto, zwanger
(vorm van duur).
boeloto; (doffe o-klanken), I. vrucht (menschelijke-, dierlijke-),
II. uitleening (voorwerp, benoodigdheid); moboeloto, leenen;
boelot'ano, uitgeleend; boelo-boeloto, in uitleening; niboelotiano,
af geleend; pinopoboeloto, in leen gegeven; pinopoboelot'ano, in
leen gekregen.
boendo; (van touw, bindrotting, bijeenkomst, liefde-e. a. banden)
breking; moboendo, zal-: afbreken, stukgaan, scheiden; momoendo, zal worden-: verbroken, stukgekregen ; noboendo, ging-:
stuk, scheiden; nomoendo, werd-: stukgekregen, gescheiden,
verbroken; boendo-boendo, stukkend, verbroken (toestand van
duur); boend'ono, stukmaken, verbreken; mopoboendo, doen
stukgaan, doen scheiden; boend'onggoe, stukgemaakt door mij :
„mijne verbreking"; boeboendoano, echtscheiding; moboeboendoano, echtscheiding willen, voornemen tot-; noboeboendoano,
echtscheiding volvoeren, -volvoerd.
boengo; vrucht; momoengo, I. vruchtzetten. II. maleo (vogelsoort); nomoengo, vruchtdragen; boengo no koepango, rente,
„vrucht van munten").
boengolo; I. doofheid II. uitstoeling, geslacht (stam); boengoboengolo, doof, doof zijn, ben je doof; ta'boengo-boengolo,
(ta' —taoe), doove; boengolo boelatoe, bamboestoel (boelatoesoort); tongo boengolo toembango, een sagostoel; doeijano boengolo
pepe, twee pisangstoelen; ta'tongo boengolo, menschen van
eenzelfde afstamming; motomoengolo, stoelt die uit, die stoelt
uit; koboengolo, er is ruzie; mokoboengolo, ruzie maken, -krijgen;
boengol'ano, oor, ('t uitwendige-) ; bwoeango boengl'ano, oor,
('t inwendige-, „oorgat"); biïgoe boengol'ano, oorrand(en).
boeni; verscholenheid, kreupelbosch; boeni-boeni, verborgen blijvend (onopzettelijk), wegschuilend (natuurl. ligging); monoeni,
zoeken in verbergende omgeving; boeniagoe, zandbank.
boetingo; overtuigingsstuk, bewijs.
boewato; stranding; momoewatoe, op 't droge sleepen, -gesleept
worden; boewa-boewato, op 't strand gelegen; mopoboewato,
op 't strand zetten, doen stranden; niboewat'ono, op 't droge
gesleept; boewatono, op 't droge te sleepen; noiboewato, gestrand.
bogoe; I. nieuwheid. II. gnetum gnomon; koebogoe, nieuw,
nieuwigheid; koebogoe'po ('po = epo), nieuw (de zelfstandigheid);
bogoe no taoe, maagdom.
boïja, grootmoeder; bo'ïja bonggele, overgrootmoeder.
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bolaano; Europeaan, Europeesch; tilo bolaano. de Europeanen
(en gelijkgestelden).
bojango; oversteek (-van zee of rivier); bojang'ono, horizont;
mojango (m wisselletter), misselijkheid, zeeziekte; moja-mojango,
misselijk-, zeeziek zijn; tamojanga (ta = ter?), misselijk-, zeeziek worden; kamojango, broodboom, -Wucht, (zadendragende
soort); momojango, oversteken (-van zee of rivier); nomojango,
overgestoken (-van zee of rivier); pobobojango, moeten oversteken (-van zee of rivier) ; ta'binojango l ^ x in Y iemand van
den overkant (in zoover binnen horizontskring).
bolango; overvaart (tusschen oevers, tussehen schip en wal); mobolango, overvaren (tusschen oevers, tusschen schip en wal);
nobolango, overgevaren (tusschen oevers, tusschen schip en wal);
koepobolang'ano, veer, (de plaats, de inrichting); ta'pobolang'ano,
veerman, jolleman.
bole; huis; taoe no bole, huisbewoners, gezin, (vormelijk); toeango
bole, huisbewoners, gezin, (onvormelijk); ta'togi hole, huisheer;
bole la, spinrag.
boli; (van hout, hoorn, been, stok-rottan, bamboe, metaal) breking;
moboli, zal stuk gaan; inomoli, stuk krijgen (-te verwachten);
noboli, stuk gegaan; nomoli, stuk gekregen; boli-boli, stukkend
(vorm van duur); boliano, afbreken, atap afnemen; bohono,
stukmaken, (zal gebeuren); bolionggoe, door mij stukgemaakt.
boliko; verandering; moboliko, veranderen (willen-, zullen-); noboliko, veranderd; koboli-boliko, is veranderend; doe moboliko,
(doe' = doelo) verandering aanstaande; uobolik'ono, veranderd
hebben, -geworden; nobolik'on'agi, van aanzien veranderd;
pinobolik'ano, heelemaal veranderd zijn; giboli-bohkano, een
en ander-, veel veranderd.
boloe; verweeuwing; noboloe, verweeuwd; ta'boloe (ta — taoe),
weduwe, weduwnaar.
;
bomo; poort, deuropening, ingang; 'abomo ('a — wa), in-, bij ae
poort; bomo ngala, poort van een bouwveld, ingang tot erf;
inogile bomo, verzoeke toelating, mag ik binnenkomen; ïgiè
bomo, „schenk ingang", (sexueel bedoelen); mokibomo, „laat
mij er in", (sexueel bedoelen).
bondaio; omtuimeling; momondalo, gaan tuimelen, -zwaaien;
kobónda-bondalo, tuimelend, zwaaiend; doelo moibondajo, op
omtuimelen staan; noibondalono, omtuimelend, (het gebeuren);
goni noibondal'ako, pas omgetuimeld ; bonda-bondalo. (ligt-) omgetuimeld, (toestand van duur); nai bondal'ono, „tuimel niet":
Aquila in hoogsten stand; mobondalo, boschlioenders strikken;
bobondalo, strikstel voor strikken; pobondalo, lokhaan voor
strikken; manoeko nibondal'ano, gestrikt boschhoen.
bonde; aan wendsei; mobonde, aanwennen; kobonde, 'n aanwendsel
hebben; kobonde-bonde, zich aangewend hebben.
bondoeto (van: pandoeto); paring, bijslaap (grof); monondoeto
30
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(id: momandoeto) paren, beslapen; bondoet'an'agi (id: pandoet'an'agi) je kunt 't me doen.
bonggele; (klemtoon op: ngge), vrouwelijke ouderdom, oudje,
(menscli of dier); mobonggele, oud worden, (van vrouwen en
wijfjesdieren); nobonggelelono, oud geworden; boïja bonggele,
zie sub: bo'ija; bonggelele jajoekano, Aquila in ondergang;
ta'bonggele, oud vrouwmensch ; 'ita'bonggele, ( = ti taoe b . . . )
liet-, van het oude vrouwmensch.
bonila (Holl.: banier?) vlag; monoewalo bônila, de vlag planten;
mopoöeli bonila, de vlag hijschen; papoüelilon'io ( = p . . . lono
nio), het hijschen er van (van de vlag).
boongo; (de dubbele o gerekt en dof), verte, afstand; moboongo,
ver, veraf, op afstand; boong'io ('io = nio), de afstand er van.
booso; (dubb. o als voren), belasting, (algemeene-).
boti; te zeer, te bar; dia boti, 'tis niet zoo erg; nai boti, maak
het niet te bar; nai boti pokalaboenge, geef-, maak-, doe niet
te veel; boti pokalaboenge, te veel; dia boti kopirisaja, niet
erg te vertrouwen.
botoeko; getrouwheid, volgzaamheid; mobotoeko, trouw-, gehoorzaam zijn, napraten, gelijk geven; mobotoek'ano, onafscheidelijk
zijn, achterna loopen; pobotoeko, volg, gehoorzaam.
botoro; draaitol-dobbelspel.
bvvoegoe; verjaging; momoegoe, verjagen; boebwoegoe, vogelschrik; nibwoegoe, verjaagd.
bvvoekato; ontbinding (-van bindsels); mobwoekato, te ontbinden;
momoekato, ontbinden; nobwoekato, ontbonden zijnde; nomoekato, ontbonden hebben; bwoeka-kwoekato, ontbonden blijvend;
bwoekate, (de klemtoon verspringt van bwoe op fez, vgl: oekato)
ontbind.
bwoeko; ontsluiting; mobwoeko, ontsluitbaar; momoeko, ontsluiten;
nobwoeko, openstaande (deksel of deurblad); nomoeko, opengemaakt, ontsloten, (verl. tijd); bwoeko-bwoeko, openblijvend;
bvvinoekoano, opengemaakt (deelw.); bwoekoë, maak open.
bwoela; schuim, vlok, golvekuif; ta'bwoela, albino (mensch);
koebwoela, albino (dier); bwoelaäno, goud; bwoelaäno moata,
ongezuiverd goud, („onrijp-"); bwoelaäno moloetoe, zuiver goud,
(„rijp-"); bwoelaäno bonggilo, stofgoud, (zand-"); bwoeango
bwoelaäno, mijnput, („goudgat"); pepe bwoelaäno, pisang emas.
bwoele; I. bijslaap (kiesch), II. wijf (minachtend); mobwoele, beslapen (kiesch)bwoendoe; hoop, (zand, terreinbuit, scheepstouw); tongo bwoendoe,
'nhoop (heeleboel), een hoop (ordelijk); momoendoe, ophoopen
(zand), opschieten (scheepstouw) ; bwoendoe-bwoendoe, opgehoopt, opgeschoten (toest. v. duur), (vgl: kamboe en poendoeko).
bwoenolo; tewaterlating; momoenolo, tewater sleepend, -gesleept
wordend; bwoeno-bwoenolo, tewater gelaten (pas-); nibwoenol'ono, afgesleept (verl. deelw.); bwoenolono, af te sleepen.
bwoeta; aarde, grond; 'abwoeta ('a = wa), op den grond; ti
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bwoeta pitoe no tapi, de zevensfeerige aarde; ti bwoeta opato
dilito, de vierdeelige grond ( = 't Rijk Boeooi); bwoeta motambalo,
strook tusschen twee rivieren, („breede grond"); tilo togi bwoeta,
de heer van den grond (Boeoolscbe Rübezahl); diono bwoeta,
grondcijns (in natura).
bwoetodoe; walging, verrotting, foei; mobwoetodoe, walgen, verrotten; nobwoetodoe, walgde, verrot; mokobwoetodoe, zijn naam
vergooid; kinobwoetod'ano, walgelijk, vergooide naam; boöe
no bwoetodoe, stank,"walgelijk luchtje.
bwoetoe; teelballen, vorstenzoon, koosnaam: „prins je"; kalito
bwoetoe, balzak; gandonga bwoetoe, schaamheuvel; bwoetoeano,
lubben, gelubt; mogile bwoetoeano, bestemd tot lubbing; manoeko bwoetoeano, kapoen.
bwoetoengo; dikwijls; bwoetoe-bwoetoengo, aanhoudend (vorm
van duur); bwoetoeng'ano, telkens; bwoetoengo onoe, telken
dage; bwoetoengo lolaoengo, telken avond; bwoeto-bwoetoengo
lolaoengo, avond aan avond (vorm van duur); bwoetoeng'a'
(a' = ano), regelmatig.
D.
daoewa; (Arab, da'wa) aanklacht, vordering; daoewaano, aange, ta'doedaoewaano, < ta' = ) beklaagde, gedaagde;
klaagd, gedaagd; t a > m o d a o e w a ,
\ taoe- j aanklager, eischer;
madaoewa, aanklagen, vorderen.
dia; niet; dia o'lono, er is niets, er gebeurt niets; dia oloewo,
niet voor de hand, niet in de buurt; diaoewono, niet te verschaffen, onvindbaar; dia'po('po = epo) nog niet; diako, zonder;
kodia, mis (vormt, afwisselend met: kodii, ook het equivalent
voor: bagini); diadoe, geen; diadoe olo-olo, zonder omslag,
(„geen wat ook maar"); diadoe kodoegoe, bloeding gestelpt,
geen bloeding (-meer); diadoe kotegi-tegi, verstopping („geene
ontlasting"); boi dia, niet soms, i s ' t soms nietwaar; dia kolia,
niet (als een) ,papegaai (d. w. z.: mijn eigen naam noem ik niet);
ta'dia, degeen die niet . . . .
dldi; kleinheid, kleinte, kleine; modidi, klein (nog-); modidiko,
klein (-in z'n soort); bwoekidoe dididiko, heuvel „(kleine berg");
Loeoko-didi, Kleine baai (aardrijkskund. naam); modidiïngino,
kleinsoortig, dwergsooftig; didi-didiko, zachtjes; koedidiko pinokodoka, 'n kleingheid groot voorstellen (spreekw.); ta'diti didiko,
zie sub: diti; kookodidiko (dubb. o dof en gerekt), allergeringste;
tootoodidi (dubb. o dof en gerekt) weinig; totodidiko, minder;
todidik'ako, aanstonds, nog 'n beetje, nog eventjes.
digoemo; I. beheersching, macht tot heerschen, II. handdraclit:
zwaar; modigoemo, I. heerschen, beheerschen, bemachtigen,
vatten, mennen, II. aan de hand dragen (iets zwaars); bwoeta
kinodigoem'ano, beheerschten grond; bwoeta kinodigoem'an'
oeuio, door u beheerschten grond; kodidigoemo, gezaghebbend,
machtig; ta'kodidigoemo, gezaghebbende, machtige, heerscher;
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digoe-digoemo, aan de hand dragend (iets zwaars); pinodigoem'
agi, aangedragen hebben (aan de hand, iets zwaars); ta'kinodigoem'ano, gevangene, gevangen genomene; ta'kinodigoem'ano
wa ripatejanano, krijgsgevangene; ta'modigoemo tindigat'io,
voerman, koetsier.
diila; neen, o n . . . , geenszins; diila toetoe (klemtoon laatste
lettergr.) onwaar; diila mopijo, onschoon, onsmakelijk, ondeugend; diila rnogoe, zie: agoe; diila koginaä, onlust, niet houden
van . . . ; diila 'aginaäkoe ('a = wa) geenszins mijne bedoeling;
ta'diila, niemand.
dikolomo; donkerheid, duisternis; modikolomo, donker-, duister
worden, 't duister valt in; nodikolomo, duisternis gevallen, in
't duister tasten; modikolomo lipoe, 't land verdonkeren (van
'n slecht machthebber); modikolomo mato, woede („mata-gelap").
ilillto; kerf, Rijksdeel; monilito, kerven, verdeden (land-, zie sub:
bwoeta); kinodilit'ano, gekerfd, verdeeld(land-, zie sub: bwoeta).
diningo; (Mal.) wand, beveiligende gedachtespreuk; modiningo
omwanden.
diono; cijns; diono bwoeta (zie: bwoeta).
dioto; tred, massage met voeten; monioto, treden, -op, ver-,
masseeren (met voeten); diot'epoagi, treed hier, masseer mij
(met voeten); monio-nioto, tredend, vertrappend, masseerend
(met voeten); diot'ano, betreden worden (gelijkvloersch); kinodiot'ano, betreden zijn (gelijkvloersch); nonioto, betreden hebben
(gelijkvloersch).
dipelo; nabijheid; modipelo, nabij, bijna (-bereikt,-klaar); modipedipelo, bijna gebeurd, op 't kantje af; dipel'ako, naderbijgaan;
dipel'agi, naderbijkomen.
diti; (soms op zichzelf gebruikt voor): ta'diti, jonge mensch,
kleine; ta'diti maäne, jongeling; ta'diti boeai, jonge dochter;
ta'diti didiko, kleuter (vgl.: didi); 'ita'diti ( = t i taoe diti), de-,
van de jonge mensch.
djene; (Boeg.: voor water) gebedswasschingen; modjene, de gebedswasschingen verrichten.
djidjiro; gelid, rij (gerichte-); djidjidjiro, in gelid-, op rij staande;
monidjiro, in gelid-, op rij stellen; nidjidjir'ono, in gelid-, op
rij gesteld; tongo djidjiro, een gelid, jeen rechte rij.
dobwoe; diepteval, verlies door wegraken; modobwoe, vallen,
afvallen (als : dor blad, rijpe vrucht) ; doelomodobwoe, op vallen
(-staan, -liggen, hangen); nodobwoe, verloren (door wegraken);
goni nodobwoeako, pas weggeraakt, -weggevallen; nodobwoelono, gevallen- (nog in zijn val of reeds omlaag); dobwoedobwoeano, gevallen- (aldus aangetroffen, toestand van duur);
kinodobwoeano, I. gevallen, (den val aanschouwd); II. het
westen, (equiv. voor kinotolop'ano); notinobwoeagi, herwaarts
gebuiteld („hals over kop den trap af"); dobwoeë, laat neer,
laat zakken als: een kree; dobwoeë laoeto, laat geheel neer,
als: een kree; monobwoe, netten kuoopen, het net hangt af,
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is dus „neervallig" ; nonobwoe, netten geknoopt, het net hangt
af, is dus „neervallig"; nidobwoeanono, geknoopt (net), het
net hangt af, is dus „neervallig"; lomonobwoe, knoopend
('n net-), het net hangt af, is dus „neervallig".
dodoto; talloosheid; mododoto, ontelbaar.
doea; (Ar. : do'a), bede, wensch ; doea oenomo, wijwater, (gemagnet;
tot „artsenij"); doea rasoengo, vloekwater, (gemagnet: tot vergift' ).
doealomo; binnen; 'adoealomo ('a=.wa), binnen in.
Djoedjara; (Boeg.) naam van den Boeoolschen rijkskns.
doedoegoe; rechtheid, rechtschapenheid; modoedoegoe, recht,
recht maken, -houden, -stellen; pokodoedoegoe, rechtschapen
zijn; ta'pokodoedoegoe, rechtschapene.
doedogoe; grond die gewied is („wiedgrond"); modoedogoe,
wieden; doedog'ono, te wieden grond; doe'oedogoe, wiedijzer.
doedolo • gedrag (doorgaand levens-) ; doedolo goegolo, gewoonterecht (regelingen naar het het-); doedolonio moïngoto, „zijn gedrag is opvliegend".
doegoepo; bijdrage, handreiking; modoegoepo, bijdragen, handreiking doen.
.
doe-ongo; toeneming, toegift, aanvulling, bijvoeging, versterking
(van werk-, strijd- of lichaamskrachten) ; mokidoegoengo, wil
aanvulling,-... • (enz.) ; modoegongo, op toe te geven, aan te
vullen, te .. . (enz.); mokodoegongo, doen toenemen, doen . ..
(enz.); mokodoegongo taoe, versterking aan volk krijgen; mokodoegonge kelegoe, versterking van lichaamskrachten krijgen ;
doegong'ano, op toe geven, aanvullen, toenemen (enz.); ta doegong'ano, iemand-, menschen van de hulptroep (enz.); doegodoegong'ano, toenemend; nidoegong'anono, op toe gegeven,
toegenomen (enz.); monoegongo maäne, schoonvader, schoonzoon; monoegongo boeai, schoonmoeder, schoondochter.
doeiia; (zie ook: loeo) twee, (het aantal noemend).
doelaka; hevigheid, grootte, sterkte (van geluid, slagen enz.);
dóelakanio, de hevigheid er van; modoedoelaka, grootsoortig,
geweldig, aanzienlijk; goligito modoedoelaka, geweldige goit;
bonggoekoeto modoedoelaka, rat, („grootsoortige mms ); tilo
modoedoelaka, de aanzienlijke(n); tilo doedoelaka, de ouders.
doelango; koperen dienblad; doelango kotinggodoe, koperen dienblad op voet, (wordt, bij waardeering van huwelijksgift, gerekend
voor A&oe = mensch, vulga: slaaf).
doembilo; partij, terzijde gaan, opzij! naast; doembilo too (gerekte doffe o) de partij die . .., daarnaast; koedoembilo, —
maïno, partijen, welke der—; doembilo tu, naast mij (op mijn
hand); doembilo tia, hier naast; koedoembilo toeah mogoealiano, wederzijdsche partijen.
doengoe; gebogen hoofdhouding; modoengoe, t zich voorover
buiden van het hoofd, zal 't hoofd buigen ; mopodoengoe, 't hoold
buigen, ('t „zich doen" buigen van eigen hoofd); doengoe-doengoe,
't hoofd laten hangen (vorm van duur); ta'doengoe-doengne, n
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tobber, die z'n hoofd laat hangen ; doeng'ano, met, metgezel, maat,
onderwerping; ta'doeng'ano (ta' = taoe), volgeling, pandeling,
onderworpene; monoeng'ano, meegaan, zich onderwerpen; doeng'anon'ako kami, met onze hulp, ons onderworpen ; kinodoeng'anono, meegegaan, onderwierp zich; (ook het begrip, „bescherming" ligt hierin)).
doengogoe; gehoor, (het zintuig); modoengogoe, willen aan-,
willen toehooren; nodoengogoe, aan-, toegehoord; doengog'ano,
aan-, toehoorend; ta'pokiki doengog'ano, vriendelijk aanhoorder
(kiki = lach); doengog'e, hoort, verneemt; pokopokodoengog'e,
aanhoort (ceremon: aanroep); mokodoengogoe, hooren, vernemen;
nokodoengogoe, gehoord-, vernomen hebben; mopodoengogoe,
gehoor geven.
doeti ; door-, afzoeking ; modoeti, door-, afzoeken ; nodoeti, door-,
afgezocht.
dogongo; vreemdelingschap; modogongo, vreemd; ta'dogongo,
vreemdeling; tilo dogongo, de vreemdelingen.
dogoto ; (Mal. : darat) zee ; pope no dogoto, draaikolk (pope =
pijn); poetodoe dogoto, zee-navel (verkl.: „samenkolking aller
stroomingen"); palako dogoto, zeebodem (palako = zool); maa
dogoto, naar zee gaan.
doi; (Holl.: duit) geld; ta'kodoi, welgestelde; kodoi, welgesteld
(„heeft duiten"); tongo doi, een duit (eenheid voor goudgewicht); tongo boetako doi, een halve duit (eenheid voor
goudgewicht).
doka; grootte, groote; Loeoko-doka, Groote baai (aardrijksk:
naam); taoe-doka, I. oudste kind, II. de Pleiaden; pale-doka,
gewone rijst (in tegenst. met kleefrijst); modoka, groot, sterk,
hard, hevig; doka-dokaë. hard! (sla-, schreeuw-, roep-) diep!
(adem-); pinokodoka. ophefmakerij (zie het spreekw : sub : didï) ;
'atodok'ano, ('a = wa) in volle grootte, in gansche uitgestrektheid; nodoka]ono, groot-, volwassen geworden; kok'kodoka,
aartsgroote; Kok'kodok'ano, Allerhoogste; moginaä doka, diep
zuchten; modoka ginaä, hartstochtelijk.
doli; bui; kodoli-doli; buiïg, bijbuien (ook overdr: gebruikt).
dolo; brenging; modolo, ten uitvoer brengen; modoloako, wegbrengen (door één persoon); modoloagi, aanbrengen (door één
persoon); popodoloako, moet weggebracht worden; gidoloan'agi,
aanbrenging door velen; doloano, geleide geven; koedolodolomoe, dat wat ge brengt; pinodojo, hoofdaanplant (ook:
kinonio); doloanagi, breng hier; doloanako. breng weg.
dojomo; de diepte, het diep; modolomo, diep; kodolomo, dieper
(is-, -zit-, -moet het); tidojomo (zie sub: T.; ti bleef mij onbekend als prefex en het lidwoord ti — meervoud tilo —• wordt
enkel gebruikt met betrekking tot menschen).
dondogoe; I. bamboezen opleglat, voor dak-atap; II. onderdrukking, drukking; monondoegoe, onderdrukken, drukken; dondoeg'ano, onderdrukt worden; kinodondoeg'ano, onderdrukt
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geweest; dondoe-dondoegoe, onderdrukt, bestendig— (vormvan
duur); ta'raonondoegoc, onderdrukker (van 'toogenblik); ta'monondoe-nondoegoe, onderdrukker (van gewoonte); ta'kinodondoegoe, onderdrukte; ta'dondoe-dondoegoe, onderdrukte, steeds-;
monondoe-mondoegoe, onderdrukkend.
doo; (gerekte doffe o) pas begrepen, -'t rechte; doonio, 't moet
(-wel zijn), dan pas, daar zit de kneep; doonio toetoe, dat is
je ware; doonio kobwoe, daarom gaat het; doonio tagoeano,
dat is dan de plaats er van ; doonio kowonggoe, 't zal van mij
zijn; doo ndia, dit verklaart mij de zaak; doo ndia mokoloeli,
dit eerst bracht genezing; doo ndo mokoloeli, daarbij vindt
ge pas genezing; doo bodoe, straks, later; doo potikajaj'ano, moet
verspreid worden. Doo 'apoetodoe dogoto ago e boendo gikoto
(spreekw.) Eerst bij (den) navel der zee is onze binding op te
geven, t. w. heftigst geweld is noodig om de band die ons
bindt te breken.
dotogoe; verhuisboedel, reisgoed.
E.
etekadoe; aard, geaardheid; moëtekadoe mopio, edelaardigheid
betoonen ; koëtekadoe mopio, edelaardig zijn ; moëtekadoe moleëto, slechtaardig zich betoonen; koëtekadoe moleeto, slechtaardig zijn.

gade; verpanding; mogade, in pand nemen; nogade, in pand
genomen; mopogade, in pand geven („doen nemen ); nopogade,
in pand gegeven; koepogade, pandgoed, „dat in pand gegeven is.
gii- anders; gigii, dat is wat anders, anders staat het m e t . . . ;
tagii-gü, iemand anders, 'n ander; koegii-gü, iets anders; mogn,
anders willen doen, -zullen uitvallen; nogii, anders gedaan,
-uitgevallen; nogii lolaoeto, geheel anders; gnambo, gnando
zelfs, al ware het, 't gebruik van het eene of het andere wordt
afhankelijk. Antwoord op de beide laatsten: zie kalepo.
eiilo; doorlating, (verlof te passeeren); mongnlo, doorlaten; nongiilo, doorgelaten; ta'gül'auo, de doorgelatene (persoon ; koegiil'ano, het doorgelatene (dier of goed); ta mongnlo, hij die
doorlaat, zij die doorlaten; pongiilo, laat door.
gimalo; gebedstrom; monindingo gimalo, de gebedstrom bonzen.
g i n a ; ( M a l : Tjina) Chinees, chineesch; bawango-gma („bawang
' tiina") koetjai; bodoko-gina („bedak tjina") Mirabilis Jalappa L.
gina; de ikheid, het zelf; gina motogoto, hardvochtig, standvastig
(togot = ) ; ta'gina-ginanio, vrije („die zijn ikheid bezit"); ginaa,
lust, zin, zucht, lucht; diila koginaä, zie: diila; gina-gmaä,
zelf, in eigen persoon ; motiti gandongo gina-ginaiimo, zich verhangen; (motiti = doen alsof, gandongo = doodstraf jioor ophanging); momakito giginaä, zich verwonden, (palnto — wond);
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moginaä doka, zie doka; koginaä, lust hebben in . . ., houden
van . . ., genegen tot . . .; diila 'aginaäkoe, zie: diila; ginaä
ponoelono, zachtmoedig, (ponoe : liefde); modoka ginaä, zie:
doka; mosoesa ginaä, bekommering; modoka ginaä motomate,
moedig, (motomate — moorden); mokopope ginaä, hartzeer-,
verdriet hebben, (pope = pijn); pokopope ginaä, hartzeer, verdriet, wrok; mosanaango ginaäkoe, ik verheug me, 'k ben voldaan;
ta'pokosanaango ginaä, tevredene; mogiginito ginaä, toornig,
toornen, (inito = hitte) ; tape-ginaä, tegenzin, weerzin, (tape =
luiheid); motape-ginaä, tegenzin-, weerzin hebben; mokotapeginaä, weerzinwekkend ; koemokotape-ginaä, weerzinwekkend
iets; ta'mokotape-ginaä, weerzinwekkend iemand; mopokoojongoginaä, zich bedwingen, -onthouden, (ojongo = zwijgen); mopijolono-ginaä, zijn zin krijgen, (pijo = goed, mooi enz.).
gile; verlangen, verzoek, wensch; gigile, verlangen, wenschen ;
mogile, verzoeke (-te dulden, -toe te staan) ; nogile, verzoeken,
verzocht; toelito gigile, verzoekschrift; mopogile, doen verzoeken ; mopogileägi, doen verzoeken (voor) herwaarts ; mokigile,
wenschen te verzoeken, gedoog dat ik verzoeke; mogilebwoetoeano,
zie: bwoetoe; mogile moiloepi, gaat zwikken, is om te vouwen.
gioedoe; meevoering, op sleeptouw neming, (t. w. voortsleeping
en -trekking, voortleiding aan hand, stok of touw en van het
hand aan hand voortgaan); mongioedoe, meevoeren ; nongioedoe,
meegevoerd hebben ; gioe-gioedoe, meevoerend; gigoed'ano, hand
en hand gaan (elkaar meevoeren); mokigioedoe, wil aan de hand
gevoerd zijn ; nokigioedoe, wilde aan de hand gevoerd zijn ;
gioedoen'ako, voer het mee (derwaarts); gioedoen'agi, voer het
mee (herwaarts); nigioedoe'no, meegevoerd worden, op sleeptouw; kinogioeda'no, meegevoerd zijn (onwillekeurig); koegioedoe'no, het meegevoerde (dier of ding), de sleep ; ta'gioedoeno,
de meegevoerde (mensch); koemongioedoe, meevoerder (als: paard
of sleepboot) ; ta'mongioedoe, meevoerder (b.v. blinde geleider).
go; komt somwijlen voor a in de plaats: agoe.
gooa; akker, aanplant van jong gewas; goea pale, jong rijstveld
(droog); goea bongo, jonge klapperaanplant; gongo goea, toeri
(gongo = hout, dus: akkerhout).
gocato; instorting; doelomogoeato, op instorten, bouwvallig; noigoeato, zal instorten, 't stort in; noigoeat'ono, instortend, ingestort; goni noigoeat'ako, pas ingestort; goea-goeato, bouwval,
ingestort (als toest: v. duur aangetroffen).
goegoli; oponthoud, onderbreking; mogoegoli, oponthoud voorzien,
willen onderbreken, eerbiedswoord, gaan slapen; nogoegoji,
oponthoud gehad, onderbroken hebben, eerb: slapen; pogoegoli,
oponthoud hebben, moeten onderbreken ; goegoliëpo, houd even
op; mogoegoli'po, even ophouden ('k wil-) ; nogoegoli'po, even
opgehouden ('k heb-); pogoegoli'po, even moeten ophouden
('kheb-); goegolilono, beëindiging; mogoegolilonoe beëindigen ;
nogoegolilono, (vcrl. tijd); pogoegolilono, ,(geb. wijs).
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goei; nacht (rekent van Magrib tot Isa); motonala goei, nanacht,
„middernacht" (van Isa tot Soeboe) ; tongo goei, een nacht, een
etmaal; tonggadoe goei, Venus als avondster (zie: tonggadoe).
goejoemo; aanval (van groote dieren of menschen, onderling of
partij ge wijs); mogoejoemo, willen-, zullen aanvallen; nogoejoemo,
aanvallend, aangevallen hebben; nigoejoem'ano, aangevallen zijn.
goelango; voortijdig, -geroepen (b. v. om den vader te vervangen);
mogoelango, jong te oogsten (b.v. mais tot groente bestemd);
goegoelango, oudere (onder broers en zusters); mogoegoelango,
de oudere (van overige of sommige broers en (of) zusters);
(ta'-) mogoegoelango toetoe, de oudste (onder alle kinderen
uit een gezin); doenija mogoegoelang'ono, (sprw.) De wereld
loopt op z'n end.
goelato; slijtage, verwachting; mogoelato, opwachten, verwachten;
n'ogoelato, gewacht-, verwacht worden ; pogoelat'ono, moet blijven
wachten; nogoelat'ono, versleten; goela-goelatono, sleetsch,
slijtend (van gebruiksvoorwerpen en van atap); oelat'epo, even
wachten, wacht mij in ; oelatopo, wacht nog wat, straks ; oelat'epo
atii e, hier even wachten zeg ; oelat'ambo, als 't zoover is, als
't schikt; oelat'ando, bij gelegenhheid, (gebruik van 't eene of
andere woord hangt af van verhoudingen).
goeli; op zich zelf ongebruikelijk; pagoeli, met elkaar aan te
doen, tongo pagoeli, een stel, (b.v. jas en broek van 't zelfde
pak, das en sokken van gelijke kleur, linker en rechter schoen).
goemano ; kennisgeving-kenning (van iemand in eenige zaak) ;
poegoemano, moet kennisgeven, -daarin kennen; pogoeman'ono,
moest kennisgeven, -daarin kennen; nogoemano, gaf kennis,
kende daarin; pinogoemano, ten volle kennisgeven.
goene; bijzit, begeerde slavin.
goepako; aanstoot, tref, stoot; moigoepako, zal aanstoot geven,
-treffen, ge zult stooten; mokopijo moigoepako, pas op, het zal. .,
ge zult..., (a. v.) ; mopogoepako, moet . . . (a. v.), betreffend,
doeltreffend, 't rechte treffen; nopogoepako, a. v. verl. tijd, bedrijvende vorm ; kinogoepako, a. v. verl. tijd, lijdende vorm.
goetoe; I. werking, handeling, daad. II. tak-koraal; mogoetoe,
maken, werken, bewerken; mogoetoe toeloe, vuur aanmaken;
goegoetoe, wijze van handelen; goegoetoe patoeto, behoorlijke
handelwijs; lagoe mogoetoe, gemaaktheid, aanstellerij, (lagoe —
wijze, manier); goegoe'toenio kobwoe kodotoo, zoo is hij nu
eenmaal („zijn doen enkel zoo"); molaboengo goegoetoenio,
bewerkelijk („vele zijn bewerkingen"); pinogoetoe, afgewerkt;
koepinogoetoe, werkstuk, iets afgewerkt«; pogoetoemoe, 't U
opgelegde („uw doen moeten"); goegoetoenilo, hun doen, -verrichting.
goloemo; gemeenschap, (familie); mogoloemo, gemeenschappelijk
optreden; mokogoloemo, gemeenschappelijk iets bezitten; nogoloemoe, gemeenschappelijk gedaan; pinogoloem'ano, bijeengedaan; pogoloemo, bijeendoen; kinogoloem'ano, bijeengeraakt,
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-gekomen; koepogoloem'ano, gemeenschap; bezit (goed); ta'pogoloem'ano, gemeensch : bezit (slaaf) ; ta'mokogoloemo, houder
van 't gemeensch: bezetene, (gemeenschapshoofd) ; goloe-goloemo,
volmaakt.
gondango; rijstmaat, ( ± •£$ gantang) ; tongo gondango, een gantang (Boeoolsche-); mogondango, met gantangmaat meten.
gongoe; dorheid, droogheid, uitgeteerdheid ; mogongoe, dor, droog,
verdord, verdroogd, uitgeteerd; gongo mogongoe, dor hout;
ti mato no oenggagoe mogongoe, de bron is uitgedroogd ; bongo
mogongoe, copra, dorre klapperpalm ; botangan'io mogongoe,
zijn lichaam is uitgeteerd.
goni ; nauwelijks, pas (-gebeurd) ; goni oenggaägi nopolongo, pas
uit den slaap ; goni noipolot'ako, pas neergetuimeld ; goni nodobwoeako, pas afgetuimeld; goni noibondalako, pas omgetuimeld;
goni 'abomoako, nauwelijks bij de deur derwaarts.
goöeko; verheffing (van een vorst);ngoöeko, verheffen (tot vorst);
goöek'ano, verhevene, (titel van den vorst). (De gaoekang in
Boegin. landen is het bezit van legendarische herkomst, waarvan
het hoofd der adatgemeenschap de bewaarder is) ; tongoöek'ono,
staat verheven te worden ; tatinogoöeko, die verheven werd
(titel); ti tàtinongooeko, de verheven mensch (titel); monongooek'ono, vaststellen der verheffing; monogooeko, verheffingsceremonie.
H.
hamiso; (Ar. : chams), donderdag (=bedeldag); mohamiso, bedelen.
haroeaso; hoofddoek der gehuwde vrouw.
hilapo; vergetelheid; nohilapo, vergeten geworden, in vergetelheid
geraakt, iemand-, iemands naam vergeten zijn ; mohilapo, laat
het vergeten zijn, (zie ook: lipato).
hoekoemo; I. (eertijds) titel van een der rijksgrooten ; II. vrijheidsstraf, veroordeeling; mohoekoemo, veroordeelen tot vrijheidsstraf.
hongoa; (Arab.:) hermaphrodiet.
I.
iboegoe ; speeksel ; mogiboegoe, spuwen, (ontlasting van speekselvloed, voor „toespuwen" zie:fopoefo); pogigiboeg'ono, kwispedoor.
igi; I. gave, gunst, geschenk, verleening; II. (met voorv. van
kolo = naar) links ; niïgi, geschonken, gegeven, gegund, verleend; niïginio, geschonken, gegeven, -door hem, -door haar;
niïgianono, eens gegeven blijft gegeven; koeniïgi, geschonken
goed; ta'nongigiagi, (-ako) die mij beschonk, (-weggaf); ta'nongigi,
gever, schenker, geefster, schenkster ; mongigi, schenken, geven,
vergunnen, verleenen ; nongigi, schenken, geven, vergunnen, verkenen, verl. tijd ; kinoïgiano, weggegeven (onrechtmatig) ; igianagi,
geef mij er van, geef 'tmij; wigiëagi, (ziehetspreekw.sub: Ujagoe)\
igian'io, zijn-, haar gave, hij-, zij gaf, -wil geven ; igiï, schenk, verleen.
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igino; wegruiming, miskraam; mongigino, wegruimen, vruchtafdrijven; nongigino, vvegger: hebben, medeplichtig aan vruchtafdr.; niïgino, wegger: zijn, afgedreven (v/d vracht); niïgin'ono,
leeggeruimd; kinoiginano, miskraam gehad; igin'ambo, -'ando,
ruim weg, -leeg, -af; iginamb'agi, -'andagi, ruim weg met toeo,
herwaarts; igin'amb'ako, -'and'ako, ruim weg met toeo, derwaarts, (over 't gebruik van imb' of and'(o) beslist verhouding).
ijagoe; maan, maand; ijagoe bogoe, eerste kwartier („nieuwe
maan"); ijagoe timbal'aë, volle maan („maan op keerpunt");
ijagoe pate-pate, laatste kwartier („stervende maan) ; diadoe
koijagoe, nieuwe maan („zonder maan"); kodo ijagoe timbalaë,
als de lichte maan (zoo schoon); ngaango no ijagoe, manescbijn;
komongaango no ijagoe, de maan schijnt; wa ngaango no ijagoe,
in de maneschijn ; ijagoe tinangg'opo, maansverduistering, („belemmerde maan"); kooemaano ijagoe, maandstonde hebben.
y o ; instemming, ja, voorzeker; mokiïjo, instemming vragen, tot
toestemmen overhalen, zeg dan j a " ; nokiïjo, instemmen, in-,
toegestemd; 'atia ijo 'abole, hier of thuis; ijo, ja, ( = thuis) (in
voorgaanden vraag kan voor ijo ook gebruikt worden : kama).
nokijolono, ingestemd hebben ; boi 'jolo', immers zoo ge toestemt.
ilambe; I. Catophylleun Inophylleun, L ; II. aanspoeling, verwerping, ligging, (van zwerfding), zwerving; kinoïlambe, aanspoelsel, verworpen ding (buiten 's huis), zwerfding; moïlambe,
gaan aanspoelen, verwerpen, schipbreuk lijden, zwerven; noïlambe, aangespoeld, verworpen, schipbreuk geleden, zwervend;
tinoilambe, verwerpeling, schipbreukeling, zwerver.
ilimoe ; (Ar.) occult vermogen, machtspreuk ; poesoesoe üimoeoe,
onverbeterlijke bevinding.
ilango (Mal.); verlies (in 't spel); noilango, verloren (in 't spel).
iligoe (Mal. ilir); stroomafwaarts; mogiligoe, stroomaf varen;
lli-iligoe, stroomaf varend; mogiligoe'no, stroomaf gevaren; iliilig'ako, was stroomafwaarts varend.
ilingo ; bruidsmeisjes en bruidsjonkers; gigiling'ano,(klemtoon opM)
vriendschap; gigiling'ano (klemtoon op ngd), vriend, vriendin.
llino (ongebruikt grondwoord); ta'ïlino, de ontbodene; koeïlino,
het bestelde; boeïlino bestelling, ontbieding; moboeïlino, bestellen, onthieden; noboeïlino, besteld, ontboden.
ilo; uitschifting; mongilo, uitschiften; nongilo, uitgeschift; koengiïloeno, het uitgeschifte (dat wat deugt) ; koeilo, uitschiftsel,
sagoafval.
Imandoengo ; straf blok; mogi'mandoengo, in 't blok zetten; nimandoeng'ano, in 't blok gezeten ; ta'ni'mandoeng'ano, gevangene,
man in 't blok.
ina ; moeder (tot haar sprekend) ; ti ina, moeder (van haar sprekend);
ina doka, tante (ouder dan vader, haar broer, of moeder, haar
zuster); ina didi, tante (jonger dan vader, haar broer, of moeder,
haar zuster) ; ti ina même, zoogmoeder ; ti ina watoko, stiefmoeder.
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inaloegoe ; groote verkeersweg.
inda; eens, dan, toen, dus; koïnda, eerste (tellend:) een, (zie
ook teëtoe, telvv: tongo, lidw:); moïnd'ano, op eenmaal, in eens;
miïnd'ano, eenmaal, allcenmaal ; m'inda-m'ind'ano, nu en dan ;
inda-inda, eindelijk; inda-kodotoo, eens d a n . . . , zoo gebeurde
het e e n s . . .
indo; (gezags-) verbod; moindo, verbieden; noindo, verboden
hebben ; niïndo, vei'boden zijn ; moindo-indo, alles verbieden,
steeds verbiedend ; niogindo, onaangenaam verrast, ontevreden,
verbazing toonen.
indoe; verschuiving; moïndoe, verschuiven; mopoïndoe, doen
verschuiven ; indoeako, schuif wat op ; popoïndoeako, schuif
'n eind op (baroeh); popoïndoepoako, schuif even 'n eind op:
indoeagi, schuif wat bij ; pokoïndoeagi, schuif wat nader bij ;
pokoïndoepoagi, schuif dan 'n beetje bij ; mongindoe, vragen ;
pinoDgindoelono, uitvragen, met nadruk of verbaasd vragen ;
pinongindoelo'nio, zijn uitvragerij ; indoe'toeoe, overtuigen;
pongindoean'ako, moet afgevraagd worden.
ingagoe; blijheid; moïngagoe blij; inga-ingagoe, verblijd.
ingato ; overleg, voorzichtigheid ; koïngato, overleg hebben, voorzichtig zijn ; inokoingato, met overleg, voozichtig ; diako ingato,
onoverlegd, onvoorzichtig.
ingga; tot aan (afstand).
inggadoe ; tot aan (hoogte) ; inggadoe toekoe, kniehoogte ; inggadoe pojonggingo, bilhoogte; inggadoe poetodoe, navelhoogte;
inggadoe ngangoate, borstkuilhoogte ; ? inggadoe doedoeboe,
borsthoogte ; inggadoe kekedi, okselhoogte ; inggadoe boeloko, halshoogte; inggadoe ale, kinhoogte; inggadoe ngango, mondhoogte.
inggato; (Mal: minggat?) haast, spoed; moïnggato, haasten,
spoeden; ingga-inggato, haastend, spoedend, maak haast;
niïngga inggat'ano, gehaast gedaan, spoed gemaakt; inggat'agi,
spoedig herwaarts, kom gauw hier ; inggat-inggat'ako, derwaarts
spoedend; ingatïo, zijn vlugheid, op z'n vlugst.
ingito; jammerklacht; koïngi-ingito, gejammer, jammeren.
ingo; sarring; mogingo, sarren ; nogingo, gesard ; mogingo-gingo,
gesar, sarrend; mogigingoano, plukharen door gesar; nai mogigingoano, raakt niet aan 't plukharen.
ingondil; heden, vandaag; ingondii goei, heden nacht; ingondiinono, nog heden.
ingoto ; verontwaardiging, vermaning ; moïngoto, zich verontwaardigen, vermanen; -ingo-ingot'ono, verontwaardigd; mogigingot'ano, boos, twisten, driftig; gigingot'ano, boosheid, twist, drift;
ta'nogigingot'ano, twistzoeker, driftkop ; doedolonio moïngoto,
hij gedraagt zich opvliegend.
inijàno; (vermoed grondwoord: onbekend); inij'an'ano, placenta;
tindigoeto inijan'ano, navelstreng, („placenta-band").
inoenoengo; achterhaling; nogi'noenoengo,achterhaald-, ingehaald
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hebben; ninoenoengo, achterhaald-, ingehaald zijn; ta'noginoenoengo, die achterhaald heeft; ta'ni'noenoengo, die achterhaald is ; koeni'noenoengo, dat achterhaald is ; tamoginoenoengo,
die achterhalen gaat, die inhalen wil; moginoenoengo, gaat
achterhalen, achterop gaan; inoe-inoenoengo, op achterhaling
uit, achterop gaande; ta'inoe-inoenoengo, die op achterhaling
uit is; pogi'noenoengo, beveel de achterhaling.
ipagoe; zwager, zwagerin, mijn-; ipag'oemo, uw zwager, zwagerin;
ipag'io, zijn-, haar zwager, zwagerin; iipagoe, verzwagerd zijn,
(zie ook lagoe).
.
itolo; ouderdom (v. mannen en m: dieren); moitoio, bejaard,
noi'tol'ono, hoog bejaard geworden; oleano itolo, oud-marsaole;
ta'itoio, oude man; ïta'itolo, de-, van den ouden man; Kakai
itolo, overgrootvader.
J.
jaioengo; nabootsing, naäping, nabouwing; mojajoe-jajoengo, tot
nabootsing geneigd, nabootsend (enz.); motojajoe-jajoengo, uitlokking van nabootsing, (enz.).
ioioko; verkrachting; mojojoko, verkrachten; nojojoko verl : tijd
v. verkrachten (hebben); jojo-jojoko, teg: deelw : v verkrachten ;
kinoioiokano, verl: deelw: v. verkrachten ; nijojoko, verl: tijd
v. verkrachten (-zijn); nijojokano, verl: tijd v. verkrachten (uitgelokt); tanijojoko, lijdende persoon; tanotojojoko, bedrijver.
K.
kaäti; ach, och, gut, stakkert, schatje; kaä-kaätilono verteederd
doen, beklagen; kaä-kaätilon'io, zijn-, haar lot beklagen, zich
over- verteederen; maa kaäka-ätilon'io, hem-, haar gaan Deklagen, -lieve naampjes gaan geven (vulgo: gaan smoeren ot
-voor den malhouden).
,
kaboeto; (Mal.: kaboet?) afsnijding van een weg, (bekortend voor
zich in den wegtredend van een ander); mongaboeto, tegenw:
tiid'v. idem;nongaboeto, zich den weg afgesneden zien, iemand
den weg afgesneden hebben, zijn weg bekort hebben; pongaboeto, snij hem-, hun den weg af; pongaboetano overweg (door
gebruik ontstaan; als basis van een driehoek; kabwoeto (Soend:
kaboer?) snelheid; koemabwoeto, (inf. oem.) snelloop, -rit vaart;
mokóemabwoeto, snellen, (zullen-, willen-); pokabwoeto, snel
voort ! ; mokokabwoeto, schaken („doen snellen ) ; kaboe-kabwoeto,
snellend (in den loop, rit of vaart); ta'pinokabwoeto, geschaakte ;
ta'nopokabwoeto, schaker; pinokabwoeto, geschaakt zijn; nopokabwoeto, geschaakt hebben; nokoemabwoet'ono, snelde voort;
kinokabwoe-kabwoet'ono, aldoor rennend (als 'n veulen: mets
anders te doen); gikabwoet'anagi, velen snelden aan.
kadjalo; zeldzaamheid; mokadjalo, zeldzaam.
kadoe; verwijdering, verwijder u, voort!; mongadoe, zich willen
verwijderen, zullen heengaan; nongadoe, zich verwijderd hebben,
heengegaan; kadoe maa too, voort! ga daarheen.
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kadongo ; grapje, fopperij, aanhaligheid; mokadongo, grappig,
aanhalig; mopokadongo, grapjes maken, foppen, prikkelen
tot aanhaligheid, stoeien.
kagoeno ; opdracht ; mopokagoeno, opdracht geven ; nopokagoeno,
heeft opdracht gegeven; nopokagoen'ono, had opdracht gegeven; kinagoen'ano, opdracht gekregen; kinagoen'an'agi, herwaarts met bekomen opdracht; takinagoenano, lasthebber,
afgevaardigde ; tamopokagoeno, lastgever.
kaïto; tegenhouder (omlaag); mongaïto, tegenw: tijd (idem);
nongaito, verl: tijd (idem); kai-kaïto, tegenw: deelw: (idem);
popokaïtono, stellig tegengehouden (onderstellend); kokaïto,
bezem, veger; mokaïto, bezemen, vegen.
kakal ; grootvader.
kalango; menschelijk lichaamsdons ; mobongonoe kalango, kippevel krijgen („lichaamsdons overeind"); kalangano, („kippevel-bezorger's) Heer: pers. vnw. dat gebr: wordt tegen meerderen
als die meerdere niet er bij is; ook door den vorst jegens
oudere verwanten. [De Boegin. titel karaeng wellicht niet
vreemd hieraan; zie ook Omboe (op Salajar: Opoe)] ; tilo
kalangano, de Heer (het opperwezen); koeoenggagi kalangano,
iets dat van den Heer komt (lot, smeekbede); koekodoako
kalangano, iets dat tot den Heer gaat (weldaad, aalmoes) ; tilo
kalangando, de Heerlijke, zijne (hare-, uwe-) Majesteit, („de
kippevel vorderende").
kama; I. misschien, II. of, III. bultzak; kama 'abole, misschien
thuis; koendia kama koendo, dit of dat; 'akamanio, op zijn
bultzak ; kamaboi, misschien wel, wie weet of n i e t . . . ; kama
koemano, te voren, eerder (gebeurd) ; kama itai, wie zou het
zijn, „misschien wie".
kaïnboe; groep (menschen, dieren of huizen), hoop (touw, geen
scheepstouw); mongamboe, bijeenbrengen, -roepen, -drijven,
-bouwen.
kamboejongo ; vermoed: een ongebruikelijk grondwoord; kamboekamboejongo, warrig, verward (van divers touw) ; noikamboekamboejongo, ongeordend (van scheepstouw).
kamboelingo ; om, terugkeer, omdraai. (Met lomboeli behoort
kamboelingo wellicht tot eenzelfden grondvorm: mboeli, dit
laatste evenwel is niet bekend in den tegenwoordigen taal);
mongamboelingo, omkeeren, terugkeeren, omdraaien ; mongamboeling'opo, weeromgaan ; nongamboelingo, om-, teruggekeerd,
omgedraaid; nongamboeling'ono, verl. deelw. idem; mokaakamboeling'ono, heen- on weergegaan; mokaakamboeling'ano,
heen en weergestuurd; kamboe-kamboelingo, terugkeerend;
pongamboelingo, teruggeven.
kamboengo ; (onzeker, of 't afgeleid is van hamboe, dan wel een
grondw:); mokimokamboengo, „verzoeke verband te stichten"
(verzoek om onder bestuur te komen van den aangesprokene).
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kandi; „lichters", te weten: lichte balken of bamboebundels, ter
weerszij van te zwaar geladen schuit, of: menschen, die een
moelijk loopend persoon „lichten", doordat deze zijn armen
over hun schouders slaat; mongandi, lichten; kandi-kandi,
lichtend; kingandi, gelichte (schuit); ta'kingandi, gelichte
(mensch); alles in den zin als voormeld.
kapala; dorpshoofd (ingevoerde vreemde titel, uitsluitend voor
genoemd hoofd).
kapi ; overschot (van eten, voorraad, opgeloste groepen van menschen
en van menschel: lichamen; except restend uit brand); kapinio,
't overschot er van; mongapi, L overschot laten, II. visschen
bij toortslicht.
kapino; spijsoverschot waarop gerekend is; mongapino, iets
overlaten (a. v.) ; kapino-tamolo, spijsoverschot van den vorst
(begeerd).
kapogono; behoorlijk (van uitvoering) ; mokokapogono, behoorlijk
doen ; nokokapogono, behoorlijk gedaan ; dia kapogono, 't lijkt
naar niets! („tida karoean'); dia mokokapogono, verknoei het
niet, wordt knoeiwerk; dia nokokapogono, verknoeid, slordig
gedaan.
kasaro; (Mal.: kasar) ruwheid (in uitingen); mokasaro, ruw (in
uitingen); tamokasaro, lompert, bruut.
kati; plagerij, schimp; mongati, plagen, beschimpen; nongati,
verl: tijd v. beschimpen; mongati-ngati, tegenw: deelw: v.
beschimpen; kati-kationo, verl: deelw: v. beschimpen ; katikationio, zijn geplaag, -geschimp (-te verduren); boi katii kito,
plaagde-, beschimpte men u soms.
kawasa; vermogen, macht; mokawasa, een vermogen-, zijn macht
aanwenden; kokawasa, 't vermogen-, de macht bezitten; kok'
kawasa, grootmogend; kokkawasa'no, alvermogend.
kedjo; kreupelheid; mongedjo, kreupelen (van een paard); kokedjo-kedjo, is kreupel (van een mensch); nokedjo, kreupel
geworden.
kelepo; laat maar, laat 't zijn, (zie slotaanteekening sub: gn);
kelepo itai, wie o o k . . . .
kimboeto ; ' dichtknijping, aarzeling, beduchtheid ; mongimboeto,
dichtknijpen, aarzelen, beducht; kimboe-kimboeto, aarzelend;
kimboeto-bwoeli, (bwoeli = achterste) Kyllinga monocephala (zie
ook : limboeto = angst) R.
kipoeto ; oogluiking (lett. en overdr.); mongipoeto, de oogen luiken ;
kipoekipoeto, met geloken oogen; mopokipoeto, oogluikend
iets toelaten.
kobolo; onkwetsbaarheid („hardheid van lichaam"); modigoe
kobolo, bad dat onkwetsbaar maakt; mopodigoe kobolo, het
toedienen van idem.
kobwoe ; slechts, behalve, enkel (equiv. van tjoema en van katjoeali) ;
kooobwoe, (langgerekte doffe o) aldoor maar; kobwoe-kobwoe,
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voortdurend, enkel ; kobwoe kodotoo, enkel zoo ; doonio kobwoe,
daarom gaat het.
kodo; naar, gelijkend, zooals; kodo kolia, net een papegaai,
(schimpreden op het zeggen van den eigen naam) ; kodo bolenio,
naar zijn huis; kodoako bole, gaat naar huis; kodoagi bole,
komt thuis ; kodoako too, daar moet 't heen ; kodotoo, juist
zoo, zoo is het, -moet het, „bagitoe"; kodo-kodotoo, zoo nu
voortgaan (durend) ; kodotoo'nono, zoo nu steeds doen (telkenmale); kodokotoo, zoo dan, „bagitoelah" ; koekodoako Kalang'ano,
„wat tot den Heer gaat", weldaad ; kodo-kodotoo'nono, zoo
nu steeds blijven doen.
koeani; gezegde, bewering, uitroep; koean'agi, zeide hierop,
sprak toe ; koean'io, hij sprak, hij riep uit, zijn bewering was;
koean'ilo, zij zeiden, -riepen uit, -beweerden; koean'oemo, gij
zeidet, -hebt beweerd ; koean'ami, wij beweren, -houden staande.
koejopoto; spraakgebrek; moekoejopoto, een spraakgebrek hebben.
koemaligo ; vorstenverblijf, „paleis".
koeöeto; overpeinzing; koekoeöeto, overpeinzen; koekoeöet'ano,
overpeinzingsplaats ; mongoeöeto, tot de overpeinzingsplaats voeren (van een te verheffen vorst die zich daar moet voorbereiden).
koepango; munt, munten; boengono koepango, zie sub: boengo.
koïto; aanraking; mongoïto, aanraken; kokoï-koito, men raakt
mij aan, wordt aangeraakt; nikoït'ono, werd aangeraakt; koït'e,
raak aan ; nai koït'e, raak niet aan.
kokapo ; tast, betasting ; mongokapo, tasten, betasten, op den tast
doen; mongoka-kokapo, tastend, betastend; kokoka-kokapo,
betast worden, wordt betast; kokap'ano, tast-, betast maar;
kinokap'ono, ge-, betast hebben, op den tast gedaan ; nikokapo,
werd betast.
kolaboe; liefdeverlangen (naar afwezige), scheidingssmart; kokolaboe, in smart om scheiding, -om afwezen; mokokokolaboe,
smachten, heimwee hebben; mokokolaboe, barmhartig.
kolongo; opruiming van een hindernis; mongolongo, opruimen,
uit den weg ruimen; kinokolong'ano, uit den weg geruimd.
L.
laboengo; aantal, hoeveelheid, veelvuldigheid; molaboengo, veel,
velen, veelvuldig ; laboengio, het aantal er van ; bee laboengo,
„meer dan veel", bee polaboengo, veel meer, meest velen, (vgl.:
lebe); boti pokalaboengo, te veel; nai boti pokalaboengo, niet
te veel (-geven, -maken, -doen).
laboeto ; (ongebr : grondwoord) ; laboe-laboeto, (vorm van duur)
opstopping (van mensehen of goederen).
lagi ; (Mal. : lari) ontvluchting ; molagi, ontvluchten ; nolagi, ontvlucht; ta'nolagi, ontvluchte, vluchteling; nolagi agi, is ontvlucht naar hier; nolagi ako, is weggevlucht; tapolagi, weglooper (gewoonte-).
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lagidoeno; oudheid, (van voorwerpen, stichtingen, instellingen);
molagidoeno, wordt oud,
(idem);
nolagidoeno, is al oud,
(idem);
lagidon'ono, al heel oud, eerbiedwaardig van ouderdom; Ripoejagidoeno, Ouddorp, „Negeri-lama".
Jagoe ; (vgl. : ipagoe = ipar) gezwager, gezwageren ; motonilagoe,
staan in gezwagerschap (t. w. twee broers, wier vrouwen zusters,
twee zusters, wier mannen broers zijn).
laïgoe; hut.
laipo; verdwijning; molaïpo, verdwijnen; nolaïpo, verl : tijd verdwijnen; nolaïp'ano, verl. deelw. : verdwijnen; ta'nolaïp'ano,
verdwenene.
laïto; toezegging; laït'ono, verzoek dan toezegging; 'ilaït'ono,
reeds toegezegd; laït'an'ono, zeg dan toe; laïtan'ano, 'twas
toegezegd ; molaïto, toe te zeggen, (moge zijn-) ; nolaïto, toezeggen, toegezegd ('t is-) ; laï-laito, alles maar toezeggend („veel
beloven en weinig geven") ; polaït'ono, 't moet toegezegd worden.
}alö; (ongbr: grondwoord); mopolalo, doen overbrengen, zenden;
popolalo, zending (ter overbrenging, overgebracht); pinopojaloano, doen zenden, hebben-, (verkl.: „disoeroeh kirim kiriman").
landapo; drijving ; polandapo, saamgetrokken tot: p'andapo, moet
(kunnen) drijven; loemandapo (infex. oem) blijft drijven, (heeft
drijfvermogen) ; loemanda'tagi, komt aan-, boven drijven; ta'
landa-landapo, iemand die ronddrijft (op wrakhout b. v.) ; koelanda- landapo, iets dat ronddrijft; landa-landapo, ronddrijvend;
loemandapono pale, „op de padi drijven" (wordt gezegd als de
vruchtzetting begon en beteekent: afhankelijk van verwachte
oogst).
langgato ; lengte ; molanggato, lang.
lanoelo; overtreffing; moïlanoel'ono, overtreffen; noïlanoel'ono,
overtroffen, bar, overrijp tot rot wordens.
lapidoe; (Mal.: lapis) laag (horiz. of vert, zie ook: tapi); goegoelapid'ano, laagsgewijs.
lapodoe ; opstopping (in rivier of beek) ; monapodoe, opstopping
veroorzaken ; lapo-lapodoe, opstopping, drijvende- ; lapodoe taoe,
opstopping, van menschen ; lapod'ano taoe, opstopping door
menschelijk bedrijf (b.v. ontginning) veroorzaakt.
lati; demon, sylphe, genoom (vgl.: boeliano).
lebe ; (ook verkort tot 'bee) meer ; lebe-lebe, meest; lebe pijo, beter,
mooier, deugdelijker, lekkerder; 'bee popijo, veel -beter, -mooier,
-deugdelijker, -lekkerder; lebe kinokopijo, best, mooist (enz.);
lebekinokopitato, wonderschoon (schoonheid in het algem.) ; lebe
kinokosajoe, wonderlijk-liefelijk (schoonheid van de vrouw); 'bee
laboengo, zie sub laboengo ; lebe-lebeëpo, allermeest.
lebi ; geestelijke (n.) ; tilo lebi, de geestelijkheid.
lebwoe ; besmeuring, laster, vuilheid, vlek ; molebwoe, vlekkig,
smerig, ingedrongen vuil, besmeuren, bekladden, belasteren ;
nolebwoelono, bevuild, bevlekt, beklad, belasterd.
31

4

j

GORONTALO

50

leëto; slechtheid, leelijkh., harschh., ondeugd, hatelijkh., enz.;
moleëto, slecht, (enz. al wat onaangenaam is) ; tamoleëto, slechterd,
naarling, (enz. al wat onaangenaam is) ; koemoleëto, zaak
die, of ding dat niet aanstaat ; koeda moleëto ondeugend paard.
lengogoe ; hardhoorendheid ; molengogoe, hardhoorend.
ligi; paalbalk; ligi 'atonoala, middenstijl (van een huis: van grond
tot nok).
lijodoe ; vochtige voetafdruk ; pali no lijodoe, voetspoor (vochtig
afgedrukt).
lili; omtrek; polili, ommegang, bekendmaking; mopolili, ommegang houden, bekendmaken ; ta'mopolili, heraut ; pinopolili,
bekend gemaakt hebben.
lilingo; uitsparing; molilingo, uitsparen; pinopolilingo, uitgespaard.
lilito; kring, half kring ; molilito, omkringen; lilit'ano, omkringd;
lilito-boloe, maan-halo („verweeuwings-kring": naar 't bijgeloof
wordt dan iemand weduwe of weduwenaar).
liloe ; verduistering van goederen ; moliloe, verduisteren (iets van
zijn plaats brengen om het te doen verloren gaan) ; noliloe,
verduisterd, verdenking van verduistering.
limbato ; overbrenging (naar andere plaats) ; molimbato, overbrengen, verhuizen ; (zie ook : tolimbato, waarvan onzeker, of
liet van dit grondwoord komt).
limboeto; angst, (vgl.: kimboeto = beduchtheid en oego =
schroom); lilimboeto, angstig; molilimboeto, beangst zijn ; mokolilimboetoe, beangst maken.
limboewato ; het overtrekken van bergen ; molimboewato, de
bergen gaan overtrekken ; molimboewat'ono, de bergen overtrekkend ; ta'nolimboewat'agi, die (herwaarts) de bergen overtrok.
limoejongo ; fluistering; molimoejongo, fluisteren; nolimoejongo,
gefluisterd; kolimoe-limoejongo, gefluister.
limomono ; kain, die door de vrouwen wordt gedragen over hoofd
en schouders.
lindi-lindi; „kinder-aanplant", d.i.: het op ladangs nageplante
rijstgewas. Dit is een akal om niet ten volle de Zakat te betalen.
Een klein deel, eerder geplant, heet dan „de moeder er van"
(inanino) en de grootste aanplant heet als voormeld; een woord
waarvan de letterlijke beteekenis mij nog verborgen bleef.
lmggoedoe; (uitzondering: de voorl. lettergr. met klemtoon)
knieling ; molinggoedoe, knielen gaan ; nolinggoedoe, geknield
hebben; lingoe-linggoedoe, knielend, geknield liggen; popolinggoedoe, kniel, knielt; moilinggoedoe, gaat op de knieën
vallen zonder opzet; noilinggoedoe, viel op de knieën, zonder
opzet; (zoowel dier als mensch betreffend).
lingolo; schuwheid, wildheid; molingolo, schuw, wild.
lipato ; vergeetachtig-, nalatig-, onnadenkendheid ; molipato, zal
vergeten worden, zal ik vergeten; lipatono, vergeetachtig,nalatig,- onnadenkend zijn; molipatono, *vergeetachtig, nalatig,
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onnadenkend (bijv. nw.)| mokolipatono, vergeetachtig (zou
kunnen zijn-); kinolipat'ono, liet werd vergeten, ik was nalatig, onnadenkend.
lipoe; land, rijk, staat, hoofddorp; taoe no lipoe, bevolking, inwoners (vormelijk); toeango lipoe, bevolking, inwoners (onvormelijk) ; adato no lipoe, landszede ; adato lipoe, de zeden van het land.
lobongoe ; grafstede (inwendige nis en 't uitw. zichtb.) ; molobongoe, begraven. De gvafkuil, afgezien van- of zonder de zijwaartsche nis, waarin het lijk gelegd wordt, heet: bwoeango = gat.
lob woe; fuik-vangst; lobwoeano, plaats voor fuiken zetten; kolobvvoeano, fuik ; kolobwoeano-oelango, garnalen-fuik.
lodoto ; ontbinding (van organ : stof) ; nolodot'ono, in ontbinding
overgegaan.
loeamoe; makheid; moloe'amo, mak ; noloeam'ono, mak geworden.
longocto; zuur gezicht; mopoloengoto, 'n zuur gezicht zetten;
nopoloengoto, 'n zuur gezicht gezet ; loengoe-loengoeto, 'n zuur
gezicht houden.
loe'o; (ongebruikt grondwoord, het telwoord twee is: doeija);
koeloe'o, twee (tellend), tweede; pokoloeo, twee maal; motoloe
koloeo, zie sub: toloe.
loepoegoe; zwakte, impotentie (geslachtelijk); molopoegoe'no,
impotent ; moloepoeg'ano, doet-, zal verzwakken ; noloepoeg'ano,
verzwakt, loepoe-loepoegano, verzwakkend, beide lichamelijk
in algein. beteekenis.
loetoe ; rijp-, gaar-, volwaardigheid; moloetoe, rijp, gaar, volwaardig; tamoloetoe, mensch van zuivere afstamming; koemoloetoe, rasdier, volwaardige stof; noloetoe, gaar gekookt; koloetoe,
kooksel, nagerijpt product ; niokoloetoe, koken, rijp doen worden ;
nikoloetoe, gekookt (verl. deelw.) ; pokoloetoenono, ga koken,
dia maa mokdoetoeniko, zou je niet eens zorgen dat de pot
gaar komt ; pakeano moloetoe, sieraden, volwaardige kleedij ;
bwoelaano moloetoe, zuiver goud; gongo pokoloetoe, brandhout.
loewa ; voorgekauwde- (of gestampte) siripruim. De gewoon gebruikte siripruim heet mama; de verkauwde: oendapo mama.
loewalo ; (Mal. : loewar), uittreding ; loemoewalo (infex oem) buiten
' t u e s t , — de bergplaats, — slaapplaats; 'aloemoewalo, er buiten ; mogile loemoewalo, naar buiten willen, -moeten ; moloemoewalo, naar buiten gaan, uitschieten ; noloemoewalo, naar buiten
gegaan, uitgeschoten; toemoelodoe-loemoewalo, in en uit.
lolaoe geheel, volkomen ; lola-lolaoe, naakt zijnde (bij geval) ; lolaoelolaoe, naakt blijvend (als een kind);
lolaoe oengoenona, lolaoe'ago, avond, (Asar tot Magrib) ; letterlijk: „geheel in gloed gezet."
lolaoedoe; (ook: 'laoedoe); gereedheid, gevolggeving, voltrekking; mo'laoedoe, gereedmaken, gevolggeven, voltrekken; no'laoedoe, reeds gereedzijn enz; (verl :tijd);no'laoedoe'no, is'tgereed,
-voltrokken, werd gevolg gegeven; noo'laoedoe, 't komt gereed,'t
wordt voltrokken, er wordt gevolg aan gegeven; 'laoed'ako, nadat.
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lolaoengo ; (ook : 'laoengo) ; volbrenging', volbrachtheid, 1t volbrachte;
ko'laoengo, gisteren, („heeft volbrachtheid") ; kotongo'laoengo,
eergisteren, („heefteen volbrachtheid" achter zich) ; laoeng'onono,
de dag is volbracht, -voorbij, -is om ; kino'laoeng'anono, den
heelen dag.
lolaoeto, ('laoeto), voltooiing, afdoening, gevolgen, voorgoed, uiterst ;
moi'laoeto, willen voltooien, wordt afgedaan, zal gevolgen hebben ;
noilaoeto, 't is voorgoed, -het uiterste, voltooid, afgedaan, had
gevolgen ; nogii lolaoeto, het andere uiterste ; mooëli laoeto, geheel achteraan ; moilaoet'ono, voorgoed wegwillen, -uit zijn ; noilaoet'ono, voorgoed weg, uit; boe'laoeto, springvloed; taoewali
'laoeto, de allerjongste.
lologoe; doodenklacht; molologoe, doodenklacht gaan houden;
lolo-lologoe, doodenklacht houdend ; 'ilolog'ano, doodenklacht gehouden.
lomboeli; (ongebr : grondwoord) ; molomboeli, kantelen, onderstboven
keeren ; tomboeli-mboeli, gekanteld, onderstboven gekeerd (durend).
longgalo ; afbraak ; molonggalo, afbreken, sloopen ; milongga longgal'ono, afgebroken, gesloopt; longgal'anono, breek af, sloop.
lopoeno ; plantklaar making ; molopoeno, plantklaar maken ; nolopoeno, plantklaar gemaakt; lopoe-lopoeno, plantklaar (toestand
van duur); mogoetoe lopoen'ano, schoonbranden v. ontginning,
verbranding v. vuil.
mäane; mannelijkheid, huisman; tamaäne, man, („manmensch");
ti maänekoe, mijn man; maäneto, jouw man (voor 't vormelijke
zie sub: nika); maänenio, haar man; koemaäne, mannelijk (van
'n dier); maänelono (ook: ta'diti) manneke, manbaar worden.
maäte; sterven, (onvormelijk); doelo malite, op sterven (onvormelijk); momate, (-toeloe, -togo), dooven, (vuur-, de lamp-); motomate taoe, moord, vermoorden; ta'nomate taoe, moordenaar, moordenares; momate, dooden, slachten; Koepinate, geslachte ('t
vleesch van gesl : dier).
madika; (van: merdika?), adelijk; ta'madika, adelijke vorst; ti ta'
madika, de vorst, (I e , 4 e nv-); ni ta'madika, van den vorst (2e
e 3 e nv-) ; tilo maradika, de adel (als geheel).
martod»; stottering; momadodo, stotteren; ta'pomadodo, stotteraar;
magoegoe; melaatschheid ; komagoegoe, melaatsch; tamagoegoeono,
melaatsche.
mai; gauw; mai-mai, gauw dan; mai atia, gauw hier (geef).
maïno; waar; 'amaïno, waarzoo ; ta'maïno, wie („welke mensch");
koemaïno, welk (-dier, -ding, -zaak).
makoeta; kroonmuts (dit rijkssieraad wordt niet (meer) benut);
men gebruikt bij kroningen de Samada ; (zie aldaar).
mali; verschieting, verkleeding, blos, verbleeking; momali, verschieten, zich verkleeden, blozen, verbleeken ; nomali, verl.tijd
van verkleeden, blozen, verbleeken.
mamanoe; (klemtoon bij uitz. op voorl. lettergr.) vorsching; verbazing; komana-mananoe, vorsehen, verba,asd doen.
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maiiasa; haan (ook overdrachtelijk).
marakisa; (klemt n.v.) onderzoek; parakisaäno, onderzoeken; niparakisaäno, onderzocht.
masoeloe ; erts.
mboenoe; begintijd; monomboenoe, beginnen, voordoen; tomboenoeagi, begin jij eerst, doe het voor; koetinomboenoeano,
voorbeeld.
medjango; dobbelperk; momedjango, met dobbelsteenen (dadoe)
spelen bij de medjango.
moedaio; stamkapitaal, voorsprong van bezit.
moela ; begin, aanvang (betr. plaats) ; momoela, beginnen (ergens-);
pomoela, te beginnen (ergens-); pinamoela, beginplaats.
moeli- (ongebr. grondwoord); momoeli, bevrijding te wachten,
nakomelingschap (bij leven) ; komoeli, nakomelingschap hebben
(bij overliiden); diako moeli, zonder nakomelingschap gestorven;
nomoeli, bevrijd. De overledene die schulden naliet werd (wordt?)
dus bij 'zijn dood gerekend nog onvrij te blijven ; tenzij hij „bevrijders" had (heeft?).
moelo; plantmateriaal; momoelo, planten; momoelo pale, rijst
planten (op sawah); pinomoelo, gewas, akker met vruchtclr.
gewas (except.: rijst en klapper).
moeno; vooruit, voorop, eerst, (tijd); moenoakoe, ga voorop;
molako moeno, loop voorop; koemoeno, in vroeger tijd; mopomoeno, vroeger (op den dag); koemoen'opo, iets van vroeger,
antiek ; kama'ko moenoako, eerder weg ; kama'ko moanoagi, eerder
hier ; kama'ko koemoeno (ook: kama koemoeno), tevoren, eerder
(gebeurd).
, ,
monggato; vertrek (voor goed); momonggato, vertrekken; doeio
momonggato, in afwachting van vertrekken; momongga-monggat'ono, vertrekkend; momonggat'ono, voornemens te vertrekken;
nomonggat'ono, vertrokken; tamomonggat'ono, vertrekkende;
tanomonggat'ono, vertrokkene.
inonoe; hoeveel; komonoe, hoelang; monoelono, hoelang ma);
komonoeano, wanneer zal 't zijn ; komonoeanono, wanneer maar
('t schikt, — 't gebeurt) ; komonoeano'nagi, wanneer toch eens
(valt 't mij te beurt).
N.
naäsa; (Mal. njata), blijkbaarheid, blijk; monaäsa, blijken; nonaasalono, gebleken; naäsanio, het blijk er van.
naï; niet (—doen, —gaan, enz.); naï-naï, vooral m e t . . . ; nai
kolo, niet doen toch; nai pokoio, niet doen eerst; nai'po, niet
langer dan, 'k moet er niet aan denken; naüono, schei uit,
laat maar, 't hoeft niet.
naiko; rijzing, stijging, klim (steil); monaïko, rijzen, stijgen, beklimmen (steil); nonaiko, gerezen, bestegen, beklommen (steil);
naï-naïko, rijzend, stijgend, beklimmend; pinonaiko, te beklimmen; pinonaik'onó, beklommen—, bestegen zijn ; ninai'ko,
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beklommen—, bestegen hebben; naikagi, kom er op; naik'ako,
kom er af; monaiko bongo, klappers oogsten.
nggai; kerel (oudste benaming van den gepaarden man; vgl. : beë).
niato (Ar. niat); verborgen bedoeling, toeleg; moniato, een verborgen bedoeling hebben.
nika (Ar. nikah); echtgenoot(e) ; monika, huwen; ninika, gehuwd;
ponikaäno, huwelijk; ti nikakoe, mij o (e) echtgenoot(e), (zie ook
sub : boeai en maane) ; ti nikamoe, uw(e) echtgenoot(e), (zie ook
sub: boeai en maane); nikanio, zijn(e) haar echtgenoot(e), (zie
ook sub: boeai en maane); motolinaka, gehuwden, (zie ook
sub : boeai en maane) ; poninikanono, verloofden ; 'inikalono
(i = ti), (vergelijke: toemoeno), de bruidegom, de bruid.
ninoe; beschutting, schaduw, schut; moninoe, beschutting zoeken,
schaduw zoeken, schut zoeken; ninoenio, beschutting er van,
schaduw van hem, schut van hem; koninoe, beschutting gevend*
(schaduw heeft van hem); diako ninoe, beschuttingloos ; ni noeninoe, zich verschuilend, schuilend; motininoe, schuilen (tegen
ruw weer of hitte); moponinoe, zich verschuilen („doet schuilgaan"); noponinoe, zich verscholen hebben („deed schuilgaan").
nocni (vgl. boeni en tomboenï)\ nasporing, uitvorsching; pononoeni,
na te sporen, uit te vorsehen; mopononoeni, doen nasporen,
doen uitvorschen ; ta'mopononoeni, speurder ; monoeni, nasporen,
uitvorschen (voornemen tot); nonoeni, nasporen, uitvorschen
(volvoering van).
nongo; zie: tongo.
O.

oebodoe; redding, hulpverleening; mogoebodoe, redden, te hulp
komen; goeboed'eagi, help hier! (hulproep); ta'mogoebodoe,
redder(s); ta'oebod'ano, geredde(n); koeoëbod'ano, het geredde ;
niöebod'ano, gered (verl. dw.).
oedoe; wederhelft (ongescheiden-), bijrekenen, aangetrokken,
aanvoegsel; mogoedoe'po, morgen (door nacht vereenigd); mogoedoe-goedoep'aginio, den volgenden dag; koemogoedoep'agi,
de dag die morgen aanbreekt; 'akoemogoedoep'agi, morgen
aan den dag; oedoenio, 't bijbehoorend deel, de wederhelft.
oego; vrees, schroom, beschroomdheid; mooëgo, bevreesd, beschroomd, schromen; mokooëgo, vreesaanjagend, beschroomd
makend, doen schromen; ta'mokooego, schroomaanjagend iemand;
koemokoago, vreesaanjagend iets.
oekato, losheid van banden, bandeloosheid; mogoekato, losmaken
van banden; nooëkato, losgeraakt uit banden; nioekatano, bevrijd uit banden; oekate, maak los.
oekadoe; ontplooiing (zelf-); mooëkadoe, zich ontplooien gaan;
nooekadoe, zich ontplooid hebben; oeka-oekadoe, ontplooid
blijvend; oekad'ano, ontplooid geworden, except of pajong zie:
okadoe; oekod'an'ako, ontplooi, except of pajong zie: okadoe.
oell; (ongebruikelijk grondwoord); mooëli,-achteraan gaan; mo-
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oëlinio, ga achter hem aan; nooëli, te zoek, vermist; ta nooeh,
vermiste; ta'mooëli 'laoeto, achteraankomer; koenooëli, vermist
dier, vermist voorwerp; mopooëli, achteraan doen gaan; mopooëli kandingo, 'n knoop aanzetten; popooëli, ga achteraan;
motoöeli, achteruit-, achterwaarts gaan ; mopotooëh doen afdeinzen, achteruitgang te weeg brengen; notooëli achterwaarts-,
achteruitgegaan; potooëli, ga achteruit; popooehlomo bomla,
het hijschen van den vlag; oehan agi, geef mij (ons) terug;
oelian'ako, geef hem (haar, hen) terug.
oelino (oeli met infex an of on en de 1= letter daarvan ontbrekend?); roer; mogoelino, sturen; pogigoelmo, roerpen; t a mogoelino, stuurman.
oemo ; doekwkg, sarong tot hangwieg gebruikt ; kooëmota ano ijagoe,
S e : ' ijagoe; mokooëmo, ergens heengaan ; nokooemo, ergens
geweest zijn; kooëmo-oemo, ergens zich bevinden.
oendoedoe ; toevoer(ing), huldeblijk; mogoendodoe, toevoeren, huldeblijk bieden; mogoendodoe pelango, een offer brengen
oendoengo (Mal. oentoeng); winst (uit taande of bedrijf); mooëndoengo, winst maken; nooëndoengo, winst gemaakt.
oengga; van' (-af, -uit); oengga'po, aanleiding; oenggaagi (ook:
oengg'agi), van . . . . hierheen ; oenggaagi too, van ginds
hierheen ; oenggaäko-(oengg'ako-)too, van daar
hierheen ; koeoengg'agi kalangano, om der liefde Gods vgl. kalango); oengga
aïno polongo, den slaap kwijt (vgl. gm a).
oenggagoe; water; matono oenggagoe, waterwei, -bron; mogoenggîgoe, rituele wassching na den bijslaap; mogola oenggagoe,
waterhalen. (N.B. Voor „watergebruik" tot rituele wassching
voor het gebed, wordt een Boeoolsche vorm gegeven aan het
Boegineesche woord djene; alzoo modjene).
oengo; stuks (uitsl. van pisang en sirivruchten) ; toloeno oengo,
oengoano (komt enkel voor als volgt); oengoano no limo, „vingers
van de hand", vingers; oengoano no tmggodoe, „vingers van
de voet", teenen; oengoano no pepe „vingers v/d pisang ,
pisangs; oengoano no bwoejoe, „vinger v/dvrucht-sm , sirivruchten.
oeigoelo wartaal; kooëngoe-oengoelo, ijlt, slaat wartaal uit _
oenomó; artsenij; doea oenomo, zie: doea; mongoenomo, ar senij
gebruiken; mokioenomo, artsenij vragen; pongoenomo, artsenij
|even, — toedienen; ta'pongoenomo, artsemjman; pongoe-ngoenomo, artsenij gebruikend.
oenono; verweezing ; nooënono, verweesd; taoenono, wees; anaka
oenono, weeskind.
oesigoe (Mal. oesir); hondeblaf; mogoesigoe, blaffen ; mopooesigoe,
'nhond aanhitsen; oesigio, geblaf, zijn blaf.
oess; verjagende uitroep (tot dieren).
oetato maänc, — boeai, broer, zuster; pokooetatano, neef of nicht
(ooms —, tante's kind); oetata-watoko, stiefbroer of -zuster;
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tpligoetato même, zoogbroer of -zuster ; oetat'ioe, uw gemaal(m) ;
tilooetatioe, mijns heeren gemalin, mijner vrouwe gemaal, (vorstelijke echtgenooten, „broer, zuster" volgens eigwehte) motoligoetatomeme, zoogbroer en -zuster, zoogbroers, zoogzusters (van
oewano (boeai, — maäne); grijsaard (vrouwelijke, mannelijke);
(zie ook de woorden: bonggele, ito/o en toa).
oewono (Soend. euweuh?); heb je ook . . . . , is hij ook . . . . (waar
ook); diaoewono,niet te verschaffen,niet ter plaatse; k'oewon'ano,
er is toch wel iets, — te doen, — ter hand te nemen ; k'oewonan'ako, ga wat uitvoeren, ga je gang; koewon'an'agi, komt
met iets voor den dag.
ojongo; het zwijgen, de stilte; koöjongo, er heerscht stilte, er is
stilte; ojo-ojongo, zwijgend, stil zijnde; mokoöjongo, zwijgen,
stil zijn, — worden, stilte bekomen; mopokoöjongo, doen zwijgen,
— stil zijn; mopokoöjongo ginaä, zie: ginaä; koöjong'ono, tot
stilte gekomen, tot zwijgen gebracht; popokoöjong'ono, wees
maar stil, zwijg maar; popokoöjongo, er moet stilte zijn, — ge
zwegen worden.
okadoe; ontplooiing (van bloem, blad, hand, vlag, pajong) ; moökadoe,
zich ontplooien (van bloem, blad, hand, vlag, except van 'n
pajong); noökadoe, zich ontplooid hebben (van bloem, blad,
hand, vlag, except van 'n pajong); oka-okadoe, ontplooid blijvend (van bloem, blad, hand, vlag, except van'n pajong); okad'ano, „ontplooid" geworden (uitsluitend van 'n pajong); okad'an'ako, steek 'm op (uitsluitend van een pajong); (van een
zeil zegt men „spreiden" (boekadoe) zie ook: oekadoe).
oleano ; titel der overgebleven Rijksgrooten : „marsaole's" ; oleanolipoe zie: lipoe.
olito; beschaming; moölito, I. beschaamd worden, II. Mimosa
Pudica; mopokoölito, beschaamd maken; pinokolito, beschaamd
gemaakt; koemokoölito, schandaal, schande.
oloewo; heb je ook
(voor de hand), is hij ook
(in de buurt) ;
dia oloewo, niet voor de hand, — in de buurt, (vgl. oewono).
omboe (Salajar: opoe); I. heer, II. kleinkind; (ti) omboe nolimo,
„(de) heer van de hand": duim; omboeano, duivelbanner, sjamaan (overheerde?) omboe-kiilano, (oorspronkelijke) heeren van
het land. Naar het schijnt wordt met deze benaming geduid
op zuivere afstamming van autochtonen; het vorstengeslacht
kwam, vermoedelijk (als dolende ridderschap te scheep) van elders.
ondono; verzameling; mogondono, verzamelen; noondon'ono, verzameld zijn ; ondon'an'agi, verzamel ze (alles als bijeengebracht
gedreven op één plek: kaniboe (zie aldaar) laat ruimte van streek).
onoe; daglicht, dag; mato no onoe, zon: („bron van het daglicht");
onoe koendija, vandaag (tijdens daglicht); ngaango no onoe,
zonneschijn; komongaango no onoe, de zon schijnt („er is zonneschijn"); wa ngaango no onoe, in de zonneschijn (zich bevinden);
booe no onoe, geur van zon (na droging).
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onomo; zes (getal); koönomo, zes (tellend: „'t is zes").
opato; vier (getal); koöpato, vier (tellend).
oepoeto; opraking, 't is op (bezit, voorraad, kracht); moöpoeto,
opmaken; noöpoeto, opgemaakt (teerkost, reisgeld); kino'poet'ano,
opgemaakt (voorraad, bezit); inggoöpoeto, er is wat over; inggo'poet'io, al wat over is; opoeto sabaro, (m'n) geduld is op.
opoto; begluring; mogopoto, begluren; niopot'aoo, begluurd hebben;
nigopot'ano, begluurd geworden.
otoe, spacies; vorsten doch ter.
otoeto; honderdtal; mogotoeto, honderdtal (tellend: „wordt honderd"); doeija no gotoeto, tweehonderd („twee van honderd").
P.
padi'iko; leugen; momadi'iko, liegen; nomadi'iko, gelogen (verl.t.);
pinadi'ik'ano, (kl. tn ze i) 't is gelogen; kapadi padi'iko, liegend;
ta'momadi'iko, leugenaar; padi'ïkoe, mijn leugen ('k loog);
padi'ik'oemo, jouw leugen(s); iko momadi'iko, je liegt; padi'ik'io,
zijn leugens; ti'o momadi'iko, hij liegt; padi'ïk'ilo, hun leugens;
tilo momadi'iko, zij liegen.
pakato (moefakat Arab.?); overeenstemming, overeenkomst; mopakato, overeenstemmen, overeenkomen; nopakato, verl. tijd van
overeenstemmen, overeenkomen ; nopakat'ono, in overeenstemming.
palato ; openkapping ; mopalato, openkappcn ; pala-palato, opengekapt worden (voortduur) ; pinalat'ono, opengekapt zijn (voltooid).
pali ; spoor, merk, (door iets achtergelaten); pali no pakito, littecken
(„wondmerk") ; pali no tinggodoe, voetspoor (droog — ) ; pali
no lijodoe (zie: lijodoe); pali no loepi, blad, papiervouw, („merk
van zwikking"); mogoetoe pali, een spoor maken.
pali ; voorteeken.
pajima; ertsspeurder; momalima, erts opsporen.
pajïto; rondgang, omloop; mopalito, omloopen, rondgaan; nopal'ito, verl. tijd van omloopen, rondgaan; pali-palito, tegenw.
dw: van omloopen, rondgaan; nipalit'ono, verl. dw: van omloopen, rondgaan; pinopopalito, volm. tegenw. tijd van omloopen,
rondgaan; nipopopalito, hebben doen omloopen, -rondgaan.
panaoe; beneden,-streek, onder, 't noorden; achter (lagere plek) ;
'apanaoe, (ook : wapanaoe) onderaan, in 't noorden ; kodaäko
panaoe, naar onder, noord op, richting Manado; oenggaägi
panaoe, van onder, uit 't noorden, uit richting Manado; panaoenio,
onder hem, er onder, lager er van, noordelijk.
pange; tegenwicht, maat; momange, tegenwicht vormen, iemands
maat zijn, belmoren tot . . . ('n paar, 'n stel, twee maats) ;
papangeano, het tegenwicht, de maat (de deelen a.v. afzonderl:);
popange, bij eenpassend; dia popange, past niet bij (b.v. dragers
van ongelijke grootte); modoeti popange, 'n maat-, tegenwicht-,
't bij passende zoeken.
panggalo ; rot (als 2 soldaten), aanrijging, (maiskolven tot rist,
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stoelen paarsgewijs gezet, sleutels aan een ring) ; tongo panggalo, een rist, een bos, een rot (staande of zittende lieden) ;
momanggalo, op rotten stellen, aaneenrijgen ; nomanggalo, verl.
tijd: van op rotten stellen, aaneenrijgen; pangga-panggalo, op
rotten gesteld, aaneengeregen (durend) ; panggalonako. geb.
wijs : van op rotten stellen, aaneenrijgen ; papanggal'ono, naast
elkaar gezeten (bruidspaar b.v.), bij paren plaats genomen hebben.
panggato ; hoogheid, hoogte ; mopanggato, hoog (in rang, naar
hoogtemaat) ; pangga-panggato, hooglieden (aanspraak).
panggoba; rijstbouwkundige (stam-consulent).
pani; (Mal. pandai), kunde; mopani, kundig; momani, als vroedvrouw optreden; pani no bwoelaano, goudssmid; pani no wate,
wapen-, grofsmid; pani no oeangoe, scheepsbouwer.
parenda; (Mal.: parentah) gezag, bevel, lastgeving, voorschrift;
momarenda, bevelen, gelasten, voorschrijven; nomarenda, verl:
tijd: van bevelen, gelasten, voorschrijven; ta'pamarenda, overheidspersoon, bevelvoerder; pamarenda, overheid; pamarendaäno,
bevel doen geven ; pinarendalono, bevel ontvangen hebben ;
(alles: uit kracht van hooger gezag; voor het eigenmachtige, zie
kwasa, vgl. digoemo).
parewoea; (Mal.: parabat) gereedschap.
pate; kreng (niet: gedood, maar gestorven); koenaäte, dood iets
(dier of ding), vleesch van gestorven dier ; tanaäte, doode (graf) ;
pokopateano, afmaken ; popateano, oorlog (te verwachten) ; ripateanano, oorlog (aan den gang) ; moripateano, oorlog voeren ; takinodigoem'ano, wa ripate anano, krijgsgevangene ; naäte, dood, (graf) ;
pateë ako, maak dood, doe uit, (vuur of lamp) ; pate janako, maak
dood; pate-pate, stervend; boe ta kio-naäti, doode rivierarm.
patono ; herkenning; momatono, herkennen (zal wel) ; patonano,
herkend hebben, -zijn.
patoko : (Mal. : patok) baak ; momatoko, afbakenen ; pato-patoko,
afgebakend (during); nomatoko, afgebakend, (verl. tijd.).
peëgoe ; ontkenning ; momeëgoe, ontkennen ; nomeëgoe, ontkend.
peëma ; herhaling, nogmaals ; tia peëma, alweer, wederom ; tia
no peëma, wat nu weer!.
pelango; offer.
pc loeto ; afgepelde-, afgeworpen huid, afgelegde kleeding ; momeloeto, zich ontkleeden, huid afwerpen; nomeloeto, ontkleed,
huid afgeworpen, gepeld (garnaal); peloet'ono, ontkleed je, pel
af, (garnaal of dgl.).
pengoelo; 't afnemen van den hoed (uit eerbied); momengoelo,
den ïioed afnemen; pengoelano, neem je hoed af.
pio; goedbeid, schoonheid, vriendelijkheid, lekkerheid, deugd;
mopio, goed, schoon, enz.; ta'mopio, goedhartige; koemopio,'n
goede zaak, 'n goed ding ; mopio lamitio, smaakt lekker ; mopijaano,
vrede; nopijolono ginaii, zijn zin gekregen ; nopio, gezond worden ; pokopio, voorzichtig aan, 't moet zorgvuldig; momio-mio,
goedmakend, vleiend, je smoest.
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Pili; keus; momili, kiezen; nomili, gekozen; koepinili, liet gekozene; ta'pinili, de gekozene; pilililono, uitgekozen, uitgezocht,
uitverkoren.
pindalo; strik; momindalo, strikken zetten, 'n strik maken (van
bast), 'n vischlijn maken (uit garens); akoe dia momindalo,
ik strik niet; dia pinindalono, (ik ben) niet gestrikt, echtelijk
krakeel.
pingi; met 'n ander (anderen) tesaam geborene („meervouds
boorling"); doeija pingi, een tweeling, („twee pingi's"); anoko
pingi, een tweeiingkind („pingi-kind").
Pitoko; blindlieid, blinde; moali pitoko, men kan blind er van
worden, („kan blinden"); doelo pitoko, blind worden; momitoko,
breeuwen, 'n lek stoppen (vaartuig uitsluitend).
poejoe; hinder overlast; momoejoe, hinderlijk zijn, overlast aandoen ; momoejoe-moejoe, hinderlijk, lastig (voortdurend).
poeloe; (ongebruikt grondwoord); mopoeloe, tien, (aantal); kopöeloe, tien, (tellend: „da's tien"); mopoeloe agoeteëtoe, elf(„tien plus een"); doeija no poeloe, twintig, („twee van tienheid"); doeija no poeloe agoe teëtoe, een en twintig.
poeloeto; (Mal.: poengoet) opraping, vondst (bij geval.); momoeloeto, oprapen, vinden( vgl: tapoelo); nomoeloeto, opgeraapt-,
gevonden hebben; pinoeloeto, opgeraapt-, gevonden zijn ; koepinoeloeto, opgeraapt-, gevonden goed; anakopinoeloeto, zie sub:
anaka; pale-poeloeto, kleefrijst.
poendoeko; groep (boomen), ordelooze-, sterrenhoop ; momoendoeko, op 'nhoop gooien, in 'n groep planten; poendoe-poendoeko, op 'nhoop liggend, -staande, (vgl: kamboe en bwoendoe.)
poengoe; boeiïng, binding; poepoengoe, boei(en), banden; momoenggoe, boeien, binden; momoenggoe taoe, iemand boeien,
-binden; momoenggoe manoeko, hoenders binden, (pooten
bijeen); poengoe-poengoc, geboeid, gebonden (during); poepoengoe oewate, ijzeren boeien.
poesoeso; (Mal.: poetoes), bevinding (uitspraak); momoesoeso, beslissen, besluiten, vonnissen; poesoesano, beslissing, besluit,
vonnis; ni poesoesanono, beslist, besloten, vonnis geveld; poesoesi ta'madika, (overgelaten aan-) 's Vorsten bevinding ; poesoeso ili moeoe, onverbeterlijke bevinding.
poli'i; bijgeloöfsverbod ; popoli'i, (moet gelden als-) verboden.
pone; eerende liefde (vgl: ponoe); topone, handedracht; topotopone, op handen gedragen ; nopo-nopone, op handen dragend,
(beide vormen van duur); monopone, op handen dragen (-zullen);
noitopone, op handen opgevangen (van zetel glijdend); matoponino, op handen te dragen, (gaan om-) ; toponeano, op handen
(neemt-); ta'monopone, handedragers; ta'tinopone, die op handen wordt gedragen; koeti nopone, 't geen op handen wordt
gedragen ; toponeeno, op handen zal ik ü dragen ; nitoponelon'agi, of: nitoponel'age, op handen aangedragen hebben;
(termen van ceremonieel bij verheffing tot vorst).
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ponoe; (onoe = daglicht), liefde, geliefde, (nabije; vgl.: kolaboe);
ponoeano, mededoogen, deernis; ponoeanano, liefdebetoon; mokokoponoeanano, liefdebetoon (wederzijds-) ; moponoe, liefhebben,
deernis gevoelen, mededoogend zijn ; mokoponoe, gaat aan 't
hart, 't is jammer (-om 't af te slaan, -dat 't verloren ging), niponoe.
popodoe ; einde, 't is uit ; popadïo, 't einde er van ; popodoe
poeasa, einde der vasten ; popodoe balako, einde van den balk ;
'apopodoe lipoe, aan 't einde van het dorp ; momopodoe, een
eind gaan maken.
poroongo; huisraad.
pitoe; zeven (aantal); kopitoe, zeven (tellend: „is zeven").
R.
radjam; (Arab.), steeniging, (straf voor overspeligen, oudtijds.
In een kuil geplaatst, hadden zij elk 44 worpen te verduren).
raga ; rijstoogst-maat ; (boombast-cylinder. Geen bodem wordt aangebracht ; de inhoud is willekeurig) ; tongo raga, een maat
(gaba, men dorscht vooraf) ; moraga, den rijstoogst meten.
rasa; gevoel, voeling; marasa, gevoelen, voelen; momarasaè',
kwellen (moreel), pijnigen (physiek) ; nomarasaë, gekweld-, gepijnigd hebben; mara-marasae, kwellend, kwelling, pijnigend,
pijniging ; ta'mopomarasae, kweller, pijniger, tüchtiger ; ta'pinopomarasaë, gekwelde, gepijnigde, getuchtigde; pinopomarasaë,
gekweld, gepijnigd, getuchtigd.
riboe ; tongo-, duizend ; mopoeloe no-, tienduizend..
rindo ; mokking ; morindo, mokken ; norindo, gemokt hebben ;
morindo-rindo, mokkend.
rowe; duur, (in tijd); morewe, langdurig, durend; morewelono,
kan-, gaat oud worden, v. boomen, huizen, kleeren ; norewelono, oud geworden van idem.
S.
saäpo ; merk (persoonlijk-) ; mamosaäpo, merken ; saäp'ano, gemerkt ; saap'io, zijn merk.
sabiro; (Ar.), dulding, overgave, zelfopoffering; masabiro ; dulden,
opofferen, zich overgeven.
sakisi'ï; getuigenis, getuige; mosakisii, getuigenis afleggen.
samada; kroonmuts (Rijksgoed v. Boeooi).
satoeroe; (Skr.), vijandige, persoonl: vijand; masatoeroe, vijandig;
posatoeroeano, vijandigheid wekken ; satoeroeoe, vijandigheid,
vijandschap.
se; seä, uitroepen van toon: schei uit, ruk uit; sirijati, nijd, afgunst; mosirijati, nijdig, afgunstig; ta'mosirijati, nijdigaard,
afgunstige.
seoewa; (Mal.: sewa.) huurloon ; moseoewa, huren ; ta'seoewaäno,
huurling; ta'moposeoewa, huurder.
silaka; (Mal.: tjelaka), ongeluk,(abstract) ; koesilaka, ongeluk, (concreet) ; mosilaka, ongeluk wordt geducht ; nosilaka, ongeluk
kwam ; moisilakalono, ongelukkig, rampspoedig.
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sio; negen (aantal); kosio, negen (tellend: „is negen").
sipato ; (Mal. : Sipat), grens ; monagoe sipato, grenzen bepalen.
sltoeroe; (Boeg.?), onderhandeling, overeenkomst; mositoeroe,
gaan onderhandelen, -overeenkomen ; mositoeroe lono, in onderhandeling zijn, een overeenkomst maken.

T.
taango; haven.
taano; (Mal.: tahan), volharding, inzet, duurzaamheid, bestandheid; monaano doi, geld inzetten; monaano koeda, paard inhouden; momaano tamo, serro's uitzetten; mokotaano, volharding hebben, duurzaam-, bestand zijn ; mokotaano ono, (maakt-)
bestand tegen kou; mokotaano oelano, (maakt-) bestand tegen
regen.
tabi; liefste.
tabito; 'tgeen tegenhoudt, (omhoog); monabito, tegenhouden,
(omhoog); nonobito, verl: tijd van tegenhouden; tabi-tabito,
tegènw: deelw: van tegenhouden; popotabit'ono, er moet iets
zijn dat (boven) tegenhoudt; kinotabit'ano, verl. deelw.
taboeto; beletsel; monaboeto, beletten.
tadji; I sporen van den haan, II spoor, mesjes voor vechthaan.
tagoe; aanwijzing, bepaling, (dwingende-), toewijzing, be-, inperking, weglegging, -zetting, opberging; monagoe, tegenw. tijd:
aanwijzen enz.; nonagoe, verl. tijd: aanwijzen enz.; tagoe-tagoe,
tegenw. deelw: aanwijzen enz.; noitagoe, een plaats gegeven
(op tafel, -rek e.d.) ; tagoeano, daar staat, -ligt het, aangewezen;
zet-, leg weg, berg op; tagoeano, (vragend), zal 'k maar opbergen, wegzetten ; monagoe sipato, grenzen bepalen, -uitzetten,
tagoeë kalalagoe, wend rolhouten aan, leg- uit; tagoeë, wijs
aan, -toe.
tala; (Mal.: salah), schuld (feitelijke-); kotala, schuld dragen,
'(aan eenig feit); ta'kotalano, schuldige; totala, geldboete; potalano, beboeten ; mokotapoelo totala, beboet.
talaboe; I overblijving, II flikkering; monalaboe, overblijven,
flikkeren; nonalaboe, overgebleven; kotalab'ano onoe, zongeflikker; tinalab'ano, overblijfsel, (als: van slordige wieding of
-pluk, de niet tot asch geworden dingen na een brand, kortom : overgeslagen deelen van „een taak").
talalo; hulp, (in werk); motalalo, helpen (in werk); mogilelalo,
hulp vragen (in werk).
tall; waarde (kostprijs, vraagprijs); tongoio talinio, hoeveel kost
het?; koemitali, gekocht, (verl. dw). ; koetinalilono, gekocht
goed, -voorwerp, -dier; motali, koopen, (waarde erkend); mopotali, verkoopen, (waarde toegekend); pinotalilono, verkocht,
(verl. dw.); koepotali, verkocht goed, -voorwerp, -dier; potali,
te koop, ten verkoop, moet waarde (opbrengen).
taliboe ; voorbijgang ; monaliboe, voorbijgaan ; monalib'ako, voorbijgaan, (-derwaarts); nonali boe, verl. tijd: voorbijgaan (-der-
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waarts); nonalib'agi, verl. tijd: voorbijgaan (-herwaarts), tinalib'ano, verl. dw. voorbijgaan, voorbij ; taoetinalibano, die voorbijging; koetinalib'ano, dat voorbijging; noitaliboe, overgeslagen ; taoe nonaliboe, die voorbijgaat, voorbijganger; koenonaliboe,
dat voorbijgaat; popotalib'an'ako, ga voorbij.
talo; lafheid, verlies (in strijd of spel); motalo, laf; notaio, verloren hebben (in strijd of spel).
tambako; bijbouw; paädoetambako, vrij staand afdak.
tambalo ; breedte ; motambalo, breed ; tambal'io, de breedte er
van ; bwoeta motambalo, breede strook tusschen twee rivieren.
tambango ; overvaart, (tusschen schip en wal) ; panambango, veerboot, (tusschen schip en wal) ; ta'momanambango, veerman,
(tusschen schip en wal).
tamboengo ; bedroefdheid ; mototamboengo, bedroefd zijn.
tamboeno bedekking, males, eiernest, schildpad; monamboeno,
bedekken, aanaarden, bedelven; taamboene, bedek 't, aard het
aan; naitamboene, bedelf het niet; naitamboeno, bedekt, bedolven, aangeaard (van 't oogenblik) ; tamboe-tamboeno, bedekt, bedolven, (durend).
tamo ; ontmoeting, komst, daging, serro, (staketselfuik) ; monamo,
serro's maken, met staketselfuik werken ; manoeko tamo, meeuw,
(„serro-hoen") ; monamo-namoto, morgen („dragend', van Soeboe
tot Lohor) ; noitamo, aangekomen (een doel bereikt) ; ta'noitamo, aangekomene (onverwachte gast) ; kotamoano, 'n ontmoeting hebben ; mokokotamoano, gaan ontmoeten ; nokokotamoano, ontmoet hebben ; tamo-tamoano, ontmoetend.
tanango; helderheid, klaarheid; motanango, helder, klaar; padjanang'ano, olielamp, tuitlamp ; (Padja is onboeoolsch. Het
olielampje mocht rekenen helderder te doen zien dan de andere damartoorts (togo) die zijn naam naliet aan lamp in 't
algemeen).
tandagono ; spacies, droogvloer.
tandaoe ; fetisch, (dubbelpop, gesneden uit didilo ; d.i. bladvoetschil van den sagopalm).
tandalo; gezamenlijkheid; tanda'nio, alles, allen; tanda'nio taoe,
alle menschen ; kamoe tanda'nio, gij allen ; 'inandalo, gezamenlijk, (afk. v. tinandalo) ; teët'inandalo, (teetoe tin...) gezamenlijke (infex in) akker in eene omheining; tongo inandalo, een
(der) prive akker(s) binnen die omheining.
tandjingo; (Boeg.) uitstel, ( = onuitgesproken weigering) ; motandjingo, uitstellen ( = afwimpelen).
taiidoe; (Mal.: tantoe) stelligheid; motandoe, stellig, motaandoeano,
beloven ; tinandoe, belofte ; p'inandoel'ono, (p'i = poti) beloofd ;
dia-, diila motandoe, onzeker; motandoe samata, dat is dus
beloofd, (voorloopig zeker).
tanggati; waanzin; tanggati, waanzinnig (bij tusschenpoozen);
tangga-tanggati, waanzinnig (durend); tangga-tanggatiano,waanzinnig (blijvend); motiti tanggati, als gele zich aanstellen.
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tanggoe ; belemmering, afweer ; monanggoe, belemmeren, afweren ;
nonanggoe, verl. tijd : belemmeren, afweren ; tinanggoeano, beveiligd; matono ono tinanggoe'po, zonsverduistering; ijagoe,
tinanggoe'po, maansverduistering.
tanggoengo ; (Mal. : tanggoeng), borgschap ; monanggoengo, borg
staan.
tangito; weening; toemangito, weenen, schreien; tangi-tangito,
weenend, schreiend; kinomangit'ono, met beschreid gezicht;
taangi-tangit'ono, tranen met tuiten huilend.
tangoelo; naam; tinangoelo, spreekwijs, (vgl. sub: apadoé).
tangonio; wake, bewaking; motangomo, waken, bewaken; ta'motangomo, waker, bewaker.
taoe; I mensch (en), ventje (koosnaam of kl. jongen). Il teelballen, (kiesch omschrijvend); (De afkorting ta' wordt als voorzetsel gebruikt); tilo taoe, de menschen; tanda'mo taoe, alle
menschen; taoe-didi, (didi = klein), oogappel; taoe-doka,
I oudste kind, oudere kindereu ; II de Pleiaden ; taoe doka toetoe,
alleroudste der kinderen ; taoe-wali, jongste kind, jongere kinderen ; taoe wali toetoe, allerjongste (der kinderen) ; ta'diila, zie :
diUa; tabwoela, albino (-mensch); ta'potondako, dief; lajagoedoka, („zeil der Pleiaden"), de drie groote en onveranderlijke sterren van Cassiopeia; totaoe, overtuiging, kennis, wijsheid, wetenschap; kotaoeano, overtuigd, wetend, wijs, bekend
bij.... ; kopongonotaoe, medeweten, van- moeten ; mokokotaoeano,
bekend met... (personen, verrichtingen, feiten) ; nototaoelono, reeds
kunnen, kennen, weten te...., (al wat kan worden aangeleerd;
zoo van siper- als van hersenoefening).
taoedoe; loovertje, fijn strooizaad, handeheffing ; monaoedoc,
zaaien (fijn strooizaad), afsmeeken (door handeheffing); totaoedoe,
hol geheven handen (van de smeekeling) ; totaoedoe-oenggagoe,
bakken van een waterwiel; taoed'ano, in geheven handen iets
ontvangen.
tape; luiheid; motape, lui zijn; ta'motape, luiaard; tapegmaä,
(enz.) zie sub : gina.
tapi; sfeer, vlies, omhullende laag; doenija-, soroga-, naraka-,
pitoe notapi, de zevensferige..., -aarde, -hemel, -hel; koelito
tongo tapi, eivlies, zilvervlies (van rijst, van koffie) ; tatapiano,
omhulling.
tapoeko ; vermolming, verrotting (van hout); matapoeko, vermolmd,
verrot ; mopotapoeko, aan vermolming-, aan verrotting prijsgeven.
tapoelo; vinding; monapoelo, oplossing zoeken; totapoclo, oplossing, opbrengst, uitvinding; notapoelo, ge-, verkregen hebben (door koop of door schenking, na herhaalde pogingen),
notapoel'ono, oplossing gevonden; totapoelio, de oplossing, de
opbrengst (-ervan); mokotapoelo, vinden (na zoeken), krijgen
(wat toekomt: loon of straf); nokotapoelo, verl. tijd: idem;
nokotapoelono, verl. deelvv. idem.
tarema; (Mal. met Boeg. uitspr.) aanvaarding, berusting; mona-
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rema, aanvaarden, berusten, genoegen nemen; tarima pio, aanvaarding als goed, wel bedankt; nitaremaano, 't is aanvaard,
er wordt in berust; nonaremalono, 't werd reeds aanvaard, er
werd al in berust.
teëtoe; een, (aantal) (zie ook: nida); mopoteëtoe, doen éénworden, vereenigen; mopoteëtoe no apadoe, vergaderen („tot eenheid van spraak komen"); mogoetoe teëtoe, in één exemplaar
vervaardigen ; alio teëtoe, uit twee één maken, in zijn oorsprongdoen terugkeeren ; teë-teëtoe, 'n enkele, enkelen.
teja; vertoeving, spel, kinder-, beuzeling, vermeiïng ; momeja,
vertoeven, ook: wonen, gevestigd, slenteren, beuzelen, zich vermeien; mopomeja, 't spel aan den gang brengen; meja-meja,
vertoevend, spelend, beuzelend, zich vermeiend; momejalono,
willen vertoeven, bereid tot spel ; pinopomejalo, zich hebben
doen vestigen.
tengalo; aanmaning; monengalo, aanmanen, (gaan-); motengalo.
aanmaning verwachten ; notengalo, aangemaand zijn ; nonengalo, aangenaamd hebben.
tepoeto ; toespuwing ; monepoeto, toespuwen, (geste tot-) ; nonepoeto, toegespuwd hebben; kotepoe-tepoeto, je wordt hier-, er
toegespuwd; moponepoeto, 't doet je spuwen; noponepoeto,
verl: tijd van 't doet je spuwen; poponepoeto, geb. wijs: van
't doet je spuwen, (spuw toe!); niponepoe-nepoeto, werd (door
allen-, voortdurend) weggespuwd.
tia; hier, (-heb ik 't, -is het, -is hij enz.); àtia, hierzoo, (-hebt
ge 't, - hebt ge 'm enz.); âtii, is 't hier, (hebt ge 't -, is hij- enz.) ;
tembo tia-tia, heden ten dage, tegenwoordig ; tia-tia, nu; ola-tia è !
wat heb 'k hier nu! ; tianono, hier heb ik 't- (beet) ; tii'-tii'nono,
deze hier is het.
tiboeko ; deeling ; tongotiboek'ano, een deel, de helft ; tiboek'anono, deelen, verdeelen.
tidolomo ; (vgl : dolomo) slaap-, binnenvertrek.
tii; (-tii'nono), zie sub tia.
tiingo ; afluistering ; moniingo, afluisteren (gaan-) ; noniingo, verl.
tijd: afluisteren, (gaan-); tii-tiingo, teg.- dw: afluisteren, (gaan-);
tiïngano, geb. wijs: afluisteren (gaan-); kinotiïngano, verl dw:
afluisteren (gaan-).
tikajajo; verspreiding; potikajajo, verspreid worden; mopotikajajo, doen verspreiden; monikajajo, zich verspreiden; nonikajajo, zich verspreid hebben; gitikajajano, verspreid zijnde;
doopotikajaj'ano, moeten verspreid worden; potikajaj'an'ako,
verspreidt hen, -het (^derwaarts).
timbalo ; wending ; monimbalo, wenden, (tot anderen weg-, koers-) ;
monimbalo dolano, weg omleggen ; ijagoe timbal'ae, (zie sub
ijagoe).
Umhange (of: -ng'e; van ngo + e?) slechts bekend in vorm;
timba-timbange, even getal.
timongo; evenwicht; monimongo, wegen; tinjmong'ono, gewogen;
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titimong'ana, weeg-werktuig (strikter: weegschaal); titimong'ano,
in evenwicht brengen ; toni-tonimongo, in evenwicht zijn ; popotimong'ano, verdeel het gelijkmatig, maak evenwicht.
tindola; (zie sub tola).
tlnggai; (vgl.: nggai), gepaardheid; motinggai, gelijk; potinggai,
tot elkaar passend, gepaard; doeija potinggai, 'n paar, 'n span,
'n stel („twee gepaarden"); tininggaïano, minnaar, minnares;
niotininggaïano, minnarij ; kotininggaïano, een minnarij hebben ;
mopotininggaïano, koppelen („een minnarij doen hebben");
tamopotininggaïano, koppelaar (-ster) ; popotinggai kelegoe, gelijk aan, tegelijk („-de krachten").
tingogoe; klank, stem, stemmen; mokotingogoe, klank-, geluid
geven; tingo-tingogoe'no, klinkend, geluid gevend; tingogoe
loelagoe, 'n holle klank; (voor heldere-, resp. doffe Mank bestaan bijzondere woorden).
toa; bejaardheid; motoa, bejaard gaan worden; maäli motoa,
bejaard kunnen worden; notoa kolo, is tamelijk bejaard, („toea
djoega"); notoalono toetoemoelio, is op hoogbejaarden leeftijd;
ta'notoakmo, 'n oudje, bejaarde menschen; (voor oude man en
voor oude vrouw bestaan bijzondere woorden)
tobwoeto; (Mal.: = tjaboet), pandlossing; monobwoeto, een pand
lossen; motobwoeto, een pand teruggeven; nono,-(resp) notobwoeto, verl. tijd; koeponobwoeto, gelost pand, (-goed).
toe; waarheid, echtheid; toetoe, 't is waar, - eelvt; toetoenokoetoetoeoe, 't is de volle en zuivere waarbeid; maäli toetoe,
waardeerbaar, 't zal wel waar (-echt) zijn; indoetoeoe, (zie sub:
indoe).
toeagoe; antwoord; motoeagoe, antwoorden ; toea-toeagoe, op alles
'n antwoord hebben.
toeali; tegenovergesteld; limo toeali, de andere hand; oembilo
toeali, de overzijde; koedoembilo toeali mogoealiano,wederzijdsebe partijen.
toeango; inhoud, bewoners, volk, (vgl.: bole en lipoe); kotoeango, er zit wat in, („beeft inhoud"); monoeango, vullen,
(„inhoud geven"); nonoeango, gevuld; diakotoeango, ledig, („zonder inhoud") ; toea-toeango boeloea, bezig een kist ergens (binnen) te plaatsen ; toea-toeanga boeloea, de inhoud van de kist.
toebo; stroomopwaarts; motoebo, stroomop varen; toebo-toebo,
tegenw. deelw: van stroomop varen; notoe bolono, verl. tijd
van stroomop varen.
toedjoe; (Mal.) richting, doel; monoedjoe, richten; patoedjoe,
bedoeling, doelwit.
toedoe; land, (in tegenst. tot water).
toekato; meting; toetoekato, maat; monoekato, meten; nonoekato, gemeten ; toeka-toekato, metend.
toeloengo; (Mal.) bijstand, handreiking; monoeloengo, bijstaan,
belpen (vgl: oebodoe); kotoeloengo, heul, baat, („'t helpt").
toelodoe; binnentreding, het ingaan, inbrenging; potoe'o d'ako, ga
30
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in ; poetoe'o d'agi, kom in ; mopotoelodoe, insteken, inbrengen,
( doen ingaan") ; pinopotoelodoe, ingestoken, -gebracht, -gestopt;
motoe'odoe, binnentreden, (ongenood) ; matoemoelodoe, binnentreden, (genood); notoe'odoe, verl. tijd: binnentreden, (ongenood); noitoelodoe, verl. tijd: binnentreden, (niet sprekend van
menschen); toemoelodoe, verl. tijd: binnentreden, (genood);
ta'toeo-toeod'ano lati, bezetene, (zie : lati) ; toemoelodoe-loemoewalo, in en uit; tinoemoelodoe, genood zijn tot binnentreden;
patoe'odoe, huisstijlen (van vloer tot dak).
toemhako ; aanwakkering ; motoembako, aanwakkeren ; motoemtoeloe, het vuur (stookplaats) aanwakkeren ; mopotoembako,
jaloers maken, („doen aanwakkeren"); toembak'ono, jaloers
(van aard) ; pinopotoembak'ano, jaloers (met reden) ; ta'mopotoembako, stokebrand; ta'toembak'ono, jaloersch mensch.
toemi ; nachtuil-roep ; toetoemi, bamboezen roeper, waarmee die
roep wordt nagebootst; ponoenoemi, vogel wich elarij ; moponoenoemi, wichelen; ta'moponoenoemi, wichelaar, (speciaal door
het antwoorden van den nachtuil op dien roep eene duiding te
geven).
toemoelo ; vererving, opslag (kiemplanten van wilde-), kweekplanten (uit gr. zaden of uit vruchten); toetoemoelo, erfenis ; ta'kotoetoemoelo, erfgenaam, („die de erfenis heeft"); kotoetoemoelo, erven, („de erfenis hebben"); tinoemoelo, opgekomen,
(ook gebruikt van panovlekken); toemoe-toemoelo, levend; toemoemoelo, slaging ; motoemoemoelo, slagen, opkomen ; notoemoemoeiono, geslaagd, opgekomen ; nopokotoemoemoelo, (ook :)
nopokotoemoelo, begint op te komen ; koenopokotoem (oeni) oelo,
hetgene dat de slaging teweegbracht ; ta'nopokotoem (oeni) oelo,
degeen die de slaging teweegbracht, degeen die slaging verwierf ;
tinoemoemoel'agi lolapo, panovlekken waren bij hem opgekomen.
toemoeno; huwelijk; ti toemoen'oemo, uw echtgenoot(e) ; toemoenio, zijn-, haar echtgenoot ; mopotoemoeno, uithuwelijken ; nopotoemoeno, huwen, gehuwd; ti toemoe'nggoe, mijn echtgenoot(e).
toenato; (Ar.: soenat), besnijdenis; monoenato, besnijden ; ta'monoenato, besnijder; tinoenatono, besnedene; ta'diapotinoenato,
nog niet besnedene.
toendoeto ; beschuldiging ; monocndoeto, beschuldigen ; nonoendoeto, beschuldigd hebben; toendoe-toendoeto, beschuldigend;
toendoet'ano, beschuldigd zijn ; koegidoe- toendoet'ano, (ook :)
koédoetoendoet'ano, inhoud der beschuldiging; ta'gidoe-toendoet'ano, beschuldigde.
toenggal; bedoeling; monoenggai, met bedoeling doen; tinoenggai, met bedoeling gedaan.
toengoli; vervanging; monoengoli, vervangen; toengoliano, vervangen worden; nitoengoliano, vervangen zijn; toengoli'no,
vervangen hebben; toengolinio, „zijn vervanging" (aangewezen
tot verv. van persoon of zaak); ta'toengoliano, die vervangen
heeft; koetoengoliano, dat vervangen heeft.
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toenoegoe ; opvolging, (in leeftijd of in een rij) ; motoenoegoe,
opvolgen ; notoenoegoe opgevolgd ; ta'notoenoegoe, de opvolgende (mensch) ; koenotoenoegoe, het opvolgende (dier of ding);
popotoenoegoe, tot opvolging ('n tweede kind b.v.).
toepa; rijstmaatje, (inh. ± 3/20 gantang); tongo toepa, een rijstmaatje; mosoepa, ineten met rijstmaatje.
toetoe ; I (met klemtoon op laatste lettergreep), zie sub : toe ;
II (met klemtoon op eerste lettergreep) reuzenmossel.
toewalo ; streving, fundeeringpaal ; monoewalo, fundeeren, inplanten ;' monoewalobonila, de vlag planten ; monoewalopatoko, een
grenspaal-, een baak zetten; toewal'oengo, ruimte onder een
paalwoning ; agoe motoewal'ang'ano, „wil (met den) opstrevenden" benaming van, (Aguila, in steilsten opgang).
toewoto ; herkenningsteeken ; monoewoto, herkenningsteeken aanbrengen ; toewot'io, het herkenningsteeken van hem, - er van.
togi; heer (van iets), eigenaar; ta'togi bole, huisheer; tilotogi
bwoeta, „de Aardheer", (boschgeest) ; toginio, de eigenaar-, de
heer er van.
tola; achterlating, verlatenheid; tol'ano, achterlaten; tol'anggoe,
'door mij achter te laten; nitol'ano, achtergelaten; kinotol'ano,
voor goed achtergelaten; monola, overlijden; doelomonola, opsterven, (eerbiedswoorden); tindola, achterblijving; motindola,
achterblijven, (zullen-) ; notindola, achterblijven (in der daad-) ;
ta'notindola, achterblijven.
tolimbato; (eerste o dof), verwisseling, wisseling; monolimbato,
verwisselen, wisselen; nitolimbat'ano, verwisseld, gewisseld, (ongelijke eenheden); potoolimbat'anono, uitwisseling, ruil; motolimbato, uitwisselen, ruilen; notolimbato, uitgewisseld, geruild,
(gelijke eenheden).
tolimbato ; (eerste o helder), palmen, bloemscheede, bladvoet bij
den pinangpalm.
toloe I; tegoeddoening; motoloe, zich tegoeddoen, beu worden;
notoloe, zich tegoed gedaan, beu geworden ; toloelono, voldaan,
beu;'motoloe kotoloe, „gedrieën is tegoeddoen" (zegswijs, van
wie eene vrouw meer neemt).
toloe II; drietal; totoloe, drie; kotoloe, drie (tellend: „is drie");
pokotoloe, driemaal.
toloengo; zonnehoed; toloengo bandano, Rijks-zonnehoed.
toiomo ; denkvermogen, geheugen, raad ; totolomo, gedachte, herinnering, raadgeving; monolomo, denken, zich te binnenbrengen;
kotolomo, herinnering hebben (aan iets) ; monolomo'po, (po =
epo) even nadenken, - mijn geheugen raadplegen ; mopotolomo,
aan iets herinneren („doen herinneren"), raadgeven.
tolopo ; ondergang (van zon, maan, sterren) ; doetoemolopo, op
't punt van ondergaan; toemolopo, gaat onder; tinomolop'ono,
ging onder; kinotolop'anako no onoe, zonsondergang; kinotolop'anako no ijagoe, maansondergang ; kinotolop'ano, 't Westen,
(zie ook sub dobwoe).
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tomboeni ; (Mal. : semboeni) ; opzettelijke verberging ; tomboe-tomboeni, verborgen (vorm van duur) ; monomboeni, verbergen ;
koetomboe-tomboeni, verborgen blijvende zaak ; ta'tomboe-tomboeni, verborgen persoon, (vgl. boeni en noeni).
tomiïgoe; beklag, zelfbeklag; motomiïgoe, te beklagen, zich-,
achten ; notomiïgoe, beklagen, zijn beklag doen ; doepotoiniïg'ano, beklag verwachten ; pinotomiïg'ano, beklaagd, (verl. deelw.) ;
notomiïgoe'no, beklaagd hebben, zijn beklag gedaan hebben.
tondojoko; stoornis, hinder; monondojoko, storen, hinderen; notondojok'anono, gehinderd ; mogiinokotondojoko, wil komen
hinderen; kinotondojok'ano, verhinderd.
tondoma; uitnoodiging ; monondoma, uitnoodigen ; tinondoma,
uitgenoodigd ; ta'tinondoma, genoodigde ; ta'monondoma, uitnoodiger,
tondano; proef, beproeving; tondane, beproef het; tondane lamitepo, proef 't eens („beproef smaak even"); tondan'anggoe,
proeven, beproeven, op de proef stellen; nolaoedoe tondan'anggoe, reeds geproefd, -beproefd.
tondolo; spijt, wroeging; monondolo, zal spijt hebben, 't spijt me,
spijt het je, 't is spijtig.
tonggadoe; scheldpartij; mototonggad'ano, schelden; tonggadoe
goei, Venus als avondster; tonggadoe wonoe, Venus als morgenster.
tongo; een (lidwoord); nongo, elk, ieder (-van de....).
tongoma; overmorgen.
tonoe; aanreiking'; mononoe, aanreiken; tonoe aka, ringvinger;
tonoe iki, pink; tonoe noeloe, wijsvinger; monaitonoe, middag,
(t. w. Lohor tot Asar).
tonoeko; veld- omheining; motonoeko, een veld- omheining maken.
tonono; loon.
topadoe; (ongebruikt; wellicht: vergangltehjkheid); notopadoe no,
vergaan, (van kleerstoffen e. d., rottan, touw, bamboe enz.).
totodoe; I strikt, strak, inheemsch; II luchtbel.

W.
waloe; acht, (aantal); kowaloe, acht, (tellend).
watoko; stief....; (zie sub ama, anako en ina).

SERIE N,
G O R O N T A L O ENZ.
No. 16.
GELDNOOD E N K R E D I E T V E R S C H A F F I N G (1919).

Ontleend aan een artikel van den controleur H. W. Stap in Koloniaal
Tijdschrift 8, 1919, blz. 7 9 7 - 8 1 3 , 9 5 7 - 9 7 1 .

de sawabewerkers [bewerkten] zeer zelden minder dan
2 pantango's grond . . . . Een p an t an g o is 2025 M 2 . . . .
[Bekend is, dat] het in deze onderafdeelmg [Gorontalo]
nog al eens voorkwam, dat men zakelijke borgtochten nog eenmaal of meer verpandde, verkocht, e. d., terwijl daarbij dikwijls
geen boos opzet in het spel was, maar de eerste pandhouder
intusschen toch gedupeerd werd.
Om dergelijke ondervinding voor de districtskas en e. q. liet
Gouvernement [bij uitleening van gelden aan de bevolking] . . .
te besparen, werd een vast teeken voor zakelijke borgtochten
aangenomen en op het pand aangebracht.
Ziet men dus dat teeken, dan weet degene, wien de goederen
in pand e. d. worden aangeboden, dat deze reeds als zakelijke
borgtocht voor eene leening uit de districtskas zijn gesteld, en
hij zal dan wel zoo wijs zijn om van verdere transacties met
den aanbieder af te zien.
Het kwam dan ook reeds voor, dat protesten tegen het aanbrengen van dat teeken werden ingediend, omdat degenen, die
het protest indienden, reeds pandhouders waren, en dat een
schoonvader zijn schoonzoon onder handen nam, toen deze (schoonzoon) buiten zijn schoonvaders weten de klapperboomen van zijn
schoonvader als borgtocht wilde stellen. De betrekkelijke leenmgen
uit de districtskas gingen natuurlijk niet door.
Ook werd van de hoofden reeds vernomen, dat rijke ot meer
gegoede personen niet meer wilden leenen, omdat zij, als rijk
bekend staande lieden, zich schaamden te leenen, hetgeen immers
te zien zou zijn geweest aan het teeken op de zakelijke borgtochten,
- i l
j i
Ten slotte verklaarden de hoofden, dat men zich door dat
uiterlijke teeken meer en meer ook moreel gebonden voelde, hetgeen dan ook het doel was.
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Het bedoeld teeken is:
voor klapperboomen een tali gemoetoe (arentouw) op bijna
2 Meter hoogte, 3 maal orn den stam gewonden;
voor sawahs, midden op de sawah, een stok met een kruis
er aan ;
voor huizen, als voor klapperboomen, ni. om twee palen aan
den voorkant van het huis, als het huis op palen staat, en voor
huizen die niet op palen staan, het teeken voor sawahs, op zij
van het huis.
. . . . (Men wete) dat er in deze onderafdeeling gebrek aan
contanten of elders opgespaard geld was.
Niet echter bij den kleinen kampoengman bestond er abnormaal gebrek aan geld, aangezien die in gewone omstandigheden
evenmin geld in huis heeft, en zooal, dan toch slechts voor zeer
korten tijd. Dadelijk toch komen er dan de schuldeischcrs en
anderen op af, en hij is zijn geld zoo goed als kwijt voor betaling zijner schulden, inkoop van wat -nieuwe kleeren e. d. en
door afpersing. Overigens is do kleine kampoengman een slecht
financier; hij komt spoedig tot geld uitgeven voor feesten, tot
koopen van dikwijls onnoodige zaken, en de dobbelaar tot dobbelen. Heeft hij zijne velden (rijst of mais) bewerkt, dan heeft
hij gewoonlijk het gewas verkocht vóór dat het rijp is. Een meer
gegoede heeft er dan voorschot op gegeven, in natura (bibit,
gebruik van ploegvee e. d.) en (of) in contanten, zoodat de oogst
niet in handen van den landbouwer, maar in die van den voorschotgever k o m t . . . .
Hoewel bij de kleine sawahbezitters ook in normale tijden dus
geldgebrek bestaat, moesten die vooral in deze tijden ook geholpen worden.
Door den honger tijdens de influenza-epidemie daartoe gedwongen, hadden velen hunner hun padibibit als voedingsmiddel
verbruikt en konden zij die zich met een minimumleening van
ƒ 5.— (of iets meer) weer aanschaffen. Per pantango kon op
3 gantang padibibit (ƒ 2.25) gerekend worden, zoodat zij van
die ƒ 5 . — juist voor de gemiddelde 2 pantango's sawa'hbibit
konden koopen. Met een patjol kwam het tot een totaal van

± /"6.—.

Een abnormaal geldgebrek bestond alzoo in het bijzonder bij
de meer gegoeden en was buiten hunne schuld ontstaan.
Zij waren b.v. wel in het bezit van copra voortbrengende
klapperboomen, maar konden de producten niet van de hand doen.
Zij konden geene boschproducten (z. a. rotting en damar) uit
de eerst hand opkoopen, ook weer omdat in deze tijden die
voortbrengselen niet of zoo goed als niet verhandeld werden.
De handel was toch in de vier laatste jaren meer en meer
achteruit gegaan en stond zoo goed als stil in 1917 en begin 1918.
In- en uitvoer beperkten zich tot het hoogst noodige en het
mogelijke. Hierdoor ging tevens het havenbedrijf met zijn prau-
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wenverkeer, koelidiensten, karrentransporten sterk achteruit. Ook
liet bendyverkeer ondervond den nadeeligen invloed. In de
kampoeng werd er veel minder geld verdiend met klapperplukken
en splijten, copra-drogen, karrentransporten van en naar het
binnenland, enz.
In het jaar 1917 en begin 1918 ondervonden de eigenaren
der klapperboomen in deze streken groot nadeel door cene klapperboomziekte, waardoor de oogst van klappers schrikbarend
achteruitging. Eind 1918 begonnen de boomen zich langzamerhand te heretellen, maar de oogst was nog klein in vergelijking
van vroegere jaren.
De karbouwenstapel kreeg in de jaren 1913 tot en met 1917
geduchte klappen door de pyroplasmose ; in dien tijd stierven
ruim 5000 karbouwen.
Voegen wij hierbij
de influenza-epidemie
, waarbij
van l ' November 1918 tot en met 15 Januari 1919 ruim 10.000
Inlanders dat is l l 0 / 0 van de bevolking het leven lieten, terwijl
de herstellenden (het aantal personen dat door influenza aangetast werd, wordt op 98 °/ 0 geschat) nog een tijd daarna te
zwak waren om te werken, dan is het duidelijk, dat die omstandigheden geldgebrek
moesten doen ontstaan.
Werd nu door dit geldgebrek de aanplant van voedingsgewassen tegengehouden?
. . . . „Ja, en wel in zeer sterke mate".
Aangezien men geen geld had, kon men zich geen ploegvee
aanschaffen. Men was echter gewoon de gronden te beploegen,
en stond daarna voor het feit die met handgereedschappen te
moeten bewerken of te doen bewerken. Deze (patjols) werden
echter, zooals bekend, steeds schaarscher en duurder. Vee, om
tot ploegvee te worden afgericht, was er
voldoende, maar
het geld om het te koopen ontbrak.
Ook het zich aanschaffen van betere ploegen (Hindoestanploegen) en eggen werd zoo niet onmogelijk, toch door geldgebrek ten zeerste bemoeilijkt.
Door het gebrek aan geld en werkkrachten werd verder veel
padi, die feitelijk voor bibit had kunnen en moeten dienen, tot
rijst als voedingsmiddel gestampt, terwijl men anders buitenlandsche rijst of mais zou verbruikt hebben. Daarna moest men
'dus de bibit leenen, of niet planten.
Was iemand in het bezit van een groot sawahoppervlak, dat
hij zelf niet alleen kon bewerken, of gewoon was door anderen
(koelies) te laten bewerken, dan werden veel sawahs niet met
rijst beplant, aangezien de bezitters geen geld in voorraad hadden.
In deelbouw wilde en kon men veelal niet werken, omdat
men genoodzaakt was op eene andere' manier zich van voedingsmiddelen te voorzien.
Zij, die zich, ook in normale omstandigheden, geen ploegvee
konden aanschaffen, omdat dit hunne finantieele krachten te
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boven ging, konden door gebrek aan geld en ploegvee in het
algemeen dat laatste niet huren.
Al die storende omstandigheden deden zich ook in 1918 en
dan nog veel sterker gelden.
. . . . Desa-aanplant van miloe (mais) werd door het geldgebrek
juist bevorderd.
De miloe aanplant moet gesplitst worden in :
a. die op de sawahs als tweede gewas;
h. die op de droge gronden in vlakte;
c. die op droge gronden in het gebergte (bosch).
Sub a. Deze behoeft geene bespreking, aangezien hij slechts
mogelijk was in den drogen tijd. Intussehen kon gezegd worden,
dat het geldgebrek op dezen aanplant geen invloed had, die
noemenswaard was.
Met of zonder geldgebrek waren de sawahs in den drogen
tijd altijd nog wel met mais te beplanten, aangezien die aanplant zoo goed als geen geld kostte.
Sub b
De miloecultuur was . . . . op de droge gronden
in de vlakte zeer eenvoudig.
Bosch stond er niet op, er waren dus ook geen groote boomen
om te kappen, zoodat voor het schoonmaken van het terrein,
pooten van de mais, tweemaal wieden en oogsten, 15 dagen par
bouw (d. i. ?>\ pantango) voldoende waren.
Werd men dus al door geldgebrek belet de sawahs met rijst
te beplanten, de Gorontalees kwam al heel spoedig tot den milocaanplant in de plaats van rijst; gedeeltelijk, omdat de miloeaanplant veel minder moeite kostte, veel spoediger (maximum
80 dagen) oogst gaf, en men ook kleinere complexen tegelijk
kon beplanten ; gedeeltelijk omdat . . . . de miloecultuur nu eenmaal de volkscultuur is. Van de Gorontaleezen buiten de hoofdplaats Gorontalo eten + 70 % miloe.
Het gevolg was, . . . . dat men de sawahs braak liet liggen
en zich meer bezig hield met miloeaanplant op droge gronden.
De miloecultuur breidde zich dus uit ten koste van de rijstcultuur.
. . . . Te weinig of te veel regen, en de miloeoogst mislukt, . . . .
Ziekten en plagen deden zich . . . . ook meer voor bij de miloe,
dan bij de rijst.
Maar ten slotte waren er nog duizenden menschen die rijst
aten, en bij lang volgehouden stopzetten van den uitvoer van
rijst uit Singapore van dat voedingsmiddel zoo goed als verstoken zouden zijn, indien de rijstcultuur op sawahs niet met
kracht (d. w. z. vooral met geld) werd voortgezet.
De 7 0 % Gorontaleezen in de kampong willen geen rijst eten,
omdat die hun niet bevredigt; zij zijn het niet gewoon en het
voedsel is volgens hen niet zwaar genoeg. Daar staat tegenover,
dat de rijstetende bevolking grootendeels niet van miloe alleen
kan leven, juist omdat die te zwaar en zij daaraan niet gewoon is.
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Aangenomen kan worden, dat mettertijd, de 70 % Gorontaleezen miloe-eters steeds minder, de 30 % rijsteters daarentegen
meer zullen worden.
Ten slotte geeft miloeaanplant, als eenig product, vooral op
boschgronden, altijd een economisch nadeel, en wel door de omstandigheid, dat miloevelden (in tegenstelling met padivelden) dagen nacht bewaakt moeten worden voor honden, vogels en varkens
Alle gronden, die voor den sawahbouw geschikt en bevloeibaar zijn, moeten dus mettertijd in sawahs herschapen worden
Sub c. Tijdens de droogte tot 1 November 1918 had men in
afwachting van het invallen van den regen allerwege de ladangs
voor miloeaanplant in gereedheid gebracht, zoodat slechts overbleef: een weinig schoonmaken en planten. Hebben die miloeplanters, die gewoonlijk in de bergen en ver van bewoonde
streken hunne velden hebben, geen geld om eten te koopen, dan
gaan zij geen koeliedienstcn e. d. verrichten, omdat zij daarvoor
te ver wonen en het niet gewend zijn. Zij voorzien dan in
hunne voeding door in het bosch de bitocleh (oebi-oetan) te
zoeken, die bij niet te lange droogte en te zware regens in ruime
mate in het 'bosch te vinden en met de noodige zorg overigens
ook een goed voedingsmiddel is.
Wijst het eten van bitoeleh in de districten, waar men zich
meer met sawahbouw bezig houdt, op zeer groote voedingsschaarschte, omdat men zich daar schaamt bitoeleh te moeten
eten, in de echte ladangstreken, die in de bergen gelegen zijn,
z. a. de randen van Bone en Batoeda, eet men ook in gewone
omstandigheden die aardknol. Heeft men voor eenige dagen bitoeleh gezocht, dan kan men dien tijd verder aan den ladangbouw besteden.
De conclusie was dus, dat het geldgebrek geen invloed had
op dezen l a d a n g b o u w . . . .
Op den aanplant van cassave en batate werkt geldgebrek al
evenmin slecht. Integendeel, hoe grooter het gebrek aan geld
en voedingsmiddelen werd, hoe meer de bevolking tot den aaiv
plant van cassave en batate zou komen.
Uit zich zelve, door voorafgaande overwegingen geleid, en
niettegenstaande alle pogingen en raadgevingen van het bestuur,
doet de bevolking het niet.
Alleen noodgedwongen, d. i. door den honger, zal zij er toe
gedreven worden. Is er dus voldoende geld, zijn er voldoende
voedingsmiddelen aanwezig of te koop, dan gaat de cassave- en
batate-cultuur dadelijk achteruit, bij het tegendeel dus vooruit.
In normale tijden' werden cassave en batate alleen aangeplant
als lekkernij of ter afwisseling....
De Gorontaleezen, in het bijzonder de hoogst en minst ontwikkelden (in verstandelijken en moveelen zin), ontkennen n.1.
nooit hunne geldschulden, al heeft de transactie onder vier oogen
plaats gehad zonder eenig schriftelijk bewijs, maar zij betalen
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die schulden evenmin ooit op tijd terug, trachten voortdurend
verlenging van de betalingstermijnen te erlangen. Als zij niet
aangemaand worden, denken zij zelfs niet aan terugbetaling.
Volgens ingewonnen informaties bij verscheidene intellectueel
ontwikkelde Gorontaleezen, zijn die karaktertrekken aan het
volgende toe te schrijven.
De hoogst moreel ontwikkelden ontkennen hunne geldschulden
niet, omdat zij die hooge ontwikkeling hebben. Schoolsche ontwikkeling leidt bij de goede karakters tot verhooging der moreele opvattingen, bij de slechte individuen tot achteruitgang
er van.
Aangezien nu de minst ontwikkelde Gorontalees (de echte kampoengman) ook nog geen schoolsche ontwikkeling heeft (slechts
ruim 2 % van de Gorontaleescbe bevolking geniet onderwijs),
heeft deze ten opzichte van de goede individuen onder hen nog
geen aanleiding kunnen geven tot verhooging van hunne moreele
ontwikkeling, maar evenmin tot achteruitgang bij de slechte
elementen.
Bij den on ontwikkelden Gorontalees heeft in dit opzicht dus
geen strijd plaats tusschen goed en kwaad, dat wil zeggen, tusschen
de wetenschap, dat geldschuld-erkennen goed is, en zijn direct
finantieel eigenbelang, dat hem tot ontkennen zou kunnen drijven.
Zijn gebrek aan oneerlijkheid (en eerlijkheid) brengt hem,
zonder nadenken, tot de erkenning van geld aan een ander
schuldig te zijn, indien dit tenminste inderdaad zoo is . . . .
De redenen, dat de Gorontalees zijne schulden nooit op tijd
betaalt, bij aanmaning altijd om verlenging van de betalingstermijn vraagt, en uit zich zei ven zelfs niet aan terugbetaling denkt,
zijn m.i. de volgende:
Verplaatsen wij ons eerst in den tijd, toen de Gorontaleezen
nog geen Mohamedanen waren en toen het regime van Radja's
en hun aanhang nog bestond.
De Gorontaleescbe bevolking kon toen verdeeld worden in :
1. De Radja's hun aanhang en de andere orang bangsa; dat
waren de adel en de halfadel.
2. De anak-bala, dat waren de vrije menschen, maar niet van
adel.
3. De pandelingen (pohoeloö) en slaven (wato).
De sub 1 behoorende rijke of gegoede personen hadden geen
schulden en behoefden dus niets terug te betalen, maar waren
evenmin gewend schulden behoorlijk op tijd te betalen. Dat begrip
was nog niet bij hen doorgedrongen.
Zij en de minder gegoede orang-bangsa verschaften zich verder
de noodige inkomsten middels boeten, die zonder vorm van proces werden opgelegd, en door afpersingen . . . . Deze vorm van zich
baten te verschaffen bracht ook al niet het maken van schulden
en het op tijd betalen met zich mede.
Werd er —• vooral door de minder met rijkdom en macht be-
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voorrechte orang-bangsa — nog geleend, dan had dat plaats of
van de anak-bala, met den opzet die schuld nooit af te betalen,
dus eene schijnleening, ten slotte eveneens afpersing, of van de
familieleden, die juist door de verwantschap te verlegen waren
den schuldenaar aan te manen, of uitgeleend hadden met do
wetenschap het geleende nooit terug te zullen ontvangen. Werd
er bij liooge uitzondering geleend bij een hooger in adatrang
staan den persoon, dan werd er op tijd terugbetaald.
In al die gevallen, behalve in het laatste, was er geen sprake
van terugbetalen, alzoo ook niet van op tijd terugbetalen. •
De in sub 2 genoemde anak-bala stonden zeer onder den druk
van de sub 1 genoemde personen. Aangeteekend kan worden
dat die druk, nu feitelijk voor het grootste deel opgeheven, toch
nog zijn funesten invloed uitoefent.
Men kan dat opmerken, wanneer een anak-bala iemand van
de orang-bangsa, vooral van eenigszins hoogen rang of stand,
ontmoet of met hem spreekt.
Spaarde nu zoo'n anak-bala wat geld op, was hij in liet bezit
gekomen van wat bijzonders, dan was hij het weer spoedig kwijt
aan een Radja of een der talrijke orang-bangsa. Die omstandigheid bracht hem er toe geen geld te sparen of zich meer comfort te verschaffen, met het gevolg, dat hij slechts juist genoeg
werkte, als hem de zucht tot leven dreef. Meestal echter moest
het bij hem ten laatste toch tot leenen komen, hoewel hij wist
later niet terug te kunnen betalen. Maar dat deerde niet. Welk
Oostersch volk denkt aan den dag van morgen, en men moet
toch leven. Schuld kwam op schuld, totdat de leener in pandelingschap verviel, en zijne kinderen en kindskinderen als slaven
werden aangemerkt. Het niet afbetalen dier schulden heeft dus
ook niet tot het begrip van op tijd betalen kunnen leiden.
Nu de anak-bala niet meer in pandelingschap of slavernij
kan vervallen, en de schuldenaren in het algemeen thans dooide schuldeischers tot richtige afbetaling worden aangemaand,
vragen de eersten verlenging van den termijn van afbetaling.
De onder 3 behoorende personen, de pandelingen en slaven,
hadden geen bezit en geen schulden buiten die aan hun meesters,
die nooit werden afbetaald.
Tot verdere staving, dat het bovenvermelde inderdaad een
karaktertrek van den Gorontalees is, deel ik nog mede, dat hij
in vroegere tijden het begrip van „schuld met een vooruit vastgestelde termijn van terugbetaling" zelfs niet kende.
Nu nog spreekt hij niet dan schroomvallig over een door hem
vastgestelden aanstaanden dag bv. over „drie maanden zal ik
dit of dat doen" of „ik kom morgen", en dit zal wel berusten
op zijne vrees van oudsher om de boozc geesten te ontstemmen
door verwaandheid: nl. te weten, wat de toekomst hem zal
openbaren of geven, — hier: leven tot den tijd, dien hij zelf
bepaald heeft. Hij vreest innerlijk dat de booze geesten hem dit
beletten zullen, door hem het leven te benemen.
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De Gorontalees heeft zoo ook geen woord voor „huren", eene
handeling, waarbij normaal een vervaltijd te pas komt. Hierop
is één geval uitgezonderd nl. het verhuren aan weefsters, voor
welke handeling men een bepaalde uitdrukking heeft „mahamatiloehoe". Wil in deze tijden een Gorontalees iets huren, dan
gebruikt hij het woord „mopoboeloto" dat echter feitelijk „leenen"
beteekent, hoewel hij voor dit „leenen" een zekere som betaalt.
Van betaling of betaling op tijd was vroeger dus geen sprake
en nu uog niet. Bedoelde volkskaraktertrek toch heeft de Gorontalees natuurlijk nog niet verloren en het gevolg is, dat hij bij
aanmaning altijd om uitstel vraagt. Heeft de Mohamedaansche
godsdienst bij de goede elementen sedert een verbeterenden invloed uitgeoefend, thans zijn er weer andere factoren bijgekomen
voor het tegendeel.
Ook de anak-bala kan nu, zoo hij wil, zich wat luxe verschaffen
en geld sparen. Maar dat komt zelden voor, omdat hij nog een
slecht finantieel beheer voert. Hij verkoopt zijn veldgewas, staande
op het veld, het geld geeft hij uit voor feesten en zaken, die
hem veelal geenzins nuttig zijn; aan dobbelen wordt sterk gedaan, zelfs kinderen doen er aan mede.
Verder moeten schulden betaald worden aan slimme ras- en
niet-rasgenooten, en ook aan deze schuldeischers vraagt hij steeds
uitstel van betaling, dat hij gereedelijk verkrijgt tegen verhooging
van de winst of rente. Hij betaalt dan bij gedeelten, of er volgen
civiele vordering en executie van al zijne goederen. Dat vragen
om uitstel aan particulieren en het verkrijgen er van, desnoods
met opstapeling van schuld op schuld, werkte sinds tientallen
jaren mede tot het niet op tijd betalen, en de kampoengmanschuldenaar vindt de bestuursambtenaren of eene volksbank, die
terugbetaling op tijd eischen, lastig en onmeedogend, terwijl de
woekeraars-bloedzuigers tot reddende engelen worden verheven.
Tot uitrekenen is de anak-bala nog niet gekomen. Ook dus
het gebrek aan schoolsche ontwikkeling werkt ter zake mede.
In 1910 werd hier door adspirant-controleur van Ginkel
eene volkscredietbank ouder den naam van „Limo lo Pohalaa" in
het leven geroepen. Erkend moet worden, dat de rijken onder de
Gorontaleezen ter goede willen waren. Giften vloeiden ruimschoots van hen binnen en de bank kon met een kapitaal van ruim
f 8800.—• beginnen te werken. Later werd bepaald dat tot een
maximum van f 36.— per persoon kon geleend worden. Het zou
immers een volksbank zijn! In de boeken paradeerden dan ook
honderden namen, maar de werkelijkheid was anders.
Met medeweten van het bestuur werden stroomannen gebruikt.
Zoo bestonden er leeningen van honderden guldens (een zelfs
van f 1000.—), op naam van tientallen stroomannen, in handen
van enkele leeners.
Aan terugbetaling van het geleend bedrag met de verschenen
renten werd klaarblijkelijk niet de hand gehouden. Knoeierijen,
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slecht en slordig beheer en een tekort in kas verhaastten het
einde, en in 1917 werd tot de liquidatie der volksbank besloten.
. . . . Wat waren de oorzaken . . . .
Niet alleen, dat de controle alles te wensclien overliet (van
daar een tekort in kas van ruim f 1000.—), maar ook het bankbestuur liet zelf handelingen toe, die bij zulk eene instelling
niet toelaatbaar zijn nl. het vorenbedoeld doen leenen op naam
van stroomannen. Gezegd kan worden, dat helaas de volksbank
„Limo lo Pohalaa" dat misbruik aan het Gorontaleesche volk
geleerd heeft, en het was daarom zaak daartegen bij Gouvernements geldelijke steun en leeningen uit de distrietskas zooveel
mogelijk te waken, ofschoon er bij gevoegd kan worden, dat
nog velen zeker er kans toe zagen stroomannen te gebruiken.
In verband met de omstandigheden, dat niet of niet genoeg
op terugbetaling werd aangedrongen en de Gorontalees zijne
schulden niet terugbetaalt als het hem niet gevraagd wordt, en
dan nog om uitstel bedelt (zie boven) is het niet te verwonderen,
dat de leeningen niet terugbetaald werden en ten slotte tot
liquidatie besloten werd.
Dat de Gorontaleesche hoofden en bevolking feitelijk het wezen
van eene volkscredietbank niet begrepen, er dus niets voor
konden voelen, en dat dit mede eene oorzaak was, dat zoo'n
bank over den kop ging, behoeft geen nadere uitlegging. De
ruime bijdragen, te zamen het aanzienlijk bedrag van ruim
f8800.—, behoeven nog niet te wijzen op een begrijpen van
volkcredietinstellingen door hoofden en bevolking. Met een goed
geleid betoog, vergezeld van eerlijk bedoelde pogingen tot opheffing van het volk in economischen zin, zijn de rijken onder
een Inlandsch volk niet moeilijk te brengen tot een vrijwillig openen der koorden hunner beurzen, daargelaten nog, dat door
schaamte om achter te blijven, grootdoenerij en oogendienarij
velen, die hun geld net zoo lief hadden achtergehouden, tot giften
aan zoo'n bank werden bewogen.
De Gorontaleezen zijn m.i. wel credietbehoevend, maar niet
credietwaardig, zooals boven aangetoond is.
Een der voorwaarden voor een goeden gang van het bedrijf
van eene volkscredietbank ontbreekt alzoo, en daarom is zoo'n
bank in deze on dera fdeeling voorloopig niet op hare plaats
De administratie van zoo'n volksbank is echter te omslachtig
om dat weer op de schouders van den controleur te laden, en
aangezien bij eene volksbank het toch grootendeels op dien ambtenaar zal aankomen (controle), was het het beste den gouvernements geldelijken steun niet aan een nieuw op te richten volksbank als tusschenpersoon, maar aan den controleur af te dragen,....
De aflossing is dan verzekerd en de administratie eenvoudig.

SERIE N,
G O R O N T A L O ENZ.
N°. 17.
DE ZG. W E E S K A M E R ' ) TE GORONTALO (1914).

Bespreking betreffende liet loon der leden en de bemiddeling dier weeskamer bij boedelscheidingen.

Perhimpoenan diboeat pada liari Senen 20 hb. Juli 1914 oleh
toean Assistent Resident Gorontalo dan toean fd. Controleur onderafdeeling Gorontalo dengan samoea Marsaoleh dalem onderafdeeling
terseboet Hoekoem toea Tenda dan Matowa Boegis.
Dibitjarakan deri hal oepah Weeskamer dan bagimana itoe
dibahagi antara anggota Weeskamer.
Disegenap onderafdeeling Gorontalo, maka oepah Weeskamer
itoe 5 % dari pada harga taksiran barang-barang harta peninggalan.
Dari pada 5 % jang terseboet itoe diambil 10 % (sapoeloeh
persent) bagi kas masdjid.
Jang katinggalan 9/10 itoe dibahagi lima, jang dari padanja:
Kadli dapat 2/5 bahagian; 3 bahagian jang lain itoe dibahagi
poela atas enam bahagian, jang dari padanja;
Imam dapat 3 bahagian
Saroodaa dapat 2 bahagian dan
Kasisi dapat 1 bahagian.
Jang satoe bahagian ini dibahagi rata antara kasisi.
Dikampoeng Tenda dan dikampoeng Boegis sebab disana tidak
ada kadlim, maka oepah itoe sasoedahnja dipotong 1 0 % bagi
kas masdjid dibahagi 5 jang dari padanja:
Kapala kampoeng dapat 1 bahagian
Imam
»
1
n
dan 3 bahagian jang lain itoe dibahagi rata antara saroodaa,
kasisi-kasisi dan kapala djaga (kapala dapoer).
Tambahan lagi
sebab banjak kali soedah djadi, bahoea barang-barang harta
peninggalan tidak terbahagi, sebab jang berhak atasnja tida minta
Weeskamer bahagikan itoe, hanja barang-barang itoe dipegang
oleh saorang dari pada achliwaris hingga banjak kali timboel
') Zie Adatrechtbundel XXIX, blz. 2.
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perkara oleh sebab ada dari pada harta peninggalan itoe didjoeal
atau dipakai habis oleh satoe atau doea orang dari pada achliwaris; ditimbang parloe diwadjibkan kapada achliwaris akan
memberi harta peninggalan jang djatoeh kapada marika itoe,
dibahagikan oleh Weeskamer antara samoea achliwaris.
Ditentoekan toedjoeh hari lepas dari hari kematian orang jang
meninggal, Weeskamer haroes membahagi harta peninggalan itoe
pada achliwaris.
Gorontalo, 20 Juli 1914.
Marsaoleh Telaga.
Marsaoleh Kotta.
Marsaoleh Tibawa.
Marsaoleh Kabila.
Marsaoleh Batoedoa.
Marsaoleh Tapa.
Marsaoleh Bone.
Hoekoem Toea Tenda.
Matowa Boegis.

\

SERIE N.
G O R O N T A L O ENZ.
N°. 18.
GEGEVENS OYER P A R I G I (1926).
De commissie dankt deze aanteekeningen over de onderafdeeling Parigi
aan den conlroleur F. J. Nieboer.

Met uitzondering van de vroegere rijkjes Amfibaboe, Toriboeloe, en Easimbar behoort bet huidige landschap Parigi tot het
Toradja-gebied, het landschap Mo'oetong met de evengenoemd
rijkjes tot den Gorontaloschen rechtskring.
De godsdienst is de Mohammedaansche ; door het Parigische
deel van de To-Raranggonaoe en de „orang Sipojo" en „orang
Laodje" van het Mo'oetongsche —allen bergbewoners, kustterm :
Alipoeroe — wordt echter nog varkensvleesch genuttigd.
Boegineesche invloed heeft zich nâ Kasimbar, vooral in het
niet-Toradjadeel der onderafdeeling, doen gelden in bestuur en
adat. De vorsten in dit deel zijn van Mandarsche herkomst.
Bolano kende eertijds betrekkingen met Bone.
De Boegineesche handelaren kwamen meerendeels uit Donggala en Wani (Paloegolf). Als verdere vreemdelingen zijn te noemen:
a. Gorontaleezen : visschers, koelies en kleinhandelaren ;
b. Minahassers: een kleine groep vestigde zich door bemiddeling van het Gouvernement in Parigi om de bevolking aldaar
sawahbouw te leeren; overigens komen zij verspreid in verschillende betrekkingen voor;
c. Balineezen: een, in een kampoeng vereende, groep personen, die wegens adatmisdrijven verbannen zijn uit Bali;
d. Talaoereezen : houtkappers op concessieterreinen;
e. Badjo's: zwervende visschers; een Badjo-kampoeng is Beteng (Mo'oetong).
De samenvoeging van kleinere landschapjes tot één groot
landschap geschiedde zeer tegen den zin van betrokken hoofden
en bevolking.
Rechtsgemeenschappen. Oorspronkelijk is de stam de rechtsgemeenschap. De onder Gouvernementsdrang gegeven kampoengindeeling, ook ingevoerd waar zij nog niet bekend was, maakt,
dat thans de kampoeng overal d e rechtsgemeenschap is.
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Stamgemeenschap valt nog wel aan te wijzen bij de „orang
Sipojo" en de „orang Laodje" doch is aan het verdwijnen.
In Parigi heette een dorp met eigen dorpstempel (banggoja of
waroega) ngata; een bij dorp : boja.
Individuen. Vroeger kende men in Parigi meer erfslaven, in
het Mo'oetongsche meer gekochte slaven. Pandelingen vererfden.
Omstreeks 1905 werd een eind gemaakt aan het pan delingschap,
tegen aanplant van vijftig klapperboomen door ieder volwassen
pandeling ten gunste van den pandhouder, — wat een bron van
civiele zaken werd in later jaren.
Onder den naam laoria kennen de Gorontaleezen een soort
vereeniging van personen, die elkaar geldelijk steunen bij het
geven van een feest, dat bij beurte door de betrokkenen wordt
gegeven.
Bestuur. De hadat van Parigi maakte plaats voor den alleenheerscher Magaoe. De radja moeda is wel eens plaatsvervanger.
Oude titels zullen voorloopig wel blijven bestaan, vooral in de
opgeslokte rijkjes. Verder vindt men vele kapitans, kapitans-laoet, poenggawa's, mardika's, magaoe's, wier vroegere macht moeilijk is na te gaan. Zonder macht binnen hun kring zijn zij ook
thans nog niet. Zoo treedt de magaoe (olongia) van Tinambo
nog op bij vooraanstaande gebeurtenissen op landbouwgebied.
De rijkssieraden van Parigi vonden bereids een gedetailleerde
beschrijving door Adriani—Kruyt in de Meded. Ned. Zend. Gen.sch.
jrg. 1898 blz. 416 e.v. Bij den dood van de vrouwelijke oudmagaoe Idjengi in 1920 vonden nog dezelfde ceremoniën plaats
als in de evengemelde beschrijving opgesomd.
Het vroegere rij k j e Bolano (Mö'oetong) bewaarde een van Bone
ontvangen drietandige speer als rijkssieraad ten huize van den
magaoe.
Aan de oude lange contracten blijft een magische beteekenis
toegekend.
Vrouwen kunnen zeer wel als bestuurster optreden (Parigi,
Tinambo).
Van het recht, dat den radja van Mö'oetong toekomt om tegen
den kost zonder loon vijftig lieden per dag voor zich goud telaten
wasschen, werd geen gebruik meer gemaakt in den laatsten tijd.
Bewerking van tuinen van een kampoenghoofd wordt meer en
meer als „gemeentedienst" aangemerkt.
In Mö'oetong geldt nog het gebruik van een geldelijke bijdrage
der bevolking bij huwelijk van den radja.
Rechtspraak. Kleine civiele zaken en geringe adatovertredingen
vinden binnen de kampoeng hun berechting door hoofd met
oudsten. Overigens zijn de landschapshoofden alleensprekend rechter
in de kleine madjelis en vast lid van de groote madjelis in hun
gebied. De overige leden van de groote madjelis worden gevonden uit district- of kampoenghoofden. In Parigi heeft meestal
ook de vadja-moeda zitting.
31
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Delegatie van kleine-madjelis-zaken op den radja-moeda of het
districtshoofd komt veel voor, hoewel liet in strijd is met de diverse regelingen 1 ) , en ook met de adat.
Een sarat (godsdienstig gerecht) bestaat noch in Parigi, noch
in Mo'oetong. Pogingen van de zijde der Sarikat Islam om een
dergelijke instelling in Parigi te verkrijgen lokten heftige bestrijding van de zijde van den magaoe uit.
Erfenisquaesties worden onderling geschikt (zie ook onder Erfrecht) ; echtscheidingszaken ziet men, vooral in het Mo'oetongsche,
voorgebracht bij den dorpsgodsdienst-beambte.
De hoofdplaats Mo'oetong heeft een kali ; in Parigi zetelt deze
in Masigi, de strandkampoeng van de eigenlijke, meer land-in
gelegen, hoofdplaats Parigimpoeoe. Beneden den kali staan imams,
chatibs, bilals en een dodja (moskeeknecht). Kleinere plaatsen
kennen een imam, chatib, bilal en dodja.
Verwantschaprecht. Dit is in Parigi en Mo'oetong ouderrechtelijk. Hoofdregel is dat de vrouw den man volgt. Adoptie komt
in Parigi (ana patoewo) en Mo'oetong (ana paeloe) voor, meestal
door verwanten van vaderszijde.
Huwelijksrecht 2 ). De bruidschat wordt in het Mo'oetongsche
wel harta of mas kawin genoemd, blijkbaar een geïmporteerde
naam. In Parigi heet hij ali noe mombine.
In het Mo'oetongsche is mij een geval bekend, dat de bruidegom van zijn rechten op de weigerende vrouw afzag na terugbetaling van den bruidschat en teruggave van de geschenken. Van
een boete, door de ouders van de bruid te geven, is mij toen
niet gebleken.
Bij huwelijksontbinding behoudt ieder zijn aangebrachte goederen ; gemeengewonnen goederen worden op voet van gelijkheid
verdeeld. In Mo'oetong behooren alsdan de kinderen om den
andere aan vader ' en moeder. Het oudste komt aan de moeder.
Erfrecht. Kinderen en adoptiefkinderen deelen gelijkop. Er
bestaat neiging (onder invloed van de Sarikat Islam?) deze verdeeling te doen plaatsvinden volgens de Mohammedaansche wet.
Persoonlijk bezit overheerscht. Een geval van gemeenschappelijk
bezit van karbouwen is mij uit Parigi bekend, waar de gezamenlijke bewoners van twee aangrenzende kampoengs over eenige
van die dieren een geschil hadden.
Bij de verdeeling van de nalatenschap van een in Paloe overleden hadji, die o.a. een weduwe in het Parigischc achterliet,
hield de Magaoe, bij het daarover ontstane geschil, de verdeeling
van de in Parigi gelegen goederen aan zich.
Grondenrecht. Een beschikkingsrecht, aan de kampoeng als
rechtsgemeenschap toekomende, valt overal duidelijk aan te wijzen
en komt bij het zamelen van rotan en damar goed tot uiting.
') Zie Adatrechtbundel XII, blz. 408. — Noot va» de commissie.
*) Zie Adriani-Kruyt, De Barèë-sprekende Toradja's, dl I 1912, blz. 339 v.
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Bijna iedere kampoeng heeft hier haar eigen stroomgebied, daar
zij gelegen zijn aan de monding van een riviertje. De waterscheiding wordt algemeen als grens aangenomen.
Genotrecht van wisselvallige bouwvelden (Tinaloe-Parigi) vervalt na het verlaten ; ten opzichte van duurzame velden — meerendeels sawahs (lida) — erkent men het recht van het betrokken kampoenghoofd om deze, indien zij eenige jaren onbewerkt
blijven, aan anderen ter bewerking uit te geven, indien de oorspronkelijke bewerker tot bewerking niet bij machte is.
De groote, natuurlijke sagobosschen in Bolano (Mo'oetong) vormen een soort communaal bezit.
Ontginning geschiedt alleen door de inwoners van de betrokken
kampoeng. Evenzoo het zamelen van hout, rotan en damar. Jacht
kan ook door anderen geschieden, doch meestal ontvangt dan het
kampoenghoofd een deel van den buit.
Hoewel thans weinig goud gevvasschen wordt, schijnen in Mo'oetong en Saoesoe (Parigi) de radja's daarvan vroeger */io ê'e"
ëiseht te hebben als schatting.
Waterverdeeling voor sawahs vindt plaats door onderling overleg, meestal onder leiding van radja of districtshoofd (Parigi).
Visscherij aan de kust, in een afsluitbaar koraalgebied, door
middel van verdooving door toewa, wordt meestal door verscheiden kampoengs gezamenlijk uitgeoefend.
Van een apart weiderecht is mij niet gebleken.
Deelbouw op natte velden komt in Parigi voor; de grondbezitter levert dan de karbouwen voor het mengindjak, benevens
zaaipadi. Bij den rijstbouw in Parigi kent men een soort voorgangers, tadoelako.
Overdracht van grond geschiedt voor het betrokken kampoenghoofd; meer en meer wordt echter gebruik gemaakt van een
„soerat-zegel", verleden voor den controleur.
Schuldenrecht. Achtervolging van een hert doet daarop een
recht onstaan. Wordt het hert gedood door iemand van de achtervolging onkundig, dan ontvangt deze een deel (bijv. ll4).
Damarboomen worden dikwijls door het aanbrengen van teekenen persoonlijk door vinder gereserveerd.
Verpanding van klapper- en sagoboomen komt veelvuldig voor;
meestal voor een bepaalden tijd; de pandhouder krijgt het gebruik en voordeel. In den laatsten tijd komt echter een pandcoutract, waarbij de vruchten als afbetaling van de hoofdsom dienst
doen, meer op den voorgrond.
Verkoop op krediet geschiedde in Parigi ten aanzien van karbouwen. Het verkochte wordt direct geleverd.
Hoewel verjaring onbekend was, valt er toch bij de hoofden
een neiging waar te nemen om voor het aanbrengen van civiele
zaken een uitersten termijn van dertig jaren te accepteeren.
Delictenrecht. Eigenrechting is bij overspel niet strafbaar, mits
zij op heeter daad geschiede en de overspelige te zamen met den
\
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beleediger direct gedood wordt. De gedooden worden in één graf
begraven (Mo'oetong). Werd de vrouw niet mede gedood, dan
was de familie van den beleediger tot bloedwraak bevoegd, die
evenwel door een boete kon worden afgekocht.
Een geval is mij bekend uit Parigi, waarbij een op lieeter daad
betrapte dief gedood werd. Bij een groot deel der hoofden vond
dit evenwel geen goedkeuring.
Verwonding of dooding door een springlans maakt den bezitter
van die lans niet strafbaar, indien deze de plaats van dit werktuig duidelijk door teekenen had aangegeven (een gespleten bamboestaak, waarin een schuins naar den grond wijzend aangepunt
stuk bamboe).
Adatvolkenrecht. Van Hoëvell doet de mededeeling, dat er tusschen de rijkjes Amrlbaboe, Toriboeloe, Kasimbar en Sigenti een
bondgenootschap zou bestaan, onder Mandar-Tjenrana. Mij is er
niet meer van gebleken.

SERIE N.
G O R O N T A L O ENZ.
N°. 19.
E T H N O G R A P H I S C H E G E G E V E N S (1927).

Ontleend aan: Catalogus van 's Rijks Ethnographisch Museum, deel XIX, 1927.

M u t s (oepia), van zeer fijne, ongekleurde silar-bladreepen . . .,
cylindervormig, met eene ringvormige reeks van zwarte ornamenten in den vorm van gehalveerde Andreaskruisen om den bol
en aan den boven- en benedenrand. — Door de mindere dorpsgeestelijken (kasisi) gedragen. Gorontalo (blz. 70).
L a n g z a d e l (wapidoe haja-haja), vorm en grondstof als bij
n° 18, doch voor twee personen. — Op dit zadel zit de man
met de vrouw achter zich. Niemand mag evenwel volgens de
adat met zijne eigene vrouw rijden. Stijgbeugels worden met gebruikt, de beenen zijn bij het rijden dan ook altijd in slingerende
beweging. Gorontalo (blz. 92).
B u i k b a n d (taato), een reep geel flanel, welks beide einden
tot lussen zijn gefatsoeneerd. De eene zijde met roode, gebloemde
zijde overtrokken. Aan beide zijden is van loovertjes en zilverdraad eene soort van guirlande gevormd. — Hiermede wordt de
korte broek eener aanzienlijke bruid onder den sarong bevestigd;
voor het losmaken daarvan moet nog extra worden betaald. Gorontalo (blz. 100).
.
P o p , voorstellende eene vrouw (boki) van een distnctshootd . . .
Gorontalo (blz. 101).
D i s t r i c t s h o o f d (marsaoleh), in deftige kleeding: op het
hoofd een tulband van wit katoen, met rand van zwart katoen,
versierd met zilveren banden en afhangende stukjes blik. Aan de
achterzijde een zwarte vogelveder, waaraan een met diamanten (?)
versierd, bladvormig stuk blik bevestigd is
Baadje van
lichtroode zijde met witte langsstrepen, met zilverdraad omzoomd
en met zilveren knoopen
Gordel van groene zijde met
bloemen van zilverdraad en ellipsvormige gesp van gedreven
zilver, waarin van voren een kris steekt van Zuid-Selebes-type
Broek van paars fluweel met lange pijpen. (Gorontalo (blz. 101).
S t a a t s i e p r a u w , waarmede de vroegere radja's van Goron-
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talo en Limbotto elkaar bezoeken brachten. Twee exemplaren (modellen), van lichtgeel hout, met snebvormig oploopende stevens,
onderling verbonden door een rechthoekig hekwerk van bamboelatten, waarvan de onderste helft met ruitvormig vlechtwerk à
jour. Hierbij belmoren zes houten pagaaien met halvemaanvormig
uitloopend handvat en puntig uitloopend blad. (Gorontalo blz. 102).
De radja's en thans de aanzienlijkste hoofden hebben nog
stellen van vier danseressen (padjongge), tevens hetaeren, die
worden verhuurd. Het zijn gewoonlijk afstammelingen van vroegere
slaven, die nog op deze wijze geëxploiteerd worden. Gedurende
het dansen wordt een waaier in de hand gehouden. Gorontalo
(blz. 105).
V r o u w e n k l e e d i n g s t u k (olimokmo), om de borst te bedekken, van groen Europeesch gaas (bënang kosta) vervaardigd
en met gouddraad doorweven. — Aldus bewerkt kan dit doek
alleen door vrouwen uit den aanzienlijken stand gedragen worden.
Bij overlijden van een voornaam persoon krijgt op de hoofdplaats
Gorontalo ieder Europeesch ingezetene van eenigen rang een
stukje van dit weefsel ten geschenke van de familie des overledenen als invitatie tot bijwoning van het liikfeest. Gorontalo
(blz. 108—109).
[Zie ook boven, blz. 27.]

SERIE O.
HET ÏORADJA-GEBIED.
N°. 15.
VERWIJZING.

Voor het Toradjasche deel der onderafdeeling Parigi, zie boven,
blz. 80—84.

SERIE O,
HET TOEADJA-CiEBIED.
N°. 16.
TORADJASCHE ADATRECHTSTERMEN (1894).

De hier volgende gegevens zijn door de commissie voor het
adatrecht ontleend aan het werkje: „Woordenlijst van de BareëTaal, gesproken door de Alfoeren van Centraal-Selcbes beoosten
de rivier van Poso, benevens de Topebato-Alfoeren bewesten genoemde rivier", door Aib. C. Kruijt, „Zendeling-leeraar van het
Nederlandsch Zendelinggenootschap", uitgave van het Koninklijk
Instituut, 1894 Omtrent de spelling dier woordenlijst wordt medegedeeld, dat daarin het accent (~) alleen op die woorden is geplaatst, bij welke de klemtoon niet op de voorlaatste lettergreep
valt. Voorts wordt daarin met een punt boven een klinker
weergegeven, dat deze kort wordt uitgesproken ( p ô s ô , d o d o ,
l è d é , b i l i enz.); is de klinker voorzien van een', dan wil dit
zeggen, dat hij open klinkt, doch geheel gescheiden van den
volgenden klinker wordt uitgesproken (dj ù a , g â a enz.); een
eindelijk weer, dat de aldus geaccentueerde klinker wordt uitgesproken, als ware de consonant, die er op volgt, verdubbeld
( d j à m a , spr. dj am m a ; j ö s u , spr. j ô s s u , enz.).
Ook na het verschijnen van deel 1 en 2 van „De Barè'esprekende Toradja's van Midden-Celebes" (zie boven, blz. 82),
kan dit uittreksel uit de beknopte woordenlijst zijn nut hebben.
A.
ada, Mal., gewoonte, gebruik, zeden, adat. Ook: onkosten, prijs
van iets: Ane o s a m o , s a n g k u d j a a d a n j a ? als hij beter is,
hoeveel kost het dan (voor behandeling)? a d a n t a u t u a , de
voorvaderlijke zeden en gewoonten.
ana, kind; m o m p o a n a , als kind aannemen, in huis nemen;
a n a k a s a n g k o m p o , lett. kinderen uit één schoot, meest
voor neven en nichten gebruikt; p i n o n a n a , neef, nicht; a n a
k a s a p ü a , het jongste kind; a n a m a j u n u , slaaf, slavin (ver.
w a t u w a ) ; a n a il u, wees, ouderloos kind.
angkai, zie bij k ai.
anu, een zekere N.N., een zeker iets; wat ik zeggen wilde; ook
als adj. van eene onbepaalde hoedanigheid. In dezen zin wordt
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liet ook gebruikt om eene bezitting uit te drukken. A n u k u —
van mij.
awili, verhaal, legende, overlevering, datgene wat „men" zegt.
Men zal bijv. vragen: N u n d j a a w i l i n j a r a n o ? welke is de
overlevering aangaande het ontstaan van het Meer?
awo, stiefkind, voorkind van den man of van de vrouw.
B.
balu, weduwe, weduwnaar.
balu, p o m b a l ù , m o m b a l u , verkoopen, ë n d a p o b a l ù , ten verkoop, voor verkoop bestemd zijn; b a l ù s a l a , verkeerd verkoopen, aldus wordt eene handeling genoemd, verbonden aan
het onderdaanschap van Poso aan Parigi, waarbij de radja
van Parigi 1 à 2 stukken ongebleekt katoen naar Poso zendt,
en daarvoor 200 à 300 (bij mislukking van den oogst 100)
bossen padi ontvangt. Eerst na deze handeling mogen de Alf.
hunne rijst naar marktprijs verkoopen.
bantaja, een huisje, dat men tijdelijk opslaat tot herberging van
gasten, wanneer ergens een groot feest wordt gevierd.
•banuwa, huis, woning. N.B. Het Bug. w a n u w a , en het Minw a n u a , beteekenen dorp, stad. [Bareë: lipu]. Een enkele
maal komt ook het Pos. b a n u w a in die bet. voor, wanneer
men bijv. spreekt van een k a b o s e n j a r i b a w u w a n j a , de
kabosenja van zijn dorp.
batuwa of w a t u w a , slaaf, slavin; i n o b a t u w a , slaaf bij iemand
zijn, tot slaaf maken.
bokó, huisgezin, familie, minstens bestaande uit man en vrouw.
Hiervoor gebruikt men ook r a p u , haardstede.
bolo, verwisselen, verruilen; m o m b ô l ô s i , iets verruilen; mos i b ó l ó s i , ruilhandel drijven. Verg. m e l a o n u .
bonde, een voortuin, die men aanlegt, voordat men den eigenlijken grooten tuin begint. Men legt zulk een b o n d e aan, opdat men niet te lang van rijst verstoken zij, en men reeds
voedsel hebbe, voordat de rijst in den eig. tuin vrucht draagt,
m o b o n d e , een b o n d e aanleggen.
böse, zwaar, dik, groot. Eig. Parigïsch, doch ook in de kuststreken van Poso veel gebruikt; k a b o s e n j a , de groot e adel
onder de Alfoeren.
D.
dangka, p a d a n g k a , vreemdeling.
date, ë n d a t e of s i n d a t e , aanw. voorn.w., boven, L a m o a sind a t e , l a m o a s i l a o , „God boven, God beneden", gewone
aanhef van gebed of eed.
(lenggo, m o d e n g g o , krom, niet recht, krom zijn, ongelijk hebben,
niet recht voor de waarheid uitkomen.
dèü, ë n d a è ü , met het hoofd knikken op iets, dus: iets toestemmen.
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djaï, familie, aanverwanten, bloedverwanten; m o d j à ï , familie
zijn, ook: vriendschap sluiten, nader met iemand in kennis komen
(Ijainà. m o d j a m â , liet aanleggen, bezaaien, beplanten, wieden,
omheinen van eenen tuin; in één woord: datgene verrichten
wat tot de werkzaamheden in eenen tuin behoort. Verg. m o n a w u .
djandji, verbintenis, afspraak, belofte, termijn; m o d j a n d j i ,
overeenkomen, beloven.
djompö, een toestel, dat men aan den ingang van de kampong
zet bij het begin van den rijstoogst. NB. Dit toestel bestaat
uit twee opstaande stokken, en één horizontaal liggenden, die
te zamen eene poort vormen, versierd met eenige bladeren
van den sehopalm en een mandje, waarin een offer van eieren,
pinang, sirih enz. wordt gelegd. Midden aan den dwars liggenden stok hangt een van bamboe nagemaakt mesje, waarmede de rijst gesneden wordt. Het is bij die gelegenheid hun,
die niet tot de kampong behooren, verboden, gedurende drie
dagen de kampong, waar geoogst wordt, binnen te komen.
M o d j o m p ô , dit toestel plaatsen.
dodoha, een alleenstaand huis, in tegenstelling van l i p u , eene
verzameling van huizen, een dorp.
doë, eig. bet. onbekend; t a u doë, een ongetrouwde man of vrouw.
dókó, m a n d ó k ó , snoepen, gappen, iets wegnemen, doch niet
zoo erg, dat het stelen kan worden genoemd.
E.
era, zwager, schoonzuster.
G.
gaä, m o g â a , scheiden, uit elkander gaan; m o m p o g a ä k a , van
iets scheiden, mosimpog'aä, van elkander scheiden, van elkander gaan, ieder zijns weegs.
gala, deel, aandeel voor, in: voor iemand. G a l a m u séï, dat is
voor u.
giwu of gibu, m e g i w u , beboeten, bestraffen; ë n d a g i w u beboet zijn of worden; p a g i w u , boete, straf.
I.
ijó, ja; moijo, ja zeggen, toestemmen; m o i j o k a , in iets toestemmen.
indà, iets dat men gekocht heeft, zonder den prijs te betalen,
schuld; m o ï n d a , schuld hebben, schuldig zijn.'
inè of néné, moeder. I n è gebruikt men in aanspraak, nènè in samenstellingen tot vorming van den tweeden naam eener vrouw; bijv.
n é n é I d e ï . I n è g e of i n è g i uitroep van verbazing: moedertje!
J.
j aku, samengetr. uit i en aku, ik, pers. vnw. I e pers.; m o m p o a k u k a , iets op zich nemen, voor iets instaan.
jowa, m a j o w a , gelijk hebben, in zijn recht zijn,
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K.
kai, a n g k a i , ë n g k a i , grootvader, oude lieer, de oudsten van
het geslacht, stamvader; m o m p o k a i , iemand tot oudste (van
het geslacht of den stam) hebben. NB. Onder de Tolage komt
dit a n g k a i ook voor in de bet. van slaaf (zie watuwa).
kandepe, eene hut, zooals de Alf. die in de wildernis maken
voor tijdelijk gebruik.
kau, mo m p ok au, gelasten, iets laten doen, aan iemand iets
opdragen. K a b o s e n j a m o m p o k a u j a k u m e r a p i g a m b i
r i k i t a , de kabosenja heeft mij gelast (zendt mij) u om gambir
te vragen. K u p o k a u owi j u n u k u m o m p a s i l o l o n g a p ë r ë k a r a s i t u , ik heb onlangs mijn makker opgedragen, die zaak
in orde te brengen.
kawokó, onkruid, struikgewas, wildernis; w a w u n g k a w ô k ô ,
wild zwijn.
kili, eig. bet onbekend; m o s i k i l i , een band van gevlochten
rotan om den arm dragen (door jonge mannen, ten teeken,
dat zij nog ongehuwd zijn).
kini, m o k i n i , het. op bijzondere wijze tellen van een aantal
personen. Men geeft namelijk aan ieder een strootje, dat later
weer wordt opgehaald; het aantal strootjes geeft het aantal
menschen aan
kole, bet. onbekend. Mak o Ie, vorst, koning, opperhoofd.
kompö of kumpu, buik, onderlijf; m a k u m p u , klein kind, en
in het algemeen: nakomelingen. Makompó w u k o t u , achterkleinkind; a n a k a s a n g k o m p ô , kinderen uit één buik, doorgaans gebruikt voor neven en nichten; m o k a s a n g k o m p ö ,
van ééne familie zijn. Verg. dj âï.
kumpu, zie k o m p ö .
L.
labé, iemand, die bedreven is in het reciteeren van den Koran,
en dan beschouwd wordt als priester van den laagsten rang.
lampâani, een offertoestelletje, aan de ingangen van het dorp,
waarop men wat rijst, pinang, tabak en eieren legt, om de
booze geesten en den ziekteduivel uit de negorij te weren.
langka, eene verhevenheid (bale-bale) aan het einde van het
gangpad in de huizen der Alf., die de aangewezen zit- en
slaapplaats is.voor gasten.
lanta, rijstschuurtje, in den tuin gebouwd, waarin de gesneden
rijst tijdelijk wordt neergelegd.
lanti, de hoogste waardigheidsbekleeder, de eerste in het rijk.
Men vraagt bijv. S e m a l a n t i r i t a n a m i , wie is de hoogste
waardigheidsbekleeder in uw land? Antw. M a k o l e , de koning.
laonu, m e l a o n u , het ruilen van twee zaken tegen elkaar.
NB. Men gebruikt dit m e l a o n u in plaats van moóli, koopen,
bij voorwerpen, die niet verkocht mogen worden. Zoo mag
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Turkscke tarwe niet „verkocht" worden voor een broek, enz.,
maar wel „ingeruild" tegen een broek, enz.
lidà, nat rijstveld, sawah.
l i l i , P a l i l i , onderworpeling, vasal, leenman. Zoo zijn de Topebato en Tonapu „palili" van Sigi. NB. Bug. p a l i l i , leenman,
vasal.
lipu, stad, dorp, kampong, negerij. NB. Het Bug. l i p u , bet.
land, landstreek.
lobo, een groot, stevig, van dikke planken gemaakt huis, versierd met in hout uitgesneden krokodillen, apen, enz. Dit gebouw dient tot raadhuis bij vergaderingen, toevluchtsoord bij
gevaar, verblijfplaats voor vreemdelingen en reizigers.
lolonga, bet. onbekend; p a s i l o l o n g a , iets met elkander in orde
maken, bijv. eene boete-zaak, eene zaak ten einde brengen.
M.
mania, schoonvader, schoonmoeder.
N.
navvu, een ontgonnen stuk land, tuin, akker; m o n a w u ,
land bebouwen, tuinen aanleggen.
nènó, zie inè.

het

O.
oju, ë n d a o j u , knoopjes leggen in een touw. NB. Om den dag
van eene overeenkomst niet te vergeten, legt de Alf. zooveel
knoopjes in een touw, als er dagen zijn, die nog verloopen
moeten. lederen dag haalt hij een knoopje uit en vergeet zoodoende den bepaalden dag niet.
o l i , prijs, waarde; o l i m p o r ô n g ô , h u wel ijksgift; moöli, koopen.
omba, mat; oraba l a ü r o , mat van rotan. O m b a is ook een hek
van bladeren van den sehopalm, dat men om klapper- of
sirihboomen plaatst, ten einde het inklimmen te beletten.
oni, vogelgesclireeuw, dat goed of kwaad voorspelt, m e o n i ,
naar het vogelgesclireeuw luisteren.
ópó, bosch, woud, geboomte; r i r a - j - ö p o , in het bosch. Verg.
k a w ó k ó en w à n a .
ore, p a n g o r e , een feestmaal bij den rijstoogst, nadat men 3 of
4 dagen heeft geoogst. NB. Eerst na het p a n g o r e , wordt het
dj om p ö, waarbij het voor vreemdelingen niet geoorloofd is, de
oogstende kampong binnen te treden, opgeheven.
P.
pàho, m o m p à h o , het gaten steken in den schoongemaakten
tuin met gepunte stokken, welke gaatjes bestemd zijn tot het
ontvangen van eenige rijstkorrels. Terwijl-het m o m p à h o steeds
door mannen geschiedt, zijn het de vrouwen, die de rijstkorrels
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in de gaatjes storten (monaë). Bij mompâlio helpt men elkaar
(mesalê); dit werk moet in éénen dag zijn afgeloopen.
paladuru, de middelste plank in den zolder van de lob o, waarop
de krokodillen zijn aangebracht. P u w e m p a l a d u r u , heer van
de p a l a d a r u ; d.i. eene benaming van de godheid.
pali, k a p a l i , ongeoorloofd, verboden; m o r a p o p â l i k a , iets verbieden, als ongeoorloofd aangeven; r a p o p a l i k a , verboden zijn
van iets,
pan ta, erfenis, nalatenschap; p an t a t a u t u a , erfenis van de
voorvaders.
papa, vader. NB. De Alf. verandert zijn naam bij de geboorte
van zijn eerste kind. Hij voegt dan p a p a (of ta) voor den
naam van zijn kind; p a p a - i - M e l e m p o , enz.
përékara, zaak, rechtszaak, onderwerp. Door 't Bug. of Mal. uit
't Skr.
petóró, uit het Bug. overgenomen, het Port. feitor; factoor,
onderkoopman; ook gezaghebber, ass*. Resident of Resident.
puwe, heer, meester; s e m a p û w e n j a , wie is de heer, meester
(van dit)? dus: van wie is dit?
R.
raduwa, twee; m o k a r a d u w a , eene tweede vrouw hebben of
nemen.
raga, wegjagen, achterna zetten, vervolgen.
rapu, haard, keuken. Dit woord wordt ook gebruikt in den zin
van: huisgezin (verg. bökö).
rijöjó, m o m p o r i j o j ö t i , vrede maken tusschen twee koppensnellende stammen. NB. Dit vrede maken geschiedt op de
volgende wijze: een hoofd, dat buiten de partijen staat, legt
drie voorwerpen (een stuk katoen, een duit en een aarden
kom) naast de heining van de strijdende kampongs; daarna
verwijdert hij zich op vrij grooten afstand, en roept den lieden
toe. Nemen de kampongs achtereenvolgens de voorwerpen aan,
dan is de vrede gesloten.
rongö, echtgenoot, man, vrouw; m o r o n g ó , gehuwd zijn; momp o r o n g ó , een meisje (man) tot vrouw (man) nemen, huwen.
S.
sabi, getuige, iemand die'getuige van iets is, getuigenis; m a s a b i ,
getuigen hebben, getuigenis afleggen; m o m p o s â b i k a , voor
iemand of iets als getuige optreden, getuigenis afleggen.
sala, verkeerd, mis, verkeerdheid, misdrijf, fout; m a s a l â , ongelijk
hebben, een fout begaan, het mis hebben; m o s i s a l â onderling
verschillen, van elkaar onderscheiden, onderling een verschil
hebben, met elkaar twisten.
salé, m e s a l ê , elkander helpen bij het m o m p â l i o , m o n a e ,
m e w a w o en m o w a j a van den tuin; het m a p a l u s van de
Minahassa. Ook: bij dezen en genen aangaan. Een bezoek
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brengen; n a p o s a l ê k a l i n g g o n a , liij gaat nu eens bij dezen,
dan bij genen gast (een praatje maken).
saro, loon voor iets dat men beeft verriebt, belooning, huurprijs,
traktement.
sawa, verwisselen, vervangen, in de plaats stellen; ë n d a s â w a n i ,
iets verwisselen, iemand vervangen.
singara of tingara, m e s i n g a r a , manen, aanmanen tot bet betalen eener scbuld.
sompó, m e s o m p ô , afdoen van schulden.
sudàka, onkosten, prijs voor geneeskundige behandeling, onderwijs, enz. honorarium. Verg. ook bij ada. Door 't Bug. uit 't Ar.
supua, bet. onbekend. Ana ka s u p u a , het jongste kind.
suro, gezant, afgezondene, zendeling.

T.
tadulako, een aanvoerder in den krijg, voorvechter, een bijzonder
dapper man.
tàdunja, priester of priesteres, die dienst doet bij het m o t e n g k e ,
m o g a w e , en bij epidemiën en endemiën. Verg. w u r a k e .
tama, oom, tante.
tambale, bet voorgedeelte van een buis, waar men gasten en
bezoekers ontvangt, voorgalerij. Samengesteld met b a l e , „huis".
tana, land, grond, aarde.
tau, mensch, ook in den zin van: menschen, die aan iemand
toe behooren, slaven, pandclingen; s a n g k u d j a t a u m i , hoeveel menschen, (d. z. slaven) hebt gij? tau t u a , ouders, ook:
voorouders; Mongoli tau, jonge man, jongeling; t a u d o ë ,
ongetrouwde man of vrouw.
tâu, jaar. Doorgaans rekent men naar de oogsten en zegt dan:
s a m p a e , één jaar.
tóte, tante. Verg. t a m a .
tetengi, m o t e t e n g i , onderhandelen over den bruidschat tusschen de ouders van bruid en bruidegom.
timbala, eene vrouw, die van haren man gescheiden en nog
niet hertrouwd is.
tinalu, de naam voor den rijsttuin, wanneer deze zoover is, dat
er reeds in geplant is. Verg. n a w u , b o n d e .
t o , samentrekking van t a u , mensch.
tôka, p e t ö k a , bet loon, dat de priesteres krijgt na bet verwijderen (mopagere), van het voorwerp (kantu), dat iemands
ziekte veroorzaakt. NB. Dit loon bestaat doorgaans in duiten
(hoogstens 30) en in een aebtste gedeelte van een stuk bëlatju
(slecbt katoen).
tol«, m o t ó l ó , een voorwerp tegen een soortgelijk voorwerp
verruilen; bijv. een zwaard tegen een zwaard. Verg. bölö.
tukaka, oudere broeder, zuster.
tlimampu, de paal in de l o b o , van uit> het midden der met
krokodillen versierde plank ( p a l a d u r u ) , tot aan den nok;
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deze paal is sierlijk bewerkt en speelt eveneens eene rol in
het geloof der Alfoeren.
tampu, oorsprong, de eigenaar van iets ; de persoon of de zaak,
van wien of waarvan iets afkomstig is.
tuwâï, jongere broeder, zuster.
U.
ulaja, lading, vracht van een schip; moülaja, laden, inladen,
bevrachten.
W.
Wai, mombai, geven, schenken, toestaan, toelaten, gedoogen.
waiia, bosch, woud, Verg. öpó.
watuwa, zie b at u w a.
wya, werk, daad; mowija, doen, maken, verrichten; savvija,
ieder afzonderlijk voorwerp, waaruit de bruidschat bestaat.
wurake, priester, priesteres, die ziekte moet verdrijven; de gewone huispriester; mowurake, offeren, offerfeest vieren voor
zieken. Verg. tadunja.

SERIE O.

HET TORADJ A-GEBIED.
N°. 17.
ZORGEN VOOR NA DEN DOOD (1908).

Ontleend aan dr. N. Adriani's „De Voorstellingen der Toradja's omtrent
het Hiernamaals" (lezing, op 3 December 1907 te Leiden gehouden) in Mededeel ingen van wege het Nederlandsch Zendelinggenootsohap 52,1908,blz. 1—21.

De Toradja's leven communistisch, in een natuurlijk communisme, dat op bloedverwantschap berust. De band des bloeds is
de eenige die werkelijk geldt en die leden der familie, die op
gelijken trap van afkomst staan, zijn volkomen aan elkaar gelijk.
Broeders zijn aan elkaar gelijk, broeders- en zusterskinderen worden
als broeders en zusters van elkaar beschouwd. Tusschen een oom
en zijn neef bestaat dezelfde verhouding als tusschen een vader
en zijn zoon. De stam bestaat uit menschen die tot elkaar in
eenige familie-betrekking staan ; wat familie van elkaar is behoort
bijeen, wat buiten de familie staat is vreemd, om niet te zeggen
vijand. De afstanden in deze familie-maatschappij worden gevormd
door den trap van afkomst. Als zijn meerdere erkent men zijne
ouders en degenen die van hun geslacht zijn, dus ook ooms en
tantes, die men dan ook met „Vader" en „Moeder" aanspreekt.
Hooger dan dezen staan weder de grootouders, oud-ooms, oudtantes en hunne generatie en zoo gaat het steeds opwaarts. Zoo
komt men al spoedig bij de dooden terecht. De Toradja'sche
maatschappij nu leeft evenzeer met hare doode als met hare
levende leden mede, want de band die de levenden en de dooden
verbindt, de familieband, wordt door den dood niet verbroken.
Omdat de gradatie nu in het Hiernamaals doorloopt, staan ook
de oude lieden den gestorvene het naast. Zooals kinderen en
jongelieden staan tot de ouden, zoo staan de ouden tot de gestorvene Voorvaderen. Jongelieden verwijzen U, om iets te verklaren, steeds naar de leer en het voorbeeld der Ouderen en
dezen beroepen zich wederom op de Voorvaderen. Jongelieden
verrichten hoogst zelden eenige godsdienstige handeling, maar zij
zijn eerbied en gehoorzaamheid schuldig aan de ouderen. Daarom
zijn het ook de Ouderen die de godsdienstige handelingen verrichten. De Jongeren schuiven de verantwoordelijkheid van hun
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dagelijksch doen en laten op de Ouderen, wier woorden en daden
zij navolgen en de Ouderen stellen de Voorvaderen verantwoordelijk,
bewerende slechts te handelen naar de voorschriften en voorbeelden der gestorvenen. De Voorouders, zoo heet het, hebben
den toestand geschapen, zooals wij dien hebben gevonden; zij
zijn heengegaan en hebben aan ons, als aan hunne plaatsvervangers, overgegeven wat zij hebben tot stand gebracht; wij
hebben dus te zorgen dat dit alles wordt onderhouden en in wezen
gelaten, juist zoo als het ons is overgegeven.
In zulk een communistische maatschappij is de zelfstandigheid
van het individu beperkt tot zijne persoonlijke belangen. En nu
is het leven Hiernamaals geen persoonlijke zaak, maar een familiezaak, iets dat slechts in het familie-verband bestaat. Immers, de
Toradja gelooft niet in den eigenlijken zin aan de onsterfelijkheid zijner persoon, hij gelooft alleen aan de onsterfelijkheid zijner
familie. Men is onsterfelijk in zijn familie, men blijft lid zijner
familie, welker bestaan men zich in het Hiernamaals voortgezet
denkt. Evenals in dit leven de Jongeren het van de Ouderen moeten
hebben, maar de Ouderen ook in vele gevallen op de krachten
der Jongeren zijn aangewezen, zoo moeten ook de Levenden het
van de Dooden hebben, maar omgekeerd ook hunne verplichtingen
aan dezen houden. Men heeft dus, daar men nu eenmaal moet
sterven, voor twee dingen te zorgen : Ie. dat men inderdaad bij zijne
familie aankomt, tot zijne Vaderen wordt verzameld, als men gestorven is en 2e. dat men door zijne achtergeblevene familieleden
niet wordt vergeten. En voor deze beide dingen kan men in dit leven
zorgen. Vooreerst door kinderen te krijgen. Evenals men in zijn
ouderdom, wanneer men niet meer zelf kan werken, op zijne kinderen
in de eerste plaats is aangewezen, zoo moet men ook, als men
na zijn dood eene schim is geworden, onderhouden worden dooide offers zijner nabestaanden en men kan zich daarvoor natuurlijk
het best op zijne kinderen verlaten. Vandaar dat Toradja's die
geen kindereu hebben, er op uit zijn om zich door zoovelen als
maar mogelijk is „vader" of „grootvader", „moeder" of „grootmoeder" te laten noemen, 't zij dat zij kinderen adopteeren, 't
zij dat zij door geschenken of door andere weldaden jongere
leden hunner familie aan zich weten te verbinden.
In de tweede plaats moet men zorgen dat men eene goede
erfenis nalaat, om daaruit zoo lang mogelijk en zoo ruim mogelijk
te worden onderhouden. Dat wil zeggen : men moet tot het familiebezit in engeren zin zooveel hebben bijgedragen, dat de overlevende familieleden den gestorvene een groot recht daarop toekennen. Wie het familiegoed, dat niet wordt verdeeld, heeft vergroot, mag hopen op een zooveel ruimer bestaan in het Hiernamaals, als hij zijne familie hier op aarde heeft mogelijk gemaakt,
door het familie-vermogen te vermeerderen. Kan de familie talrijke
feesten geven, die alle offerfeesten zijn, omdat zij zoowel voor de
dooden als voor de levenden worden gegeven, dan heeft ook de
131
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gestorvene een rijker bestaan in het Hiernamaals, want hij versterkt zijn schimmig wezen met den wasem der hem aangeboden
offerspijzen. En de dieren die, vooral op de groote doodenfeesten,
opzettelijk voor de gestorvenen worden geslacht, komen ook in
hun schimmenbestaan in het bezit van diegenen die op aarde in
het bezit ervan deelden.
In de derde plaats moet men zorgen voor een goeden naam bij
zijne familieleden. Is het in dit leven al van veel belang om veel
familie te hebben en onder zijne familieleden eene goede plaats
te bekleeden, waardoor men goed beschermd en invloedrijk is,
voor het leven Hiernamaals is het zeker van even groot gewicht.
Wie geen grooten naam onder zijne familieleden heeft, die wordt
weldra vergeten na zijn dood; hij krijgt al spoedig geen offers
meer en lijdt een kommerlijk bestaan. Zijne schim wordt steeds
schimmiger en kwijnt ten slotte weg, evenals de herinnering aan
hem bij zijne overlevende familieleden verloren gaat. Maar heeft
iemand zich een grooten naam verworven door dapperheid en
vaardigheid in het spreken, de twee eigenschappen die den bezitter daarvan den meesten indruk doen maken, hem het meest
tot eene krachtige en duidelijk gemarkeerde persoon stempelen,
heeft hij voorts door rijkdom en de daarmee noodzakelijk verbonden mildheid de menschen aan zich kunnen verbinden en
bezit hij daarbij nog een aantal kinderen, die de herinnering' aan
hem zullen levendig houden, dan blijft zijne gestalte ook na zijnen
dood groot en machtig en hij is onsterfelijk. Op den duur stijgt
hij tot den rang van familiegod, zelfs van stamgod, waarvoor de
Toradja'sche talen het woord l a m o a hebben, welks bestanddeel
m o a hetzelfde woord is als het Mal. m o j a n g , „voorvader." Nog
duidelijker is het Minahassische woord voor „god", nl. k a s u r n an,
waarvan de beteekenis is weder te geven met den Oud-Testamentischen titel „Vader der Menigte." De zorg voor het Hiernamaals
is dus wel degelijk van dit leven, want wat men in de Wereld
der Afgestorvenen vindt, daarover weten maar weinigen iets te vertellen en dat weinige behoort nog voor het grootste deel tot wat
ik maar zal noemen : de theologie. Priesters en priesteressen hebben
daarvan wel hunne voorstellingen, maar wij kunnen deze hier
laten rusten, daar zij geen eigendom zijn van de groote volksmenigte, omdat zij niet in verband staan met het leven hier op
aarde. Immers, hoe de maatschappij der gestorvenen zich zelf
onderhoudt, dat laat de levenden tamelijk koud, dat zullen zij
wel gewaar worden als zij er eerst maar toe behooren.
. . . . Ik heb U zooeven reeds gewezen op het communistische
hunner maatschappij, als gevolg van hun nauw aaneengesloten
familieleven. In zulk eene maatschappij nu is de openbare meening
de hoogste, de eenige wet. Van zijne familie moet men het hebben,
zoowel hier als hiernamaals, dus de hoogste zedenwet is: de traditie der familie zoo getrouw mogelijk te bewaren en na te leven.
Eene maatschappij die aldus is ingericht, heeft ook weinig
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kracht om slechte elementen te weren of uit te stooten. Zoolang
het maar eeuigszins gaat, praat men de overtredingen zijner
familieleden goed. Ik hel) mij dikwijls er over verwonderd, met
welk eene lijdelijkheid men slechte individuen hun gang liet gaan.
Luiaards, dobbelaars, dronkaards, bedriegers moeten het al heel
erg maken eer zij van de gemeenschap worden afgesneden, want
het familiezwak stilt doorgaans al spoedig de boosheid die over
hun wangedrag opkomt. En de naaste familie trekt altijd partij
voor den schuldige. Krijgt een energiek hoofd het al eens gedaan
om een lid wegens wangedrag buiten de gemeenschap te sluiten,
dan moet hij ook al diens schulden betalen en al diens boeten
kwijten. Ik herinner mij dat eens een Controleur van Posso een
onverbeterlijken landlooper had verbannen en dat daarna al diens
schuldeischers van den Controleur betaling der schulden van den
verbannene vroegen. Zij voelden zich zeer verongelijkt toen de
Controleur daarin niet wilde treden en vroegen toen of de man
mocht terugkomen, want hij was toch hun familielid.
. . . . het geweten van den Toradja is de publieke opinie.
Wat mèn doet, dat is goed, immers de Ouden handelen op
autoriteit der Voorouders, de Jongeren op gezag der Ouderen
en de moraal is : het instandhouden der familie door haar te vermeerderen, te verrijken en te beschermen. Wanneer dat maar geschiedt, dan gebeurt er geen kwaad. Het is dus niet weinig teekenend voor de Toradja'sche denkbeelden omtrent den bewaker
der Onderwereld, dat hij smid is, d.w.z. iemand die de lieden
onder zijn hamer brengt, wanneer zij niet den indruk weten te
maken van menschen die tijdens hun leven voor de familie waartoe
zij behooren hebben gedaan, wat in de openbare meening het
hoogst staat aangeschreven, terwijl hij ongemoeid laat doorgaan
ben die zich kunnen voordoen als aan deze eischen te hebben
voldaan, zoodat ook de Voorouders er niets tegen kunnen hebben
hen in hun midden te ontvangen.
Maar al is hij nu L a n g ko d a gelukkig voorbijgekomen, toch
kan de gestorvene nog niet aanstonds tot zijne Vaderen worden
verzameld. Hem kleeft nog een gebrek aan, hij heeft nl. nog den
stank van zijn lijk bij zich en daarom kunnen de Voorouders
hem nog evenmin bij zich hebben, als zijne familie op Aarde zijn
lijk in huis kon houden. De familie legt het lijk in eene goed
gesloten kist en plaatst deze op eene stelling buiten het dorp.
Daar blijft zij staan, totdat er tijd en voorraad is om het doodenfeest te vieren. Intusschen zijn de vleeschdeelen van het lijk
vergaan en kunnen de beenderen, die het onvergankelijk deel van
den mensch voorstellen, uit de kist worden genomen en schoongemaakt. Van iedere doode worden nu de beenderen afzonderlijk
ingepakt, met fraaie kleederen omhangen, van een houten hoofd
met opgeschilderd aangezicht voorzien en dagen lang beweend,
in optocht rondgedragen en met offergaven gespijzigd. Is het feest
afgeloopen, dan worden ook de beenderen van hunne versierselen
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ontdaan en in eene kleine, dikwijls fraai bewerkte doodkist gelegd,
om daarna voorgoed te worden bijgezet in de eene of andere spelonk.
Eerst dan is de gestorvene zijne lijkluclit kwijt en niet meer
hinderlijk voor zijne verwanten. Hij is dan, zoo mag men hopen,
bij zijne familie en de levenden voegen hem dus in hunne gedachten bij die groote familiegroep die zij reeds in de Onderwereld hebben en bij welke zij ook zelf eenmaal denken te komen.
Talrijke buffels worden op de groote doodenfeesten geslacht,
maar de Toradja troost zich over de groote schade die daardoor
aan zijn veestapel wordt toegebracht, met de gedachte : De buffels
die ik voor mijne gestorvenen slacht, zijn niet weggeworpen,
immers ik geef ze aan mijne familie. Het onstoffelijk equivalent
der geofferde dieren komt nl. bij de groote kudde die reeds in
het bezit der gestorvenen is. Trouwens de geslachte buffels zijn
een deel van het familiegoed waarop de gestorvene recht heeft,
daar hij tijdens zijn leven het familiebezit heeft helpen beheeren
en vermeeren.
Wellicht zal bij U deze vraag zijn opgekomen : Worden dan
na den dood geene tijdens het leven bedreven euveldaden gestraft?
Loopt het oordeel alleen maar over de kwestie of men een goed
familielid is geweest en dus ook voor de overledenen eene aanwinst belooft te zijn'? Er bestaan toch, behalve de tekortkomingen
in familieplichten, ook zonden die men als persoon heeft bedreven
en waarvoor men op de eene of andere wijze moet boeten. Ja
zeker zijn die er, maar die worden in dit leven gestraft. Ue
Toradja gelooft vast, dat ieder klein of groot onheil dat hem
overkomt, de straf is voor eenig klein of groot kwaad dat hij
heeft begaan. Valt iemand, wondt hij zich, verdwaalt hij, zakt
hij door den vloer of heeft hij eenigen tegenspoed, dan is dit
de vergelding van eenig kwaad dat hij heeft bedreven. Dikwijls
kan hij zich dat wel niet aanstonds te binnen brengen, maar men
beleedigt of krenkt ook wel vaak een mensch, zonder het te
weten of te willen, hoe licht kan men dan niet de goden beIcedigen? Maar de zonde is hiermede dan ook verzoend, evenals
een vergrijp tegen een medemensen door boete of door wraak
is gekweten en daarna ook door de andere partij nimmermeer
mag worden opgerakeld. Alleen blijft nog over, dat men zich in
de oogen zijner omgeving, die gezien heeft dat men eene kastijding
heeft ontvangen, weder herstelt. Daarom zorgt men dikwijls
spoedig weer eenig voordeel of geluk te behalen, waardoor men
bewijst dat men niets meer te zijnen laste heeft.
Maar er is toch ook een eeuwige straf, zooals wij hebben gezien en die is: niet bij zijne familie te komen, hiernamaals dus
te leven als iemand zonder familie, d.i. als een arme stakkert.
Degenen, die niet bij de Voorouders komen zijn vooreerst zij die
door L a n g k o d a , den Smid, niet worden doorgelaten en ten
tweede zij die een niet-eervollen dood zijn gestorven, zooals krankzinnigen, melaatschen, die de Voorouders natuurlijk niet bij zich
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willen hebben, zelfmoordenaars, omdat de ziel dier lieden de
vijand is van bun lichaam, in den strijd gevallenen, omdat zij
door de goden zijn veroordeeld als schuldigen. Iedere strijd is nl.
een godsoordeel en de partij aan welker zijde dooden vallen, is
de schuldige; de gevallenen zijn natuurlijk degenen op wie de
schuld rust; door het openbaar worden hunner schuld is hunne
gansche partij in 't ongelijk gesteld.
Voorts kunnen zij die om de eene of andere reden geen behoorlijke begrafenis hebben gekregen, niet tot hunne Vaderen
worden verzameld. Daarom zijn de Toradja's er zoo op gesteld
om van iemand die verdronken is of die door de krokodillen is
verslonden, toch maar iets terug te vinden, al is het maar een
stukje van zijn hoofddoek of een lapje van zijn schaamgordel.
Zulk een restje wordt dan met alle eer begraven, opdat de overledene nog bij zijne Voorvaderen moge komen.
De zielen dergenen die niet bij hunne Vaderen kunnen komen,
dwalen als spoken rond en maken het den menschen zeer lastig.
Hun leven is een toestand van voortdurende onrust, zij kunnen
nimmer het gezeten leven deelachtig worden, dat men alleen
maar onder familieleden kan leiden.
Uit dit alles hebt gij gezien. . . . , dat de denkbeelden der
Toradja's over het Hiernamaals in hoofdzaak zijn eene consequente voortzetting van hetgeen zij van bun leven hier op aarde
denken, doch in gebrekkiger vorm. Die voorstellingen maken
den indruk van hunne denkbeelden weder te geven m eene
periode die zij reeds achter den rug hebben, gelijk van een
groot aantal volken de streek waar zij thans het Zielenland aanwijzen niets anders is dan hun vroegere woonplaats. In ieder
geval, de denkbeelden die zij omtrent het Hiernamaals hebben
zijn achter bij hunne tegenwoordige opvattingen, waarin, al is
het nog flauw, het bewustzijn van persoonlijk verantwoordelijk te
zijn voor zijne daden telkens aan den dag k o m t . . . .

SERIE O.
HET TORADJA-GEBTED.
N°. 18.
D E E L WINNING VAN VEE IN M I D D E N - S E L E B E S (1920).
Zie boven, blz. 16.

Uit een brief van den resident van Manado :
Men maakt onderscheid tussclien het in bruikleen geven van
groot vee (karbouwen, koeien en paarden) en dat van klein vee
(geiten en schapen). Ingeval groot vee wordt afgestaan, is het
vierde, het achtste, bet twaalfde enz. jong voor den deelwinner.
Betreft het deelwinning van geiten en schapen, dan krijgt de
deelwinner vooraf een moederbeest in eigendom en wordt alles
wat daarvan afstamt zijn eigendom.

SERIE O.
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N°. 19.
E T H N O G R A P H I S C H E G E G E V E N S (1927).

Ontleend aan: Catalogus van 's Rijks Ethnographisch Museum, deel XIX, 1927.

De jacht en vischvangst . . . . spelen in Midden-Selebes geen
zeer belangrijke rol. De laatste beperkt zich uit den aard deizaak tot de vangst van rivier- en meervisscben (uit het Possomeer) (blz. V).
B o o g (pana), met modellen van ijzeren werktuigen. De boog
van bamboe met doorgestoken pijl van bamboe, welks andere
einde bevestigd is aan de pees van boomschors. Aan den boog
zijn bevestigd vijf houten modellen van hakmessen, een lanspunt,
een pijlpunt en een harpoenpunt. De uiteinden van den boog
met kippenvederen versierd. — Wordt in de smederij opgehangen
om de levensgeesten van het gesmede ijzer vast te houden ).
Toradja's (blz. 19).
V o o r v e c h t e r s h o e d (songko tadoelako), volgens het eenvoudige omslingeringssysteem van rotanreepen over hoepels gevlochten. In de opening in den top steekt een houten staafje,
waaraan bossen geitenhaar bevestigd zijn. Aan den voorkant is
van hout de ruwe nabootsing van een mensch gevormd en hierin
steken twee paren bufïelhoornvormige uitsteeksels van geelkoper,
het bovenste kleiner dan het onderste. Met kinband van vezelkoord. — Dergelijke mutsen zijn steeds eigendom van het dorpshoofd, die ze aan de dapperste ten strijde trekkende mannen in
leen geeft; ze zijn nog al moeielijk te verkrijgen, daar de hoofden zich er niet gaarne van ontdoen. Het geelkoper is door Boegineesche handelaren aangebracht. Gekocht te Posso van den,
aldaar met een bende krijgsvolk aanwezigen radja van Sigi (blz.
50 51).
B a a d j e (amboelea), rechthoekige lap geklopte boombast, in
het breedere midden met een rond gat, de einden tot franjes
uitgeknipt. Geelwit, eene zijde beschilderd met dubbele rijen driehoeken met een weerhaak aan de binnenzijde, begrensd door
i) Kruyt, M. N. Z. G. X X X I X , 24, XLII, 72.

HET TORADJA-GEBIED

104

dwarsranden, waarin ruiten met concave zijden en in vieren gedeelde rechthoeken, alles in zwart, lichtrood, groen en bruin. —
Ouderwetsch en alleen gedragen bij feesten voor zieken. To Pebato (blz. 51).
F a m i l i e s i e r a a d (kandaoere), geheel uit veelkleurige kralen
bestaande, eenigszins fuikvormig, van boven naar onderen breeder
wordend, van boven bevestigd aan een rotanring(?) en in een
kwastje van rood gebloemd katoen uitloopend, van onderen aan
een hoepel van tin, met afhangende kralensnoeren. Het ornament
bestaat uit: van boven witte gestileerde menschenfiguren, door
groene ruiten met haakvormige armen gescheiden; verder zwarte
ruiten, waarin vier kleinere witte ruiten, omgeven door gele of
groene haakvormige figuren, opengewerkte veelkleurige ruiten en
driehoeken, enz. — Op doodenfeesten bij het lijk tentoongesteld
aan een langen bamboestaak. Rante Balla^ gebied Badjo (blz. 59).
H o o f d d o e k (pajoengâ), . . . rood, het midden zwart geruit,
het midden van twee zijden zwart gestreept met witte dwarsstrepen, dat der beide andere zijden oranje en zwart gestreept.
Twee hoeken met ruiten van onecht gouddraad doorwerkt en
bovendien de zwarte lijnen met gouddraad doorstikt. — Voor
personen uit den hoogsten stand. Parigi (blz. 71).

SERIE P.

ZUID-SELEBES.
N°. 34.
OUDE G E G E V E N S (1856—1861).

Uit: Verzameling van berigten, betreffende
XCVI, XCVII, XCVIII, XCIX. [Zonder jaar.]

de bijbelverspreiding, XCI,

A. Beknopt verslag van een verblijf in de Binnenlanden van
Celebes, waar Boegineesch gesproken wordt, gedurende zes maanden,
van 24 April tot 24 October 1856, door B. F. Matthes (uittreksels).
Het verwondere u niet, dat ik hier van een Schout of, zoo
als de inlander het uitspreekt, van een Toewâng sikâoe gewaag.
Dit is eene betrekking, die de Koning of Adatoewang van Sidenreng en zijn broeder Karaeng Mangëpé met eenige wijziging van de
Hollanders hebben overgenomen, en inderdaad tot groot gerief
van het vreedzaam gedeelte der bevolking. Zulk een Schout
staat eenigermate gelijk met een commissaris van politie in
Holland en heeft verscheidene agenten en oppassers onder zich.
De tegenwoordige Schout is inderdaad in zijn soort een knap
man, die met zijn leger van policiedienaren (djouwa's) eene policie
oefent, zoo als men nergens elders in de Boeginesche landen
aantreft. Die Schout moet ook in het bezit zijn van eene verzameling van wetten, die, te oordeelen naar enkele proeven,
welke hij er mij van mededeelde, niet van belang ontbloot is.
Hij was terstond bereid, mij er een afschrift van te geven en
ook van andere geschriften van dien aard, mits de Koning er
zijne toestemming toe gaf. Natuurlijk heb ik te dien einde mij
terstond, door tusschenkomst van een vertrouweling, tot den
Monarch gewend. Door de zorg van den Schout hoort men ook
te Sidenreng minder dan elders van diefstal, waartoe welligt ook
niet weinig medewerkt, dat diefstal hier bijzonder streng, ja op
echt barbaarsche wijze gestraft wordt. Die straf bestaat daarin,
dat men den dief de voornaamste pees uit de knieschijf trekt,
zoodat hij zijn geheele leven niet anders dan zeer gebrekkig
loopen kan (blz. 8—9).
Toen ik de eerste keer te Tempe was maakte ik onder andere
een uitstapje naar de Tâna Sitôlo, gelegen langs het meer van
Tempe, doch zonder eenigen buit huiswaarts te brengen. Van
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daar teruggekeerd en voor de woning van den vorst gezeten,
zag ik eensklaps op de passar (markt), die voor het vorstelijk
verblijf gehouden wordt, een grooten oploop. Een Boeginees, die
een ander verdacht hield dat hij zijne lans gestolen had, gaf
den verdachten persoon een steek met zijn kris en raakte tevens
eene vrouw in den rug. Deze misdaad moest eigenlijk met den
dood gestraft worden, omdat zij gepleegd was vlak voor het huis
der vorstin. Daarom begaf de moeder zich terstond met een
ledigen lodjang of bak en een jonge meid, als prijs voor het
leven haars zoons, naar het vorstelijk huis. De zaak werd schijnbaar zeer hoog opgenomen. Het vonnis luidde :
1. Dat de lodjang met de slavin aangenomen werd.
2. Dat de kris van den overtreder, getaxeerd op f 20 Hollandsch, voor de helft aan den man die verwond was, voor de
andere helft aan de vrouw zou vervallen.
3. Dat de overtreder gehouden was om de kosten van de
geneeskundige behandeling en van het onderhoud der gewonden
te dragen, zoo lang tot dat beide genezen zouden zijn. 's Avonds
echter vernam ik reeds, dat de slavin en de lodjang, gelijk ook
de kris, teruggegeven waren, zoodat de overtreder alleen verpligt werd om de kosten van de geneeskundige behandeling en
van het onderhoud te voldoen. Zulk een gratie-schenken behoort
geenszins onder de zcldzaamheden (blz. 19—20).
B. Beknopt verslag mijner reizen in de Binnenlanden van
Celebes, in de jaren 1857 en 1861, door B. F. Matthes (uittreksels).
Ik bleef alzoo*) dien avond nog op de reede van Palaette
liggen, die er juist, in weerwil van de menigte praauwen die
de vorstelijke vergezelden, niet bijzonder feestelijk uitzag, want
de Adat of gewoonte van Bone brengt mede, dat wanneer de
Koning een reis per praauw maakt, men de lichten en vuren op
al de andere vaartuigen uitdoet, zoodra bij het vallen van de
duisternis de lantaarn op het vorstelijk vaartuig geheschen wordt.
Alleen de vorst laat voor zich een waskaars of een kandjóli' 2 )
aansteken. Zoo de Toma'rilâlaeng 3 ) onder de reisgenooten is,
laat de koning hem soms een kaars, of een kandjóli' brengen die hij
in dat geval mag aansteken. Ik was natuurlijk ook buiten de wet.
Onder de zonderlinge gebruiken bij deze gelegenheid behoort ook die, dat, wanneer de vorst iemand wil spreken,
deze niet eenvoudig door een zendeling ontboden wordt, maar
dat men den naam van den persoon in quaestie zoo lang rondschreeuwt, tot dat hij antwoordt met weerkeerig roepen „aengka-ni";
wij zouden zeggen „present". Dit geschreeuw vernam ik dan ook
') Dit verslag betreft een tweede reis naar „het land van Bone" in 1861.
— Noot van de commissie.
s
) Kandjóli (Makass. Woordenb. blz. 34) heet een dun gemaakt bamboetje,
waartegen men boomwol, met zekere fijn gestampte noot, heeft geplakt, om
het bij wijze van kaars te branden.
3
) „Rijksvizier van Bone".
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dien avond gedurig. Voorts brengt het gebruik mede, dat niemand
op 's vorsten praauw een kris mag dragen, dewijl eens in vroeger
tijd een vorst aan boord van zijn vaartuig vermoord werd. Ook
mogen de roeijers van den koning bij die gelegenheid hun hoofd
met geen hoofddoek of iets anders bedekken. Zelfs is hun geen
ander kleedingstuk toegestaan dan een kort broekje. De reden
hiervan is volgens sommigen, omdat zij, die de voornaamste
•"ijkssieraden, welke den koning steeds vergezellen, uit den hemel
op aarde gebracht hebben, zonder hoofdbedeksel zouden geweest
zijn. Volgens anderen zou die eenvoudige kleeding alleen strekken
om meerdere vrijbeid in de bewegingen te verschaffen. *) Deze
laatste verklaring zou ook nog al strooken met de gewoonte om
steeds vóór en achter op de vorstelijke praauw twee man met
boomen gewapend te plaatsen, hetgeen ook met geen ander doel
geschiedt, dan om, zoo noodig, terstond te kunnen afhouden of
stoppen, en alzoo voor de veiligheid van een zoo kostbaar persoon
als de koning van Bone is, te kunnen zorgen (blz. 45—46).
De eenige afleiding, die ik dan ook te Amàli vond, bestond
hierin, dat ik nu en dan naar Mampótoe wandelde. Digt bij dit
Mampótoe legde de To-ma'rihüaeng ook voor mij eens eene
hertejagt aan. Bij die gelegenheid was ik weer getuige, hoe
eenvoudig de Inlander in zijne rechtspleging te werk gaat. Onverwachts hoorde ik een groot rumoer, en zag ik eenige ruiters
naar één kant uitrennen; ik dacht eerst, dat het weer een hert
gold; doch ditmaal was het een man, die een paard van den
Toma'rilalaeng gestolen had, en daarmee wegrende. Terstond had
een neef van mijn gastheer, Daëng-Ma'tânae, order gegeven om
den dief overhoop te steken; dat dan ook geschiedde (blz. 51).
Ofschoon ik dus te Amâli een rijken buit van bandschriften
opdeed, had ik toch meer verwacht, maar helaas ! het vuur des
oorlogs had onderscheidene belangrijke stukken vernield, te meer
daar de To-mâ'rilàlaeng en de koning van Bone, in geval van
brand, altoos in de eerste plaats die stukken redden, waarin de
eigendommen van de onderscheidene pantjaennangaeng's, bij hun
indiensttreding, zijn opgeteekend. Onder dezen naam verstaat
men in Bone de zoodanigen, die door den vorst met het beheer
over zijne inkomsten of goederen belast zijn. Voor dat zij tot
deze waardigheid geraken, wordt er eene nauwkeurige beschrijving in triplo opgemaakt, van alles wat zij bezitten; één van
deze afschriften blijft bij den koning, één bij den To ma'rikilaeng,
en het derde is voor den man zelf. Als nu de pantjaennângaeng
komt te sterven, kan men door middel van dit archief nagaan,
hoeveel er overgebleven is van het voordeel, dat hij, hetzij uit
eigen middelen, hetzij als dienaar van den vorst, erlangd heeft.
Hiermee kan de vorst dan geheel naar goedvinden handelen.
J
) Zou de ware reden niet zijn, dat men de roeijers wil beletten, om eenig
wapen in hunne kleeding verborgen te houden?
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Nu eens eigent hij het zich geheel of gedeeltelijk toe, dan eens
staat hij het geheel of gedeeltelijk aan de achterblijvende betrekkingen af. De voornaamste van deze lieden is de pantjaennângaeng-tjilâong. Dit zou primitief de man geweest zijn, die de
Bonieren bij Mata-Selómpoë, den eersten uit den hemel gcdaalden
koning des rijks, introduceerde, en later met (NB. het Boeg.
Ijilâong beteekent „met") zijn heer naar hoogere spheren verdwenen zijn. De tegenwoordige bezitter van dien titel, zekere
Soero-Saka, zou van dien pantjaennângaeng afstammen, en ook
nog steeds aan den persoon des konings verbonden (tjikiong)
zijn. Hij heeft het beheer over al wat, gelijk de Inlander het
uitdrukt, door de lans van den vorst genomen, d.i. veroverd is,
hetzij landerijen, of menschen, of wat het weze moge. Voorts
verzamelt hij voor den vorst alle voortbrengselen van den grond,
om die op aanvraag van den vorst af te geven, als rijst, zout,
azijn, sierih, pinang, kamirie-noten, enz. Voorts heeft men den
sabânnara' of havenmeester, tegenwoordig La-Mohâmma, zoon van
Rakkoló Daëng-Rangka, die voor den vorst verzamelt, wat van
buiten met vaartuigen wordt binnengevoerd, de saessoeng-lopi,
of belasting door praauwvoerders te betalen, de lâboe-bâtoe, of
ankerage-gelden en dergelijke meer. Doch wat er zonderling
bijkomt, de sabânnara' heeft ook te zorgen voor het bekleeden
van het lijk en uitreiken van de liefdegiften, als er iemand van
's vorsten familie overleden is. De derde voorname pantjaennângaeng is de anregóeroe-tjenrâna, letterlijk hoofd van Tjenrâna,
zekere La-Matónae, als 't ware een sabânnara in het klein, voor
de Walanâë, of groote rivier van Tjenrâna. Hij heeft te Tjenrâna
voor den vorst hetzelfde te doen, als de sabânnara' te Badjówe.
Voorts heeft men nog een menigte andere pantjaennângaeng's,
wier getal ongeveer een honderd moet bedragen. De Poenggâwa
of opperveldheer en andere voorname pangóeloe's of veldheeren,
alsmede de zes dóeloeng's van Bone, welke insgelijks aanvoerders
in den krijg zijn, hebben ook vele inkomsten van den vorst
onder hun beheer. Zij worden echter geen pantjaennângaeng,
V maar paónro genoemd, hetgeen een hooger titel schijnt aan te
duiden, dewijl hunne waardigheid steeds door prinsen wordt
waargenomen. Van hunne eigendommen wordt ook bij de indiensttreding geene beschrijving opgemaakt. En wanneer bij hun overlijden de vrouw op 's vorsten vraag, of er nog iets overgebleven
is van het voordeel dat hij in 's konings dienst genoten heeft,
ontkennend antwoordt, neemt Zijne Majesteit daarmee genoegen
(blz. 54—56).

SERIE P.
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N°. 35.
DE K A P I T E I N M A L A J O E TE MAKASSAR (1920).
Uit een bestuursnota.

In 1521, toen de vorst van Gowa, I Manrio Gaoe karaeng Lakioeng
(na zijn overlijden heette hij Toenipalangga), nog het bestuur
over Makassar voerde, vroeg de prauwvaarder Datoe Nachoda
Bonang aan hem een stuk grond om er op te wonen. De afgifte
geschiedde onder vier voorwaarden, nl. dat de Gowareezen
1. de kampoeng niet mochten binnentreden,
2. in de woningen niet mochten gaan,
3. de kinderen der Maleiers niet mochten verdeelen,
4. de goederen der Maleiers niet mochten stelen (rampas) indien de Maleiers soms een fout mochten begaan, Die voorwaarden
werden aangenomen, en zoo vestigden zich hier Maleiers van
Patani, Tjimpoh, Djohor, Pahang en Minangkabau.
Nadat er drie vorsten van Gowa na den genoemden den troon
hadden bezet, nl. 1) Toenibatta, 2) Toenidjallo en 3) Toenipasoeloc, kwam hier een Minangkabauer, van Kota Tengah afkomstig, met de galar Datoe Bandang en den eigennaam Hatib
Toenggal (Arabische naam Abdullah Maämoer), om den Islam
in te voeren. Dit geschiedde onder het bestuur van den vorst
van Gôwa Toemenanga ri Gaoekanna (eigennaam: I Mangerangi,
kindernaam Manrabia). Zoo werden de Makassaren tot den Islam
bekeerd, te beginnen met September 1605. Twaalf jaar daarna
omhelsden Sultan Alaoedin van Gowa en de vorst van Tallo,
I Malingkaäug daeng Manjoerdi (Arabische naam: Soeltan Abdoellah Toemenanga ri Agamana) eveneens den Islam.
Daarna kwamen hier een zekere Datoe Maharadja Lela met
zijn neef en nicht, onderscheidenlijk genaamd Datoe Padoeka Radja
en Poetri Senapati. Deze Datoe Maharadja Lela was een oom van
den vorst van Patani en Poetri Senapati een zuster van dezen.
De reden van de komst dezer drie personen naar Makassar was,
dat zij in onmin leefden met genoemden vorst. Deze Datoe
Maharadja Lela werd tot hoofd der Maleiers verkozen.
In den tijd van den Gowaschen vorst Toemenanga ri Bala
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Pangkaina kwam admiraal Speelman met Aroe Palakka (Malampeë
gammana, bijnaam de langharige) om Makassar te beoorlogen
(1667). De Maleiers hielpen toen eerst de Gowareezen. Maatzekere Radja Mangkoeboemi (na zijn dood heette hij Toemenanga
ri Oedjoengtana) gaf den Maleiers den raad, zich niet in den
strijd te mengen, en zoo verstrooiden deze zich naar alle windstreken: sommigen gingen naar de eilanden Bima, Soembawa
enz., anderen naar Ban dj ar, Koetai, Kaïli, Masalemboe (bij Borneo),
Nassiri (bij Borneo), enz. Toen de vrede tusschen de Compagnie
en Gowa geteekend. was (Boengajaasch verdrag 18 November
1667), liet Speelman de Maleiers terugroepen en zoo kwamen
deze weer te Makassar. Speelman liet toen alle Maleiers op
Oedjoengtana verblijven onder het bestuur van den vorst van
Bonë, maar het duurde niet lang of de Datoe Toenggawa, d. i.
Datoe Maharadja Lela, het hoofd der Maleiers, vroeg aan de
Compagnie om met zijn onderhoorigen te mogen heengaan, omdat zij
het onder het Boegineesch bestuur niet konden harden, vooral omdat
de vier genoemde voorwaarden gestadig werden overtreden. De
compagnie liet toen de Maleiers wonen waar nu het district Melajoe
ligt en dat zij kampoeng Malajoe noemden, tiet bosch dat daar
was en door hen werd ontgonnen heette hoetan Boelekang.
Den 28 sten Mei 1706 werd de eerste kapitein Malajoe aangesteld. Hij heette Intje Tjoeka Abdul Rasoel. Als inkomsten genoot hij: 1) die, voortvloeiende uit een door hem gebouwde
vischpasar, en 2) die voor het opmaken van eigendomsbewijzen
voor zijn onderhoorigen. Deze inkomsten werden in 1752 door
gouverneur-generaal Mossel bij geschrifte nog eens erkend en van
kracht verklaard voor de nakomelingen van den kapitein Malajoe vd.
In dit jaar 1752 werd zekere Abdul Kadir tot kapitein Malajoe
aangesteld; hij was het achtste hoofd, dat sedert het begin van
hun komst over de Maleiers het bestuur voerde. De kapitein
kreeg van de Compagnie last naar Kabaena te gaan om een
opstand te dempen, door een afstammeling der Hollanders, met
name Prins Frans, aldaar verwekt. Deze Prins Frans had er reeds
een benteng aangelegd, maar werd door de Maleiers verslagen
en gedood. Zijn kop werd hem van het lichaam gescheiden en
naar Makassar gebracht om zijn nederlaag aan te toonen. Voor
deze hulp kreeg de kapitein Malajoe van de Compagnie een
gouden sembangang (band zooals oppassers schuin over borst,
schouder en rug hangend dragen).
Op 9 Maart 1789 werd de negende kapitein Malajoe, Intje
Soleiman, aangesteld, terwijl Intje Abdul Kadir tot majoor werd
verheven. Voordat Intje Abdul Kadir tot kapitein werd aangesteld, op 27 Juni 1742, werd hij door den gouverneur A. H.
Smout (1737—1744) naar Java gezonden om den vorst van
Tanette te volgen, die de Compagnie in haar strijd tegen Soerakarta hielp. Deze vorst heette na zijn dood Ma tinrowa ri Moesoena, en bij zijn leven Soltan Joesoef Paharoeding. Ook de
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vader van Abdul Kadir Abdurrachman en zijn broers gingen
mee om de Hollanders te ontzetten uit een vesting, welke door
de Javanen werd belegerd. De vorst van Tanettc kreeg voor die
hulp van de Compagnie tot belooning een gouden sembangang,
en Intje Abdurrachman kreeg het eiland Saboetoeng met al de
agar-agar-vindplaatsen er omheen tot bezuiden het eiland Koelambing en benoorden de eilanden Salemo en Sakoeala Daartoe
behoorden dus de eilanden 1) Salemo, 2) Sagara, 3) Sapoeli,
4) Satando en 5) Saoegi en al wat tot Saboetoeng behoort.
Den l l e n April 1812 werd dit door den Engelschen commissaris
captain Richard Philips (1812—1814) erkend en bevestigd.
Na den terugkeer der Hollanders werd dit recht wederom
erkend en vastgesteld op 10 Mei 1818 door gouverneur H. T.
Kruithof 1816—1818 ten bate van den tienden kapitein Malajoe
Intje Mohamad Hasan, kleinzoon van Intje Abdurrachman. Lateiwerd dit herhaald bij besluit van 31 Juni 1838.
Den 27 en Juli 1839 werd tot kapitein Malajoe nommer 12 aangesteld Intje Abdullah Hoesain. Deze kreeg op 12 April 1856 in
opdracht van gouverneur C. A. de Brauw (kolonel) om Tallo tot
rede te brengen, omdat de vorst van Tallo, La Makka daeng
Parani, het contract met het Gouvernement telkens overtrad.
Deze vorst werd toen met vrouw en kinderen verbannen naar
Lipoekassi (Tanette), waar hij verder kalm leefde, terwijl in Tallo
een controleur kwam met een kantoor (lodji), ressorteerende
onder den assistent-resident van Makassar.
De kapiteins Malajoe , op Makassar waren :
sinds
1. Intj 3 Tjoeka Abdnrrasoel
25 Mei
1706
2. 77 Mauloed
27 Januari
1724
23 Mei
1728
3. 77 Sambaq
24 December 1733
4. 77 Bindaq
27 Augustus 1739
5. 77 Djamaloedin
29 October
6. 77 Abdulkadir
1747
4 Mei
1750
7. 77 Bongsoe
8. 77 Abdulkadir (na terugkeer
?
1752
van Batavia)
9 Maart
9. 77 Soleiman
1789
10. 77 Mohamad Hasan
14 Augustus 1813
?
11. 77 Abdul Gani
1824
27 Juli
12. 77 Abdullah Hosein
1839
?
13. 77 Abdulrachman
14. 77 Lele alias Dullah
1888
31 Mei
30 April
15. 77 Abdul Wahab daeng Masiki
1906
21 September 1906
16. !7 Mas Noeralim (wd.)
•20 Juni
1912
17. 77 Hadji Wan Abbdullah Baoesandi
18. 77 Kamaroedin.
25 Februari
1918
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N°. 36.
D O M E I N B E L A S T I N G E N VAN D E N G E W E Z E N VORST
VAN BONE (1926).

Uit een schrijven van den gouverneur van Selebes en Onderhoorigheden
aan den directeur van binnenlandsch bestuur.

Naar aanleiding van liet verzoek om inlichtingen ten aanzien
van de gevolgde gedragslijn inzake domeinbezittingen en liet
particulier eigendom bij de verbanning van de verwanten van
den vorst van B o n e . . . lieb ik de eer UHoogEdelGestrenge mede
te deelen, dat voor zoover kan worden nagegaan in de jaren
1905 e. v., met betrekking tot de buitgemaakte voorwerpen van
liet vorstenhuis van Bone, scherp in het oog werd gehouden het
onderscheid tusschen het privaateigendom en de als oorlogsbuit
aan te merken voorwerpen en goederen.
Zulks was in eerste instantie een uitvloeisel van de wilsuiting
van den toenmaligen Gouverneur-Generaal Van Heutsz, toen, bij
tot den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden gericht
schrijven van Gouvernements secretaris van 12 Januari 1906 n°.
110, opdracht werd verstrekt om, met' inachtneming van het beginsel dat privaateigendom onschendbaar is, zooveel als de omstandigheden dat toelaten dit beginsel te eerbiedigen en als buit alleen
te beschouwen die voorwerpen, welke aan den vorst en de hoofden
a l s z o o d a n i g behoorden, derhalve, wat in Westersche staten
als openbaar eigendom zou gelden.
Dat aan dit beginsel behoorlijk de hand is gehouden moge
blijken uit de hieronder volgende korte bespreking van hetgeen
ten aanzien van de door verovering verkregen roerende en onroerende bezittingen is geschied.
I.

Domeingoederen.

a. Roerende goederen.
De feitelijke rijksornamenten van Bone werden krachtens besluit van den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden van
9 Augustus 1913 n°. 4576/13, goedgekeurd bij het Gouverneuicnts-besluit van 10 December d. a. v- n°. 28, van Watampone,
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hoofdplaats van liet voormalige leenvorstendom Bone, naar het
museum van liet Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen overgebracht, waar deze tot op den huidigen dag
worden bewaard
Ook andere op het slagveld buitgemaakte of ingeleverde
kostbaarheden en curiosa, geen voorwerpen van privaateigendom
uitmakende, vonden hun weg naar verschillende musea (v.g.1. de
Gouvernementsbesluiten van 17 Juli 1906 n°. 27, 15 Januari
1907 n°. 20 en 27, Februari 1907 n°. 3).
b. Onroerende goederen.
De heerlijke rechten, door den vorst van Bone uitgeoefend op
de domeingronden, werden na diens verbanning geacht te zijn
overgegaan op het landschap, vertegenwoordigd door den „Raad
van Rijksgrooten", in de inlieemsehe taal omschreven als „Aroe
Pitoe".
Reeds dadelijk na het beendigen van de expeditie werd den
Landvoogd bij schrijven van den toenmaligen Gouverneur....
(1905) in overweging gegeven tot kadastrale opneming en kaarteering van de ornamentsbezittingen van den ex-Radja machtiging
te verleenen, zulks om te voorkomen, dat uitstel van liet onderzoek naar den rechtstoestand van dergelijke gronden, welker
aantal gelijk werd medegedeeld „in de laatste jaren bijzonder
vermeerderd waren door de onwettige handelingen en knevelarijen
van dien radja", slechts vermeerdering van de aan dat onderzoek,
in verband met de te verwachten reclames van bevolkingszijde,
klevende moeilijkheden ten gevolge zou hebben.
Op dit voorstel werd bij Gouvernements-besluit van 25 October
1905 n°. 22 gunstig beschikt, waarop niet lang nadien met het
in kaart brengen van bedoelde gronden een aanvang werd
gemaakt.
Bij dezen arbeid stuitte men inderdaad op moeilijkheden van
verschillenden aard, in hoofdzaak daaruit voortvloeiende, dat
zooals boven reeds werd aangestipt de laatste vorsten van Bone
geloond hadden wel een zeer ruim geweten omtrent het „mijn
en dijn" te hebben, in de tweede plaats omdat de uitgestrekte
domeingronden waaruit de Aroem Tone zijn inkomsten trok —
ook wel aangeduid als tampa-plichtige velden (ornamentsvischvijvers, bosschen enz. worden hier ter bekorting buiten bespreking
gelaten) — niet alleen overal verspreid lagen (Bone en Soppeng),
doch ook moesten worden onderscheiden in :
1°. kasocwijang-gronden en
^)0. pabate-bate-gronden.
Onder kasoewijanggronden verstaat men de in heerendienst
in cultuur gebrachte gronden, omdat het in oorsprong geringe
ornamentsbezit niet voldoende inkomsten bezorgde om ook maar
ccnigermate te voorzien in de steeds stijgende uitgaven, die de
vorst zich met zijn grooten aanhang veroorloofde (beter derhalve
galoeng akaroengang = anibtsvelden). Pabate-bate-gronden zijn
30
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door de voormalige vorsten van Bone bij expansie-krijgen door
verovering verkregen, bij den kleinen man in erfelijk individueel
bezit zijnde, gronden, waarbij de onderscheidene eigenaren wel
is waar als erfelijke houders in liet bezit dier velden bleven,
doch schatplichtig werden aan den Aroem Pone.
Gelijk vroeger aan den vorst, wordt sedert de verbanning van
La Pawawooi j van de opbrengst dier gronden in de landschapskas gestort.
Thans verstaat men generaliseerend onder kasoewijangvelden,
de vroegere ornaments- en ambtsveldcn van den Aroem Pone en
de in denzelfden rechtstoestand verkeerende gronden, door den
Boneschen heerscher veroverd op andere vorsten. Hieronder worden
tevens begrepen de poesakavelden van die overwonnen potentaatjes, die ingevolge de toenmalige adatgebruiken eenvoudig
bij het ambtsbezit van den Boneschen machthebber werden gevoegd. Van de gronden als bovenomschreven wordt jaarlijks j
van de opbrengst door den bewerker in de landschapskas van
Bone gestort, hetgeen vroeger aan den Aroem Pone als tampa
of sima thesang werd betaald.
Van deze kasoewijangvelden werd een gedeelte als ambtsbezit
afgezonderd ten behoeve van de landsgrooten, gemeente- en
kampoenghoofden, teneinde hun een bron van inkomsten te
verschaffen.
Het behoeft geen betoog, dat in de toenmalige tijdsomstandigheden, toen de veiligheid van persoon en goed nog alles te
wenschen overliet en men van de hoofden meer tegen- dan
medewerking ondervond, de registratie en het onderzoek naaiden rechtstoestand van de als domein te boek staande gronden
een uitgebreiden en tijdroovenden arbeid vereischte, en dat niet
in het minst aan de zich daarbij voordoende moeilijkheden het
te wijten is, dat de kadastrale opneming van die velden feitelijk
nimmer volledig haar beslag heeft verkregen. Na eenige jaren
van weinig vruchtbaren arbeid werd het speciaal voor dit doel
in Bone en Soppeng te werk gestelde personeel van het kadaster
wederom ingetrokken.
Eerst een tiental jaren geleden kon het door het Bestuur vervolledigd onderzoek als geëindigd worden beschouwd en werden
zelfbestuursregelingen betreffende den aanslag en de inning van
den onder den naam van Tampa of Sima Thesang geheven
huurschat van de hoogeromschreven gronden, laatstelijk goedgekeurd bij Gouverneursbesluit van 4 December 1926 n°. 33/XVIII,
uitgevaardigd. De kadastrale opneming is tot nu nog niet gereedgekomen. Evenwel werd op mijn verzoek bij mijn komst in
dit gewest een sectie van den Topografischen Dienst te mijner
beschikking gesteld, teneinde in het belang van de verwezenlijking' van de vele irrigatiemogelijkheden alsmede met het oogop de voorgenomen invoering van de landrente in de afdeelingen
Pare-Pare en Boue een aanvang te maken met het in kaart
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brengen op een schaal 1 : 25000 (z.g. geraamtekaarten) van liet
sawahoppervlak in beide afdeelingen. Hiertoe wordt jaarlijks
door de verschillende landschappen een bedrag van f 35000
toegestaan. Medio 1928 zullen deze werkzaamheden geëindigd zijn.
II. P a r t i c u l i e r e

eigendommen.

Uit de in het archief aangetroffen bescheiden wordt de indruk
verkregen, dat een zeer mild en ruim standpunt is ingenomen
ten aanzien van de voorgeschreven eerbiediging van het privaateigendom van den in ballingschap te Bandoeng vertocvenden
gewezen vorst van Bone, Lawawooi Karaeng Segcrie
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N°. 37.
GRONDENB.ECUT, H E F F I N G E N E N A P A N A G E S (1926).

Rondschrijven van den gouverneur van Solebes en Onderhoorigheden aan
alle afdeelingshoofden en onderafdeelingsboofden, van 22 April 1926.

Gelijk UHoogEdelGestrenge bekend, is het een op Zuid-WestCelebes veel voorkomend, uit vroegere jaren dateerend verschijnsel,
dat een aan bepaalde regelen gebonden bezitsrecht ! ) van waardevolle sawaligronden en andere tuinen, t h a n s rust in handen
van sommige landschappen, vertegenwoordigende de vroegere
vorstenbesturen ; in handen van enkele adat-gemeenschappen, uitoefenende de vroegere heerlijke rechten; alsmede in handen van
het Gouvernement en van een aantal zelfbestuurders en aanzienlijken, die, allen zonder uitzondering, aan deze heerlijke rechten
ontleenen eene in het gewoonterecht wortelende verplichting van
de bewerkers van die gronden, om een deel van de opbrengst,
varieerend van 10 pCt. tot 30 pCt, af te dragen.
Zoo treft men in de afdeeling Bone aan de tampaplichtige
»•ronden, de vroegere ornamentsvelden 2 ) van den leen vorst van
Bone, waarvan de vorst het vruchtgebruik had, een zakelijk
recht, dat thans op de landschappen is overgegaan, alsmede de
ambtsvelden van de lagere hoofden, die daaruit, ook thans nog,
ongecontroleerd de inkomsten genieten; in de afdeeling ParePare (onderafdeelingen Sidenreng, Rappang en Pinrang) het grootgrondbezit in handen van den Sidenrengschen adel de apanagevelden (Boegineesch pamasé), alsmede een uitgebreid ornamentsbezit,
waarbij gevoegd zijn de later in heerendienst aangelegde ambtsvelden en waarvan de inkomsten eveneens vrijwel ongecontroleerd
!) Een betere aanduiding kan door mij niet worden gevonden; bedoeld
wordt hiermede het v o l l e beschikkingsrecht, het beheer, het recht om van
die gronden de inkomsten te genieten, met als wederprestatie de daartegenover staande in het adatrecht wortelende verplichtingen, derhalve een b e p e r k t eigendomsrecht.
8
) Beter de ornamentsvelden van den leenvorst van Bone, vermeerderd
met de op last van den leenvorst in heerendienst aangelegde sawahgronden,
die gevoegd werden bij het ornamentsbezit; de laatste derhalve in zekeren
zin als ambtsvelden aan te merken.
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worden genoten door de zclfbestuurders, rijksgrooten en lagere
hoofden ; in de afdeeling Makasser de ornaments- en ambtsvelden
van de hoogere en lagere hoofden, waarvan de inkomsten vloeien
in de adatgemeenschapskassen en waaruit de hoofden worden bezoldigd, waarop derhalve wèl controle wordt uitgeoefend. Bovendien treft men in deze afdeeling nog aan de, in een uitzonderlijke
positie verkeerende kasoewyangvelden alsmede de Gouvernements
tesangvelden, om verder niet te spreken van de vertieningsplichtige gronden, waaraan door de invoering van de landrente een
einde zal worden gemaakt.
I. Oorzaken van den ongeregelden toestand. Deze chaos van
vaak, op tal van ondergeschikte punten uiteenloopende grondrechten en plichten, vindt zijn oorsprong in de jaren, toen het
Nederlandsch Indische Gouvernement met de bestuursvoering in
deze streken nagenoeg geen bemoeienis had; toen de nog zuiver
feodale toestanden, die op deze streken in zeer sterke mate hun
stempel hebben gedrukt, waarvan de gevolgen thans bij voortduring merkbaar zijn, onverkort heerschten, toen grootere en
kleinere bestuurders met hun aanhang den stelregel huldigden,
dat het volk er was voor den vorst en de adellijke klasse, toen
de meest bescheiden volksrechten met geweld door het Nederlandsch Indische Gouvernement moesten worden afgedwongen en
Celebes onder leiding van een kleine groep bevoorrechte adellijken door plunderingen, knevelarijen, onderlinge oorlogen, twist
en tweedracht en geintrigeer werd geteisterd. Dat onder een dusdanig regiem voor eene bij uitstek op de Inlandsche landbouw
aangewezen bevolking, de gelegenheid ontbrak om zich rustig te
ontwikkelen, een der eerste voorwaarden om te geraken tot eene
economische weerbaarheid, hoezeer daartoe de gesteldheid van
het land in overvloed de gelegenheid bood, spreekt van zelf.
Evenzeer laat zich verstaan, dat onder dergelijke omstandigheden
de adellijke klasse geen middel ongebruikt heeft gelaten, om
zich van de bestaansbronnen ' ) , die Celebes bood zooveel mogelijk te verzekeren ten koste van den gewonen kampoengman, die
om in zijn levensonderhoud te voorzien, zich behoorde tevreden
te stellen met een vaak aan bezwarende voorwaarden gebonden
bewerkingsrecht.
Doch niet alleen met betrekking tot de grondrechten en -plichten, maar ook ten aanzien van de p e r s o o n l i j k e d i e n s t e n
voor de bestuurders, aanzienlijken en lagere hoofden bestond op
het tijdstip, toen het Gouvernement zich in de bestuursaangelegenhe'den op Celebes ging mengen (1905), de grootst mogelijke
willekeur en anarchie. Ongeregeld en ongecontroleerd kon in
beide opzichten op besliste wijze gesproken worden van een
groote mate van rechteloosheid en van een drukkenden last dooide landheeren op de bevolking gelegd.
>) Sawahbouw, vischvijversexploitatie, klappertuinen.
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II. Wijze waarop de ongeregelde toestand is ontstaan. Uit die
jaren valt dan ook te verklaren liet thans op Celebes nog zooveel
verbreide instituut van de ornajnentsvelden (de „galoeng Aradjang") in oorsprong een kleine groep in heerendienst aangelegde
en jaarlijksch bewerkte velden en tuinen, meestal van uitstekende
kwaliteit, toebehoorend aan het ornament 1 ) en waarover de Aroe
of Karaeny als wereldlijke bewaker optrad (vgl. Kooreman). Doch
met dit in oorsprong geringe ornamentsbezit niet tevreden en
onder den drang om aan huu steeds toenemende behoeften alsmede om in het levensonderhoud van hun uitgebreide familie te
voorzien, zon men op de meeste geëigende middelen om het ornamentsbezit te vermeerderen. Een eerste maatregel bestond in
het aanleggen van nieuwe sawahs, tuinen en visshvijvers in
heerendienst, die later eenmaal aangelegd in deelbouw zouden
worden uitgegeven. Deze velden, vaak aangeduid als „Galoeng
Akaroengeng" (Maros, Fangkadjenc, Sidenreng) werden nu eens
bij het poesakabezit van den Aroe of Karaeng, dan weer bij het
ornamentsbezit gevoegd dan wel als ambtsveld van een lager
hoofd aangemerkt. In dit opzicht valt dan ook door het willekeurig optreden van den Aroe of den Karaeng geen bepaalden
regel aan te geven. Daarnaast werd aan het ornamentsbezit uitbreiding gegeven, door den allerwegen op Celebes gehuldigden
adatregel, dat iemands bezitsrecht aan het ornamentschap terugvalt, hetzij bij vertrek zonder orde te stellen op zijn zaken, dan
wel bij versterf zonder erfgenamen of ingeval van ongehoorzaamheid of weerspannigheid aan gegeven bevelen.
Hoezeer als regel gold, dat dergelijke gronden tegen de contraprestatie van e x t r a beeren- en of hofdienst aan andere kamponglieden ter bewerking moesten worden uitgegeven, werden dooiden willekeur van den Aroe of den Karaeng, deze velden maar
al te dikwijls bij het ornament gevoegd. Een derde wijze waarop
het ornamentsbezit uitbreiding onderging was het gevolg van het
buitreeht, het recht van den veroveraar om zich in het bezit te
stellen van alle goederen en bezittingen binnen het veroverde land.
Op deze wijze werden groote uitgestrektheden waardevolle gronden
gevoegd bij het ornamentsbezit 2) en zijn langzamerhand ontstaan
de vele eene groote oppervlakte beslaande ornamentssawahs,
') Het ornament had volgens de volksbegrippen menschelijke behoeften,
had verzorging noodig, huizen moesten worden gebouwd, visohvijvers en
sawahs en tuinen werden aangelegd, bosschen werden gereserveerd, slaven
werden aangewezen, meestal behoorende tot de overwonnen vijand en de
aroe of karaeng genoot van die bezittingen de opbrengst en had het gebruik
van de slaven. Feitelijk behoort men in dezen maatregel slechts te zien een
middel om een in het animistisch volksgeloof ge wortelden vaak hechten band
te scheppen tusschen de ornementsschapsgenooten, met het doel om min of
meer krachtige Inheemsche rijkjes te vormen en den aroe met zijn uitgebreide familie van middelen van bestaan te voorzien.
s
) Over de andere wijze van bestemming, die aan een wegens versterf als
anderszins vrijkomende, alsmede aan de veroverde ' gronden werd gegeven,
zullen hieronder eonige beschouwingen volgen.
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bossclieii en visclivij vers, die bij onzen komst in die streken
werden en thans nog overal worden aangetroffen. Neemt men
hierbij bovendien nog in aanmerking, dat tengevolge van liet
willekeurig optreden van een Aroe of een Karaeng, zondereenigen
vorm van proces, vaak om de minste reden, waardevol poesakabezit gevaar liep bij liet ornamentsbezit te worden gevoegd, zoo
behoeft het geen betoog, dat bij onzen komst in deze streken
en ook thans nog eene groote mate van rechtsonzekerheid bestond
en bestaat.
^
Deels als gevolg van de onrechtmatige uitbreiding, die het
ornamentsbezit in den loop der jaren heeft ondergaan, deels
" omdat het meer en meer gebruik is geworden, dat de ornamentssavvahs, tuinen en vischvijvers instede van in heerciidieust bewerkt, onder deelbouwvoorwaarden worden uitgegeven, hetgeen
moet worden toegeschreven aan de geringe geneigdheid onder
de heerendienstplichtigen om het langzamerhand zoo uitgestrekte
ornamentsbezit kosteloos te bewerken en de moeilijkheden bij het
uitkomen der heerendienstplichtigen ondervonden, bovendien de
vereering voor de ornamenten langzamerhand in onbruik is geraakt, is in wezen en aard het karakteristieke, dat het vroegere
ornamentsbezit kenmerkte, dusdanig gewijzigd, dat deze bezittingen meer moeten worden aangemerkt als een vergoeding, als
een bron van inkomsten, voor de lasten aan het ambt van zelfbestuurder, landsgroote en hoofd verbonden, dan, gelijk aanvankelijk het geval was, als een hommage, een bewijs van eerbied van de ornamentschapsgenooten aan het ornament. In wezen
derhalve geheel verscheiden van het oorspronkelijk doel, dat aan
liet ornamentsbezit ten grondslag lag. Doch is deze veronderstelling juist, — zij laat naar het voorkomt de huidige toestanden
in aanmerking genomen geen reden tot twijfel meer open —-, zoo
is hiermede tevens aangegeven, — waarover hieronder nader eene oplossing om aan een bron van voortdurend wederkeerende
klachten zij het ook geleidelijk een einde te maken. En d a t
die klachten in vele gevallen gegrond zijn en d a t uit het thans
bestaande ornamentsbezit zeer ongewenschte toestanden voortvloeien, zoodat hier een uitgebreid en dankbaar arbeidsveld voor
het Bestuur nog braak ligt, moge uit het navolgende blijken.
III. Ongewenschte gevolgen van den ongeregelden toestand.
Voornamelijk in die streken, waar het beheer van een ongeregistreerd ornamentsbezit geheel overgelaten is aan de betrokken
Zelfbestuurders, landsgrooten en lagere hoofden, die ongecontroleerd en niet gereglementeerd daaruit inkomsten genieten, bestaat
blijkens herhaaldelijk mij bereikte klachten, een groote mate van
rechtsonzekerheid onder de bewerkers.
Die rechtsonzekerheid vloeit in de allereerste plaats voort uit
den oorsprong van de tot ornamentsbezit verklaarde sawahvelden,
tuinen en vischvijvers, uit de vaak willekeurige wijze waarop in
vroegere jaren aan het ornamentsbezit, gelijkt hooger geschetst,
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uitbreiding- werd gegeven. De bewerkers, veelal de afstammelingen
van de oorspronkelijke bezitters in erfelijk individueel gebruiksrecht, reclameeren nu in eens hun oorspronkelijk bezit terug. Dan
weer eischen de bewerkers, indien hun wegens het niet voldoen
van de tesang dan wel van de plotseling verhoogde tesang het
bevverkingsrecht, dat zij jarenlang hebben uitgeoefend, wordt ontnomen, dit bewerkingsrecht terug. Ook komt het voor, dat jarenlang niets werd betaald, vervolgens plotseling wederom tesang
wordt geheven, hetgeen verzet en ontevredenheid verwekt. Deze
weinige voorbeelden, — ik bepaalde mij slechts tot de meest
sprekende —, kunnen nog met talloozc andere voorbeelden worden
aangevuld —, toonen in voldoende mate op ondubbelzinnige wijze
aan, eene groote mate van rechtsonzekerheid op het gebied van
grondrechten eu -plichten als gevolg van het bestaan van ornamentsbezittingen.
Maar ook in de streken, waar geheel of gedeeltelijk het beheer
der ornamentsbezittingen, gelijk in Bone l ) , Maros en Pangkadjene
het geval, reeds is overgegaan op de landschappen of adatgemeenschappen en waar de inkomsten uit het ornamentsbezit derhalve vloeien in de respectievelijke kassen, zoodat een geregeld
toezicht op de heffing en den ontvangst dier inkomsten door de
betrokken bestuursambtenaren wordt uitgeoefend, kwam en komt
het ook thans nog voor, dat een neiging bestaat om aan het
ornamentsbezit u i t b r e i d i n g te geven dan wel de tesang te
v e r h o o g e n . Het behoeft na hetgeen hierboven werd gezegd,
geen uitvoerig betoog om aan te toonen, dat dergelijke maatregelen geheel in strijd zijn met het wezen en den aard van het
ornamentsbezit en met de bedoeling die indertijd heeft voorgezeten, toen werd besloten tot een bloote handhaving van eens
verkregen, in vóór onze bestuursperiode gewortelde rechten en
daaraan verbonden plichten. In aanmerking genomen de in zekeren
zin illegale wijze, waarop aan het ornamentsbezit uitbreiding werd
gegeven, wellicht passend in het kader van de toenmalige tijdsomstandigheden, maar die thans als niet aanvaardbaar zijn verworpen, gaat het uiteraard niet aan om zich op dergelijke op
usurpatie berustende beginselen te beroepen, teneinde in het belang van den financieelen toestand der landschapskassen of adatgemeenschapskassen zich meerdere inkomsten te verzekeren.
IV. Wijze om hierin verbetering te brengen. Zonder prijsgeving
van de uit die ornamentsbezittingen verkregen inkomsten, behoort
te worden aangestuurd op een zooveel mogelijk uniforme heffing
van, gelijk voor de tampaplichtige gronden in Bone het geval is,
20 °/c van de opbrengst. Komt de tesang-plichtige deze verplichting na, zoo mag hem niet tegen zijn wil het bewerkingsrecht
worden ontnomen. Alle ornamentssawahs, tuinen, vischvijvers en
*) De zg. tampaplichtige gronden, daarnaast nog ambtsvelden van de
lagere hoofden (adatgemeenschapshoofden).
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bosschen, derhalve ook die waarvan het beheer rust in handen
van de Zelfbestuurders, landsgrooten en lagere hoofden, zullen
met vermelding van de ligging en de uitgestrektheid adatgemecnschapsgewijs moeten worden opgenomen in een daartoe aan
te leggen register; tevens behoort in dit register te worden aan
geteekend, de wijze waarop het beheer van dit ornamentsbezit
wordt gevoerd (verpacht dan wel in deelbouwvoorwaarden uitgegeven) alsmede de j aarlij ksche bruto-opbrengst en de inkomsten,
(lie daaruit voor de landschapskassen, dan wel adatkassen of
hoofden worden verkregen. Verder behooren de ornamentssawahs
zoo spoedig mogelijk in kaart te worden gebracht, waartoe de
hulp van den Topografischen dienst of landrente behoort te
worden ingeroepen. Een afschrift register alsmede een calque
van deze kaarten worden voor mijn archief tegemoet gezien.
Aanvaardt men wijders de bovengcuite veronderstelling als juist,
dat de inkomsten uit de ornamentsbezittingen in de streken waar
het beheer nog berust bij de Zelf bestuurders, landsgrooten en
lagere hoofden J ) moeten worden beschouwd als ambtsinkomsten,
derhalve hier feitelijk sprake is van ambtsvelden, ambtstuinen en
ambtsvischvijvers, zoo behoort ten einde te geraken tot een regelmatigen toestand, als tweede stap te worden gestreefd naar het
overbrengen van de inkomsten uit de ambtsvelden, tuinen en
vischvijvers in de landschaps- of adatgemeenschapskassen, waaruit
de betrokken zelfbestuurders, landsgrooten en lagere hoofden vervolgens worden bezoldigd. Hierdoor is de zoo hoog noodige controle op die inkomsten verzekerd, terwijl de mogelijkheid wordt
geopend om uiteindelijk te geraken tot een e normaliseering van
de tractementen der adatbestuurders, een materie, die langzamerhand dringend regeling vereischt, omdat aan tal van lage adatfuncties naast de bezoldiging vaak onevenredig hooge ambtsinkomsten zijn verbonden, terwijl aan andere belangrijke adatfuncties
onevenredig lage ambtsinkomsten zijn verbonden. Ik stel mij de
uitvoering van dezen maatregel als volgt voor.
Ten aanzien van die adatbestuurders, die er in toestemmen,
dat hun neveninkomsten uit het vroegere z g. ornamentsbezit, die
vaak hooger zijn dan hunne bezoldiging, zullen vloeien in de
landschaps- en adatkassen, kan hiertoe al dadelijk, n a mijn
v o o r a f g a a n d e t o e s t e m m i n g , worden besloten. Voor hen,
die hiertoe niet hunne toestemming wenschten te geven, behoort
te worden gewacht tot hun defungeeren. Bijgeval de inkomsten
uit ambtsbezit worden gestort in de landschaps- of adatgemeenschapskassen, behooren de ambtsinkomsten te worden herzien,
zoodra de betrokken adatbestuurder komt te defungeeren. Het
nieuw opgetreden hoofd wordt alsdan toegekend een bezoldiging
l
) Tanette, Barroe, Soppeng ri adja, geheele afdeeling Pare-Pare, Bone,
Wadjo, Soppeng, Loewoe, kuststrook Mandar, rechtstreeks bestuurd gebied,
met uitzondering Karos en Pangkadjene.
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vermeerderd met ambtsinkomsten, in eene behoorlijke verhouding
tot de belangrijkheid van de adatfunctie.
Hiervóór was sprake van het a p a n a g e b e z i t in de afdeeling
Pare-Pare. Evenals ten aanzien van de ornamentsbezittingen vereischt ook deze materie, ten einde aan de veelvuldige en ingewikkelde klachten van de zijde der bewerkers tegemoet te komen,
de aandacht van het bestuur. Ik zal hier niet uitwijden over de
geschiedenis en den oorsprong van het apanagebezit alsmede de
daaruit voortvloeiende rechten en plichten van de landheeren en
de bewerkers. In de daarover handelende brieven en nota's zijn
de daarvoor benoodigde gegevens volledig terug te vinden. Slechts
zij hier volledigheidshalve vermeld, dat het apanagebezit in deze
afdeeling dagteekent uit de vorige eeuw, toen uitgestrekte sawahcomplexen tot een staat van woestheid terugkeerden tengevolge
van den gedurende vele jaren gevoerden broederoorlog (1832—
1855) tusschen den toenmalig regeerenden Adatoeang van Sidenreng La Pangorisang en diens halfbroeder La Patongai en na
liet beëindigen van dezen krijg de overwinnaar La Pangorisang
ingevolge het hem toekomend beschikkingsrecht, min of meer
uitgestrekte voor den landbouw geschikte stukken grond, deels
voor zich zelven reserveerde, deels aan zijn vele zonen en die
leden van den adel, die hem tijdens den oorlog gewichtige diensten hadden bewezen, wegschonk.
Hoezeer aan dit apanagebezit in oorsprong geen duurzaam karakter werd verleend en het zoowel den Zelfbestuurder als zijn
opvolgers ten allen tijde vrij stond om de schenkingen wederom
te niet te doen, indien de begiftigden zich aan adatmisdrijven
of aan ongehoorzaamheid schuldig maakten dan wel de op hen
rustende verplichtingen niet nakwamen, hoezeer bovendien de
apanagehouders bij den dood van den Adatoeang, aan zijn opvolger moesten verzoeken de schenkingen te bekrachtigen, terwijl
bij overlijden van den begiftigden diens erfgenamen een gelijk
verzoek tot den Adatoeang hadden te richten en het den Zelfbestuurder z o n d e r o p g a a f v a n r e d e n vrij stond die verzoeken al dan niet in te willigen, is aan deze regelingen door
de opvolgende zelfbestuurders bijzonder slecht de hand gehouden,
hetgeen tengevolge heeft, dat het apanagebezit, een door den
tijd gesanctioneerd min of meer duurzaam karakter heeft verkregen, zoodat in zekeren zin van een zeer b e p e r k t e r f e l i j k
individueel bezitsrecht kan worden gesproken, nl. beperkt dooide volgens de landsinstellingen opgelegde wederzijdsche rechten
en plichten van de landheeren (apanagehouders) en bewerkers.
Slechts bij voortdurende overtreding van deze rechten en verplichtingen en bij bepaalden onwil door een der partijen betoond
om zich hiernaar te gedragen, kan een, bij vonnis van de
Inheemsche rechtbank uitgesproken, ontzetting van het apanagebezit of ontzetting van het bewerkingsrecht volgen.
Niettemin lijdt het geen twijfel, dat in deze wederzijdsche in
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hel gewoonterecht wortelende rechten en plichten ligt opgesloten
een sanctie voor het Bestuur om ter zake toezicht uit te oefenen
en heide partijen, zoowel apanagchouders als bewerkers, te dwingen
zich naar die rechten en plichten stipt te gedragen. Dit toezicht
's evenwel onmogelijk, zoolang niet beschikt wordt over de daarvoor benoodigde gegevens. Tot de registratie en tot het in kaart
brengen van dit apanagebezit behooren dan ook zoo spoedig
mogelijk de noodige maatregelen te worden getroffen. Hieraan
behoort uitteraard een uitgebreid onderzoek vooraf te gaan, zoodat
hekend zijn de namen van de apanagehouders en bewerkers, de
uitgestrektheid dier velden en de vermoedelijke bruto opbrengsten,
waardoor ook de verplichtingen van de bewerkers bekend zijn.
Ook deze aangelegenheid eischt dringend regeling, omdat uit de
verschillende hierover handelende klachten bekend is geworden,
dat onder de apanagehouders de neiging bestaat tot willekeurig
optreden door in te voeren een hooger heffingspercentage dan
toegelaten en door de bewerkers zonder opgaaf van reden van
hunne apanagevelden te verwijderen, teneinde deze uit te geven
aan familieleden of vrienden.
Ik ben hiermede gekomen aan het slot van mijne beschouwingen over de door mij noodzakelijk geachte maatregelen, die
met betrekking tot de ornamentsbezittingen en apanagevelden
behooren te worden getroffen, in de allereerste plaats neerkomende
op een spoedige registratie en kaarteering van deze beide catcgorien van grondbezit. De omvangrijkheid van deze materie weerhoudt mij U te verzoeken, ook nog ten aanzien van de andere
grondrechten en plichten regelend op te treden. Hiertoe zal eerst
worden besloten zoodra de door mij gevraagde gegevens zullen
zijn ontvangen.
In de stellige overtuiging, dat U met mij zult deelen de hooger
geschetste bezwaren, die, wegens een algeheel gemis aan cenige
regeling, thans kleven aan het ornamentsbezit en de apanagevelden, dat U tevens overtuigd zult zijn van de dringende noodzaak, als gevolg van de veranderde tijdsomstandigheden, dat,
in het belang van een gezeten landbouwende bevolking, ter zake
in den bovenaangegeven zin regelend behoort te worden opgetreden, doe ik een beroep op Uw medewerking mij de gevraagde
gegevens zoo spoedig mogelijk te willen verschaffen en daartoe
de noodige maatregelen te willen treffen.
Ten slotte voer ik in Uwe herinnering terug en vraag ik nog
Uw aandacht voor de op de jongste bestuursconferentie te Makasser 1er sprake gebrachte p er s o o n 1 ij k e d i e n s t e n ten behoeve van de adatbestuurders te presteeren. Ik verzocht U toen
een onderzoek in te stellen naar den omvang, den aard en de
hoeveelheid van de door de bevolking thans ten behoeve van de
adatbestuurders te verrichten diensten. Ik stel het op hoogen
prijs deze gegevens te ontvangen uiterlijk einde September van
dit jaar. Eerst nadat deze gegevens zijn ontvangen zal door mij
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nader met U worden overlegd öf en zoo ja welke maatregelen
kunnen en behooren te worden getroffen om deze diensten in
regelmatige banen te leiden en uiteindelijk, zoo mogelijk, tot een
afschaffing te geraken.
Ik verzoek U bet register van rondschrijven als volgt aan te
vullen :
Kolom 1 : 218
„
2 : 22 April 1926 N°. 19/1
„
3 : Alle afdeelingshoofden (met doordruk voor onderafdeelingshoofden)
„
4 : Regeling grondrechten en plichten alsmede verzameling van gegevens aangaande de persoonlijke
diensten voor de adatbestuurders.
„
5 : — — •

SERIE P.
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N°. 38.
KASOEWIJANG-, ORNAMENTS- E N AMBTSVELDEN (1926).

a

Uit een schrijven van den gouverneur van Selebes en Onderhoorigheden
a n het departement van binnenlandsch bestuur.

I. Begrip k a s o e w i j a i i g v e l d e i i . Gelijk door professor Van
Vollenhoven op bladzijde 378 van het werk „Adatrecht" wordt
vermeld, was in oorsprong „een element van het Inlandsch be„zitrecht op den grond het voldoen van de kasoewijang (beteekent
„beeren- en hofdienst): de, naar den stand van den bezitter uit„eenloopende verplichtingen in voortbrengselen of in arbeid van
„de grondbezitters". Dit kasoewijang-element hing oudtijds inderdaad samen met het beschikkingsrecht van het ornamentsschap.
Kon men derhalve in oorsprong spreken van „kasoewijangvelden",
omdat uitsluitend de bezitter van in erfelijk individueel gebruiksrecht bezeten grond aanvankelijk tot „kasoewijang"' verplicht was,
in den loop der jaren, reeds geruimen tijd vóór onze rechtstreeksche bestuursinmenging, is dit kasoewijang-element vervaagd,
omdat door de Aroe's en Karaengs ook kasoewijang werd gevorderd van de overige ornementsschapsgenooten, d. z. allen die
gehoorzaamheid aan het ornament hadden gezworen. Door dit
optreden van de Aroe's en de Karaengs werd derhalve de ver
plichting tot het presteeren van kasoewijang losgemaakt van het
grondbezit, en beschouwde men reeds lange jaren vóór onze
komst de poesaka-sawahs, sawahs in erfelijk individueel gebruiksrecht bezeten, niet meer als kasoewijangvelden, omdat de bezitters
dezer velden niet tot het presteeren van meerdere kasoewijang
verplicht waren dan de overige ornamentschapsgenooten en de
druk dezer verplichtingen uitsluitend werd beoordeeld naar rang
en stand. Bovendien was het grootste gedeelte van den erfelijk
invidueel bezeten grond in handen van de Aroe's en Karaengs
en anak-karaengs, die deze velden in deelbouw (tesang), meestal
tegen | van de opbrengst, uitgaven aan de bevolking. Zeer zeker
hadden die Aroe's en Karaengs, indien zij niet zelfstandig waren,
alsmede de anak-karaengs, hun verplichtingen tegenover den
vorst (hoofdvorst), doch deze verplichtingen zijn niet te beschouwen
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als kasoewijang. Veeleer moet hierin worden gezocht en gevonden
een bewijs van hun ondergeschiktheid, een soort hommage en
eerbied aan de ornamenten waaraan zij gehoorzaamheid hadden
gezworen, als zijnde sterker en met meer bovennatuurlijke kracht
bezield dan hun eigen ornamenten of kalompoans (vgl. Kooreman,
De feitelijke toestand enz.).
Het is dan ook op grond van bovenvermelde redenen, dat geruimen tijd vóór onze daadwerkelijke bestuursbemoeienis in deze
streken liet begrip „kasoewijang-velden" uitsluitend werd gebezigd
voor d i e gronden (sawahs en tuinen), die men van een hoofd
ten gebruike kreeg zonder daarvoor tesang te betalen. In dat geval
was men e x t r a beeren- en hofdienst aan den Aroe of Karaeng
verschuldigd. Deze kasoewijang-velden hadden in hoofdzaak bun
ontstaan te danken aan den adatregel, dat iemands bezitsrecht
aan het ornamentsschap terugvalt, hetzij bij vertrek zonder orde
te stellen op zijn zaken, dan wel bij versterf zonder erfgenamen
of in geval van ongehoorzaamheid. Hoewel, gelijk prof. Van
Vollenhoven betoogt, „door willekeur der karaengs deze velden
„maar al te dikwijls bij de ornamentsvelden werden getrokken",
werd het gebruiksrecht van een deel dezer velden, onder de verplichting van extra beeren- of hofdienst, aan andere kampoenglieden toegewezen. De uitgifte van deze gronden geschiedde, zooals gebruikelijk was, voor het leven van den begiftigde, maar
door onvoldoende toezicht gingen bij het overlijden van den
houder deze gronden gewoonlijk over op zijne erfgenamen. Deze
omstandigheid, gevoegd bij het feit, dat aan de verschuldigde
extra heeren- en hofdienst zeer slecht de hand werd gehouden,
heeft ook het karakter van deze kasoewijang-velden doen vervagen, en [er] kon reeds vóór onze meer intensieve bestuursbemoeiingen worden geconstateerd, dat eigenlijke kasoewijang-velden,
in den zin als hooger aangegeven, praktisch beschouwd op geheel
Celebes niet meer voorkomen, niettegenstaande den betrokken
bewerkers de herkomst hunner velden zeer goed bekend was.
Door de Gouvernements- en Zelfbestuursheerendienstregelingen
werd bovendien aan het vorderen van de extra heeren- en hofdiensten een einde gemaakt, terwijl van de troebelen gedurende
den actietijd en van onze onbekendheid met de bestaande regelingen de laatste bezitters dezer kasoewijang-velden gebruik maakten,
om dit bezit voor goed bij hun poesaka-bezit te voegen. Bepaalde,
met zooveel woorden aangeduide, kasoewijang-velden . . . . komen
op Celebes dan ook thans niet meer voor. Ik moet hieraan evenwel onmiddelijk in zooverre een restrictie toevoegen, dat in de
voormalige afdeeling Noorderdistricten van het rechtstreeks bestuurd gebied, de tegenwoordige onderafdeelingen Maros en Pangkadjene, het instituut kasoewijang bij bestuur, hoofden en bevolking nog bekend is. Doch deze kasoewijang-velden nemen onder
de grondrechten op Celebes een geheel uitzonderlijke positie in,
kunnen niet op één lijn gesteld en in één adem genoemd worden
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met de liiervoren beschreven kasoewijang-velden. Voor een juist
begrip mag- een korte uiteenzetting van de geschiedenis dezer
velden niet achterwege blijven.
Toen op het einde der achttiende eeuw het toenmalige vorstenhestuur van Bone, overmoedig door een door ons stelselmatig
gevoerde politiek van onthouding, zijn geregelde rooftochten uitstrekte tot de toenmalige Noorderdistricten van het kleine stuk
Gouvernementsgebied om en nabij Makassar (de tegenwoordige
onderafdeelingen Maros en Pangkadjene), waren tal van personen
van Makassaarschen oorsprong gedwongen hun vruchtbare sawahvelden te verlaten. Vele van de meest vruchtbare savvahs werden,
f met gebruikmaking van het „droit de conquête", verdeeld onder
' de adellijke volgelingen van den vorst van Bone en door hen
in bezit genomen, terwijl de oorspronkelijke bezitters tot ontruiming werden gedwongen. De toenmalige Noorderdistricten verarmden ten gevolge van den overheerschenden invloed der Bonieren. Eerst na de tuchtiging van Bone in 1825 werden de
Noorderdistricten blijvend onder ons gezag teruggebracht.
Door de verdrijving der Bonieren en Soppengers (Soppeng was
een bondgenoot van Bone) kwamen vele sawahvelden, die zij
aan de vroegere bezitters hadden ontnomen, vrij. De oorspronkelijke
bezitters, die zoolang van hun rechtmatig eigendom verstoken
waren geweest en terugkeerden, werden in hun vroeger bezit
hersteld. Velen keerden evenwel niet terug, hetzij wegens overlijden, hetzij omdat zij reeds elders in rustiger streken een bestaansmiddel hadden gevonden. De overblijvende sawahgronden,
van de niet teruggekeerde personen, werden in overeenstemming
met de bestaande adat als eigendom van het Ned.-Indische Gouvernement beschouwd. Een deel van deze sawahgronden werd
bestemd tot ambtsvelden van de hoofden, terwijl het grootste gedeelte voor de volgende doeleinden werd aangewend :
a. aan Europeesche en Inlandsche ambtenaren en beambten,
die zich verdienstelijk hadden gemaakt, werden gronden in vruchtgebruik afgestaan ;
b. zooveel mogelijk werden de andere sawahs in tesang uitgegeven, d.w.z. verhuurd tegen betaling van 1/3 van den oogst na
aftrek van 1/4 snijloon;
c. de minder goede gronden werden, om toch bebouwd te
worden, tegen betaling van de vertiening aan ieder, die zich
daarvoor aanmeldde, ten gebruik e afgestaan, onder de verplichting tot prestatie van extra beeren- en hofdienst. De bevolking
heeft aan deze laatste Gouvernementsvelden, die zij, door tusschenkomst van haar hoofden, tegen betaling der vertieningsbelasting ter bewerking kreeg, den naam „kasoewijang-velden"
gegeven. De uitgifte geschiedde gewoonlijk voor het leven van
den begiftigde, maar door onvoldoende toezicht gingen ook deze
velden dikwijls bij overlijden van den houder over op zijn erfgenamen. Of ooit extra beeren- of hofdiensteu werden gevorderd
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is niet bekend, maar in elk geval is zulks in de laatste tientallen
jaren niet of niet meer het geval geweest. Het Gouvernement
trekt van deze velden geen andere voordeelen dan van de poesaka-velden en liet ligt om die reden dan ook voor de hand, dat
in den loop der jaren vele kasoewijang-velden ongemerkt bij liet
poesaka-bezit gevoegd zijn. De kasoewijang-velden, die, zij het
onrechtmatig, bij versterf op de erfgenamen zijn overgegaan, worden genoemd „galoeng kasoewijang mana" d.w.z. erfelijk bezeten
kasoewijang-velden. Bij een weinig kwaden wil noemt men deze
velden „galoeng mana", d.w.z. bij versterf verkregen velden of
poesaka-velden. Uit het voorgaande moge blijken dat de kasoewijang-velden in de onderaf deelingen Maros en Pangkadjenc
geen poesaka-sawah's, doch Gouvernementsvelden zijn, die een
zeer bijzondere positie innemen en die langzamerhand zijn en
nog worden geconverteerd in poesaka-sawahs.
II. Rechtstoestand van de door PaEwa c. s. gereclameerde sawahvelden. Waar de door PaEwa c.s. gereclameerde sawahs geen voorgeschiedenis hebben als de vorenomschrevensawahgronden, zijn zij ook
geen kasoewijang-velden. De onderwerpelijke sawahvelden kunnen
evenmin worden gerangschikt onder de poesaka-velden, doch maken
deel uit van de „galoeng akaroengang" 1), omdat zij op last van den
toenmaligen Tomarilalang van Bone werden aangelegd. Daarna kwamen zij in handen van den Karaeng van Maroesoem, die de opbrengst
ten eigen bate aanwendde, en vervolgens gingen zij over op den Soelcwatang van Maroesoe. Beide hoofden deden als bewijs dat de velden
„galoeng akaroengang" waren twee bosschen padi per sawah
betalen, met de stellige bedoeling de sawah in deelbouw uit te
geven zoodra zulks mogelijk was en in verband met de te verwachten meerdere vruchtbaarheid en geschiktheid der velden,
indien tot bevloeiing zoude worden besloten.
Rekestrant deelt in zijn verzoekschrift mede, dat de velden
ontgonnen zijn door zijn overgrootvader. Controleur Spoor deelt
dienaangaande het volgende mede: „Dit wil steller dezes niet
„goed mogelijk voorkomen, want verzoeker, PaEwa, is een zoon
„van den in 1885 door den Datoe van Tanetta in Gantarang
„gedoode ex Matoa Tjampa-Tjampa, Sanre genaamd, de opstandeling die het gouvernement gedurende negentien jaren de
„grootste moeite heeft veroorzaakt. Genoemde Sanre kan de
„sawahs nooit in erfelijk individueel bezitsrecht hebben gehad,
„aangezien zij tijdens zijn Matoaschap galoeng-kasoelewatangan
„waren; dezelfde Soelewatang van Maroesoe, die de door den
„Karaeng van Maroesoe hem toebedeelde sawahs in bewerking
') „Galoeng akaroengang" zijn sawahvelden, die op last van een hoofd in
heerendienst werden aangelegd en later zijn gevoegd bij de ambtsvelden of
hij de eigenlijke „ornamentsvelden" zijnde deze aan het ornament, waarvan
de karaeng de bewaarder is, gewijde velden. Zij zijn derhalve geen zuivere
ornamentsvelden, als hoedanig alleen de „galoeng-aradjang" mogen worden
aangemerkt, die nimmer uitbreiding kunnen ondergaan.
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„gaf aan lieden van de Simbangsche kampongs, Bontokamase,
„Bontoboea, Tanateko, werd door den ex-Matoa Sanre gedood!
„Als bekend vluchtte Sanre in 1866, wist zich negentien jaar
„lang in het Bonesche verborgen te houden, totdat hij in 1885
„gedood werd. In dien tusschentijd werd klager PaEwa geboren,
„in Bone dus. Toen zijn vader in Gantarang den dood had geb o n d e n , begaven diens volgelingen zich te zamen met den
„jongeling PaEwa naar Makassar, alwaar zij zich onderwierpen
„aan Gouverneur Van Braam Morris. Deze schonk hun vergiffenis
„voor hun daden, vroeg waar zij zich in het Gouvernementsgebied
„wilden vestigen, waarop zij antwoordden : in het Marossche.
„Gouverneur Van Braam Morris gaf daarop den uitgewekenen
„een geleidebrief mede voor den assistent-resident van Maros, die
„den ïegent van Toerikale verzocht de menschen verder te willen
„helpen. Dit geschiedde; de regent, daeng Paroekka, deed deze
„menschen in Tanette en Tjampa-Tjampa wonen, in eerst ged o e m d e kampong omdat deze na den oorlog nog steeds onbevolkt
„was gebleven, in Tanetea om daar een kampong te vormen,
„gelegen dicht bij de (toen) Toeiïkaleesche galoeng akaroengang.
„Hun werden deze velden toegewezen op dezelfde wijze als dit
„tot dusverre gegaan was. Men mocht de sawahs bewerken, mits
„men, voorloopig althans, twee bossen per vak aan den regent
„opbracht als jaarlijksche erkenning van het feit, dat de sawah„velden galoeng akaroengang waren, en geen „galoeng-mana".
„Bij terugkomst van de uitgewekenen moest de regent van Toer i k a l e , daeng Paroekka, overgaan tot een eenigszins minder
„ruime verdeeling der velden, omdat deze nu meer bewerkers
„kregen dan voorheen; gedurende de negen jaren, dat Sanre
„met de zijnen gevlucht was, waren de oorspronkelijke „galoeng
„ka soelewatangang" van Maroesoe rijkelijk verdeeld onder landbouwers van de aangrenzende kampoengs; dit kon na den
„terugkeer van PaEwa c.s. natuurlijk niet meer in zulk een
„mate, maar de verdeeling had toch nog zoodanig plaats, dat
„een ieder, die zich aldaar wenschte te vestigen en de galoeng„akaroengang wilde bewerken, in het genot kon worden gesteld
„van het bewerkingsrecht voor meer dan voldoende uitgestrekth e i d hebbende padivelden.
„Duidelijk is, dat gedurende de negentien jaren dat Sanre
„met de zijnen was gevlucht de sawahs, die ook Sanre van
„den Soelewatang van Maroesoe in bewerking had gekregen
„(10 vakken), door anderen werden bewerkt, zooals de Karaeng
„van Simbang, later die van Toerikale, dit geregeld hadden.
„Toen dan ook zijn jonge zoon PaEwa zich in Tjampa-Tjampa
„mocht vestigen, kreeg hij niet dezelfde sawahs die zijn vader
„had bewerkt, want de 10 vakken waren aan anderen uitgedeeld.
„PaEwa's stiefmoeder had gedurende de negentien jaren 5 vakken
„ter bewerking gekregen. Toen PaEwa was teruggekomen werden
„deze vakken hem toegewezen; hij moest immers zijn stiefmoeder
31
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„onderhouden. Deze sawahs bewerkte hij; steeds evenals zijn
„stiefmoeder gaf hij van elk vak 2 bossen aan den Regent van
„Toerikale. Het zijn deze bossen, die men bilang-galoeng noemde
„(noemt), met andere woorden bossen dienende voor het kunnen
„„tellen" (mabilang-tellen) door den regent van de galoeng„akaroengan; vóór den Westmoesson stond dus na de uitgifte
„vast, hoeveel keer twee bossen de regent van den oogst zou
„moeten ontvangen. PaEwa's beweerde aanspraak op 40 vakken
„sawahs gaat alzoo niet op; buiten de genoemde 5 vakken heeft hij
„nimmer ook maar één enkel vak geoccupeerd, op welke wijze
dan ook".
Ik kan mij met het betoog van den heer Spoor vereenigen.
De sawahvelden vormende het complex Tjamba-Tjamba zijn geen
poesaka-gronden en zijn dit ook nimmer geweest. Een meer diepgaand onderzoek bevestigt deze bewering.
Gebleken is thans, dat PaEwa en zijn volgelingen, die eveneens uit het bezit der sawahs zijn ontzet, hun beweerde erfelijke
gebruiksrechten op deze velden dan ook niet willen volhouden;
zij erkennen een overheidsrecht op deze gronden, zij erkennen,
dat de gronden „galoeng akaroengang" zijn, doch hun grieven
zijn in de kern van de zaak gericht tegen de wijze, waarop het
adatgemeenschapsbestuur vermeend heeft zijne rechten te moeten
uitoefenen. Hoezeer de Tjamba-Tjamba-gronden oorspronkelijk
zuivere „galoeng akaroengang" zijn geweest, die bewerkt werden
tegen een vaste heffing van twee bossen padi per sawahvak en
waarvan de bewerkers telken jare konden worden ontzet indien
den karaeng zulks behaagde, is in dezen oorspronkelijken toestand in den loop der jaren belangrijke wijziging gekomen. De
assistent-resident van Makassar meldt dienaangaande het volgende :
„Daar de sawah's niet bevloeid konden worden en de grond
„weinig vruchtbaar was, liet de opbrengst veel te wenscheu over
„en schonken de Karaeng's weinig aandacht aan die velden.
„Het vaste recht van twee bossen padi per petak bestond meer
„in naam dan in werkelijkheid, daar de oogst dikwijls zeer ge
„ring was, en zoo ontstond langzamerhand de toestand dat de
„Karaeng's achtereenvolgens van Maroesoe, Simbang en Toerikale
„genoegen namen met elke gave in padi van de bewerkers. Het
„jaarlijks opnieuw uitgeven der velden aan de bewerkers raakte
„geheel in onbruik, omdat men zulks de moeite niet waard vond,
„en zoo gingen de sawah's ongemerkt van vader op zoon over
„en van geslacht op geslacht zonder bemoeienis of medewerking
„van den Karaeng. Wat deze van de gronden aan padi ontving,
„beschouwde hij als onverwacht voordeel en verder bemoeide hij
„zich er niet mee. Zoo ging het door toen + 20 jaar geleden
„de tegenwoordige regent van Toerikale optrad. Dit hoofd, uiterst
„goedhartig van aard en beschikkende over groote inkomsten,
„hield in het geheel niet meer de hand aan de verplichte opbrengst der Tjamba-sawah's, met het gevolg, dat de bewerkers
„de betaling er van geheel staakten.
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„De ware toestand der Tjamba-Tjamba-sawah's is dan ook
„geweest (en hier zijn mijn bevindingen geheel tegengesteld aan
„die van den Controleur van Maros) dat aan de verplichte heffing
„van twee bossen padi per petak van den aanvang af n i e t de
„hand is gehouden, dat deze heffing gedurende de-laatste twintig
„jaren geheel achterwege is gebleven, en dat de bewerkers de
„gronden van vader op zoon en van geslacht op geslacht hebben
„bezeten. Toen dan ook in 1924 de beheerscommissie van de
„adatgemeenschap Simbang, waartoe het sawahcomplex Tjamba„Tjamba intusschen was gekomen te behooren, het besluit nam
„de sawah's wederom te gaan beschouwen als zuivere „galoeng
„akaroengang" en overging tot verpachting dier velden, zij het
„dan ook aanvankelijk aan degenen, die ze reeds tal van jaren
„hadden bewerkt, was dit voor de laatsten dan ook wel een
„zeer ingrijpende verandering, zóó ingrijpend zelfs dat ik het
„krachtig verzet van PaEwa c.s. ten slotte volkomen verklaarbaar
„acht. PaEwa zelf b.v., die van het geheele complex Tjamba„Tjamba 6 vakken had bewerkt, was volgens de oorspronkelijke
„ bewerkingsvoorwaarden daarvoor verschuldigd 6 X 2 = 12 bossen
„padi à f 0.50 = f 6, die hij in de praktijk sinds 20 jaar niet
„meer betaalde. Thans echter werd hij gedwongen voor dezelfde
„6 vakken een pachtschat te betalen van f 25 met het risico
„(en hier gaat het bovenal om), dat een volgend jaar een andere
„liefhebber een hoogere pachtsom zou aanbieden en hij, PaEwa,
„zonder vorm van proces van de sawah's zou worden gezet, die
„gedurende tientallen van jaren ongestoord en practisch ook
„onbezwaard in zijn bezit waren geweest. Van hun weigering
„om den pachtschat te betalen is het gevolg geweest, dat PaEwa c. s.
„van het bezit der Tjamba-Tjamba-sawah's zijn ontzet en zij sedert
„onafgebroken tegen hoogergenoemde maatregel hebben geprotesteerd".
— Gelijk UHoogEdelGestrenge bekend is wordt uitsluitend in
de onderafdeelingen Maros en Pangkadjene kallong-tedong 1) geheven (kallong beteekent: hals; tedong is: karbouw), een adatheffing van twee bossen padi van elke honderd, op te brengen
aan de karaengs van alle in erfelijk individueel gebruiksrecht
bezeten sawahs, thans omgezet in een heffing van 20 pCt. op de
vertieningsbelasting, hetgeen op hetzelfde neerkomt, n.1. op 21 pCt.
Bracht deze nieuwe wijze van kallong-tedong-heffing geen wijziging in de verplichtingen van de grondbewerkers, op gronden,
waarop zij erfelijk individueele gebruiksrechten uitoefenen ten
gevolge van een reeds een viertal jaren geleden door de adatgemeenschapsbesturen getroffen maatregel, worden thans ook de
tesang-huurders en de pachters van de „galoeng akaroengang"
') Oorspronkelijk bedoeld als een heffing van met karbouwen bewerkte
sawahs [zie Adatrechtbundel IX, blz. 249].
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en de „galoeng aradjang" door deze heffing getroffen. PaEwa e s .
zouden derhalve ondervverpelijk èn kallong tedong èn twee bossen
paddi per sawahvak moeten betalen, waartoe zij niet genegen
zijn, omdat zij vroeger nimmer meer dan twee bossen per sawahvak
en in de laatste jaren niets hebben betaald 1 ).
Wel zijn zij bereid de sawahs te bewerken tegen betaling van
twee bossen per sawahvak, doch alsdan tegen vrijstelling van de
kallong tedong. Daar dit laatste praktisch niet mogelijk is, omdat de kallong tedong sedert 1 Januari 1923 voor alle vertieningsplichtigen verplichtend is gesteld, een heffing van twee
bossen op de 100 bovendien naar uit zich zelf spreekt voordeeliger is dan p e r v a k , althans meestal, waar de sawahvakken
in den regel klein zijn, is de beste oplossing van PaEwa c.s.
uitsluitend kallong tedong te heffen zonder meer.
IV. Eenige punten behoeven volledigheidshalve nog nadere
toelichting.
[a.] Over de kallong tedong werd hierboven reeds het een en
ander opgemerkt. Tegengesproken moet worden de veronderstelling, dat de kallong-tedong een afkoopsom voor de verplichting tot het bewerken der ornamentsvelden zouden zijn. Een veel
gehuldigde opvatting is, dat deze heffing oorspronkelijk uitsluitend
werd geheven van met karbouwen bewerkte sawahs. Wie zoo
rijk was, dat hij zijn sawahs met karbouwen kon bewerken,
moest getroffen worden door een adatheffing.
Bilang-tanah is een heffing die uitsluitend bestond in vier adatgemeenschappen Bira, Biringkanaja, MontjongloE en Soediang,
die sedert 1923 de federatie van adatgemeenschappen „Gelarang
Apaka" vormen. Zij is een heffing van twee bossen per vak
sawah, een hoogst onbillijke heffing, omdat het herhaaldelijk
voorkomt dat een landbouwer, die veel kleine vakken sawah
bezit, veel „bilang tanah" moet opbrengen, terwijl een andere
landbouwer, die weinig groote sawahvakken bezit en dezelfde
inkomsten daaruit geniet, weinig bilang tanah behoeft af te dragen.
Aan deze heffing is dan ook sedert 1922 een einde gemaakt en
zij werd vervangen door de gelijk drukkende adatretributie, de
kallong-tedong. De thans afgeschafte bilang tanah in de hooger
genoemde adatgemeenschappen vond haar oorsprong in de opvatting, dat de sawahs, gelegen in de „Gelarang-Apaka-federatie",
aanvankelijk uitsluitend toebehoorden aan de vorsten van Gowa
en Tello, d.w.z. alle deze sawahvelden waren „galoeng akaroengang". Na de verbanning van den Karaeng van Tello en vooral na
het verval van het Gowasche rijk zijn de door deze bestuurders
op de sawahvelden in de Gelarang Apaka uitgeoefende rechten
zoodanig in onbruik geraakt, dat ten slotte alleen overbleef een
heffing van twee bossen padi per sawahvak, op te brengen aan
l
) Kallong tedong is door PaEwa c. s. nimmer betaald, mede een bewijs
voor de juistheid van de bewering dat de door lien gereclameerde velden
geen poesaka-velden zijn
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de door het Ned.-Iudische Gouvernement zelfstandig verklaarde
gelarangs in de federatie „Gelarang Apaka".
De „bilang tanah", in de litteratuur vaak in één adem genoemd met de kallong tedong, is derhalve in wezen en aard een
van de laatstgemelde geheel verschillende heffing.
[b.] De ornamentsvelden heeten „galoeng aradjang", zijn te
beschouwen als sawahs toebehoorend aan het ornament, waarover
de Karaeng als wereldlijke bewaker optrad (vgl. Kooreman). De
»galoeng akaroengang" mogen niet als ornamentsvelden worden
aangemerkt, hoezeer in de praktijk zij door het Europeesche
Bestuur en door de hoofden en bevolking hieronder worden gerangschikt. De „galoeng akaroengang" zijn als ambtsvelden van
de hoofden te beschouwen en danken, gelijk hooger reeds kortelijk werd aangestipt, hun aanzijn aan den drang der hoofden
om zich meerdere inkomsten te verschaffen, noodig, omdat aan
hun rang en stand veeleischende receptioneele verplichtingen
waren en thans nog zijn verbonden. Zij werden in heerendienst
aangelegd en vervolgens onder deelbouwvoorwaarden uitgegeven.
Waar in de onderafdeelingen Maros en Pangkedjene de „galoeng aradjang" niet meer in heerendienst worden bewerkt,
doch gelijk met de „galoeng akaroengang" het geval is ook
onder deelbouwvoorwaarden aan de bevolking worden uitgegeven,
bestaat in wezen het vroeger bestaande scherpe onderscheid
tusschen de eigentlijke ornamentsvelden en de „galoeng akaroengang" niet meer en worden beide catagorieën sawahvelden
beschouwd als te zijn ornamentsvelden.

SERIE P.
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No. 39.
VOLKSBESLUITEN B E T R E F F E N D E H E T A D A T R E C H T IN GOWA
E N LIMBOENG (1926).

De commissie dankt deze besluiten, welke betrekking hebben op schaking,
afwezigheid en wild gewas, aan den controleur van Gowa, M. J. Friedericy.

I. Besluiten betreffende de goederen eener geschaakte vrouw.
a. Gowa.
De Onderdistrictshoofden van Karoewisi, Mangasa, Tombolo,
BorongloE, Pattallassang, Manoedjoe, Parigi en Borisallo met
hunne kamponghoofden in voltallige vergadering bijeen te Soenggoeminasa verklaren mits dezen na op verzoek van den Voorzitter der vergadering, de Controleur van Gowa, de in bijlage
dezes genoemde ouden uit verschillende kampongs van bovengenoemde onderdistricten terzake te hebben gehoord, bekend te
zijn met en te erkennen de volgende in hun ressort algemeen
geldende adatregel:
„De goederen der vrouw welke zich heeft laten schaken dan
wel geschaakt is (silariang) gaan, zoo geen verzoening plaats
heeft, over in de handen der maloedragers (Tomasiri) d.z. de
naaste familieleden als vader, oom, broeders, neven ; heeft een
verzoening plaats zoo kan zij te allen tijde hare oude rechten
doen gelden".
Soenggoeminasa, den 18en Mei 1926.
De Onderdistrictshoofden en kamponghoofden v.d.
Onderteekend door 13 personen, onder wie 3 gelarang, 4 karaeng, 1 aronggoeroe en 5 kapala.
In de bijlage zijn de namen van 12 kampoeng-oudsten, allen
van beroep landbouwer, opgesomd.
Het besluit is voor gezien geteekend door den controleur van
Gowa, den assistent-resident van Makassar, en namens den gouverneur.
b. Limboeng.
De 37 zelfstandige kampongcomplex hoofden van Limboeng
bijeen in voltallige vergadering te Soenggoeminasa verklaren mits
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dezen na op verzoek van den Voorzitter der vergadering, de
controleur van Gowa, de in bijlage dezes genoemde ouden uit
verschillende kampongs van Limboeng ter zake te hebben gehoord, bekend te zijn met en te erkennen de volgende in Limboeng algemeen geldende adatregel:
„De goederen der vrouw welke zich heeft laten schaken dan
wel geschaakt is (silariang) gaan, zoo geen verzoening plaats
heeft, over in handen der maloedragers (tomasiri) d. z. de naaste
familieleden als vader, ooms, broeders, neven; heeft een verzoening plaats zoo kan zij ten allen tijde hare oude rechten doen
gelden".
Soenggoeminasa, 18 Mei 1226.
De 37 zelfstandige kampongcomplex hoofden vd.
Onderteekend door 36 personen van wie: 4 batangbanoea,
13 anronggoeroe, 4 gelarang, 13 djannang en 2 poenggawa.
In de bijlage zijn 10 namen opgenomen van kampoeng-oudsten,
onder wie 3 imam, 1 doekoen, 2 landbouwers, 1 batangbanoenoa,
2 djannang en 1 anronggoeroe.
Het besluit is voor gezien geteekend op gelijke wijze als het
boven onder a afgedrukte.
II. Besluiten betreffende de goederen van een afwezige.
Op denzelfden datum is door dezelfde hoofden met dezelfde
adviseurs zoowel te Gowa als te Limboeng te dezen aanzien
besloten :
„De goederen in een kampong van een persoon welke deze
kampong verlaat, gaan, zoo deze persoon geen familieleden bezit
over in handen van het kamponghoofd, dat gedurende de afwezigheid van dezen persoon het vruchtgebruik verkrijgt; bij
terugkomst van de(n) betrokkene is het hoofd te allen tijde gehouden deze goederen weder aan hem of haar af te staan".
Op gelijke wijze onderteekend en voor gezien geteekend als
de boven onder I opgenomen besluiten.
III. Besluiten nopens in het wild groeiend gewas.
a. Een deel van Gowa nam daaromtrent (op overigens geheel
gelijke wijze als boven vermeld) het volgende besluit:
De onderdistrictshoofden van Karoewisi, Mangasa en Tombolo
met hunne kamponghoofden in voltallige vergadering bijeen te
Soenggoeminasa verklaren mits dezen na op verzoek van den
voorzitter der vergadering, de controleur van Gowa, de in bijlage
dezes genoemde ouden uit verschillende kampongs van bovengenoemde onderdistricten terzake te hebben gehoord, bekend te
zijn met en te erkennen de volgende in hun ressort algemeen
geldende adatregel :
„Alle boomen waarvan aangenomen wordt dat zij niet door
menschen zijn geplant, die, welke in het Makassaarsch als „kajoe
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sala" worden beschouwd, behooren aan de gemeenschap, ongeacht of de boomen staan op door eenig individu ontgonnen en
geoccupeerd terrein, tenzij bewezen kan worden dat de boomen
na ontginning en occupatie op dit terrein zijn opgegroeid".
b. De andere onderdistrictshoofden van Gowa en c. die van
geheel Limboeng legden in hun besluiten een ietwat afwijkenden
adatrechtsregel vast, nl.:
„Alle boomen waarvan aangenomen wordt dat zij niet door
menschen zijn geplant, a.d.z. taeng-, rita-, nato-, dandere-, kaloempang-, bajang-, bilalang-, katondeng-, radja-, langoting-,
gallang-, de niet-vruchtdragende taliseboom of talise djangangmangga hoetan en andere boomen, in het kort die welke in het
Makassaarsch als „kajoe sala" worden beschouwd, alsmede de
tjampaga-, sanga- en kanarieboomen waarvan niet bewezen kan
worden dat zij geplant zijn, behooren aan de gemeenschap, ongeacht of de boomen staan op door eenig individu ontgonnen
en geoccupeerd terrein en o n g e a c h t of de boomen opgroeien
na ontginning en occupatie".
Het schijnt merkwaardig, dat dezelfde bovenvermelde 12 adviseurs voor de beide gedeelten van Gowa in pleno zijn geraadpleegd, terwijl voor Limboerjg in plaats van de bovengenoemde
10 oudsten op deze laatste adatvraag 18 personen als adviseur
zijn gehoord, van wie 12 landbouwers, 2 goeroe, 1 batangbanoea
en 3 zonder beroep.

SERIE P.
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N°. 40.
H E F F I N G E N VAN R E C H T E N O P GROND I N B O E G I N E E S C H E
E N MAKASSAARSCHE L A N D E N (1927).
^
De commissie dankt de hier volgende gegevens aan den controleur G.
van Genderen Stort.

De Boegmeesche en Makassaarsclie landen beslaan het ZuidWestelijk schiereiland van Celebes. Weliswaar zijn hier en daar
aan de kusten der groote en kleine Soenda-eilanden, zooals op
Borneo, Bali, het N. en W. deel der residentie Menado en elders
nog Boegineesche en Makassaarsclie nederzettingen, doch deze
kunnen voor het navolgende buiten beschouwing blijven. Het
Z. en Z.-W. gedeelte, omvattende de bestuursafdeelingen Makassar,
Soenggoe-Minassa en Bonthain, wordt nagenoeg geheel door
Makassaren bewoond, uitgezonderd de onderafdeelingen Boeloecomba en Sindjai, welke onder Bonthain ressorteeren en overheerschend Boegineesch genoemd mogen worden.
De Noordelijker gelegen afdeelingen Bone en Pare-Pare zijn
geheel Boegineesch en bestaan uit zelfbesturende rijkjes, in tegenstelling met de drie hooger genoemde afdeelingen, welke het
Gouvernementsgebied van het gewest Celebes en Onderhoorigheden
uitmaken. De toestanden in beide deelen van dit schiereiland
houden door de verschillende in den loop der eeuwen gevoerde
oorlogen, de huwelijken tusschen de vorstenfamilies onderling en
de handelsbetrekkingen verband met elkander.
Vergelijkt men Celebes met Java en Bali, dan treedt het verschil in cultuurtoestand onmiddellijk op den voorgrond. Beide
laatstgenoemde eilanden toch zijn zeer veel dichter bevolkt dan
dit gewest en als gevolg hiervan is Celebes minder sterk gecultiveerd, het irrigatiestelsel is minder uitgebreid, is nog in wording.
Verder mag het aantal complexen duurzaam ontgonnen gronden —
niet sawahs — in verhouding tot de oppervlakte nog betrekkelijk
gering genoemd worden.
Met de_ invoering der landrente (1927) kwam voor Celebes
het metriek stelsel wat oppervlakten en afstanden betreft. De
Hectare, Are en M2 evenals de Meter zouden hier hun intrede
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doen, in afwijking- met Java en Borneo, waar bouw en roede
nog als eenbeden gelden.
Ten aanzien van Celebes zou men nog kunnen opmerken, dat
men een vaste lengtemaat niet kende. Wel kende men de zg.
„dëpa", d.i. den afstand tusschen de uiterste vingertoppen van
een persoon, die zijn armen uitstrekt. De lengte van een dëpa
varieerde dus ook naar gelang van de grootte van den persoon.
Van oppervlaktematen bad men in bet geheel geen begrip. De
oppervlakte van een stuk grond b.v. werd bepaald door de som
der lengten en breedten.
Ook wat de heffingen betreft ging men vóór de komst van het
Gouvernement vrij globaal te werk. De voornaamste heffingen op
landbouwgebied waren in het Makassaarsche gebied de volgende :
1. De vertiening (hierover later nader).
2. De kalongtedong 1 ) d.i. de heffing van 2 bossen op de 100
bossen.
3. De bilang tanah, dat was een heffing van een bos padi
van elk padiveld, dat meer dat 10 bossen opbracht.
4. De heffing ten opzichte der vischvijvers en zoutpannen.
Onbepaald (meestal een mann en vracht zout per zoutpan, soms
10 pCt. van de productie).
5. De boschrechten, eveneens onbepaald (meestal 10 % van
de verkregen boschproducten).
6. Voor den verkoop van sagoeweer moest voor een inhoud
van 2 petroleumblikken 25 cent betaald worden.
7. Voor den verkoop van een mannenvracht langsap binnen
Gowa werd 25 ct., voor een dito buiten dit gebied 50 à 75 ct. betaald.
8. Pasarrechten. Deze werden gewoonlijk in natura opgebracht
en bedroegen 5 à 10 pCt.
9. De laboe batoe, d. w. z. havengelden, die 1 pCt. van de
ladingen der vaartuigen bedroegen.
De voornaamste heffingen in het Boegineesche gebied waren
de navolgende:
I. De boe-tanah (of boeahtanah).
Deze werd geheven door iederen Aroe (gemeenschapshoofd)
naar eigen inzichten na iederen oogst der verschillende producten.
Eenheid in het percentage bestond niet. In en om de hoofdplaats
Watampone werd b.v. 1 bos padi per sawahvak, 1 bamboekoker
tabak per 10 kokers, 1 bos maïs per djagoengtuin, enz. geheven.
Sommige Aroe's vatten deze heffing nog globaler op en vroegen
1 bos padi per rijstplanter, 1 bos maïs per djagoengplanter, enz.
Als inner fungeerde gewoonlijk de echtgenoot van de zoogmoeder van het gemeenschapshoofd. Deze inkomsten werden niet
aan den vorst van Bone afgestaan, die echter bij feestelijke
gelegenheden, indien verwacht kon worden, dat er gebrek aan
voedingsmiddelen zou zijn, er toe overging om van iederen rijstplanter, die zonder karbouwen zijn sawah bewerkte, 1 bos, en
') Zie boven, blz. 131, nt.
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van iederen sawahbewerker, die wel karbouwen gebruikte, 2 bossen
te vragen. Dat de vorst van Bone deze heffing gelastte, die dan
door de Aroe's werd geïnd, geschiedde gelukkig slechts ongeveer éénmaal in de 10 jaren.
Vrijgesteld van de betaling van de boe-tanah waren de bex werkers der pabate-bate velden. Dit waren veroverde velden,
waarvan de bezitters wel gelaten werden in het genot van hun
ïechten op dien grond, doch schatplichtig waren aan den vorst
van Bone; zij moesten nl. } van de opbrengst aan dezen afdragen na iederen oogst.
Na onze komst maakte de boe-tanah plaats voor de sima assaparang atoewong, een 4 pCt. heffing.
II. De tampa.
Deze heffing, hierboven reeds aangeroerd, bedroeg 20 pCt. van
/ de netto-opbrengst van den oogst. Het snijloon werd dus niet belast. Slechts de pabate-bate-velden werden hierdoor getroffen.
Groote nauwkeurigheid werd hierbij niet betracht, daar nagenoeg
steeds genoegen werd genomen met de opgaven, door de bewerkers
verstrekt. Indien den inner de aangifte te onwaarschijnlijk toescheen,
werd \ gedeelte van de sawah uitgezet en in hcerendienst gesneden.
Deze heffing is tot op heden gehandhaafd gebleven en komt
voor in de landschappen Bone en Soppeng. De tampa, ook wel
sima thésang geheeten, wordt in de landschapskassen gestort.
Deze tampa geldt thans ook voor de zg. kasoewijang-velden,
d.z. vroegere ornaments- en ambtsvelden van den vorst van Bone,
welke toenmaals geheel in heerendienst bewerkt en geoogst werden.
Na onze komst zijn zij aan verschillende personen in bewerking
afgestaan tegen dezelfde voorwaarde die voor de pabate-batevelden geldt. Deze sima thésang bedroeg in Bone voor de jaren
1923-24-25 resp. f98.992.07, f 123.887.01 en f52.142.67. In
Soppeng: f8.599.48, f5.223.26 en f7.059.28.
III. Sassoeng pasar, dat was het recht van den vorst van Bone
om van de producten op de pasar aangebracht een gedeelte op
te eischen. Meestal echter stond de vorst dit recht af aan den
Aroe van de gemeenschap, waarin de markt gelegen was. Deze
heffing geschiedde niet op de kleine pasars.
Deze heffing bedroeg p.p. 1, 2 of 4 doeït lama, al naargelang
de verkooper zijn waren op het hoofd droeg, pikoelde of op een
paard (pateke) vervoerde. De waarde van 6 doeït lama bedroeg 5 et.
IV. De zg. sassoeng. Deze werd geheven voor den vorst op
de wegen die naar het Makassaarsche rijk voerden en bedroeg
per handelaar een rijksdaalder. Voor elke pikoel koffie uit het
Pare-Paresche werd 60 et. betaald.
V. Bea. Dit was een heffing die overeenkomt met de voor het
Makassaarsche gebied genoemde laboe batoe. Zij werd geheven
in de voornaamste havens en bedroeg f 1 per prauw.
Bovendien werden nog uit- en invoerrechten geheven. Zoo
bedroegen de invoerrechten voor een prauw met maïs al naar
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gelang der grootte f 10 tot f 5 0 . De uitvoerrechten voor rijst bedroegen 40 doeït lama per pikol, voor maïs 12 doeït lama per
pikoel en voor tabak f 1 per 100 bamboekokers of f 0.75 per
kampilo (cl. i. een pak, door lontarbladen omsloten, met een inhoud van ongeveer \ M 3 .).
Bovengenoemde vijf heffingen waren de voornaamste, in zooverre den landbouw betreft in de Boegineesche landen.
Het zou te ver voeren alle verschillende heffingen in de verscheidene landschappen afzonderlijk te behandelen.
Aangeteekend dient echter nog te worden, dat al waren deze
heffingen alle bepaald en wettig, de uitvoering der bepalingen
wel een en ander te wenschen overliet, zooals enkele onderzoekingen bij de komst van het Gouvernement aantoonden.
De t i e n d e v a n h e t r i j s t g e w a s .
In 1927 werd begonnen met de invoering der laudrente in het
Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden. De aanleiding hiertoe
moet gezocht worden in het bestaan der heffing in dit gewest,
bekend onder den naam van: „De tiende van het rijstgewas."
Deze heffing stamt nog uit den tijd vóór onze daadwerkelijke
bestuursbemoeienis met de rijkjes in Celebes, in welken tijd de
overwinnaar het recht bezat om in de leenroerige landen van
elke 100 bossen padi er 10 op te eischen.
Reeds in 1760 was er sprake van vertiening, die door den
Gouverneur van Makassar in persoon en vergezeld van een groote
macht verricht zou moeten worden. Verder leest men dat op den
16en Oct. 1781 Gouv. Barend Revoke een contract sloot met den
vorst van Gowa waarin aan de Compagnie het recht werd verleend door het geheele rijk van de padi-velden vertiening te
helfen, aangezien Gowa niet bij machte was de kosten te betalen
van den oorlog tegen Sangkielang, den pseudo Battara Gowa.
De eerste vertiening had dan ook in Juli 1782 plaats. Na 1796
werd in Gowa echter geen tiende meer geheven.
Na de eerste expedition volgde ook het Gouvernement dit
stelsel. Eerst na de expedition tegen Bone, Gowa en Loewoe
bleef de invoering der zg. vertiening achterwege.
De gebieden waar vertiening bestaat zijn de volgende:
1. De onderafdeeling Pangkadjene, uitgezonderd de adatgemeenschap Balotji.
2. De onderafdeeling Maros uitgezonderd de adatgemeenschappen
Malawa, Tjamba, Tjenrana, Laija en Soediang.
3. De onderafdeeling Takalar, uitgezonderd de adatgemeenschappen Bontonompo, Laikang en Bengkala.
4. De onderafdeeling Bonthain, uitgezonderd Tarowang, welke
adatgemeenschap enkele jaren geleden bij de onderafdeeling
Djeneponto werd gevoegd.
5. De onderafdeeling Boeloekomba, uitgezonderd de adatgemeenschap Kindang.
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6. De onderafdeeling Sindjai, uitgezonderd de adatgemeenschappen Pao, Manipi, Manimponi.
In Saleijer was geen vertiening, aangezien op dit eiland geen
sawahs voorkomen.
Bij Staatsblad 1824 no. 31a ontstond de eerste wettelijke regeling
der vertiening ten aanzien van: „de Celebesclie landen tot het
onmiddellijke grondgebied van het Gouvernement behoorendc".
De belasting kon in geld of in producten voldaan worden, tegen
een billijke en desnoods jaarlijks vast te stellen geldswaarde.
Deze regeling zou van kracht blijven tot tijd en wijle het
Gouv- in staat gesteld zou zijn om, ter invoering van een doelmatiger en meer met de belangen der bevolking overeenstemmend
stelsel van grondlasten, nadere voorzieningen en bepalingen vast
te stellen.
Ondanks het feit, dat uit laatstgenoemde regelen duidelijk de
tijdelijkheid van dezen maatregel en de wenschelijkheid uitgesproken
werd een doelmatiger regeling in het leven te roepen, zijn eerst
in 1893 (Staatsblad no. 259) en hierna stappen gedaan ter vervollediging der voorschriften en regeling der invordering van
achterstallige belasting middels dwangschriften. Een doelmatiger
en meer met de belangen der bevolking overeenstemmend stelsel
van grondlasten kwam dus nog niet tot stand.
In 1905 werd een algemeene invoering der vertiening bepleit
door Gouv. Kroesen.
Dit voorstel had echter bezwaren van financieelen en economischen
aard; de toenmalige Directeur van- Financiën gaf in 1906 een
algeheele afschaffing der vertiening in overweging en wenschte
deze uit deu tijd zijnde heffing vervangen te zien door de zg.
hoofdelijke belasting op den voet van Staatsblad 1890 no. 172,
welke ordonnantie de hoofdelijke belasting in dit gewest regelde.
Laatstgenoemde belasting toch leverde een meer constante bijdrage
aan de schatkist dan de aan groote schommelingen onderhevig
zijnde vertieningsbelasting. Mede heeft de tiende het hoofdvoedsel
der bevolking tot object, berust aldus op een verkeerde basis,
ongeacht nog de vele andere bezwaren voor de bevolking.
Laatstgenoemd voorstel kon echter evenmin de goedkeuring
Her Regeering winnen, aangezien ook deze belasting niet in overeenstemming werd geacht met de eischen des tijds en eveneens
voorziening behoefde.
In 1907 volgde een voorstel tot invoering eener bedrijfs en
inkomstenbelasting in den geest van Staatsblad 1907 no. 183,
welke de hoofdelijke en vertieningsbelasting zou vervangen. Het
tarief werd echter, in verband met de geldelijke opofferingen
welke van deze regeling het gevolg zouden zijn, 50 pCt. hooger
gesteld dan anders.
Het denkbeeld van deze verhooging heeft de goedkeuring van
het Opperbestuur niet kunnen wegdragen.
Eerst Gouv. A. J. Baron Quarles de Quarles opperde in 1908
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het idee van een conversie van de vertiening in een grondbelasting
in den geest van de landrente op Java met desgewenscht een
bedrijfs- en inkomstenbelasting daarnaast, in plaats van de hoofdelijke belasting.
Evenwel, ook dit voorstel werd door de Regeering verworpen
en na een zevenjarigen herzieningsarbeid verleende de Minister
van Koloniën in 1912 machtiging tot (voorloopige) bestendiging
der „tiende van het rijstgewas".
In 1918 oordeelden echter eenige leden van den Volksraad, dat
de tiende van het rijstgewas in Celebes een te zware heffing was,
en werd aan de Regeering verzoclit haar oordeel mede te deelen
aangaande een eventueele vervanging dezer belasting door een
landrenteheffing. Een onderzoek in Celebes in 1918 toonde aan,
dat de tiende o. m. de volgende bezwaren heeft:
1. Dat in sommige streken wel en in andere gebieden, onmiddellijk daaraan grenzende, geen vertiening wordt geheven,
hoewel ook daar sawahs voorkomen.
2. Dat het gemiddelde der heffingen in vertieningsstreken tweeà driemaal zooveel bedraagt als in gebieden waar geen tiende
geheven wordt.
3. Dat de ambtenaren bij de weging, telling, noteering enz.
zeer globaal te werk moeten gaan, in verband met de groote
hoeveelheden rijst, en dat slechts enkele personen voor de werkzaamheden beschikbaar zijn, om welke reden dus hoofdzakelijk
afgegaan moet worden op gegevens van hoofden en bevolking.
4. Dat de vertiening in geenerlei opzicht rekening houdt met
indroging, bewerkingskosten en snijloon.
5. De belemmering' van den rijsthandel als gevolg van het
verbod, dat zonder pas van het hoofd van plaatselijk bestuur geen
padi voor den afkoop van den aanslag mag vervoerd worden, enz.
Naar aanleiding van het besprokene in den Volksraad en de
briefwisseling met den Gouverneur, welke de wenschelijkheid
van een vervanging der tiende door een landrenteregeling duidelijk deed uitkomen, werd in 1919 tijdens den rijstoogst een
plaatselijk onderzoek gehouden, waarbij wederom de wenschelijkheid eener landrenteregeling voor Celebes als juist erkend werd.
In verband met de werkzaamheden in Java, Bali, Lombok en
Borneo en het personeelsgebrek bij den Topographischen Dienst
werden de besprekingen aangaande de landrente-invoering eerst
in 1923 vervolgd.
Naar aanleiding van het besprokene gaf de Gouverneur als
zijn meening te kennen, dat er bezwaren bestonden tegen een
repartitiemethode, zooals deze op Java wordt voorgestaan, aangezien de opmeting der individueele grondstukken door kampoenghoofden en bevolking, in verband met het nog geringe ontwikkelingspeil en de individualistischen aanleg van het volk, voor
Celebes niet uitvoerbaar was.
Ten aanzien van een huurregeling zooals deze voor Java van
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kracht was, deelde de Gouv. mede, dat deze ook door de nog
geringe ontwikkeling der hoofden en de geheel verschillende toestanden op cultuurgebied in vergelijking tot die op Java zeer
weinig kans van slagen had.
Naar aanleiding van het bovenstaande gaf de Directeur B.B.
den Gouv.-Generaal ultimo 1923 in overweging over te gaan tot
datgene, waarmede de Gouverneur volkomen instemde, c.q. de afschaffing der „tiende op het rijstgewas" tegen gelijktijdige invoering eener landrenteregcling voor alle gronden in het rechtstreeks bestuurd gebied van Zuid-Celebes, waarop zakelijke rechten
worden uitgeoefend. Nader zou dan nog uitgemaakt dienen te
worden of een opmeting der individueele grondstukken door den
Topographischen Dienst dan wel door uit de bevolking te kiezen en
eventueel door de betrokken grondbezitters te bezoldigen meters
de voorkeur verdiende.
De besprekingen en briefwisseling werden voortgezet in de
tweede helft van 1924, waarna in 1925 begonnen werd met de
voorbereidingen benoodigd voor het landrente-onderzoek.
In Augustus 1925 werd begonnen met sorteering, groepeering
en klasseering in de onderafdecling Pangkadjene. Met de metingen
van den Topographischen Dienst werd, mede in verband met de
in aanleg zijnde irrigatiewerken in het zelfbesturend gebied, in
1925 aangevangen.
Algemeen e beschouwingen.
Het Makassaarsche en Boegineesche volk vindt zijn hoofdmiddel
van bestaan in den landbouw en daarnaast in den handel.
De belangrijkste vorm van het landbouwbedrijf in het Z.W.
schiereiland is de sawahcultuur, welke gedreven wordt op:
1. van regen afhankelijke;
2. primitief bevloeide;
3. technisch bevloeide velden.
Van deze drie categorieën neemt de eerste wel de belangrijkste
plaats in.
Voor de heffing der landrente worden de gronden onderscheiden in :
1. sawahs,
2. droge gronden, vischvijvers, nipahbosschen, moerasgronden
en zoutpannen. Dat de zoutpannen, in afwijking van de Javaordonnantie, ook opgenomen zijn, vindt zijn oorzaak in het ontbreken van het Gouvernementszoutmonopolie voor dit gewest.
Deze gronden behooren alle tot bepaalde kampoengs, m.a.w.
de bevolking weet van elke kampoeng de grenzen, evenals die
van iedere adatgeineenschap. Echter is een kampoeng niet als
administratieve eenheid te beschouwen, aangezien dit in Celebes
de adatgemeenschap is. Ter toelichting van het woord adatgemeenschap diene het volgende:
In vroegeren tijd, toen Celebes nog spaarzaam bevolkt was,
had elk der stammen zijn eigen ornament (Makassaarsch: gaoe-
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kang, Boegineescli: aradjang). Dit ornament kon zijn: een zwaard,
een vlag, een pop, een vreemdsoortig gevormde wortel of iets
dergelijks.
Meestal werd dat voorwerp op een geheimzinnige plaats b.v.
midden in een bosch gevonden, nadat iemand gedroomd had,
dat men naar een bepaalde plaats moest gaan, waar men dan
iets bijzonders zou aantreffen. Het gevondene werd dan meegenomen, het kreeg een eigen woning en een of meerdere personen die het verzorgden. Aan dit ornament kende men bovennatuurlijke krachten toe, het kon wel en wee over het land
brengen, kortom hierheen richtte ieder zich die het ornament
volgde. Op deze wijze — in het kort — ontstond de ornamentsstichting.
Er moest echter een persoon zijn, die aan de menschen kenbaar zou kunnen maken, wat de wil van het ornament was. En
zoo werd eveneens op mysterieuze wijze, iemand gevonden, b.v.
op een heuvel, waarvan men geloofde, dat die persoon uit den
hemel was nedergedaald (tomanoeroeng).
Deze nu werd de houder van het ornament en beschikte dus
over de bovennatuurlijke krachten van dit ornament. Waar deze
persoon bovendien een hemelling was, spreekt het vanzelf dat
hij alle macht in handen had in de ornamentsstichting.
In den loop der tijden vermeerderde het aantal menschen, die
zich om een ornament schaarde, of wel twee of meer stichtingen
werden één door oorlog, huwelijk of omdat zij zich te zwak
voelden; op deze wijze ontstonden de adatgemeenschappen en
door federatie rijken (Gowa, Bone, Wadjo, Soppeng, enz.).
Er was dus oorspronkelijk in al deze ornamentsstichtingen
slechts één hoofd, dit was de Karaëng (Makassaarsch), de Datoe
of de Aroe (Boegineescli), naar wien zich een ieder richtte, daar
deze de houder van het ornament was. Dit verklaart ook, waarom
de adatgemeenschap zoo'n hechte eenheid is, alhoewel van een
saamhoorigheidsgevoel tusschen de menschen onderling weinig te
bespeuren is.
Weliswaar hadden deze vorsten wel personen naast zich, zoo
als vertegenwoordigers van hen (Soelewatang) of rijksbestuurders
(Tomarilalang), doch dezen hadden geen eigen territorium.
Al naargelang het aantal menschen in een adatgemeenschap
met eenige oppervlakte zich uitbreidde, vermeerderde ook het
aantal plaatsen van samenleving. Men zocht de plaatsen uit, die
economisch het best gelegen waren, de families op die plaatsen
breidden zich uit en op deze wijze ontstonden de kampoengs.
Indien men de behoefte daaraan gevoelde, koos men zich een
vertegenwoordiger om de belangen der kampoengbewoners bij het
gemeenschapshoofd te bepleiten, dan wel voor het regelen van
huishoudelijke belangen der kampoeng. Deze personen noemde
men matoa of tao-toa, hetgeen „de oude" beteekent, dan wel
galarang (Makassaarsch : de gekozene).
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Daartegenover kwam liet vaak voor, dat de vorst het noodig
oordeelde een bewaker te plaatsen bij een complex sawahs van
hem, dan wel bij een boscli. Deze kreeg den titel van djannang,
d.i. bewaker. Langzamerhand werd het noodig vast te stellen,
welke gronden tot een bepaalde kampoeng behoorden. Zoo zijn
dus de grenzen van iedere kampoeng bekend.
Uit bovenstaande uiteenzetting moge dus blijken, dat de kampoeng op Celebes niet overeenkomt met de dcssa op Java.
Grondrechten.
Na het vermelde aangaande het ontstaan der adatgemeenschappen volgt thans in het kort*een en ander aangaande de
verschillende grondrechten in Celebes.
Gronden in het algemeen zijn te onderscheiden in onbebouwde
en bebouwde.
De onbebouwde gronden zijn onder te verdeden in:
a. nooit ontgonnen, tanah déna-engka ri oemma (Boegineesch)
en sanggéna boetta taénah lebakkapi ni lamoengi (Makassaarsch);
b. verlaten gronden (tanah kabo). Onder tanah lapang verstaat
men woeste gronden in het algemeen.
Door geheel Celebes geldt de stelregel, dat de onbebouwde
gronden, waarop geen rechten meer worden uitgeoefend, van de
gemeenschap zijn, en dat het adatgemeenschapshoofd er het zeggingsschap over heeft. In aanmerking moet hierbij echter genomen
worden, dat boomen, uitgezonderd de pisang, steeds van dengene
blijven, die ze geplant heeft, of diens erfgenamen.
Het beschikkingsrecht in Celebes wordt dus voor de gemeenschap uitgeoefend door het adatgemeenschapshoofd.
Ontstaan

v a n h e t e r f e l i j k i n d i v i d u c e l - of
i n l a n d s c h b ez i t s r e c h t .
De gang van zaken volgens de adat is, dat degene, die een
stuk grond wenscht te ontginnen en te beplanten, hiertoe kennis
geeft aan zijn kampoenghoofd. waarna beiden naar het adathoofd
gaan. De meesten achten het echter reeds voldoende, indien
alleen aan het kampoenghoofd hiervan kennis gegeven wordt,
Dit doet men in hoofdzaak opdat men in geval van geschillen
betreffende den grond het kampoenghoofd als getuige heeft.
Voor personen, welke buiten de gemeenschap woonachtig zijn,
is het noodzakelijk, dat zij vergunning krijgen van het adatgemeenschapshoofd, in wiens gebied de grond gelegen is. Deze
vergunning wordt practisch genomen slechts geweigerd aan vreemden, indien in de kampoeng, waar de gevraagde grond gelegen
is, gebrek aan onbebouwde gronden bestaat, opdat voor de bewoners van de kampoeng zelf grond gereserveerd zal blijven.
Met de bekomen vergunning is den aanvrager dus het ontginningsrecht toegekend. Door het plaatsen van cenige merkteekens
of een pagger verkrijgt hij een voorkeurrecht op den grond.
31
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Wordt echter door hem niet begonnen met de ontginning' en
zijn er meer liefhebbers voor liet stuk grond, dan wordt hem
eenige maanden tijd gegeven (soms een jaar) om alsnog te
toonen, dat hij van zijn recht gebruik wenscht te maken. Laat
hij dezen termijn echter verstrijken, dan kan liet stuk grond aan
een ander gegeven worden.
De ontginning is volgens de opvatting der bevolking eerst tot
stand gekomen, nadat het zaad geplant is. Door deze ontginning
ontstaat óf het genotrecht, ingeval het roofbouw betreft, welke
vorm in de bergstreken nog zeer veel voorkomt, öf het inlandsen
bezitsrecht, ook genoemd: erfelijk individueel bezitsrecht. Heeft
men het inlandsen bezitsrecht op een stuk grond gevestigd, dan
is een huidegift aan het gemeenschapshoofd adat, echter geen
verplichting. Dit wordt in de laatste jaren vaak nagelaten. De
duur van dit bezitsrecht varieert sterk in de verschillende adatgemeenschappen, ontegenzeggelijk duurt het echter langer dan
den tijd, dat de grond bewerkt wordt. Vóór onze komst kon het bezitsrecht verloren gaan door het niet nakomen van de gevorderde
beeren- of hofdiensten (kasocwijang), waartoe nagenoeg iedereen,
uitgezonderd de afstammelingen van den adel (anakaraeng, anakaroeng), verplicht was.
De erfelijk individueel bezeten gronden worden over het algemeen in Bocgineesche landen aangeduid met: tanah mana; in
het Makassaarsch met: boetta sosorang. De bevolking heeft het
recht van vrij genot en vrije beschikking over deze gronden.
Deze gronden, nadat zij eenige jaren braak gelegen hebben,
worden wederom woeste gronden, en keeren dan als zoodanig
tot de gemeenschap terug, doch, zooals boven reeds gezegd werd,
de tijd dat deze gronden braak moeten gelegen hebben om weer
als gemeenschapsgrond aangemerkt te mogen worden varieert
sterkin de verschillende streken. Ten aanzien van sawahs: 5 tot
tot 10 jaren, voor tuinen is dit: 3 tot 7 jaren. Is deze tijd van
bniakligging niet na te gaan, dan onderzoekt men plaatselijk
den toestand waarin de sawah verkeert, nl. of de dijkjes verdwenen zijn en of de sawah zelf aan te merken is als woeste
grond, waarop reeds kreupelhout en boomen groeien.
Bij tuinen gaat men de pagger na: is deze dusdanig verwaarloosd dat karbouwen hierdoor in het geheel niet tegengehouden
worden en het onkruid en kreupelhout reeds hoog is opgeschoten,
dan wordt de gewezen tuin als gemeenschapsgrond beschouwt.
Wil iemand nu zoo'n stuk verlaten grond (tanah kabo) bewerken, dan gaat hij naar den oorspronkelijken bewerker en
vraagt diens toestemming om den grond wederom te ontginnen.
Verkrijgt hij deze toestemming niet, dan wel is de oorspronkelijke
bezitter onbekend, dan gaat hij naar het adatgemeenschapshoofd,
welke den oorspronkelijken bewerker een termijn kan stellen, waarbinnen hij den grond opnieuw moet bewerken. Is de oorspronkelijke bewerker of diens nabestaande niet meer bekend, dan kan
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de nieuwe bewerker beginnen, welke dan weder op hooger reeds
omschreven wijze liet inlandsen bezitsrecht op den grond vestigt.
Het is te betreuren, dat de Gouvernementsrechters soms geen
rekening houden met deze adatbepalingen, waardoor iemand, die
op bovenomschreven wijze liet bezitsrecht verwierf, dezen grond
wederom aan den oorspronkelijken bewerker moest afstaan, enkel
en alleen wegens het feit, dat deze kon aantoonen, den grond
vroeger bezeten te hebben.
V e r p a n d e n van s a w a h s .
_ Een eigenaardig feit was het, dat sawahs vóór onze komst
niet verkocht dan wel verpand mochten worden. Men verklaart
dit door te zeggen, dat het krijgen van grond een gunst was
en dat men niet het recht had deze gunst te verkoopen. Evenwel
zijn er vroeger wel degelijk sawahs verkocht, droge gronden
werden wegens hun geringe waarde niet vervreemd, men zeide
dan, dat men niet den grond, doch de onkosten voor de ontginning en bewerking had verkocht.
Een overgang van verkoop naar verpanding treft men aan bij
het zg. „sanra poetta" in Bocginecsche en het „tagala laboeroe"
in Makassaarsche streken. Bij den eersten tusschenvorm verhoogt
men de pandsom net zoo lang tot deze de koopwaarde van de
sawah nadert. Dit noemt men sanra poelta. In dit geval is het
slechts den bezitter of diens zoon of dochter — dus anderen of
familieleden niet — toegestaan om de sawah in te lossen. Bij
»tagala laboeroe" verhoogt men eveneens de pandsom totdat
deze overeenkomt met de koopwaarde. In dat geval is inlossing
niet meer mogelijk.
In de laatste tien jaren worden de sawahs echter verkocht,
zonder dat men hiertegen bezwaren oppert. Toch is het koopen
van gronden zeer onbelangrijk te noemen in vergelijking tot het
verpanden dat buitengewoon veel plaats vindt.
Het feit, dat sawahs vaak 10, 20, zelfs 30 jaren verpand blijven,
heeft meermalen aanleiding gegeven tot civiele gedingen, waarin
het zeer lastig is uit te maken, wie de werkelijke bezitter is.
D e e 1 b o u w.
Naast het pandrecht komt het recht van deelbouw veelvuldig
voor. De bezitter geeft dan aan een ander de sawah ter bewerking in deelbouw (thésang), de bezitter ontvangt dan meestal
i of de helft van den oogst, al naargelang de sawah slecht of
goed is ; de bewerker ontvangt de rest.
Verhuur van gronden komt practisch gesproken niet voor.
G r o n d e n w a a r o p geen zuiver erfelijk i n d i v i d u e e l
b e z i t s r e c h t rust.
a) Ornamentsgrondcn.
Om tot een juist begrip te komen aangaande den rechtstoestand
der gronden, waarop geen zuiver erfelijk individueel bezitsrecht
N
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wordt uitgeoefend, is liet noodzakelijk, dat men teruggaat tot den
tijd, toen de eerste hoofden der ornamentssticlitingen optraden.
Nadat de Karaeng, Datoe of Aroe door de bevolking „ontdekt"
was, vond men liet vanzelfsprekend, dat deze houder van het
ornament, dien zij tot hun heer hadden gemaakt, ook het noodige
zou bezitten om in zijn levensonderhoud te voorzien. Daartoe besloten zij voor hem een sawah of een complex sawahs aan te
leggen, dat jaarlijks in heerendienst (kasoewijang) bewerkt zou
worden, hem bosschen te geven waar hij hout voor de woning
van hem en het ornament kon laten kappen, herten kon jagen,
enz. ; verder plassen waar hij kon laten visschen, bangko-bangkoen api-api-bosschen voor zijn brandhout, enz. Deze gronden ontving hij als houder van het ornament.
Men herinnere zich, dat ornament en hoofd der ornamentsstichting twee begrippen zijn, die onafscheidelijk aan elkander
verbonden zijn. Zonder het ornament was de Karaeng, Datoe of
Aroe niet denkbaar. Laatstgenoemde was geheel te beschouwen
als de mond van het met bovennatuurlijke krachten begiftigde
ornament. Kortom, de bovengenoemde aan den houder van het
ornament geschonken gronden en plassen werden de zg. ornamentsgronden, in Boegineeeche landen tanah aradjang en in
Makassaarsche landen tanah gaoekang geheeten, welke gronden
wel onderscheiden dienen te worden van de zg. ambtsvelden.
De ornamentsgronden kunnen bestaan uit de volgende soorten :
sawahs, plassen en meertjes voor de vischvangst, bosschen voor
de jacht of voor den houtaankap, brandhout, nipahbosschen,
zoutpannen, bepaalde gedeelten van de zeekust of rivieren, ook
wel kleine riviertjes in hun geheel, waar slechts op last van den
Karaeng gevischt mag worden en de zg. palatta in Maros en
Pangkadjene en de goesoenggronden. Onder palatta verstaat men
aangeslibde gronden, ook wel drooggeloopen rivierbeddingen.
Goesoengs zijn midden in de rivier ontstane eilandjes.
Over deze twee soorten kan men nog dit medeelen. In Pangkadjene en Maros en vroeger waarschijnlijk elders ook ging men
van de gedachte uit, dat het ontstaan van deze aangeslibde gronden
volgens den wil van den hemel geschiedde; deze toch liet het
rivierwater stroomen en den regen neerdalen. De ornamenten en
de houders daarvan waren te beschouwen als de vertegenwoordigers van den hemel, de godheid, zoodat men het logisch vond,
dat deze gronden toebehoorden aan het ornament. Deze theorie
wordt ten opzichte van de eilandjes (gocsoeng) ook gehuldigd,
evenals elders in ZW.-Celebes.
Ten aanzien van de aangeslibde gronden heeft men buiten
Pangkadjene en Maros meestal echter de opvatting, dat aangeslibde gronden tocbehooren aan hem, wiens grond daaraan grenst;
welke opvatting wellicht van westerschen oorsprong zal zijn geweest. In Zuid-Bone gaat men daarentegen, weer van het standpunt uit, dat aangeslibde gronden blijven toebehooren aan den
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oorspronkelijken bezitter, van wiens grond een'deel is afgespoeld.
Is het echter niet meer uit te maken van wie de grond oorspronkelijk is geweest, dan wordt het aangeslibde stuk als genieenschapsgrond beschouwt; het kan dan na bekomen vergunning
door een ieder, die zulks wenscht, bewerkt worden.
b) Ambtsvelden.
Het gebeurde meermalen, dat de Karaeng, Datoe of Aroe gronden
verbeurd verklaarde, welke aan personen toebehoorden, die zich
aan een of ander strafbaar feit hadden schuldig gemaakt, dan
wel velden werden in den oorlog veroverd of een rijkje bij dat
van den overwinnaar gevoegd. Ook kwam het voor, dat de vorst
zijn sawahareaal niet voldoende achtte en daarom den kleinen
man gelastte sawahs aan te leggen.
Deze gronden werden nu óf ambtsveld óf erfelijk individueel
bezit van den vorst. Waar echter zoon of dochter den vader of
de moeder als Karaeng, Datoe of Aroe opvolgde, maakte het
weinig uit, of het ambtsveld dan wel inlandsch bezit werd. Men
kan in het algemeen zeggen, dat dergelijke velden in het Makassaarsche gebied ambtsveld, in de Boegineesche landen hetzij
ambtsveld, hetzij „poesaka" werden. In de laatstgenoemde streken
blijkt dit in de verscheidene gemeenschappen sterk te verschillen.
Op deze wijze ontstonden de ambtsgronden (Bocgineesch : tanah
akaroengang; Makassaarsch : boetta kakaraengan).
Het verschil tusschen ornaments- en ambtsgrond is:
1. Dat de ornamentsgronden ontstonden door den wil van de
bevolking, de ambtsgronden daarentegen volgens den wil van het
gemeenschapshoofd.
2. Dat de ornamentsgronden in heerendienst bewerkt mochten
worden en de ambtsgronden niet. Deze laatste werden meestal
in deelbouw uitgegeven, soms ook wel in heerendienst bewerkt,
doch dit was tegen de adatregelen.
3. Dat bij het begin der sawahbewerking bij de ornamentsgronden de ommegang met den ornamentsploeg plaats had (palili), bij de ambtsgronden niet.
Het feit echter, dat de houder van het ornament en het hoofd
der gemeenschap een en dezelfde persoon waren, droeg er toe
bij dat — wat de bevolking betreft — in den loop der tijden
het onderscheid tusschen ornaments- en ambtsgronden vervaagde.
Het volk toch zag, dat zoowel de padi der ornamentsvelden
als die der ambtssawahs naar de woning van den Karaeng, Datoe
of Aroe werd gebracht.
Mcti was reeds lang vergeten wat de ornamentsvelden in werkelijkheid waren. Dat dit begrip nog zoo lang heeft kunnen stand
houden, schuilt voornamelijk in het feit, dat bij de ornamentssawahs de bovengenoemde ommegang plaats vond.
Evenwel, ook dit wijzigde zich naarmate onze bestuursbemoeienis intensiever werd. Ter toelichting zij gemeld, dat de adat-
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gemeenschap in ecnige onderafdd. reeds administratief geregeld
werd en hiermede dan ook de afschaffing der heerendiensten ten
opzichte der ornamentsvelden plaats vond.
Deze ornanientssawahs werden nl. in verscheidene gemeenschappen in Celehes verpacht. Weliswaar trachtte men in de
laatste jaren de oude adatsbegrippen zooveel mogelijk te handhaven en tevens den heerendienstdruk op de bevolking te verlichten, doch in de afgeloopcn jaren der 20 e eeuw en daarvóór
had met name de vertiening reeds een zoodanigen inbreuk gemaakt op het begrip ornamentsveld, dat een eerbiedigen der oude
adat bezwaarlijk meer mogelijk was ; ornamentsvelden der vorsten
van Gowa werden onder kampoenghoofden en op andere wijze
verdeeld, ornaments-, ambts- en poesakavelden der vorsten van
Bone werden samengevoegd en door het zelfbestuur in deelbouw
uitgegeven onder den naam van kasoewijangvelden, enz.
In het rechtstreeks bestuurd gebied in de onderafdd. Djeneponto,
Bonthain en Boeloekomba treft men verder nog als ambtsvelden
aan de zg. galoeng kabakoekang; het woord bakoe is afkomstig
van den Makassaarschen zin: Nipa bakoe ëroki, hetgeen beteekent: Wat mijn wensch ook moge zijn, hij moet opgevolgd
worden. Deze galoeng kabakoekang zijn afkomstig van'de galoeng akaroengang der Karaengs. De ambtsvelden werden aan
verschillende personen ter bewerking gegeven, die de opbrengst
voor zich zelf mochten houden, mits zij de ornamentsvelden bewerkten. Verder waren zij verplicht — was het hun kasoewijang
- - dat, wanneer de Karaeng in de kampoeng kwam, den Karaeng en diens gevolg gratis van rijst, kippen, enz. te voorzien.
Het areaal in Bonthain, dat de galoeng kabakoekang beslaan,
is in verhouding tot de in erfelijk individueel bezeten gronden
zeer groot; het moet naar schatting veel meer zijn dan de helft
van de totale oppervlakte aan sawahs. Dit laat zich verklaren
uit het feit, dat de Karaengs van Bonthain evenals de vorsten
van Gowa geen personen waren van lageren adel, doch zg.
somba's, d.z. volgens het volksgeloof zuivere afstammelingen
van tomanoeroengs (hemelingen). Zij hadden zooals hooger reeds
beschreven werd, een buitengewone macht en konden dus gronden
verbeurd verklaren, wanneer en waar zij zulks wenschten. De
galoeng kabakoekang dienen dus ook als ambtsvelden aangemerkt
te worden.
Wat de ambtsvelden der lagere hoofden (matoa's, djannang
lomo, enz.) betreft, kan als algemeene regel aangenomen worden,
dat deze afkomstig zijn - van de ambtsvelden der Karaengs,
Datoe's en Aroe's. Zij werden hun gegeven als gunst en alleen
daar waar zulks mogelijk was, zoodat het vaak voorkomt, dat
deze geen ambtsvelden bezitten.
Dat gronden verbeurdverklaard werden, was toch alleen mogelijk door of op last van het adatgemeenschapshoofd.
Veroverde gronden konden ook slechts door laatstgenoemde
aan een ander toegewezen worden.
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Ten aanzien van de afkomst der ambtsvelden van boodschappers (soeroeh, sariang, paranoeng) geldt hetzelfde. Evenwel zijn
hier en daar door invloed van ons bestuur ten behoeve der
kampoenghoofden door de bevolking sawahs aangelegd. Dit geschiedde echter zelden en alleen daar waar het kampoenghoofd
geen inkomsten had.
D e k a s o e w i j a n g - en p a b a t ó - b a t é - v e l d e n .
Deze komen voor in Bone (Noord-, Midden- en Zuid-Bone). Zij
zijn hier direct achter de ornaments- en ambtsvelden geplaatst,
aangezien onder deze gronden beide categorieën voorkomen.
. 1. Onder k a s o e w i j angvelden verstaat men de aan het landschap Bone toebehoorende velden van den vorst van Bone. Bij
de komst van het Gouvernement en het defungeeren van den
Aroengpone werden deze gronden in deelbouw ter bewerking uitgegeven en moesten deze bewerkers 1/5 gedeelte van den oogst,
exclusief het snijloon (25 pCt.), aan het landschap afdragen. Deze
gronden omvatten de oorspronkelijke ornamentsvelden en ambtsvelden van den vorst.
Men rekene onder ambtsvelden hier ook alle in andere Aroeschappen veroverde gronden, waaronder dus ook ornaments- en
ambtsgronden der overwonnen Aroe's vallen, alsmede alle overige
gronden van dien verslagen vorst.
2. De gronden der bevolking van het overheerschte gebied
bleven echter erfelijk individueel bezit, doch de bezitters werden
schatplichtig en betaalden 1/5 van de opbrengst aan den Aroengpone. Deze gronden worden aangeduid met den naam pabate-bategronden (pabate-vlag). De kasoewijanggronden kunnen dus wel,
doch de pabate-gronden niet aan een ander ter bewerking gegeven worden, daar de eerste geen en de laatste wel erfelijk
individueel bezit zijn. Deze pabate-gronden zijn gelegen in de
navolgende adatgemeenschappen en beslaan de kampoengs:
Adatgemeenschap Tanette-ri-attang : kampoengs Tjalloe, Tore, Balokang, Badjoe, Lama, Tjilelang, Maloe, Rompe, Biroe, Palengarang.
Adatgemeenschap Matjege; kampoengs: Madjang, Sangkac, Tjilelang, Madoeri, Pangili, Lemoape, Tanetteboa, Male, Atakka.
Het Aroeschap Tibodjong (Barobbi): kampoengs: Lempang,
Teko-Teko, Tjirowaldi, Boeloe, Apala, Padjekko, Paroto, Oedjoeng
Paripoe, Balangi, Bakka.
Adatgemeenschap Tjina (het vroeger Pontjag): kampoengs: Kerrella, Lalimpongan, Teppa, Kawarang.
Adatgemeenschap Tjenrana (Noord-Bone) : de pabate-pabatevelden van Palima.
De pabate-bate-velden kunnen tijdelijk aan een ander in bewerking gegeven worden, indien zij korter dan vijf jaren hebben
braak gelegen. Daarna kan de oorspronkelijke bezitter, indien hij
zulks wenscht, de grond wederom occupeeren. Blijft de sawah
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echter langer dan vijf jaar liggen, dan kan een ander deze
wederom in bezit krijgen.
Gouvernementsgronden.
Na bovenstaande beschouwingen betreffende ornaments- en ambtsgronden, welke voor alle Makassaarsche en Boegineesche streken
gelden, komen thans de gouvernementsgronden ter sprake, welke
slechts in de onderafdeelingen Pangkadjene en Maros voorkomen.
Hier worden echter niet bedoeld gronden welke niet door de
bevolking geoccupeerd worden, zg. woeste gronden en die dus
ingevolge de domeinverklaring (art, 1 agrarisch besluit van 1870)
en Staatsblad 1875 no. 199a (toepasselijkverklaring van dit
artikel op de direct bestuurde gebieden in de Buitengewesten)
vrij landsdomcin zouden zijn, aangezien deze volgens de opvattingen in ZW.-Celebes eigendom der gemeenschap zijn.
Onder gouvernementsgronden worden hier verstaan de zg.
Gouvernements-thésang- en kasoewijangvelden, welke als volgt
ontstonden.
In de jaren 1776—1779 had de Compagnie de handen vol met
den opstand van Sangkielang, die op den Gowaschen troon wenschte
te komen. Oogenschijnlijk om ons te steunen bezette Datoe Barmgan, een Bonische prins, in 1780 de Noorderprovinciën, welke
bestonden uit de onderafd. Pangkadjene, uitgezonderd Balotti en
de gemeenschappen ten Noorden van de plaats Maros, gelegen,
alsmede het gelarangschap Soediang. In werkelijkheid bleek dit
het begin te zijn van de Bonische overheersching, welke ten
gevolge had, dat successievelijk de Compagnieslanden aan ons
onttrokken werden. In 1812 had de overgave aan de Engelschcn
plaats, aan wie het in 1814 mocht gelukken de Bonieren te verdrijven. Na hun vertrek kwamen dezen in 1815 wederom terug. Deze
toestand duurde zoo voort tot Juli 1824, toen na een expeditie
tegen Tanette zij voor korten tijd verdreven werden om daarna
wederom het land te bezetten. In 1825 had echter de tuchtiging
van Bone plaats, na welk jaar de Noorderdistricten blijvend onder
ons gezag werden teruggebracht.
Het spreekt vanzelf, dat na den terugtocht der Bonieren een
groot aantal sawahs braak kwam te liggen.
Zij slechts, die niets met het Bonische leger hadden te maken
en die zich reeds met de bevolking hadden gemengd, bleven
achter. Op de verlaten sawahs legde het Gouvernement beslag
en trachtte tevens menschen te vinden, die genegen waren om
deze velden in deelbouw te bewerken, tegen de in Celebes gangbare overeenkomst van -f voor den bewerker en | voor den bezitter, c.q. het Gouvernement.
De op deze wijze ter bewerking uitgegeven velden staan bekend
onder den naam van galoeng thésang of galoeng blanda. Voldoende
beschikbare krachten waren er echter niet, z,oodat men overging
tot het in bewerking geven der velden tegen billijker voorwaarden,
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ni. men mocht, deze velden bewerken, doch was verplicht om
wanneer zulks noodzakelijk was bepaalde diensten te presteeren,
zooals het dragen van bagage voor de militairen, het halen van
gras enz. Deze sawahs noemde men galoeng kasoewijang. Nadat
de heerendiensten echter voor iederen werkbaren man een plicht
waren geworden, bleef er van de speciale diensten niet veel meer
over. Vandaar dan ook dat ongemerkt conversie plaats had van
landsdomein in erfelijk individueel bezit. Deze galoeng kasoewijang
komen momenteel nog voor in de adatgemeenschapoen Mandalle
en Segerie der onderafd. Pangkadjene, doch het ligt in de bedoeling in de komende jaren dezen overgang oogluikend te doen
plaats hebben, zoodat dan nog slechts de galoeng thésang zal
overblijven.
Ten aanzien van de Gouvernementsdeelbouwvelden kan nog
medegedeeld worden, dat in den loop der tijden er ook hiervan
naar een anderen rechtstoestand zijn overgegaan (Inlandsen bezit,
ambtsveld).
De iaarliiksche opbrengst voor 's lands kas bedroeg in 1923,
1924, 1925 resp. aan thésang f 13002.92, f 13256.74, f 11625.77
en aan vertiening thésang f 2625.10, f 2367.70, f 2014.93.
D e a p a n a g e g r o n d e n ( t a n a h p am as é).
Deze treft men aan in de onderafd. Rappang-Sidenreng (afd.
Pare-Pare). Onder het woord pamasé verstaat men gift of belooning. Het zijn dus gronden welke door den vorst, c.q. den
Adatoeang, van Sidenreng aan iemand ter belooning werden gegeven, ook wel als geschenk (pabere) bij een huwelijk. Er bestaan twee soorten van tanah pamasé.
1. Oorspronkelijk woeste grond, die aan iemand gegeven werd,
ging na ontginning en bewerking over in erfelijk individueel bezit.
2. Bestaande sawahs en tuinen, die na een oorlog of verbeurdverklaring aan iemand werden gegeven, gingen niet over tot
lnlandsch bezit. Overleed de begunstigde, dan moesten diens nabestaanden aan den Adatoeang vergunning vragen om den grond
verder te blijven occupeeren. Practisch genomen werd dit nooit geweigerd. De gronden werden echter niet als „poesaka"-bezit erkend.
Gegevens betreffende de Sidenrengsche apanages zijn neergelegd in de nota van den toenmaligen assistent-resident den
heer O. M. Goedhart d.d. 2 Aug. 1920. In genoemde nota worden
de volgende rechten der apanagehouders genoemd:
1. Het recht om de binnen de grenzen van het apanage gelegen woeste of tot den staat van woestheid teruggekeerde gronden voor eigen rekening te ontginnen of te doen ontginnen.
2. Het recht om die gronden aan vrije lieden onder bepaalde
voorwaarden ter ontginning af te staan.
3. Het recht om van de bezitters van binnen de grenzen van
het apanage gelegen reeds ontgonnen gronden een heffing te
doen van ten hoogste 10 % van de opbrengst van den oogst.
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4. Het recht om de reeds ontgonnen gronden, welke nog niet
geacht kunnen worden tot den staat van woestheid te zijn teruggekeerd, voor eigen rekening in bewerking te nemen of te doen
nemen, dan wel aan vrije lieden ter bewerking af te staan, tot
tijd en wijle die gronden weer aan de oorspronkelijke eigenaars
of hun rechtverkrijgenden zouden moeten worden teruggegeven,
in welk geval ook van dezen de onder 3 bedoelde heffing zou
mogen worden gedaan.
Als toelichting op deze punten wordt in hooger bedoelde nota
nog vermeld, hetgeen hierna in het kort wordt weergegeven.
Zoowel apanagehouder als vrije lieden, die woeste gronden
(tanah lapang) ontgonnen binnen de apanagegronden, verkregen
o]) de door hen voor eigen rekening ontgonnen gronden een
erfelijk individueel bezitsrecht, met dien verstande, dat de tweede
categorie een deel van de opbrengst aan den apanagehouder had
af te staan. Ook de apanagehouder, die als zoodanig aftrad, had
aan den nieuwen houder een deel van de opbrengst op te brengen. Deze bezitsrechten gingen te niet, indien de bezitter zich
aan een zwaar adatmisdrijf schuldig maakte, het bedongen deel
van de opbrengst niet afstond, dan wel den apanagehouder in
tijd van nood of oorlog geen hulp verleende.
Het deel werd altijd bepaald in gemeenschappelijk overleg
tusschen apanagehouder en bewerker en kon niet willekeurig
door den apanagehouder zonder toestemming van den bewerker
verhoogd worden.
Verloor de eerste ontginner het bezitsrecht over door hem ontgonnen gronden, dan kon de apanagehouder deze zelf in bewerking nemen, dan wel aan vrije lieden in deelbouw ter bewerking
afstaan. Werd echter het apanage ingetrokken, dan bleven de
bezitsrechten van den ontginner of diens rechtsverkrijgende gehandhaafd. De apanages mochten noch verpand, noch verkocht
worden. Met toestemming van den zelfbestuurder (e.q. Adatoeang)
mochten echter zij, die voor eigen rekening gronden hadden ontgonnen binnen het apanagegebied, dan wel zij die aldaar reeds
ontgonnen gronden in bezit hadden gekregen, deze wel verpanden.
In dat geval traden de pandhouders geheel in de plaats van de
pandgevers, dus ook wat de verplichtingen betrof, totdat de pandsom was terugbetaald, hetgeen te allen tijde kon geschieden,
mits de pandnemer een vol oogstjaar de beschikking over den
grond had gehad en de inlossing plaats had vóór den aanvang
van den nieuwen planttijd.
Bleef de pandnemer echter in gebreke om zijn verplichtingen
na te komen, dan verviel het pandrecht aan den apanagehouder
of bij intrekking der pamasé aan den Adatoeang, bij welke laatste
twee personen hij echter steeds het pand kon inlossen. Zoo
hadden deze laatstgenoemden ook het recht om tegen betaling
van de pandsom het pand in te lossen.
Evenwel hebben in strijd met de adat eenige apanagehouders
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hun apanagerechten verpand. In geval van intrekking van deze
rechten, hetgeen practisch genomen echter niet voorkomt, zouden
zij dus slechts aanspraak kunnen maken op de door hen voor
eigen rekening ontgonnen geërfde of in pand genomen gronden
binnen het apanagegebied.
Het is in de laatste jaren het streven van enkele apanagehouders om het deel van de opbrengst, dat door de bezitters van
voor eigen rekening ontgonnen sawahs moet worden afgestaan,
steeds te vergrooten. Volgens het door den heer O. M. Goedhart
gehouden onderzoek kan dit voor de hierboven bedoelde gronden
slechts varieeren van 5 tot 20 % , en voor de vóór uitgifte in
apanage reeds ontgonnen gronden slechts 10 % van de opbrengst
bedragen.

SERIE P.
ZUID-SELEBES.
N°. 41.
G E W E S T E L I J K E R E G E L I N G E N N O P E N S DE INHEEVISCHE
R E C H T S P R A A K (1923).

I.
N°. 1672/11.

~ Makasser, 20 October 1923.

De Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden.
Gelezen artikel 6 onder a van het Gouvernementsbesluit van
24 December 1919 N°. 65, houdende o. m. opdracht om de
noodige maatregelen te treffen ter uitvoering van de bepalingen
der „Zclfbestuursregelen 1919" vastgesteld bij artikel 1 van evenvermeld besluit (Staatsblad N°. 822);
Willende in verband daarmede herzien de bestaande regelingder rechtspraak over de aan de rechtsmacht der Zelfbesturen in
het Gewest Celebes en Onderhoorigheden onderworpen bevolking;
Overwegende dat bij artikel 17 van de „Zelfbestuursregelen
1919" o. m. werd bepaald,
dat ten aanzien van de aan de rechtsmacht der zelfbesturen
onderworpen zelfbestuursonderhoorigen de rechtspraak — onder
leiding en toezicht van het Europcesch bestuur, en, niet inachtneming van de bepalingen van deze ordonnantie, van de desbetreffende zelfbestuursregelingen en van de door het Hoofd van
gewestelijk bestuur vastgestelde of nog vast te stellen bepalingen
omtrent de bemoeienis van het Europeesch bestuur met die rechtspraak — geschiedt volgens de godsdienstige wetten, volksinstellingen en gebruiken voor zoover die niet in strijd zijn met
algemeen erkende beginselen van billijkheid en rechtvaardigheid,
dat, ingeval een vonnis van eene inheemschc rechtbank vcroordeeling inhoudt, tot eene vrijheidsstraf voor langer dan een
jaar of tot geldboete van meer dan f 100 (één honderd gulden),
het voor de tenuitvoerlegging onderworpen wordt aan het oordeel
van het Hoofd van gewestelijk 'bestuur, dat daarin zoodanige
wijzigingen ten voordeele van den veroordeelde vermag aan te
brengen als hem billijk en rechtvaardig voorkomen;
dat, indien het Hoofd van gewestelijk bestuur zulks in het
belang van de rechtsbedeeling noodig acht, hij het vonnis kan

157

ZUID-SELEBES

vernietigen en eene nieuwe behandeling van de zaak gelasten
door eene rechtbank met andere of meer leden, dan die welke
het eerste vonnis heeft gewezen ;
dat, het Hoofd van gewestelijk bestuur dezelfde bevoegdheid heeft
ten aanzien van vonnissen, waarbij vrijheidsstraf voor één jaar of
minder, dan wel geldboete van f 100 (één honderd gulden) of minder
is opgelegd, zoolang het vonnis nog nïet is ten uitvoer gelegd ;
dat in burgerlijke zaken, indien eene der partijen binnen veertien dagen na van de uitspraak kennis genomen te hebben den
wensch daartoe aan den voorzitter der rechtbank te kennen geeft,
een over eene geschilwaarde van meer dan f 100 (één honderd
gulden) loopend vonnis eener inheemsche rechtbank niet wordt
ten uitvoer gelegd dan na bekrachtiging door het Hoofd van
gewestelijk bestuur, dat bevoegd is het. vonnis te vernietigen en
eene nieuwe behandeling van de zaak te gelasten door eene
rechtbank met andere of meer leden dan die, welke het eerste
vonnis heeft gewezen ;
dat het Hoofd van gewestelijk bestuur de hem in de voorafgaande vier leden toegekende bevoegdheid alleen heeft ten opzichte van vonnissen, waartegen hoogere voorziening bij eenen
inheemschen rechter of eene inheemsche rechtbank niet of niet
meer openstaat;
dat bij veroordeeling tot eene straf voor zoover de plaats waaide straf zal worden ondergaan, moet worden aangewezen, die
aanwijzing van Landswege zal geschieden;
Gelezen de door de Inlandsche Zelfbesturen in dit gewest vastgestelde, voor alle landschappen gelijkluidende regelingen nopens
de rechtspraak over de aan de rechtsmacht van de Zelfbesturen
onderworpen zelfbestuursonderhoorigcn, luidende als volgt:
Het Zelfbestuur van Bone, Wadjo, Soppeng, Soppen-ri-adja,
Barroe, Tanetta, Sidenreng, Maloese, Tasi, Eappang, Soeppa,
Sawiete, Batoelappa, Kassa, Enrekang, Haiwa, Allah, Maloewa,
Boentoe Batoe, Loesoe, Binoeang, Balanipa, Madjene, Pembaoeang, Tjenrana, Tapalang, Mamoedjoe, Boeton, Laiwoei, Poengkoe, Nori en Banggaai.
Willende voldoen aan het verzoek van den Gouverneur van
Celebes en Onderhoorigheden tot herziening van de bestaande
regeling nopens de rechtspraak over de aan onze rechtsmacht
onderworpen bevolking;
Heeft

besloten:

Met intrekking van de terzake bestaande regeling vast te stellen de
navolgende regeling nopens de rechtspraak over de aan de rechtsmacht van het Zelfbestuur onderworpen zelfbestuursonderhoorigen.
Artikel 1.
1. De uitoefening der rechtspraak is opgedragen aan:
a. de daartoe aangewezen alleensprekende rechters;
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b. de inheemsche rechtbanken.
2. Wie als alleensprekend rechter zullen optreden wordt overgelaten aan de beslissing van den Gouverneur van Celebes en
Onderhoorigheden.
Artikel 2.
1. Aan de rechtsmacht der onder a van artikel 1 bedoelde
alleensprekende rechters zijn onderworpen:
I e alle burgerlijke zaken, waarvan de waarde in geschil niet
meer dan f 100 (één honderd gulden) bedraagt;
2= a. alle overtredingen, waarop volgens de voor de landsonderhoorigen geldende wettelijke bepalingen geen zwaardere straf
is gesteld dan hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste vijf honderd gulden, met of zonder verbeurdverklaring van bepaalde voorwerpen:
b. de navolgende misdrijven:
1. lichte mishandeling,
1.
„
diefstal,
3.
„
verduistering,
4.
„
oplichting,
5.
„
begunstiging,
6. het als verkooper een kooper bedriegen, hetzij door hem,
die een bepaald voorwerp kocht opzettelijk iets anders daarvoor
in de plaats te leveren, hetzij ten opzichte van den aard, de
hoedanigheid van het geleverde door het aanwenden van listige
kunstgrepen, in beide gevallen indien de waarde van het genoten voordeel niet meer bedraagt dan vijf en twintig gulden
7. het opzettelijk en wederrechtelijk vernielen, dooden, beschadigen, onbruikbaar maken van eenig goed of dier, dat geheel
of ten deele aan een ander toebehoort, indien de waarde van
het veroorzaakte nadeel niet meer bedraagt dan vijf en twintig
gulden en het dier niet behoort tot de eenhoevige dieren karbouwen en varkens en niet gedood, beschadigd, onbruikbaar of
weggeraakt is door toediening van voor het leven of de gezondheid schadelijke stoffen,
8. eenvoudige beleediging.
2. Bij de uitoefening van de rechtsmacht van den alleensprekendcn rechter zijn zooveel mogelijk tegenwoordig de kamponghoofden van partijen of dier wettige plaatsvervangers.
Artikel 3.
1. De inheemsche rechtbanken zijn gevestigd op de hoofdplaats
van ons landschap, zoomede indien ons landschap in meerdere
onderafdeelingen mocht zijn of worden verdeeld, op de hoofdplaatsen van elk dier onderafdeelingen.
2. Indien in ons landschap een inheemsche rechtbank is gevestigd, strekt haar rechtsmacht zich nit over het gcheele landschap ; indien in ons landschap meerdere inheemsche rechtban-

159

ZUID-SELEBES

ken gevestigd zijn, strekken hare rechtsmachten zich onderscheidenlijk uit over de onderafdeelingen, waarin zij gevestigd zijn.
3. Zij houden zitting op de standplaatsen der voorzitters of op
zoodanige andere plaatsen binnen hun rechtsgebied, als deze
noodig zullen oordeelen, tenzij het Hoofd van gewestelijk bestuur
in bijzondere omstandigheden voor een bepaalde zaak het noodig
oordeelt, zitting te doen houden elders binnen het landschap.
4. De zittingen zullen zoo dikwijls plaats hebben als de voorzitter goedvindt.
Artikel 4.
1. In de inheemsche rechtbanken zullen als leden zitting nemen
het landschapshoofd, de leden van den hadat en de districtshoofden, zoomede andere personen, die in overeenstemming met
het Hoofd van gewestelijk bestuur daartoe door ons worden aangewezen. Als voorzitter zal optreden de persoon, die de Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden zal • vermeen en daartoe te
moeten aanwijzen.
2. Tot het wettig houden van eene zitting wordt vereischt de
tegenwoordigheid van den voorzitter, van minstens drie leden en
in strafzaken bovendien van den Inlandschcn Officier van Justitie.
3. De rechtbanken kunnen zoo noodig de zitting doen bijwonen
door een Mohammcdaanschen schriftgeleerde of andere deskundigen,
en is, voor zoover de omstandigheden het toelaten, daartoe verplicht, wanneer het geldt gedaagden of beklaagden, van wier
landaard geen lid zitting heeft.
Artikel 5.
1. Aan de rechtsmacht der inheemsche rechtbanken zijn onderworpen alle burgerlijke geschillen, misdrijven en overtredingen,
niet vallende onder de bevoegdheid van eenen anderen rechter.
2. Zij zijn bevoegd in burgerlijke zaken kennis te nemen van
vorderingen, ingesteld tegen ingezetenen van hun rechtsgebied.
3. Zij zijn bij voorkeur bevoegd kennis te nemen van misdrijven en overtredingen, binnen den omvang van hun rechtsgebied gepleegd.
4. Bij geschil omtrent de bevoegdheid van inheemsche rechtbanken onderling of van inheemsche rechtbanken eenerzijds en
alleensprekende rechters anderzijds zullen wij ons onderwerpen
aan de beslissing van het Hoofd van gewestelijk bestuur.
Artikel 6.
1. Zoowel in burgerlijke als in strafzaken wordt gevonnist naar
de overtuiging van den rechter.
2. Bij de behandeling van burgelijke zaken mogen de rechters
niet lijdelijk blijven.
3. In burgerlijke gedingen moeten partijen steeds zelf voor de
rechtbank verschijnen, en kan hun slechts om gewichtige redenen,
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ter beoordeeling' van den voorzitter, worden toegestaan om zich
door een gemachtigde te doen vertegenwoordigen.
4. Bij de bekendmaking aan partijen van het in eene burgelijke
zaak over een geschilwaarde van meer dan f 100.— (één honderd
gulden) gewezen vonnis, zal hun tevens hunne bevoegdheid om
binnen veertien dagen bij den Vooorzitter daartegen in verzet
te komen, onder het oog gebracht worden.
5. lïet opleggen van verminkende straffen, w.o. rottanslagen,
gelijk mede liet inroepen van godsoordeelen als bewijsmiddel zijn
verboden, terwijl bij de rechtspraak in strafzaken, zoowel wat de
omschrijving van het strafbare feit als wat de straf aangaat,
zooveel mogelijk gevolgd zullen worden de voor de landsonderhoorigen geldende regelingen waaronder in de eerste plaats het
wetboek van strafrecht voor Nedcrlandsch-Indië.
6°. Bijaldien vervolgingen worden ingesteld ter zake van feiten,
waartegen, hoezeer ze volgens de godsdienstige wetten, volksinstellingen en gebruiken strafbaar zijn, in die regelingen geen
straf wordt bedreigd, of die volgens de godsdienstige wetten,
volksinstellingen en gebruiken een zoo ernstig karakter dragen,
dat oplegging van de daartegen bedreigde straf het beleedigd
rechtsgevoel der bevolking niet zal bevredigen, kan de rechter
zoodanige straffen opleggen als hij zal vermeenen te behooren.
Artikel 7.
1. Bij wanbetaling' der geldboete binnen den door den rechter
telkens terzake te bepalen termijn, wordt zij vervangen door
hechtenis of gevangenisstraf tegen den maatstaf van een dag
voor elke f 0.50 (vijftig cent) tot f l (een gulden) niet aangezuiverde boete.
2. Den veroordeelde kan worden toegestaan de vervangende
straf te ondergaan, zonder dat de termijn van betaling behoeft
te worden afgewacht.
3. De veroordeelde is altijd bevoegd, zich van de vervangende
straf te bevrijden door betaling van de boete.
4. De betaling van een gedeelte der boete, voordat of nadat
de uitvoering der betrekkelijke vervangende straf is aangevangen,
bevrijdt van de uitvoering van een evenredig gedeelte der vervangende vrijheidstraf.
5. Het bepaalde onder 3 en 4 is slechts van toepassing op
straffen, door den alleensprekenden rechter opgelegd.
6. De opgelegde boeten worden bij voldoening in de landschapskas gestort.
Artikel 8.
1. Burgerlijke vorderingen worden aanhangig gemaakt door
een mondeling of schriftelijk verzoek van den eischer aan den
Voorzitter dan wel den alleensprekenden rechter.
2. Bij het voorbrengen van burgerlijke gedingen zal de eischer,
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tenzij hem vergund wordt kosteloos te procedeeren, gehouden
zijn, eene som, hoogstens 1 0 % (tien procent) bedragende van den
gedanen eisch, ter nadere verrekening bij den Voorzitter dan wel
den alleensprekenden rechter te storten, uit welke som de noodzakelijk te maken uitgaven, als van oproeping van gedaagden en
getuigen, zullen worden bestreden ; overigens geschiedt dat voorbrengen kosteloos. Het overblijvende van een door den eischer
gedane, maar niet geheel benoodigd geweest zijnde betaling wordt
aan den eischer terugbetaald.
3. Bij toewijzing van den eisch wordt gedaagde tevens veroordeeld, om het verbruikte der gestorte geldsom aan den eischer
terug te betalen ; bij gedeeltelijke toewijzing van den eisch wordt
de gedaagde veroordeeld tot vergoeding aan den eischer van een
evenredig deel van het gebruikte bedrag.
4. In geval van herbehandeling van het geding op den voet
van het 7de lid van artikel 17 van de „Zelfbcstuursregelen 1919",
gelden voor zoover betreft de betaling der gerechtkosten, de bepalingen van het 2 de en 3 de lid van dit artikel.
Artikel 9.
1. Indien een vonnis in burgerlijk geding in staat van gewijsde
is, zal de rechtbank of rechter zooveel mogelijk door overreding
trachten om het vonnis ten uitvoer gelegd te krijgen.
2. Blijft de veroordeelde in gebreke goedschiks aan den inhoud
van het vonnis te voldoen, dan wordt van wege de rechtbank
of den rechter zonder eenigen verplichten vorm alles verricht,
wat noodig is om die voldoening te verkrijgen.
Artikel 10.
1. De alleensprekende rechters en de inheemsche rechtbanken
nemen, wat den vorm der rechtspleging aangaat, zooveel mogelijk
in acht, wat in dit opzicht in het Celebes-reglement onderscheidenlijk ten aanzien van magistraten en landraden is voorgeschreven,
met dien verstande dat, wanneer beklaagden of gedaagden slechts
niet in hunne rechten verkort zijn geworden, het verzuim van
eenigen vorm niet kan leiden tot nietigheid van het vonnis,
wanneer dit behoorlijk in het betrekkelijk register is ingeschreven.
2. De zittingen van alle in deze regeling bedoelde rechters en
rechtbanken zijn openbaar, tenzij in bijzondere gevallen door hen
anders wordt bepaald.
Artikel 11.
Het besluit kan worden aangehaald als „Zelfbestuursregeling
rechtswezen Celebes".
Heeft besloten:
Eerstelijk : Buiten werking te stellen dzz. besluiten van
25 Juli' 1910 n°. 5499/7
31

n
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30 September 1910 n°. 6677/7
28 Augustus 1919 n°. 26/IX en
8 December 1919 n°. 2166/11.
Ten tweede: Namens den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië goed te keuren de door de Zelfbesturen van de
landschappen Boni, Wadjo, Soppeng, Soppeng-ri-adja, Barroe,
Tanette, Sidenreng, Maloese Tasi, Rappang, Soeppa, Savvieto,
Batoelappa, Kassa, Enrekang, Maiwa, Allah, Maloewa, Boentoe
Batoe, Loevvoe, Binoeang, Balanipa, Madjene, Pembaoeang, Tjenrana, Tapalang, Memoedjoe, Boeton, Laiwoei, Boengkoe, Mori
en Banggaai. vastgestelde regeling nopens de rechtspraak over de
aan de rechtsmacht van het Zelfbestuur onderworpen Zelfbestuursonderhoorigen.
Ten derde: Vast te stellen de navolgende bepalingen omtrent
de bemoeienis van het Europeesch bestuur met de rechtspraak
over de aan de rechtsmacht van de Zelfbesturen in het gewest
Celebes en Onderhoorigheden onderworpen zelfbestuursonderhoorigen.
Artikel 1.
1. Met de uitoefening der rechtspraak als alleensprekend rechter
zijn belast de betrokken onderafdeelingsboofden, voor zoover die
rechtspraak niet ingevolge afzonderlijke beschikking van den
Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden door landschapshoofden en landschapsdienaren wordt uitgeoefend.
2. De bij hen mondeling of schriftelijk aanhangig gemaakte
burgerlijke zaken en de door hen uitgesproken vonnissen worden
door hen ingeschreven in de registers, die op dezelfde wijze zijn
ingericht als die, welke bij de Magistraten voor gelijke doeleinden in gebruik zijn.
3. De registers worden maandelijks afgesloten en in orginali
ingediend aan het afdeelingshoofd of, waar deze zelf in zijne
hoedanigheid van alleensprekend rechter de registers aanhoudt,
aan het hoofd van gewestelijk bestuur, welke gezaghebbenden in
de hun aangeboden registers zoodanige bemerkingen vermogen
te maken als hun noodig en nuttig voorkomt.
4. De bemerkingen kunnen echter niet leiden tot wijzigingvan de gedane uitspraak.
5. De registers worden aan den betrokken rechter teruggezonden.
Artikel. 2.
1. Het voorzitterschap der inheemsche rechtbanken wordt vervuld door de betrokken onderafdeelingsboofden.
2. Indien zulks in bepaalde gevallen noodig wordt geoordeeld,
kan het betrokken afdeelingshoofd met vergunning van het Hoofd
van gewestelijk bestuur als voorziter van de rechtbank optreden.
3. De werkzaamheden van Inlandsch officier van Justitie bij
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de Inheemsche rechtbanken worden door den Voorzitter opgedragen aan een der ambtenaren of' beambten, die ook met betrekking tot de landsonderhoorigen bevoegd zijn dezelfde werkzaambeden uit te oefenen.
Artikel 3.
1. Het Hoofd van gewestelijk bestuur kan voor een bepaalden
tijd de leden der inheemsche rechtbanken in de uitoefening van
hun ambt schorsen.
2. Hij kan voorts in bijzondere omstandigheden voor een bepaalde zaak de personen aanwijzen, die in de inheemsche rechtbank zullen zitting nemen.
Artikel 4.
1. ü e Voorzitter heeft in de inheemsche rechtbanken de leiding
en een raadgevende stem.
2. Hij is belast met het bijhouden der registers van aangebrachte
burgelijke zaken en van de' behandelde burgerlijke en strafzaken.
3. In de registers van behandelde zaken moeten in het kort
worden aangeteekend de verklaringen van partijen, beklaagde,
getuigen en deskundigen, voorts de raadgevingen van den Inlandsehen Officier van Justitie en van den Voorzitter, en ten slotte
de uitspraak.
4. Elke voor de inheemsche rechtbank behandelde zaak wordt
ingeschreven in een afzonderlijk register, het daarin gesteld vonnis alleen door den Voorzitter onderteekend.
5. Voor iederen beklaagde wordt bovendien een in de Nederlandsche en in de landstaal geschreven vonnis opgemaakt, hetwelk door den Voorzitter en de leden, die aan de behandeling
der zaak hebben deelgenomen, wordt onderteekend.
6. De in een en hetzelfde jaar behandelde strafzaken en burgerlijke zaken worden doorloopend genummerd naar de tijdsorde,
waarin de zaken door de rechtbank in behandeling zijn genomen.
De in het 5 de lid van dit artikel bedoelde vonnissen dragen
hetzelfde nummer als het betrekkelijk register; betreft eene zaak
meerdere beklaagden, dan worden die vonnissen bovendien nog
door toevoeging der letters a, b, e, enz. van elkander onderscheiden.
7. Alle registers van afgedane strafzaken, zelfs die welke vrijspraken bevatten, worden met de in het 5 dc lid van dit artikel
bedoelde vonnissen ten spoedigste, en de registers van behandele
burgerlijke zaken, nadat de termijn voor het aanvragen van herbehandeling op den voet van het 7de lid van artikel 17 der
„Zelfbestuursregelen 1919" is verstreken, na voor zoover noodig
door het betrokken afdeelingshoofd voorzien te zijn van zijn raad,
aan het Hoofd van gewestelijk bestuur ingediend, dat daarop
zoodanige bemerkingen vermag te maken als hem in het belang
der rechtsbedeeling nuttig en noodig voorkomt.
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8. Na behandeling door het Hoofd van gewestelijk bestuur
worden de registers met bijbehoorende vonnissen aan den betrokken voorzitter teruggezonden ter bewaring in het archief',
voor zoover noodig na voorafgaande tenuitvoerlegging.
Artikel 5.
1. Ingeval een vonnis van een inheemsche rechtbank veroordeeling inhoudt tot een vrijheidsstraf voor een jaar of minder,
dan wel geldboete van f 100.— (één honderd gulden) of minder,
wordt het voor de tenuitvoerlegging onderworpen aan het oordeel van het afdeelingshoofd, dat machtiging verleent tot de tenuitvoerlegging dan wel het vonnis met de daartegen bij hem
gerezen bezwaren aan het oordeel van het Hoofd van gewestelijk
bestuur onderwerpt.
2. Bijaldien het afdeelingshoofd zelf als Voorzitter van de
inheemsche rechtbank is opgetreden, wordt het in het eerste lid
bedoeld vonnis in elk geval voor de tenuitvoerlegging aan het
Hoofd van gewestelijk bestuur onderworpen.
3. Indien de Voorzitter van een inheemsche rechtbank van
meening' is, dat aanleiding bestaat tot verbetering of vernietigingvan een onder zijne leiding gewezen vonnis, is hij verplicht daartoe
een gemotiveerd voorstel te doen aan den gezaghebbende, aan
wien de bekrachtiging van het vonnis is opgedragen.
Artikel 6.
1. De veroordeelden tot een vrijheidsstraf voor langer dan een
jaar mogen — voor zooveel de omstandigheden zulks niet noodzakelijk maken — niet naar Makasser worden opgezonden, voordat
het door het Hoofd van Gewestelijk Bestuur bekrachtigd vonnis van
den Voorzitter van de inheemsche rechtbank is terug ontvangen.
2. Omstandigheden, welke dadelijke opzending van veroordeelden,
zonder de bekrachtiging van het betrekkelijk vonnis af te wachten,
noodig maken, zijn: beperkte ruimte in de gevangenis, ziekte,
gevaar voor outvluchting en dergelijke.
3. Bij de opzending van veroordeelden naar Makassar moet aan
het geleide worden meegegeven een geleidebrief en afschriftvonnissen in tweevoud, waarop vermeld moeten zijn de dagteekeningen waarop de veroordeelden in preventieve hechtenis zijn
gesteld en die waarop de vonnissen zijn ten uitvoer gelegd.
Artikel 7.
De vonnissen in burgerlijk geding worden ten uitvoer gelegd
onderscheidenlijk door den Voorzitter der betrokken rechtbank
dan wel door den alleensprekenden rechter.
Artikel 8.
Dit besluit kan worden aangehaald als „Gouverneursbesluit
rechtswezen Celebes".
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Artikel 9.
Dit besluit treedt dadelijk in werking.
Afschrift dezes zal enz.
II.
Toelichting op de nieuwe regeling der rechtspleging in de
Zelfbesturcnde landschappen als bedoeld bij besluit van
den Gouverneur van Celebes en Onderhoorighcden
ddo. 20 October 1923 N°. 1672/11.
Algemeene toelichting. In verband met het in werking treden
van de „ Z e l f b e s t u u r s r e g e l e n 1 9 1 9 " op 1 April 1920 (Staatsblad n°. 822) ontstond de noodzakelijkheid de bestaande Zelfbestuursverordening tot regeling van de Inheemsche rechtspleging
in de Zelfbesturende landschappen van het Gouvernement Celebes
en Onderhoorigbeden te wijzigen.
De in artikel 17 der Zelfbestuursregelen opgenomen algemeene
bepalingen dienden hierbij tot grondslag.
Ter voldoening aan de opdracht, vervat in meergemeld artikel
17 treft men in het nieuwe „Gouverneursbesluit rechtswezen
Celebes" uitsluitend bepalingen aan omtrent de bemoeienis van
het Europeesch bestuur met de Inheemsche rechtspraak. De
verdeeling van de stof over de Zelfbestuursverordening en het
Gouvemementsbesluit onderging dan ook wijziging en werden uit
het vroegere besluit verschillende bepalingen naar de Zcltbestuursverordening overgebracht. Vermeend werd hierdoor te handelen
in de richting van de bedoelingen van den wetgever.
Bovendien werd op 'duidelijke wijze in het nieuwe Gouverneursbesluit bekendgesteld, dat de daarin opgenomen bepalingen met
strekken tot uitvoering van de Zelfbestuursregeling, zooals vroeger
het geval was, doch deze slechts de bemoeienis van het Europeesche
bestuur met die rechtspraak beoogen te regelen.
Vanaf het oogenblik van inwerkingtreding van liet nieuwe
„Gouverneursbesluit rechtswezen Celebes" wordt de inheemsche
rechtspraak in de Zelfbesturende landschappen m dit gewest
alzoo beheerst door drieërlei wettelijke voorschriften t.w.
1. de zelfbestuursregelen 1919 (Staatsblad 1919 N°. 822 jnncto
artikel 3 van Staatsblad 1919 N°. 823);
2. de zelfbestuursregeling rechtswezen Celebes;
3. het Gouverneursbesluit rechtswezen Celebes.
Ter toelichting der nieuwe regeling wordt aan de hand van
desbetreffende artikelen het volgende opgemerkt,
Zelfbestuursregeling Rechtswezen Celebes.
Art. 1. Dit artikel behoeft geen toelichting, aangezien het ongewijzigd uit de vroegere regeling werd overgenomen.
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Art. 2. Tn verband niet artikel 17 lid 7 der „Zelfbestuursregelen
1919" waar voor eene eventueel mogelijke herbehandeling de
grens werd gesteld op een geschilwaarde van f 100.— wordt de
bevoegdheid van den alleensprekend rechter in de zelfbestnrende
landschappen rechtsprekende in burgerlijke zaken, in afwijking
van de analoge bepalingen bij de Gouvernementsrechtspraak voor
de Magistraten, gesteld op f 100.—.
Vonnissen van den Alleensprekend rechter in burgerlijke zaken
(tot en met f 100 geschilwaarde) gaan dus onmiddellijk na den
uitspraak in kracht van gewijsde (vide artikel 17 lid 7 Zelfbestuursregelen 1919).
Aan de misdrijven door den alleensprekend rechter te berechten
werd in verband met artikel 315 van het Wetboek van Strafrecht
nog toegevoegd het misdrijf van „eenvoudige beleediging" zulks
in afwijking »net de vroegere regeling.
Overigens werd de bevoegdheid van den alleensprekend rechter
geheel in overeenstemming gebracht met die van den Magistraat
•bij de Gouvernementsrechtbank.
Art. 3. Dit artikel werd ten deele overgebracht uit het vroegere
Gouverneursbesluit naar de Zelfbestuursregeling (vide algemeene
toelichting) en vereischt geen nadere toelichting.
Art. 4. De mogelijkheid tot het zitting nemen van een Mohammedaanschen schriftgeleerde wordt uitdrukkelijk vermeld in navolging van het voorkomende in artikel 7 van het Reglement op
de rechterlijke organisatie en het beleid der Justitie in Nederlandsch-Indië.
In lid 2 wordt de aanwezigheid van den Inlandsen Officier
van Justitie vereischt voor het wettig houden van eene zitting.
Hoewel de opdracht van de functien van Inlandsen Officier
van Justitie aan een landsdienaar in theorie onjuist en minder
eigenaardig is, werd deze bepaling niettemin gehandhaafd, in
verband met moeite en zorg, die de aanstelling baart van dergelijke functionarissen, bezoldigd uit de landschapskas; in dit
bijzondere geval kwam het verantwoord voor de theorie te doen
wijken voor de eisenen der praktijk.
Art 5. Uit lid twee kan worden gelezen het bekende adagio, datde eischer in burgerlijke zaken zijne vordering instelt bij de
rechtbank, onder wiens rechtsgebied de verweerder zijne woonplaats heeft.
Jurisdictiegesehillen staan ter beslissing van het Hoofd van
Gewestelijk Bestuur.
Art. 6. Dat de rechtspraak zal worden uitgeoefend overeenkomstig
de bestaande godsdienstige wetten, volksinstellingen en gebruiken,
voor zoover die niet in strijd zijn met algemeen erkende beginselen van billijkheid en rechtvaardigheid blijkt reeds uit artikel
17 der „Zelfbestuursregelen 1919".
Nadrukkelijk wordt de aandacht gevestigd op lid 3, waarin
bekend gesteld wordt, dat a l s r e g e l partijen in burgerlijke
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zaken zelf voor de rechtbank behooren te verschijnen. Uit het
betrekkelijk register van afgedane burgerlijke zaken zal ia de
laatste kolom moeten worden vermeld of al dan niet verzet werd
aangeteekend. De bevoegdheid tot aanteekening van verzet moet
partijen nadrukkelijk onder liet oog worden gebracht.
Art. 7. Dit artikel vereischt geen toelichting en werd geheel
overgenomen uit het Wetboek van Strafrecht voor NederlandsehIndië.
Art. 8. Dit artikel regelt de proces-kosten in burgerlijke zaken,
doch wijkt geheel af van het in artikel 6 der vervallen Zelfbestuursregeling juncto artikel 16 van het vervallen Uitvoeringsbesluit, bepaalde.
De verdeeling van de door de eischende partij te storten procentsgewijze belasting, — thans gesteld op h o o g s t e n s lOpCt.
van den gedanen eisch, onder de zitting gehad hebbende leden
van de rechtbank kwam te vervallen, omdat voor een onvertogen
rechtspraak niet geduld kan worden, dat de leden persoonlijk
voordeel, uit de door hen afgedane zaken, trekken.
De van landschapswege bezoldigde ambtenaren behooren het
zitting-nemen te beschouwen als een deel van hun ambtelijke
taak, waarvoor geen afzonderlijke belooning behoort te worden
toegekend. De niet ambtelijke leden kunnen door de toekenning
van zittingsgeld onafhankelijk van de zaak die behandeld wordt,
schadeloos gesteld worden.
Het h o o g s t e b e d r a g , dat kan worden geëischt is 10 p U .
van de geschilwaarde; na aftrek van de uitgave voor oproeping
van gedaagde en getuigen, behoort het overblijvende deel te
worden terugbetaald. G e s t r e e f d m o e t w o r d e n , t e n e i n d e
n i e t n o o d e l o o s d o o r t e h o o g e p r o c e s - k o s t e n h e t aanb r e n g e n v a n b u r g e r l i j k e z a k e n t e b e l e m m e r e n , bette
heffen percentage zoo l a a g mogelijk te stellen, en ware slechts
bij u i t z o n d e r i n g het thans gebruikelijke maximum bedrag ad
5 pCt. te overschrijden.
E e n e s p e c i f i c a t i e v a n d e v e r d e e l i n g der kosten behoort bij i e d e r r e g i s t e r v a n b e h a n d e l d e b u r g e r l i j k e
z a k e n te worden overgelegd.
Art. 9. Dit artikel vereischt geen nadere toelichting.
Art. 10. De al of niet openbaarheid der zittingen behoort uit
de inschrijving in het register te blijken.
Art. 11. Dit artikel vereischt geen nadere toelichting.
Uit de vroeger bestaande regeling werd weggelaten de vermelding aangaande de priesterraden.
Dit instituut is niet inheemsen, maar de vermelding daarvan
in de vroegere regeling heeft, tegen de bedoeling in, ongelukkigerwijs het gevolg gehad, dat in navolging van elders, op Celebes
meerdere priesterraden in het leven zijn geroepen.
Zelfs indien handhaving der nu bestaande priesterraden onvermijdelijk mocht zijn, werd het niet noodzakelijk geacht, om
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dit instituut in de nieuwe regeling te vermelden, omdat uitspraken
van de priesterraden alleen kracht van vonnis hebben, indien
partijen zich met de uitspraak kunnen vereenigen, en het aan
partijen steeds vrijstaat om hun zaak met voorbijgang van den
priesterraad, dadelijk bij de inheemsche rechtbank aanhangig te
maken. De bemoeienis van den priesterraad gaat dus niet verder
dan die van elk particulier persoon, die zijne tusschenkomst
verleent om tot eene minnelijke schikking te geraken.
Gouverneursbesluit rechtswezen Celebes.
Art. 1. Hoewel voorshands, uitgesloten moet worden geacht, dat de
landschapshoofden als alleensprekend rechter zouden kunnen optreden, werd het toch wenschelijk geacht de mogelijkheid daartoe
open te laten, bijgeval bij uitzondering onder genoemde functionarissen er een was, wien met vertrouwen de uitoefening van
rechtspraak zonder leiding kan worden toevertrouwd.
Het wordt, zooals thans het gebruikelijk is, door mij noodzakelijk geacht dat de registers van de alleensprekende rechters,
ook die van afgedane burgerlijke zaken, na voorzien te zijn van
de eventueele bemerkingen van het afdeelingshoofd, aan mij ter
inzage worden aangeboden.
Art. 2 en 3. Deze beide artikelen vereischen geen toelichting.
Art. 4 en 5. In lid twee van artikel 4 is voor de in behandeling te nemen burgerlijke zaken een nieuw soort register voorgeschreven, n.1. het register van a a n g e b r a c h t e burgerlijke
zaken, waarin iedere aangebrachte burgerlijke zaak wordt ingeschreven, een en ander zooals bijlage III aangeeft. De bedoeling
hiervan is, dat de burgerlijke zaken die reeds zijn aangebracht
en berecht niet nogmaals zullen worden berecht. Het register
behoort jaarsgewijs te worden bijgehouden.
In verband met artikel 5 kan nog ter sprake worden gebracht
artikel 17 lid 6 van de Zelfbestuursregelen 1919. De vonnissen
van de Inheemsche rechtbank waarbij een vrijheidsstraf van één
jaar of minder, dan wel eene geldboete van f 100.— (één honderd
gulden) of minder worden opgelegd zijn voor de ten uitvoerlegging
onderworpen aan het oordeel van het afdeelingshoofd, dat bevoegd
is, de g e v r a a g d e m a c h t i g i n g tot de t e n u i t v o e r l e g g i n g
te weigeren doch meer niet. Het vonnis kan niet worden gewijzigd
dus de opgelegde straf kan ook niet worden verminderd.
Kan het afdeelingshoofd zich met de opgelegde straf of met
de wijze van behandeling niet vereenigen, zoo wordt het betrekkelijk strafregister evenals zulks voor veroordeelingen boven
het jaar het geval is, aan het oordeel van het Hoofd van gewestelijk
bestuur onderworpen. N a d a t de vonnissen, houdende eene veroordceling tot een straf van één jaar of minder dan wel een
geldboete van f 100.— (één honderd gulden) of minder zijn tenuitvoergelegd, behooren de betrekkelijke strafregisters aan het
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Hoofd van Gewestelijk Bestuur ter k e n n i s n e m i n g ' te worden
toegezonden.
Art. 6, 7 en 8. Deze artikelen vereisclien geene toelichting.
Ten slotte zij nog medegedeeld, dat de registers van afgedane
burgerlijke zaken met een geschilwaarde van meer dan f 100.—
(één honderd gulden), zelfs wanneer geen verzet werd aangeteekend als bedoeld bij artikel 17 lid 7 der Zelfbestuursregelen
1919, n a de tenuitvoerlegging, door tusschenkomst van het afdeelingshoofd aan het Hoofd van Gewestelijk Bestuur ter k e n n i s n e m i n g behooren te worden toegezonden.
Makasser, 20 October 1923.
De Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden,
F. C. Vorstman.
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N°. 42.
DORPSRECHTSPRAAK EN -TUCHTRECHT (1923).
Uit een briet' vau den gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden
13 Februari 1923 aan den directeur vau biunenlandscb bestuur.

van

. . . . Uit de onderafdeeling Saleier werden mij de volgende
gegevens verstrekt.
Komt [in Bonea] een buffel in te velde staand gewas en wordt
[hij] binnen den aanplant gevangen, dan wordt het dier geslacht
en gelijk verdeeld tusschen den eigenaar van den aanplant en
dien van het dier. Weder buiten geraakt zijnde mag het niet
meer worden gevangen voor het doel als voren: „men zou een
ander dier dan het schuldige kunnen pakken".
Boeki, Bontobangoen, Bala-Boelo Layolo en Tambolongan hebben gelijken rechtsregel als Bonea; Barang-Barang past dezen
enkel toe, als de schade belangrijk wordt geoordeeld. Bij geringe
schade wordt te Barang-Barang f 3.— vergoeding gegeven.
Een andere regeling geldt te Tanette, Balangmata en Onto:
daar wordt de geraamde schade vergoed, terwijl de buffel, tot
de voldoening daarvan, bij het kampoenghoofd blijft.
Men spreekt uitsluitend van „buffel", doch voor andere soorten
vee geldt hetzelfde.
Wordt een vrouw zwanger bevonden buiten echt, dan heeft
een onderzoek plaats naar het vaderschap. Bekent de aangewezene, dan huwt hij de vrouw en heeft de zaak verder het
normale verloop; ontkent hij echter, tegen getuigenverklaringen
in, en weigert hij de zwangere te huwen, dat wordt hij veroordeeld tot betaling van de halve mas-kawin.
Heeft een oelama of leube eenigen godsdienstigen regel overtreden, dan moet hij een geit slachten. Na reiniging van de missigit wordt dan het offer verorberd.
Iemand die, in dronkenschap, braakt voor het huis van den
opoe moet een geit slachten en dat huis schoonmaken.
Wordt voor de „kabesaran" een feest gegeven, dan wordt door
middel van bekkenslag bekendgemaakt dat het zal beginnen. Na
die bekendmaking is het verboden een sarong uit te hangen op
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eenige van den weg af zichtbare plaats of' een sarong (hoorbaar
van den weg) te slaan bij het wasschen. De sarongs, waarmee
overtredingen hiervan begaan worden, mogen door den bekkenslager in beslag genomen worden.
De losgelden daarvoor (ten voordeele van dien bekkenslager)
te betalen zijn 25 cent per stuk; behalve te Bontobangoen, waarmen het volgende tarief naar aanzien heeft: is de overtreder de
opoe, dan betaalt die f 16; een salawatang betaalt f 8 , een
poenggawa f 4, een glarang f 2, en een dorper f 0.50.
Nog werd vermeld dat „vroeger" bloedschande, bedreven door
een vader met zijn kind, bestraft werd door den delinquent in zee
te dompelen.
Elders kwam het algemeen vóór onze bestuursinmenging voor,
dat het gevoel van recht nauw verband hield met de ingestelde
adat van de overleden voorouders, iets wat in de Toradjalanden
thans nog het geval is en zonder twijfel ook nu nog in de streken onder de sfeer van de Gouvernementsrechtspraak in dit gewest moet bestaan. Overtreding van dat gewoonterecht veroorzaakt o.m. naar vaste overtuiging ziekte onder het gewas. Wordt
vervolgens zulk een ziekte geconstateerd, dan vergadert de geheele kampoengbevolking, en blijkt dan een adatovertreding te
zijn begaan, zoo wordt den dader een boete opgelegd die varieert, al naar gelang van de zwaarte der overtreding, tusschen
een karbouw, een varken, een kip of een hond.
Uit de o n d e r a f d e e l i n g M a r o s werd mij een dergelijk geval -gemeld. In de adatgemeenschap Tanralili bestaat nog de instelling van een penati, zijnde de verzorger van de gaoekang.
Deze raadpleegt bij den aanvang van den westmoessontijd zijn
lontargeschriften en maakt daaruit den datum op van den aanvang
der sawahbewerking. Nalatigheid in het opvolgen van zijn raad
wordt beboet met het betalen van een kip, en een weinig beras
en ketan, dat geofferd wordt om booze geesten te bezweren.
Anders toch zou het gewas met ziekte worden bezocht.
Meer gevallen van dergelijk tuchtrecht zullen nog wel voorkomen.
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N°. 43.
D E E L W I N N I N G VAN VEE (1920).

Uit een brief van den gouverneur van Celebes en Onderboorigheden van
14 April 1920 naar aanleiding van de rondvraag, vermeld in Adatrechtbundel XIX, blz. 451. Zie boven, blz. 16 en 102.

Afdeeling Makassar.
In deze afdeeling is de veepaclit wel bekend.
De ongeschreven overeenkomst wordt aangegaan met betrekkingtot paarden, karbouwen en geiten (ander vee is hier bijkans niet).
Omtrent verplichting tot goed onderhoud door den deelwinner
bestaan geen bepalingen. Vanzelfsprekend acht men hier dat de
deelwinner uit welbegrepen eigenbelang voor goed onderhoud zal
zorgdragen. Bij verhuur van b.v. buffels (bijna altijd voor sawahwerk) is de huurder aansprakelijk en bij sterven van liet dier
moet hij de schade vergoeden. Hij heeft dan het wettelijk vermoeden tegen zich, dat het dier is doodgewerkt, en slechts het door
hem te leveren bewijs, dat de buffel aan een ziekte is overleden,
kan hem van vergoeding vrijstellen.
De deelwinner heeft het onbeperkt gebruik. Dat een eigenaar
het dier gedurende de deelwinning gebruikt, is hier onbekend.
Bij sterven van het dier draagt de eigenaar de schade. Beperkende bepalingen hierop zijn onbekend. Kennisgave van het
sterven is niet voorgeschreven, doch geschiedt altijd. Betaling voor
onderhoud geschiedt nergens.
Een vaste voorwaarde is altijd de gelijke verdeeling der jongen.
De eigenaar ontvangt het eerste jong, de deelwinner het tweede enz.
Een tijdsduur der overeenkomst wordt nooit genoemd. Steeds
echter heeft de eigenaar het recht van terugvordering. Is er echter
reeds een jong, dan kan de deelwinner weigeren om het dier
terug te geven, zoolang geen tweede jong ter wereld is gebracht;
tenzij de eigenaar de helft van de waarde van liet jong voldoet,
kan de deelwinner met goedvinden van den eigenaar het jong
behouden tegen betaling van de halve waarde aan den eigenaar.
Wordt het dier gedurende de deelwinning gestolen, dan lijdt
de eigenaar de schade.
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Alhoewel niet tot de deelwinning behoorend, zij vermeld, dat
uit de streken aan de kust, gedurende den westmoesson, de
buffels in bewaring worden gegeven aan lieden meer in het
binnenland, waar weidegronden zijn. In den westmoesson nl. hebben
de kuststrooken geen voedsel voor de beesten (alles is dan met
rijst beplant). Na afloop van den oogst keeren de dieren terug.
Voor de bewaargeving wordt ± f 4 betaald. Wordt een dier gedurende de bewaargeving gestolen, dan gelden, in tegenstelling
van wat hierboven bij de deelwinning is gezegd, de volgende
bepalingen : Heeft de diefstal gedurende den nacht plaats gehad,
dan draagt de eigenaar de schade. Is het beest overdag ontvreemd,
dan is de bewaarnemer gehouden de halve waarde te vergoeden.
Overigens blijft alle risico voor den eigenaar.
Afdeeling

Bonthain.

Op Saleier komt veepacht niet voor.
In het overige deel dezer afdeeling zijn de gebruiken in de
Bondowoso-regeling volgens de adat in algemeene trekken gangbaar, met dien verstande echter, dat de eigenaar geen schadeloos
stelling of huur behoeft te betalen aan den deelwinner, bijaldien
hij het dier tijdelijk wil gebruiken.
' Voorts is het eerste jong van den deelwinner, het tweede en
het derde voor den eigenaar, enz. Wordt het dier teruggenomen
wanneer er pas één of twee jongen zijn, dan wordt de waarde
hiervan bepaald, en krijgt de deelwinner 1 van die waarde in
geld uitbetaald.
Sterft het dier door schuld van den deelwinner, dan betaalt
deze de volle waarde. Is het buiten zijn schuld gestorven, dan
wordt toch steeds een kleine vergoeding gegeven aan den eigenaar,
doch eischen kan deze die niet.
A f d e e l i n g S o e n g g o e m i n a s a.
Onderafdeeling Goa.
Het contract wordt aangegaan met betrekking tot karbouwen
en paarden.
De deelwinner is met het onderhoud belast en verplicht in te
staan voor goed onderhoud.
Hij mag het in deelwinning gegeven dier te zijnen voordeele
gebruike b.v. voor veldarbeid, mits het dier daardoor niet in
waarde achteruitga. Bij gebruik door den eigenaar wordt geen
betaling gevraagd, mits de eigenaar liet dier niet te veel gebruikt.
Sterft het dier in handen van den deelwinner, dan draagt de
eigenaar de schade, tenzij hij aannemelijk maakt, dat de dood te
wijten is aan gebrekkige zorg door den deelwinner. Soms wordt
dit zekerheidshalve uitdrukkelijk bedongen, maar noodig is liet niet.
Is het dier in handen van den deelwinner gestorven of ziek
geworden, dan is deze gehouden aan den eigenaar kennis te
I
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geven en hem uit te noodigen naar het dier te komen zien.
Maakt de eigenaar dan geen aanmerking op de behandeling, dan
verliest hij zijn recht om een beroep op slechte verzorging te doen.
De eigenaar is in het algemeen niet gehouden voor het onderhoud te betalen ; de deelwinner volstaat in het algemeen met afstand van de helft van de jongen. De vraag, voor wien het eerste
jong is, voor den eigenaar of voor den deelwinner, wordt plaatselijk
verschillend beantwoord.
De eigenaar is bevoegd het in deelwinning gegeven dier terug
te nemen wanneer hem dit goeddunkt. Bij drachtigheid moet
evenwel schadeverhoeding aan den deelwinner gegeven worden.
Het voordeel, dat de deelwinner heeft genoten b.v. voor gedanen
veldarbeid, wordt nooit in aanmerking genomen. Neemt de eigenaar
zijn dier terug omdat het slecht wordt behandeld, dan vervalt de
vergoedingsplicht.
Onderafdeeling Takalar.
Onderling hulpbetoon onder de bevolking van de onderafdeeling
Takalar — evenzoo van de overige Makassaarsche landen —
heeft plaats bij onderlinge overeenkomst bij uitleenen en verzorgen
van vee.
A. U i t l e e n e n v a n v e e (buffels).
Wordt een buffel uitgeleend voor een periode van sawab.bewerking voor 1 | maand, dan ontvangt de eigenaar na den oogst
50 bossen padi à 1 2 | kati. Wordt een span uitgeleend, dan worden
voor den rechtstreekschen 1 ) buffel (die helpt trekken) 47 en
voor den linkschen (die direct den ploeg trekt) 50 bossen padi
aan den eigenaar gegeven. Sterft een dier dieren, dan ontvangt
de eigenaar de beloofde bossen padi, doch het dier wordt niet
vergoed.
De buffels moeten goed verzorgd worden, want gebeurt zulks
niet, dan kan de betreffende persoon van niemand meer buffels
in leen krijgen.
B. V e r z o r g e n v a n v e e (buffels en paarden).
Een verzorger ontvangt per jaar voor eiken volwassen buffel
10 bossen padi. In de laatste drie jaren is in de regentschappen
Laikang en Bangkala hiervan afgeweken en ontvangt er de verzorger voor eiken buffel per jaar f 2 (waarde 10 bossen padi in
normale tijden). Indien is overeengekomen in plaats van padi of
geld recht te hebben op een gedeelte der jongen, dan ontvangt
de verzorger eerst nadat vier jongen geboren zijn één er van,
door den eigenaar aan te wijzen. Bij eventueele kwesties, of indien de eigenaar ziet dat er niet goed voor zijn vee wordt gezorgd, wordt het dier teruggenomen en ontvangt de verzorger de
waarde in padi of geld van één jong, varieercnd tusschen f6.50 en f 10.
Zoover bekend hebben bij al deze onderlinge overeenkomsten
nooit onregelmatigheden plaats gehad.
') Jieohtschen ? — Noot van de commissie.
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Onderafdeeling Djeneponto.
District Maladji.
1. Het contract wordt aangegaan met betrekking tot paarden en
karbouwen.
De deelwinner is met het onderhoud belast en verplicht in te
staan voor een goede verzorging.
Hij mag het dier voor korten tijd verhuren (l à 2 dagen) zonder
voorkennis van den eigenaar. De huur is dan voor den deelwinner. Voor langen tijd mag het dier slechts verhuurd worden
met medeweten van den eigenaar; deelwinner en eigenaar krijgen
elk de helft van de huur, indien het dier gedurende dien tijd
in onderhoud is bij den huurder; blijft het echter in onderhoud
bij den deelwinner, zoo is f van de huur voor den deelwinner
en | voor den eigenaar.
Wenscht de eigenaar het dier zelf te gebruiken, zoo is de
deelwinner verplicht, zonder recht op eenige schadevergoeding,
het dier op eerste aanzegging af te staan. Wanneer de deelwinner
en de eigenaar tegelijkertijd het dier noodig hebben, gaat de
eigenaar voor.
Indien de deelwinner met de dieren uitsluitend de sawabs van
den eigenaar bewerkt en later de padi ook oogst, zoo is de
helft van de opbrengst voor den deelwinner. Gebruikt echter de
deelwinner de dieren, behalve voor de sawahs van den eigenaar,
ook voor zijn eigen sawahs en oogst de eigenaar zijn eigen padi,
zoo- heeft de deelwinner geen recht op een gedeelte van den
oogst (bakoe toeloeng). Wordt door een derde het dier gebruikt
om daarmee de sawahs van den eigenaar te beploegen, terwijl
het dier gedurende dien tijd in onderhoud blijft bij den deelwinner, zoo is j opbrengst der sawahs voor den eigenaar en fvoor den bewerker, die echter verplicht is aan den deelwinner
van 40 tot 100 bossen padi mee te geven (al naar gelang van
de grootte van den oogst). Gebruikt de eigenaar zelf de karbouwen om zijn eigen sawahs daarmee te bewerken, zoo geldt
als regel, dat de deelwinner na den oogst 3 mansvrachten padi
mag halen bij den eigenaar der dieren; bij kan zulks echter niet
als een recht doen gelden.
Sterft het dier in handen van den deelwinner of wordt het
gestolen, zoo is de schade voor den eigenaar. De deelwinner is
echter verplicht terstond kennis te geven aan den eigenaar.
Anders is hij gehouden de schade te betalen, indien hij niet
overtuigend kan aantoonen, dat de diefstal werkelijk heeft plaats
gehad, of dat het dier zijn natuurlijken dood is gestorven.
Bij de pacht van wijfjeskarbouwen en van merries krijgt de
deelwinner bij het vierde jong er één. Hij mag zelf het jong
(veulen) kiezen, echter niet het eerste. Geeft de deelwinner het
dier terug voordat het viermaal geworpen heeft, zoo heeft de
deelwinner nergens aanspraak op.
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Neemt de eigenaar het dier terug, uit oorzaak van verwaarloozing, zoo is hij den deelwinner evenmin iets verschuldigd.
Neemt de eigenaar het dier terug om redenen buiten den
deelwinner gelegen, zoo betaalt hij den deelwinner na het eerste
jong 2 real = f 4, na het tweede jong 4 real — f 8 en na het
derde jong één jong, echter niet het eerste.
II. Wordt liet dier in pacht genomen uitsluitend om het jong,
zoo mag de deelwinner buiten voorkennis van den eigenaar het
dier niet verhuren. Bij verhuur is de geheele huur voor den
eigenaar. De eigenaar kan naar eigen verkiezing hiervan een
gedeelte afdragen aan den deelwinner. De deelwinner heeft dan
na het derde jong recht op één jong, echter niet op het eerste.
Geeft de deelwinner het dier terug en neemt de eigenaar het
terug uit oorzaak van minder goede verzorging, zoo betaalt de
eigenaar aan den deelwinner: na het eerste jong 2 real = f 4,
na het tweede jong 4 real = f 8. Wordt echter liet dier na het
tweede jong door den eigenaar teruggenomen om redenen buiten
den deelwinner gelegen, zoo heeft de deelwinner recht op een
van de twee jongen.
III. Het verzorgen van hengsten, met het doel ze te verkoopen.
Te voren wordt de prijs van het paard vastgesteld. Wordt er
winst op gemaakt, zoo is de winst soms geheel, soms voor de
helft, voor den deelwinner. Wordt het paard voor den eenmaal
vastgestelden prijs verkocht, zoo ligt het geheel aan den eigenaar,
wat hij den deelwinner wil geven (hangt af van den duur van
het onderhoud).
Districten Binamoe en Aroengkeke.
Het contract wordt aangegaan met betrekking tot karbouwen
en paarden ongeacht het aantal.
De deelwinner is met het onderhoud belast en verplicht in te
staan voor goed onderhoud. Hij mag het (de) in deelwinning
gegeven dier(en) te zijnen voordeele gebruiken, b.v. voor sawahen veldarbeid en als lastdier; in de laatste hoedanigheid echter
slechts van tijd tot tijd (niet voor handelsdoeleinden). Ook mag
hij het (de) dier(en) uitleenen aan een derde, doch slechts na
toestemming van den eigenaar, die dan de huur daarvoor ontvangt. Hij draagt hiervan rfc -j af aan den deelwinner.
Wenscht de eigenaar het (de) dier(en) zelf te gebruiken, zoo is
de deelwinner verplicht, zonder recht op eenige schadevergoeding,
het (de) dier(en) op de eerste aanmaning af te staan. Wanneer
deelwinner en eigenaar tegelijkertijd het (de) dieren(en) noodig
hebben, zoo gaat de eigenaar voor.
Sterft een in deelwinning gegeven dier in handen van den
deelwinner of wordt het gestolen, zoo draagt de eigenaar de
schade, mits de deelwinner zoo spoedig mogelijk berichte. Verzuimt hij zulks zonder geldige reden, zoo is de schade voor den
deelwinner.
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De duur van het contract is vier jaar 1 ).
De eigenaar is in het algemeen niet gehouden voor het onderhoud te betalen. Wordt liet (de) dier(en) na één of twee jaar teruggegeven door den deehvinner, zoo behoeft de eigenaar niets te
betalen. Wordt het (de) dier(en) na drie jaren teruggegeven, zoo
betaalt de eigenaar 4 real = f 8 2 ). Bij het eindigen van het
contract (na vier jaar) heeft de deelwinner recht op één jong, hetwelk reeds hij het derde 3 ) jaar door den eigenaar moet worden
aangewezen aan den deelwinner.
Wordt het (de) dier(en) door den eigenaar teruggenomen, ook
zelfs wanneer slechte verzorging de oorzaak is, zoo betaalt de
eigenaar aan den deelwinner na 1 jaar 1 real = f 2, na 2 jaar
2 tot 2 | real = f 4 tot f 5, na 3 jaar 4 real = f 8 , na 4 jaar
het jong dat het derde jaar reeds werd aangewezen.
Afdeeling

Parë-Parë.

In verscheidene streken ontbreken vaste adatregelen op dit
punt. Vooral in Sidenreng Bappang gaan veelal personen van adel
of stand, in het bezit van kudden karbouwen, overeenkomsten
als hier bedoeld aan met gewone lieden.
Een onderzoek heeft, wat aangaat Sidenreng, Parë-Parë, en
enkele streken in het Pinrangsche, uitgewezen, dat bij de in den
regel mondelinge overeenkomst — welke ook, hoewel dat minder
vaak voorkomt, paarden, geiten en schapen kan gelden — het
gebruik der dieren, zooals van karbouwen voor den sawaharbeid,
niet vanzelfsprekend is doch bepaald afhankelijk van een bijzonder
beding of van voorafgaande toestemming van den eigenaar.
De meest gewone overeenkomst zonder meer, b-v. bij karbouwen,
is die, waarbij deze geen veldarbeid verrichten en het voordeel
voor den deelwinner alleen gelegen is in de toewijzing van een
deel van de jongen of van de opbrengst daarvan (gewoonlijk in
de verhouding van \ voor den deelwinner en f voor den eigenaar).
De eigenaar heeft voorts te allen tijde het recht de in deelwinning
gegeven dieren terug te nemen of tijdelijk te gebruiken, zonder
tot eenige schadevergoeding aan den deelwinner verplicht te zijn;
ook al heeft deze nog geen voordeel genoten.
Deze regeling, voorvloeiende uit of verklaarbaar door de
bijzonder geringe verzorging voor de voeding der dieren benoodigd,
die men toch gewoonlijk op daarvoor in voldoende ruime mate
aanwezige weidegronden laat grazen, is verschillend van de Bondowososche regeling. Kwesties over onvoldoende verzorging komen
door den bovenbedoelden gunstigen factor ten opzichte van voeding
en verzorging ook niet voor. Vandaar dan ook, dat bij sterven
van de ter verzorging gegeven dieren gewoonlijk een aansprakelijkheid van den deelwinner in het geheel niet ter sprake komt, indien
!) Voor paarden drie jaar.
2
) Bij paarden wordt dan één vonlen betaald.
3
) Bij paarden na het tweede jaar.
31

12

ZUID-SELEBËS

178

vooraf slechts kennis is gegeven van de ziekte, welke het sterven
ten gevolge heeft gehad.
Dezelfde naar onze begrippen groote inschikkelijkheid van den
eigenaar toont zich ook in gevallen van diefstal, hetzij in de
weide, hetzij uit kraal of stal, mits slechts kennis gegeven is
aan den eigenaar.
De vermelde bedingen hebben geen betrekking op koeien,
welke tot een zeker getal voorkomen in de onderafdeeling ParëParê en wel in het landschap Soeppa, alwaar zij zijn ingevoerd,
enkele jaren geleden, door den zelfbestuurder aldaar. De verzorger
ontvangt jaarlijks 250 bossen padi als loon, met bevoegdheid de
dieren ook te bezigen voor den sawah-arbeid, terwijl in geval van
verkoop door den eigenaar naar eigen goedvinden te regelen
f 2.50 aan den verzorger wordt uitbetaald.
Afdeeling

Mandar.

Den verzorger wordt niet \, doch i of ^ van de geworpen jongen
vergoed, al naar de soort der verzorgde dieren. Voor karbouwen
is het •$•, voor paarden \ en voor geiten \,
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N°. 44.
SCHAKING (1906—1923).

A.
Circulaire van den gouverneur van Celebes en Oaderhooiigheden van
18 Augustus 1906.

Het is wellicht vrij algemeen bekend, hoe de in dit gewest
bestaande adat met opzicht tot het huwelijk nog uiterst gestreng
gehandhaafd wordt tegenover hen, die zich vermeten door schaking
een vrouw tot de hunne te maken zonder den daarvoor bepaalden
bruidschat te hebben voldaan.
Waar die adat aan de familieleden (toemasi ri = de beleedigden,
de beschaamden) der geschaakte vrouw het recht toekent om den
schaker — althans zoo deze hun gelijke in geboorte is — neer
te leggen, baart het geen verwondering dat, in vergelijking met
zoovele andere gewesten, het aantal gevallen van moord en verwonding in deze streken zoo groot is.
Dat recht is volmaakt in overeenstemming met de ruwe inborst
en het cholerisch temperament der bevolking van Celebes, eigenschappen welke vooral in vrouwenzaken scherper dan elders op
den voorgrond treden.
Nochthans, alhoewel de schakers weten welk lot hun boven
het hoofd hangt, er zich van bewust zijn dat zij vroeg of laat
voor hun daad op gruwelijke wijze moeten boeten, schijnt het
schaken — misschien almede als een gevolg onzer ongelukkige
rechtspleging, die zooveel ongestraft laat wat bestraft diende te
worden — een al meer en meer in zwang rakende manier te zijn
om zich een levensgezellin te verzekeren.
Is nu al bij elk volk de schaking a priori een gevolg van de
natuurlijke passie om een vrouw te bezitten, in onzen archipel,
en op Celebes vooral, is dat misbruik en de daaraan verbonden
treurige gevolgen mede te wijten aan de omstandigheid, dat
dikwijls de adat met opzicht tot den bruidschat niet behoorlijk
wordt nageleefd, dikwerf te veel aan huwelijksgift geëischt wordt,
terwijl die toch voor de drie klassen van vrije lieden — ni. de
i
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adellijken (anakaroengs), de gegoeden (to detjeng) en de minderen
(to sama) — bepaaldelijk is vastgesteld op respectievelijk 44, 22
en 12 realen (1 reaal = f2) en de adat uitdrukkelijk verbiedt
dat personen van een lagere klasse den bruidschat vorderen welke
voor een hoogere klasse is bepaald.
Die regeling, welke, zooals zoovele andere van dien aard, blijkbaar is gemaakt ter voorkoming dat minderen zich op één lijn
zullen stellen met ea [zich] rechten aanmatigen van hen die door
de fortuin of door afkomst hun meerderen zijn, heeft vooral dit
voor, dat door het verbod op te hoogen bruidschat vaak schakingen
en wat daaraan annex is worden voorkomen.
Het is mij evenwel gebleken, dat het euvel niet slechts te
wijten is aan de vaak buitensporige eischen inzake den bruidschat,
doch ook aan de wijze waarop de geestelijkheid haar belangen
dient met voorbijgang van die der bevolking. Uit hebzucht, ter
wille van de haar aankomende gelden voor de huwelijksinzegening
(papanika), sluit de geestelijkheid dikwijls huwelijken na schaking,
onder bepaling dat de bruidschat (soenrang) later kan worden
voldaan, terwijl zij zich vaak mede toeeigent de boete op de
schaking (tongko siri), welke rechtens den ouders van het geschaakte meisje competeert. Daardoor worden dus feitelijk de
vicieuse toestand bestendigd, blijft de gehuwde schaker het bedrag van den bruidschat schuldig tegenover de familieleden zijner
vrouw, en behouden dezen derhalve het recht voor die schuld
hem naar het leven te staan.
Het behoeft geen betoog dat het op den weg van het Europeesch bestuur ligt om in den geschetsten toestand zooveel mogelijk
verbetering' te brengen, zoo door bij de hoofden aan te dringen
op betere navolging door de bevolking van de adat met opzicht
tot voor elke klasse vastgestelden bruidschat, als door aan de
hebzucht en de onwettige handelingen der geestelijkheid paal en
perk te stellen. Meerdere inmenging van het Europeesch bestuur
in de onderwerpelijke aangelegenheid is een eersten eisch, wil
er voldoende controle bestaan op het doen en laten in deze van
hoofden en geestelijkheid, wier belangen dikwerf zoo nauw samengaan ten prejudice van de bevolking. Door zoowel ter hoofdenvergaderingen als bij andere gelegenheden te toonen, dat ons die
meerdere inmenging ernst is, zal het direct bij den Europeeschen
bestuurder inbrengen van klachten over schakingen door de bevolking niet uitblijven. En in die richting moet het streven zijn,
wil men het heft in handen krijgen om, zonder nog de adat te
schenden, partijen voldoening te schenken, bloedvergieten te voorkomen.
Worden nl. klachten over schaking ingebracht en verlangen de
ouders of hun wettige vervangers (walli) het geschaakte meisje
terug te hebben, dan voldoe men zooveel mogelijk daaraan. Men
zal dan gewoonlijk slechts eenige tcgenstribbeling van het ontvoerde of weggeloopen meisje ondervinden, die evenwel spoedig
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na eenigen druk van de zijde van den besturenden ambtenaar
zal ophouden. Is een schakingszaak geen verder stadium ingetreden, d.w.z. heeft bloot schaking plaats gehad zonder eenige
verdere complicatie, dan is volgens landsgebruik de kwestie met
de teruggave van het meisje afgedaan. De ouders zoeken dan
gewoonlijk een of ander familielid om het meisje te huwen en
daarmede is de aangedane beleediging uitgewischt. Aan de geestelijkheid zal evenwel uitdrukkelijk dienen te worden bekendgemaakt, dat zij alleen huwelijken mag sluiten wanneer voldaan is
aan het volgende:
I e . de verklaring van beide partijen dat zij met elkaar in den
echt wenschen te treden. 2e. de toestemming der ouders of wettige vervangers (walli), en 3 e . dat de bruidschat betaald en dooide familieleden ontvangen is.
In strijd daarmede handelende geestelijken dienen voor bestraffing dan wel ontzetting uit hunne bediening' in aanmerkingte worden gebracht, onverminderd bet recht van den Europeeschen
bestuurder om, zoo de ouders zulks verlangen, het huwelijk nietig
te verklaren.
Door stipt daaraan de hand te houden, hoofden en geestelijkheid in dat opzicht binnen bepaalde grenzen aan banden te leggen,
kan een geschaakt meisje niet trouwen zonder toestemming barer
ouders en zonder dat aan de adat is voldaan.
In Zuid-Boni werd reeds sedert eenigen tijd met verrassend
resultaat boven omschreven regeling ingevoerd, zoodat ik vertrouw
dat die ook elders in het gewest zonder noemenswaardige bezwaren tot uitvoering zal kunnen worden gebracht.
Is hiermede door mij het schema aangegeven, waarop ik mij
voorstel dat deze zaak algemeen ter hand kan worden genomen,
de practische geest en verruimde blik, welke den waren bestuurder
belmoren te kenmerken, dienen de détails dezer voor de rust en
orde zoo belangrijke aangelegenheid aan te vullen, m verband
met de plaatselijke toestanden en de gewoonten en gebruiken
der bevolking van elk ressort.
Onder aanteekening dat ik telken jare m den loop van het
eerste kwartaal, over het afgeloopen jaar, aanvangende met 1908,
zakelijk doch volledig bericht tegemoetzie nopens de resultaten
onzer inmenging in de onderwerpelijke aangelegenheid, dient deze
circulaire als zijnde van blijvenden aard, opgenomen te worden
in het redster bedoeld bij mijne circulaire van 27 April a. p.
N°. 1742/2.
B.
Brief van den gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden van 5 Juni 1923.

De verschillende soorten van schaking laten zich indeelen in
vier hoofdcategorieën :
a. schaking van een minderjarige vrouw met hare toestemming,
doch tegen den wil van haar ouders of voogden;
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b. schaking van een minderjarige vrouw tegen den wil van
haar zelf en van haar ouders of voogden;
c. schaking van een meerderjarige vrouw, met haar wil, doch
tegen die van haar broeders, kinderen (indien weduwe), enz.;
d. schaking van een meerderjarige vrouw tegen haar wil.
Dat artikel 332 Wetboek van Strafrecht niet geheel beantwoordt aan de in 1915 uitgesproken verwachting, vindt zijn
oorzaak in het volgende:
Ie. Het geval onder c is niet strafbaar gesteld. Toch gaven
deze schakings-gevallen nog eenige malen aanleiding tot een
moord- of mishandelingszaak, doordat de broeder of het kind
van de vrouw den schaker overhoopstak of hem kwetsuren toebracht.
2e. De schakingsgevallen onder a vermeld zijn de meestvoorkomende. Evenwel vindt artikel 332 lid 1 Wetboek van Strafrecht
voor deze schakingsdelicten bijna n o o i t toepassing, aangezien
deze gevallen meestal in der minne worden geschikt, vaak zonder
tusschenkomst van het bevoegd gezag of van de geestelijken,
terwijl bij niet tot stand komen van zulk een schikking het
Europeesch bestuur gewoonlijk zijn tusschenkomst verleent, dat
vervolgens :
a. alsnog een minnelijke schikking bereikt;
b. de geschaakte dochter, beschaamd gemaakt, doet berusten
in een teruggave aan haar ouders of haar voogden.
Hoewel de naaste familieleden van de vrouw volgens de adat
straffeloos den schaker en zijn medeplichtigen mogen dooden,
tot het oogenblik, waarop de vrouw in veiligheid is, — d.w.z.
ondergebracht in het huis van den schaker of van zijn kennissen
of bij het betrokken hoofd of geestelijke —, vindt deze eigenrichting
tegenwoordig lang zooveel toepassing niet meer als vroeger, als
gevolg van de wetenschap bij de bedrijvers, dat zulke wraaken als gevolg daarvan weerwraakgevallen onder onzen invloed
zwaar gestraft worden; dus n i e t omdat men, met artikel 332
Wetboek van Strafrecht achter zich, zich met een klacht tot den
rechter kan wenden. Een minnelijke schikking bevredigt volkomen
het rechtsgevoel der bevolking en maakt een toepassing voor
deze gevallen van schaking van artikel 332 Wetboek van Strafrecht overbodig.
3e. Artikel 332 Wetboek van Strafrecht vindt steeds toepassing
voor de delicten, onder b en d vermeld. Daar hier een persoon
is aangerand, bestaat er voor de betrokken bevolking geen enkele
reden op cene andere oplossing voor de bevrediging van haar
rechtsgevoel aan te sturen. Evenwel komen deze schakingsgevallen
slechts zelden voor.
Toch zou nog van een gunstige werking van artikel 332 Wetboek van strafrecht kunnen worden gesproken, zij het dan ook
slechts ten aanzien van de zich schaar« voordoende delicten
onder b en d vermeld.
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N°. 45.
LOSSE GEGEVENS (1695—1902).

[1695, lijk B o n ë ] . . . dit woord canjar begrijpt de actie, die zij
na lands wijse gewoon zijn, te gebruijken, om hun hoogste betuijgiüg van trouwe te doen : de voornaemste onder haar komen
met schild en lancie zeedig uijttreeden, tot voor de Baleeuw [Port.
baileo, verheven plankier of dansvloer], wanneer zij het schild
neder'werpende de Lancie in de aarde steecken, hebbende dubbeld geweir op de heup gegord naamlijk een kris off korte dagge,
en een buijksnijder
en springen dan lustig en verward, als
in een dolle rasernij sijlings uijt, onder 'troepen en springen in
groten ernst, dat se d'E Compe getrouw blijven [enz.]
°
TNI- 1902, blz. 442.
Uittreksel uit een boek van Daëng Mabela Opoe Mantjocna
van Bonerate : . . . .
.
Ad V. Gewoonten bij de vereeniging van eene slavin met een
vrijen man en omgekeerd.
Een vrij mensch mag niet tot slaaf worden gemaakt, wel een
slaaf tot een vrij mensch. Wanneer eene slavin met een vrij man
huwt dan mag de man niet over haar beschikken naar zijnen
wil. Is de man slaaf en wil de heer den soenrang (huwelijksgift)
betalen, dan mag de slaaf dien weigeren, zonder dat de heer
daartegen zich verzetten moet.
Bij verdeeling van goederen van een slaaf, krijgt de vrije man
twee deelen, de slaaf één deel. Is een slaaf door zijn heer als
kind aangenomen en laat de heer bij zijn overlijden schuld na,
die de zoon van den overledene wèl, doch de slaaf niet wil betalen, dan heeft de zoon het recht hem te verkoopen.
Als een vrij man met eene slavin trouwt e» kinderen bij haar
verwekt, dan krijgt de man zijn deel, ook als hij geen soenrang
betaald heeft.
Is daarentegen de man slaaf en de vrouw vrij, dan heeft de
man op de kinderen geen rechten.
Ad VI.
Pleegt iemand een moord en wordt de dader door de familie
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van den overledene niet afgemaakt, dan wordt hij door den Hadat
gestraft met eene geldboete van 44 reaal of 88 gulden.
Behoort de vermoorde tot de familie van een Galarang, dan
bedraagt de boete 66 reaal of 132 gulden en is de vermoorde
een Anag Kraëng, 88 reaal of 176 gulden.
Is echter de vermoorde of wel de moordenaar-zelf een lid van
de familie van den Bonto of den Opoe Mantjoana, dan moet de
misdadiger worden afgemaakt.
J. A. Vink in TNI. 1901, blz. 335—341
(naar aanteekeningen van J. A. Bakkers).
Halverweg Segeiïe en Tanette ontmoette de heer Bakkers . . .
drie vluchtelingen, waarvan er 2 des doods schuldig waren, de
een, omdat hij een bijzit van Aroeng Oedjoeng „bezwangerd"
had, de andere, wijl deze met eene nicht van Tanette's leenvorstin gemeenschap had gehad. Voorts kwam de heer Bakkers
te vernemen, dat eene zekere vrouw Tjambäroe, die de kantoorlamp van de Vorstin gebroken had, daarvoor gestraft geworden
was, door met haar teenen gedurende 2 X 24 uur tusschen gespleten bamboe (ni epe) gewrongen te zitten . . .
J. A. Vink in TNI. 1902, blz. 263 (naar
aanteekeningen van J. A. Bakkers).
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N°. 46.
G E G E V E N S N O P E N S Z U I D O O S T - S E L E B E S (1917-1919). ,

I. Uit: Zendingsblaadje van de Nederlandsen e Zendingsvereeniging, nos. 454, 456, 457 (1917).
K o l a k a bestaat nog maar weinige jaren. De menseben die
daar nu wonen, in dat dorpje bijeen, woonden tot voor korten
tijd verspreid in bet oerwoud: bier een but en daar een but
zeer zachtaardige menschen, maar — al was het dan ook
oniler 'den drang hunner godsdienstige beschouwingen —^ uitgaan
op een sneltocht deden zij maar wat vaak. Vau zoo'n tocht
kwamen zij dan terug met' een paar gesnelde koppen hunner
vijanden; koppen, die zij dan in triomf terugbrachten naar hun
dorpen, en die dan ook in triomf
werden opgehangen in hun
doudenhuis of gelegd op de graven hunner dooden
De Nederlandsche Regeering, die poogde rust en vrede te brengen
in dat land kon dat niet toestaan en liet de menseben bijeen
gaan wonen in dorpen , . . .
Nu zij dan geen werkelijke koppen meer kunnen snellen, snijden
zij koppen van hout en leggen die op de graven hunner afgestorvenen.
T o M a r o n en e. De vrouwen tellen niet mede m deze maatschappij. Vraagt ge naar het aantal inwoners van dorp of gehucht,
dan krijgt ge het getal mannen.
II. Uit: Orgaan der Nederlandsche Zendingsvereeniging(1918,1919).
De vraag rijst
bij ons : „Waarom viert men zulk een feest
[moloelo,] waarbij kippen, rijst en karbouwenvleescb wordt gegeten?". Ik vroeg het aan de kapala en die verklaarde mij, dat
bet geheel ten doel heeft de geesten te verzoenen, door hen een
gedeelte van het gebruikte te geven. Er heerschte ziekte op Ba'oela
en men trachtte de onheilen op deze wijze af te weren. Verder
wordt het moloelo gehouden bij gelegenheid van bet uitplaiiten
der rijst en ook als de oogst binnen is. Vroeger ging bier altijd
een sneltocht aan vooraf.
Meestal heeft ook een schijngevecht (mewanda) plaats
(1918 blz. 46—47).
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Makole [vorst, districtslioofd bij de To Mekongka] werd in
vroeger tijd slechts iemand van geboorte. Uit de edellieden (Anakia') kwamen de vorsten voort. Dat is nu echter veranderd door
de „Companie" en mede door de omstandigheden. Er is vroeger
en er wordt nu nog naar gestreefd, de vorsten van geboorte als
zoodanig te laten bestaan, mits zij goed en rechtvaardig regeeren
Over het algemeen zijn de vrouwen bij de To Mekongka weinig
geacht. Zeggingschap hebben ze haast niet, en veel wordt van
haar gevergd. Zij bewerken haar tuin, gaan hout zoeken in het
bosch, dragen verschillende producten mijlen ver naar de kust,
enz
vrouwen van hoofden [laten echter het werk doen door
anderen, evenals hun echtgenooten].
Sarea (Sareang = sergeant = onderdorpshoofd) . . . . Vroeger
waren er geen kapala's [dorpshoofden] voordat ons bestuur zich
hier liet gelden. Het dorpsbestuur bestond uit To'ono motoea
(oudsten), die weer werden bijgestaan in de rechtspleging door
z.g. Pabitara's (raadslieden)....
In vroegere tijden werd het land bestuurd door één Bokeo
(hoogste vorst), verschillende Makole's en To Ono Motoeo (oudsten).
In elke plaats van beteekenis werd de rechtspraak in kleine geschillen beoefend door Pabitara's. Nu zijn ze nog wel scheidsrechters, maar hun invloed is zeer gering, omdat het Bestuur te
Kolaka rechtspreekt (1918, blz. 76—78).
De huisjes staan op palen. Ze zijn licht gebouwd, en gaan ze
vervallen dan bouwt de eigenaar een ander. Materiaal is er in
overvloed in het woud. De To Mekongka gebruikt bij dit bouwen
geen enkelen spijker; hij bindt alles met rotan (oewe). . . . De
ruimte in zoo'n huis is gewoonlijk niet in kamertjes verdeeld,
't Is één ruimte; soms zijn de slaapplaatsen door een enkele mat
afgescheiden van het o v e r i g e . . . . (1918, blz. 93—94).
Er is een mooi stuk land, waarop reeds eenige klapperboomen
staan waarachter zich een prachtig veld voor rijstverbouw uitstrekt.
Iemand bouwt er een huisje, doch mag daar alleen pisang (poendi)
of taipa (mangga) planten. Het terrein is alleen begroeid met
struiken en de Mekonggaër mag alleen rijst planten, waar geboomte staat. De zielen der voorvaderen (mboeë) zouden vertoornd
zijn, wanneer zij het anders deden en het op hen wreken. Er
zijn dorpen, waarvan de voorvaderen in de vlakte woonden, zij
mogen a l l e e n rijst planten in de vlakte (welke evenwel beboscht
moet zijn : de Mekonggaër mag nooit in de alang-alang — met
gras begroeide vlakte — tonga oena, een rijstveld aanleggen). De
landbouw zelve is weder aan vele godsdienstige ceremoniën gebonden. Dit begint reeds als men er aan denken gaat in het
woud een plaats voor tuin te zoeken. Dan moeten allen, mannen,
vrouwen en kinderen, naar de plaats waar hun Sangïa heet te
verblijven om te offeren (mo-akoi). De priester (boe-akoi) ontvangt de gaven en offert d i e . . . . Is de plaats eenmaal gekozen,
dan wordt daar een tandaino opgericht, bestaande uit een aan
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den top bekerfden paal. Deze wordt in den grond gezet en daaromheen in schuine richting 6 tot 8 p a a l t j e s . . . . Hier wordt
weder geofferd door allen, en nu kan liet neerkappen beginnen
(moseleï). Is het veld van onkruid gereinigd, het hout weggebrand
en het geheel ompaggerd (van eene dichte omheining (owàla) voorzien), dan kan geplant worden. De genoemde omheining mag
ook al weer niet willekeurig worden gemaakt, doch mag alleen
gemaakt worden zooals door de vaderen is voorgeschreven. Men
plaatst 2 M. lange stokken (paarsgewijze met 15 c.M, tusschenruimte) in den grond en daartusschen wordt allerlei hout gelegd,
totdat de omheining een hoogte van 2 M. bereikt heeft.
Vóór het planten moet nu weder worden geofferd aan de
plaatselijke geesten. Elke onnoodige drukte wordt vermeden gedurende het opgroeien der rijst en nog allerlei in acht genomen,
anders zal de rijst niet groeien. Is de rijst eenmaal rijp, zoodat
geoogst kan worden, dan moet weer allerlei in acht worden genomen. Laat ons eens zien. In een dorp wordt gemeld dat de
rijst van den kapala (of van wien ook) rijp is Vele dorpelingen
zullen hun hoofd bij het snijden helpen. Echter moet eerst het
volgende voorafgaan. Op den eersten dag wordt geofferd aan den
voorkant van den tuin (pombahora). De offers bestaan
uit
owoea en obite (pinangnootjes en sirihblaadjes) en worden door
2 of 3 menschen gebracht. Men noemt dit momberepeako. Den
daaropvolgenden dag mag niemand den tuin naderen of er in
komen. Dit is het z.g. mombado. Op den derden dag wordt weder
geofferd (nidoedoehi) en den vierden dag is het weder een dag
van mombado. Nu volgt op den vijfden dag het z.g. mombesowisowi. Twee of vier menschen (mannen en vrouwen), meestal van
slavenstand, gaan naar den tuin en snijden 4 bossen (hai) rijst,
2 groote en 2 kleine bossen. Deze bossen rijst (pinesowi-sowi)
worden op het veld gezet en de menschen keeren terug. Weder
is het één dag mombado. Den 6 en dag is de dag van het menggokoré (opstaan) en gaan allen oogsten. Allen, die er aan deelnemen, moeten des morgens, wanneer het nog schemerig is, hun
huis verlaten en mogen op den dag niet terugkeeren. Wie een
maal binnen de pagger is en mee oogst, mag niet weder terugkeeren. Een bezoeker, die niet deelneemt aan het oogsten (mosowi) mag den tuin verlaten als dit hem goeddunkt. Maar is
eenmaal het rijstsnijden begonnen, dan mag niemand den tuin
binnenkomen. Alle buitengewone drukte wordt vermeden; geruischloos en zwijgend wordt aangevangen, doch zijn enkele bossen
gesneden, dan begint het vroolijke gekout en heerscht er een
opgewekte stemming.
Met de vallende schemering keeren de oogsters naar het dorp
terug (eerder mag niet), doch niet vóórdat ieder twee halmen met
een knoop aan elkaar verbonden heeft. Is de oogst afgeloopen
en zijn alle rijstbossen (o hai) gebracht in de rijsthut (laika-landa)
te midden van den tuin, dan houden de verbodsbepalingen op
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van kracht te zijn. Nu heeft het oogst- en offerfeest, het moloelo,
plaats . . . . en daarmede is alles, wat met den rijstbouw samenhangt, afgeloopen voor dit jaar.
In alles wat de inlander onderneemt houdt hij rekening met
den wil der onitoe (de booze geesten, dit zijn de zielen der voorvaderen, die op aarde blijven). Bij huwelijk en geboorte, bij leven
en dood, bij rusten en opstaan, bij ziekte en gezondheid, bij beraadslagingen en besluiten, bij alles wordt allereerst gevraagd
naar den wil (po'eheno) der boeëno', die reeds lang zijn gestorven
Bij ziekten (maroenggoe) welke toegeschreven worden aan den
invloed der onitoe, zoekt men zich te verdedigen o.a. door de
hulp der priesters (boeakoi) in te roepen . . . waarvoor altijd moet
betaald worden (voor zoover ik z a g ) . . . .
. . . . Het is voor dorpelingen en vooral voor de nabestaanden
[van een overledene] strikt verboden (ipali) om ter ruste te gaan
[den nacht na het overlijden.] „Sara mami, Poea" (dit is onze
gewoonte) zeide het onderdistrictshoofd (wakili) tot mij . . . . de
sirihbak van de overledene [werd] op het graf geplaatst, haar
koperen waterketel erop gezet, benevens wat pinangnootjes . . . .
(1919, blz. 27—30).
III. Adatrechtstermen uit artikelen van br. Van der Klift in
zendingstijdschriften over de To Mekongga
(Zuidoost-Selebes).
baroega, een soort gebouwtje van bamboe voor doortrekkende
vreemdelingen,
wonoea, dorp.
onitoe, geesten,
elano, zwager.
otombi, heidcnsche offerplaats.
baisa, schoonmoeder.
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N°. 47.
S I D E N R E X G , R A P P A N G E N SOEPA (1907).
Opstel van controleur H. de Vogel in Bijdragen Koninklijk Instituut 60
(1907), biz. 176—180.

Het landschap Sidenreng, zooals het thans, na afscheiding van
Rappang en Malloese Tasie is ingekrompen, wordt begrensd:
ten Noorden door Rappang, ten Oosten door Wadjo, ten Zinden
door Soppeng en ten Westen door Malloese Tasie, Soepa, Alita
en Sawitto. Het is, zelfs in den tegenwoordigen toestand, zoo
niet het grootste landschap van de Westkust van Celebes, dan
toch het meest bevolkte.
Behalve het eigenlijke Sidenreng, dat uit de acht banoewa s
Teteadii, Watang Sidenreng, Masepe, Alakocang, Lisa, Aratang,
Goeroe en Liwoewoe wordt gevormd, bestaat het landschap uit:
a de 5 lili's: Amparita, Tjerewali, Bilokka, Wanio en WataE;
b. de lilipitoeriassa: Batoe, Botto, Betaoe, Baroekoe, Kalempaner, Lamerang en Baramase;
,
c. de lili pitoeriawa: Bila, Oting, Botto, Boeloetjenrana, Ogi,
Djampoe en Baroekoe. De sub b en c bedoelde hk s zijn nederzettingen van vreemdelingen binnen het gebied van Sidenreng.
Zij hebben ieder een eigen aroeng en hadat. Zij worden als van
minder belang voor deze zaak buiten beschouwing gelaten.
Het landschap Sidenreng wordt bestuurd door een Adatoewang,
bijgestaan door een hadat.
Na de militaire actie tegen Sidenreng deed de toenmalige
Adatoewang, La Sadapotto, afstand van het bestuur en werd hij
opgevolgd door zijn zoon La Tjeboe. ! )
,
De hadat van Sidenreng bestaat uit: de Talloe LattaE, de
') E e n onderzoek, of het waar is dat het bestuur van Sidenreng alloen in
de mannelijke linie erfelijk is, bracht aan het licht dat vroeger in dat rijk
wel eens eene vrouw Adatoewang is geweest terwijl een man Aroe van
Rappano- was dat deze bestuurders (zonderling geval) van waardigheid
hebben "verwisseld en dat sedert dien tijd alleen mannen bestuurders van
Sidenreno- zijn geweest. Men deelde tevens mede dat, wanneer alleen eene
vrouw als ana-patola over zou blijven, men haar tot Adaioewang zou verklaien, haar zou laten trouwen, en haar man tot Soeledatoe zou nemen die
haar dan in liet bestuur zou moeten vervangen.
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Aroe Malolo, vier pabitjara's, 8 matowa's, 8 panghoeloe annang
en 5 aroe lili's.
De Talloe LattaE, oorspronkelijk rijksbestierder van het landschap, kreeg langzamerhand de bevoegdheid van plaatsvervanger
van den vorst in het leengebied Malloese Tasie. Gedurende een
reeks van jaren was de vrouw van den Adatoewang Simanga
Roekka, (van zich zelf Aroe van Nepo) Talloe LattaE, welke
waardigheid zij thans nog bekleedt.
De Talloe LattaE had de bevoegdheid om uit te maken of
Sidenreng oorlog moest voeren of niet.
De Aroe Malolo (kroonprins) is hoofd van de hadat. Deze
waardigheid, die vroeger vervuld werd door Karoeng TinggimaE,
is thans vacant.
Van de vier pabitjara's woont er een bij den adatoewang voor
ontvangst en overbrenging van bevelen, dienen er twee voor de
beslissing in kleine zaken en dient er een speciaal voor toezicht
over de kasoewiangvelden Lasalama, die zeer uitgestrekt zijn.
De 8 matowa's zijn de hoofden van de 8 banoewa's.
De panghoeloe annang hebben geen gebied, maar zijn medestemmers en medeadviseurs in den hadat.
De Adatsewang wordt gekozen door den geheelen hadat.
De Talloe LattaE, de Aroe Malolo en de pabitjara's worden
benoemd door den Adatoewang en den hadat.
De Matowa's en de panghoeloe annang worden door het volk
gekozen en door den Adatoewang en hadat benoemd.
De pitoe ri asa en pitoe ri awa, zie boven, hebben een eigen
Aroeng en hadat. Alleen in zeer moeilijke zaken roepen zij de
beslissing in van den Adatoewang.
De inkomsten van de bestuurders van Sidenreng waren in
hoofdzaak die, genoten uit de opbrengst van :
a. de kasoewiangvelden, voornamelijk die, bekend onder den
naam Lasalama, gelegen in de omstreken van Teteadji.
b. de in- en uitvoerrechten te Paré-Paré, waarvan hij de helft
afstond aan de Talloe LattaE.
c. de soesoengpassar, zondervasten regel geind van passergangers
die artikelen brachten, benoodigd voor de dagelijksche behoeften
van den Adatoewang. Deze heffing werd in natura gevorderd.
d. de monopolie's van zout, sirih en tabak, welke artikelen
alleen door den vorst mochten worden verkocht.
e. het invoerrecht op opium, bedragende 10 pCt. van de waarde.
f. de soesoeng d.w.z. heffingen op alle artikelen, afhangende
van den willekeur van den vorst.
De geestelijkheid van het landschap Sidenreng bestaat uit 1
Kadli voor het geheel en bovendien voor elke banoewa uit 1
Imam, 4 chatibs, 4 moengkin's en 4 bilal's.
Kleine zaken betreffende huwelijks- en erfrecht beslissen de
Imam's; de groote zaken worden behandeld door de sjarat, bestaande uit de Kadli en de andere geestelijken.
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Het landschap Rappang wordt begrensd:
ten Noorden door liet landschap Maiwa, ten Oosten en ten
Zuiden door het landschap Sidenreng, en ten Westen door het
landschap Sawitto.
Het is een betrekkelijk klein landschap, dat gevormd wordt
door de 9 aan elkaar sluitende kampoengs (banoewa's): Lalang
Bata, Baranti, Benteng, Manisa, Panreng, Paseno, Simpo, Dea
en Koelo. Alle bij elkaar vormen een doorloopenden klappertuin
met sawah's er omheen.
Vroeger werd het landschap bestuurd door een afzonderlijk
vorst, totdat La Pangorisang, Adatoewang van Sidenreng, huwde
met Patta Bangki, eene dochter van den toenmaligen Aroe Rappang. De zoon uit dit huwelijk geboren, Simanga Roekka was
dus erfgenaam in de rijken Sidenreng en Rappang en werd dan
ook vorst in beide.
Hij was getrouwd met Talloe LattaE, die kinderloos bleef,
waardoor bij zijn dood het bestuur van de landschappen Sidenreng en Rappang overging op zijn jongeren broeder La Sadapotto. Deze voerde het bestuur over de beide landschappen, toen
de militaire actie tegen Sidenreng begon en het verzet van dat
landschap werd gebroken.
La Sadapotto deed afstand van het bestuur, en daar m beginsel was aangenomen om nimmer een persoon te belasten met
het bestuur van twee landschappen, volgde de erkenning van La
Sadapotto's oudere zuster Njilitimo Aroe Baranti, gehuwd geweest
met Lamangkona van Wadjo, als bestuurster van Rappang en van
La Tjeboe, La Sadapotto's zoon, als bestuurder van Sidenreng.
De bestuurster van Rappang wordt bijgestaan door een hadat,
bestaande uit 1 pabitjara en 9 Soelewatangs.
De pabitjara van Rappang wordt gekozen door den Aroeng, in
overeenstemming met de Soelewatangs. Hij is in gewone omstandigheden de persoon die de zaken regelt. De 9 Soelewatangs worden aangesteld door den Aroeng en den pabitjara; zij zijn feitelijk niet
anders dan de hoofden van de hierboven vermelde kampoengs.
De inkomsten van de bestuurders van Rappang waren voornamelijk die, genoten uit de opbrengst van:
a. de kasoewiangvelden, die tijdens den vroegeren adatoewang
steeds bewerkt werden, maar die tijdens La Sadapotto onbewerkt
moesten blijven uit gebrek aan water;
b. de tolgelden, bedragende 10 duiten per doorgaande pateke
(pikolpaard) ;
c. de soesoengpassar, zonder vasten regel geind van passergangers die artikelen brachten, benoodigd voor de dagelijksche
behoeften van den Aroeng. Deze heffing werd in natura gevorderd.
d. in- en uitvoerrechten van copra, ten bedrage van omstreeks
5 pCt. van de waarde, van opium ten bedrage van f 2.— per bol ;
e. de monopolie's van zout, sirih en tabak, welke artikelen alleen door den vorst werden verkocht.
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De geestelijkheid in liet landschap Rappang bestaat uit 1 Kadli
(ook optredend voor Imam van Watang Rappang) en 8 Imams,
voor elk der banoewa's een. In elk banoewa vindt men 4 cbatibs.
Kleine zaken betreffende huwelijks- en erfrecht worden beslist
door den Imam van de betrokken banoewa. Groote zaken en zaken waarin zij niet kunnen beslissen, worden gebracht voor de
sjarat van het landschap, bestaande uit den Kadli en de 8 Imams.
Het landschap Soepa wordt begrensd :
ten Noorden door het landschap Sawitto en Alieta, ten Oosten
door Alieta en Soreang, ten Zuiden door Soreang en de baai van
Paré-Paré, en ten Westen door de zee.
Het is een zeer klein landschap geworden nadat, in het begin
der vorige eeuw, de z.g. Malloese Tasie daarvan afgescheiden
en aan Sidenreng in leen werd gegeven.
Vóór de jongste militaire actie werd het landschap bestuurd
door eene Aroeng met den titel van Datoe, bijgestaan door een
hadat. Deze hadat bestaat tegenwoordig uit: ï Kapala bitjara,
2 pabitjara's en 2 matowa's. De Kapala bitjara is eene instelling
van ongeveer een jaar oud. Deze waardigheidsbekleeder diende
als plaatsvervanger van den Datoe, die — zoon van den radja
van Gowa — steeds in Gowa woonde.
Vroeger was een Soelewatang, hoofd van de hadat, maar sedert
de laatste 20 jaar is die waardigheid niet vervuld. De pabitjara's
en de matowa's hebben geen bepaald gebied, waarover zij het
beheer voeren, maar dienen om bevelen te geven en over te
brengen.
Bij overlijden van den Datoe wordt zijn opvolger door de hadat
en de menigte gekozen uit diens kinderen, onverschillig of zij
van het mannelijk of vrouwelijk geslacht, de oudste of jongste
zijn. Bij ontstentenis van kinderen wordt de opvolger gekozen uit
de andere erfgenamen [steeds ana patola's].
De hadatsleden worden aangewezen door den Datoe en de hadat.
De laatste Datoe van Soepa, thans voortvluchtig, is een broeder van den voortvluchtigen Aroe van Alieta, La Pangorisang.
Zijne tante Ma Deloeng, overleden Datoe van Soepa, zuster van
de vrouw van karaeng Limbangparang, voortvluchtige radja van
Gowa, stierf kinderloos ; vandaar dat haar zusterskind, zoon van
den radja van Gowa, tot Datoe van Soepa werd aangesteld.
Ana patola's van Soepa zijn er niet meer.
De voortvluchtige Datoe, La Mapanjoeki, is getrouwd met eene
dochter van Karaeng TinggïmaE, die nu zwanger is. Men koos
Karaeng TinggimaE tot Datoe van Soepa, om hem in de gelegenheid te stellen het bestuur van Soepa te bewaren voor zijn
nog niet geboren kleinzoon, die de eenige ana patola van Soepa
zou kunnen worden.
Daar de Datoe van Soepa steeds in Gowa, woonde, moest hij
aan een der hoofden in Soepa zelf eene grootere bevoegdheid
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geven dan in gewone omstandigheden liet geval zou zijn. De
nieuw aangestelde Kapak bitjara, Mohamad Noeroe, ver familielid
van den voortvluchtigen Datoe, maar door een mardeka-vrouw,
kreeg van den Datoe de bevoegdheid, zelfstandig in zaken te beslissen. Kon hij geen beslissing nemen, dan werd de hadat bijeen
geroepen om in overeenstemming met hem een besluit te nemen.
Eerst nadat dergelijke beslissingen waren genomen werd daarvan
aan den Datoe in Gowa kennis gegeven. De beslissingen werden
genomen tegen betaling:
a. in civiele zaken, van 13 duiten op de 80 duiten geschilwaarde. Dit geld werd naar Gowa gebracht en door den Datoe
als volgt verdeeld: \ voor den Datoe en de andere helft voor de
hadatsleden. Deze helft werd in vieren verdeeld. De kapala bitjara en de beide pabitjara's kregen ieder één deel, de beide matowa's samen één deel.
b. in diefstalzaken van 3 maal de waarde van het gestolene, waarvan de bestolene eenmaal en de hadatsleden 2 maal de waarde kregen.
Eene verdeeling van het landschap in territoriale onderdeden
bestond niet, maar kwam langzamerhand tot stand toen men de
noodzakelijkheid begon in te zien, over woninggroepen hoofden
aan te stellen.
Als zoodanig bestaan nu de kampongs, elk onder een kapala
kampong: Oedjoeng Lero, Lero, Minralo, Tanah MailiE, Sabbangparroe, Parengki, Barrakasanda, Tjekowole, Kani, Alakang, Langi,
Toboné, Geresih, Latemappa, Ladea, Polewali, Belabelawang,
Madjenang, Labanta, Mangarabombang, WanoevvaE, TaE, Karabalo met een totaal aantal van 1H96 mannen.
De inkomsten van de bestuurders van Soepa waren, behalve
die voortvloeiden uit de hierboven besproken heffingen bij de
rechtspraak, voornamelijk die genoten uit de opbrengst van:
a. de kasoewiangvelden, die sedert geruimen tijd niet meer bewerkt werden en die vroeger ± 3000 bossen padi opbrachten.
b. de in- en uitvoerrechten, geind door een sjahbandar, van
welke de invoergclden later aan Alieta werden afgestaan. De inen uitvoerrechten brachten gemiddeld f 375 's j aars op.
e. de passerrechten, die om de 5 dagen 80 duiten opbrachten.
cl. het zoutmonopolie, dat vroeger bestond.
e. de dobbelrechten, door La Mapanjoeki afgeschaft, omdat zij
het aantal diefstallen in de hand werkten.
ƒ. de palawa tana, d.z. heffingen bij huwelijken, uiteenloopend
naar rang en stand van 8 duiten tot f 4.
De hadatsleden kregen inkomsten uit het recht tot het plaatsen
van vischfuiken [kleine à f 2.50, groote à f 5 's j aars] en uit de
kasoewiangvelden.
De geestelijkheid van het landschap Soepa bestaat uit een
Kadli tevens imam, 4 chatibs en 4 bilals, die, vereenigd als sjarat,
beslissen in huwelijks- en erfeniszaken.
;ii
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ZUID-SELEBES.
N°. 40.
GROND E N W A T E R R E C H T E N VAN S A L A J A R (1919).

Getrokken uit een artikel van den controleur D. J. C. Kriebel in het
Koloniaal Tijdschrift 8, 1919.

. . . . De bevolking, die liet hoofdeiland Saleier en de ruim 60
bijbeboorende grootere en kleinere eilanden bewoont, i s . . . . een
mengelmoes van emigranten, afkomstig nit den oostelijken — en
misschien ook wel uit deelen van den westelijken Archipel. Evenals op Zuid-Celebes zoekt de bevolking zelf haar stamland in
Loewoe . . . .
Engelhard komt in zijn „Mededeclingen over het eiland Saleijer"
tot de gevolgtrekking dat Saleier in het laatst der 12e eeuwbevolkt werd door uitgeweken Javanen. Ik zelf vond in oude
godsdienstige gebruiken en in de wijze van begraven, zooals die
vroeger plaats had in de bekende doodengrotten, sporen van een
oude bevolking en veel overeenkomst met T i m o r . . . . Hoe dit
ook zij, behalve een overwegend aantal afstammelingen uit ZuidCelebes als Makassaren, Boegïneezen, Boetonneezen, vindt men
[er] ook van de kleine Soenda-eilanden en van de Molukken, de
laatsten waarschijnlijk in hoofdzaak afstammelingen van slaven
en vluchtelingen.
Engelhard vermeldt. . . , boe Saleier achtereenvolgens overheerscht werd door Bone, Gowa en Teniate, en hoe de bevolking,
de vorsten zoowel als de kleine man, te lijden had van die overheersching, en hoe de eersten herhaaldelijk genoodzaakt waren
hun land te verlaten om betere tijden af' te wachten. Doch ook
onder de vorsten zelf was bet een voortdurende strijd en intrige
om de hegemonie en was het een ware anarchie waaraan de
Compagnie een einde maakte. In den tijd van Speelman had
men een drietal hoofdvorsten wier kinderen slechts onder elkaar
mochten huwen en waarvan de vorst van Poetabangoen, het
tegenwoordige Bontobangoen, de voornaamste was. Verder waren
er een groot aantal kleinere vorst j es, die o.a. heerendienstplichtig
waren aan Poetabangoen. Door onderlinge oorlogjes kromp dis
aantal voortdurend in, terwijl de Compagnie vorstendommetjet
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•samenvoegde, zoodat er op liet oogenblik nog acht over [z'yn
onder den naam district, met aan liet hoofd van elk een regent,
door de bevolking lelaki, opoe of radja genoemd, naar de hoogere
of lagere positie, die de vroegere vorst innam. Verder heeft men
nog een zelfstandig galarrangschap dat de hoofdplaats omvat. De
overige eilanden staan, vereenigd tot een aantal groepen, onder
zelfstandige hoofden, galarrangs genoemd. Elk district is onderverdeeld in galarrangschappen met aan het hoofd een galarrang
of titularis onder een andere naam. De galarrangschappen bestaan uit een hoofdkampong met of zonder een of meer nevenkampongs. Zij zijn historisch te verdeelen in drie soorten: vroegere
zelfstandige vorstendommetjes, sedert opgeslokt door machtigere,
of wel door het Gouvernement aan een district toegevoegd; verder
reeds bestaande galarrangschappen in de vroegere vorstendommetjes, nu districten; en ten derde nederzettingen van vreemdelingen van dezelfde herkomst, Boetonneezen, Toridjene of Badjo's,
zeeroovers aan welke laatsten door het Gouvernement speciaal
een verblijfplaats werd aangewezen.
De zeden en gewoonten en zelfs de taal der Saleiereezen verschillen zeer, al naar [de plaats, waar] men zich b e v i n d t . . . : de
regent van Bonea, een voor Zuid-Celebes zeer ontwikkeld man,
• . . . verstaat in zijn eigen district niet overal de taal die daar
gesproken wordt, niettegenstaande hij er groot gebracht is. De
schaking, de eenige huwelijksvorm in Barong, net zuidelijkste
district van Saleier, wordt naar het noorden toe meer en meer
veroordeeld, en veroorzaakt in Tanette, het noordelijkste district,
eindelooze familieveten. Gelijkvormigheid is er alleen eenigszins
in de uitingen van den oud-heidenschen godsdienst: het absolute
geloof in de wonderdadige kracht der rijkssieraden, de praktijken
der Bissoes, d.z. heidensche priesters en priesteressen, bemiddelaars tusschen den mensch en de zielen der afgestorvenen, het
geloof in de gaoekangs, en eindelijk het voor Zuid Celebes zoo
karakteristieke geloof aan de magische kracht, die uitgaat van
de namen van voorwerpen, personen, planten enz. Zoo vindt men
op Saleier algemeen boven de deur een tak van de girong-girong
om dieven te weren, want girong beteekent onrustig van geweten
en de dief, die wil binnendringen moet de girong-girong op zijn
weg vindende, dus wel onrustig worden. Ook de diverse goede
en booze geesten, mannelijke en vrouwelijke, komen tamelijk wel
door het geheele ressort onder dezelfde vormen, vermommingen
en hoedanigheden en eigenschappen voor.
B e s c h i k k i n g s r e c h t over aan geen i n l a n d s c u e r e c h t s g e m e e n s c h a p t o e b e h o o r e n d e g r o n d e n . Er zijn geen
gronden meer, die aan geen inlandsche rechtsgemeenschap of
leden daarvan toebehooren. Vóór 1908 was dit anders, toen de
Tijgereilanden nog onbewoond en niet in cultuur gebracht waren.
Feitelijk waren zij ook niet ondergebracht onder een inlandsche
rechtsgemeenschap. Hoe nu de inlanders dachten over het be-
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schikkingsrecht op den grond van die eilanden moge uit het
volgende blijken. In 1896 plantte liet hoofd van het eiland Tombolongong klapperbibit op Klein-Latondoe, een der Tijgereilanden,
een paar jaar later deed een inlander uit een geheel ander deel
van den Saleier-Archipel hetzelfde. Van den aanplant kwam
niets terecht omdat de bibit gestolen werd door Boetonneezen.
De Tijgereilanden nu kunnen onmogelijk gerekend worden tot
den invloedsfeer van Tambolongong, nog minder tot die van
Saleier, want er liggen resp. 75 en 150 K.M. zee en verscheidene
eilanden tusschen, w.o. Kajoeodi met een zelfstandig hoofd. Deze
occupatie nu geschiedde geheel openlijk; wel was de aanplant
klein maar er was toch eenige voorbereiding toe noodig en het
kostte eenige dagreizen per prauw, om die eilanden te bereiken.
Doch men dacht er niet aan, iemand, wien ook, vergunning te
vragen, en niemand kwam er tegen op. Wanneer men bedenkt
dat Saleier reeds sedert twee eeuwen onder geregeld bestuur
staat en de bewoners bekend staan als zeer gouvernementsgezind
en lijdzaam, [dan] kan het niet anders of beide inlanders meenden volkomen in hun recht te zijn, m.a.w. het beschikkingsrecht
over den grond van deze eilandjes kwam ook hun en niet speciaal het Gouvernement toe; aan domein' van liet Gouvernement
dachten zij eenvoudig niet, niettegenstaande de inlander ook hier,
als'elders, altijd den mond vol heeft, dat alles aan de Compagnie
behoort. Ook de overige inlandsche wereld dacht er niet aan deze
daad als een onrechtvaardige te kwalifieeeren. En de Tijgereilanden
waren niet onbekend, integendeel, zij waren beroemd om de
vischrijkheid der wateren en groote hoeveelheden visch werden
vandaar aangevoerd. Ook was sedert lang bekend dat zij bij uitstek geschikt waren voor klappercultuur, dat er voldoende drinkwater was en dat de stroomingen genoeg drijfhout aanvoerden
voor brandhout. Hiertegenover staat dat de Toridjenes' of Badjo's
in 1908 vergunning kwamen vragen aan den posthouder op'
Honerate om zich op de Tijgereilanden blijvend te vestigen. Doch
Toridjenes zijn maar Toridjenc's, zeenomaden, levend op hun
prauwen met vrouw en kinderen, soms in kleine groepjes zich
tijdelijk vestigend aan de kusten van Celebes waar zij steeds een
zeer ondergeschikte positie innamen en innemen, voortdurend belaagd door zeeroovers, inlandsche havenmeesters, en de hebzuchtige
hoofden van de vaste wal. Van huis uit voelden zij zich minwaardig; op zee waren zij thuis en daar hadden zij rechten op,
op het land niet. Waar nog bij komt dat Van Heutsz op Celebes
in 1905/6 had geleerd, dat de Compagnie er nog was en zich
wist te doen gelden: heerendienst- en belastingplichtigen, die
zich steeds onthouden hadden, kwamen nu uit zich zelf zich
melden. En ten slotte moet nog worden vermeld dat de toenmalige,
zeer actieve posthouder zich bijzonder veel moeite had gegeven
om de Tijgereilanden bevolkt te krijgen. In 1914 kwam zich
weer een kolonie melden, nu bewoners van Boeton, doch dit is
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niet te vergelijken met de eerste pogingen tot occupatie; de
Tijgereilanden behoorden nu tot een invloedsfeer door de nederzetting der Toridjenes.
,
Ik meeu uit verschillende perkara's te mogen opmaken dat de
eerste ontginningen op Tanali Djampea ook zonder goedkeuring
of kennisgave, aan wien ook, geschiedde. Het Gouvernement werd
genegeerd.
. ,
Conclusie: res nullius is beschikbaar voor elkeen, een ieder
mag daar ontginnen zonder vergunning van of ruggespraak met
wien ook. Zeer duidelijk komt dit uit ten opzichte van alles wat
op dien grond voorkomt als hout, boschproducten, wild, benevens
visch enz. Zoolang er b.v. op Tanah Djampea nog geen hoofd
was, haalde ieder hout van die eilanden, zooveel Inj wilde, onverschillig voor welk doel, zonder er iemand in te kennen.
Reeds in het begin der 19e eeuw vond ik vermeld, dat daar
druk gebruik van werd gemaakt door de impongvisschers van
Makasser, die op weg naar de kleine Soenda-eilanden en naar
Australië, dit eiland aandeden om er hout te kappen voor kleine
nrauwen. Ook later kwam een ieder van de omringende eilanden
daar bouwhout, prauvvenhout en rottang benevens bamboe halen
omdat de eigen eilanden daaraan zeer arm waren. Maai niet
zoodra kwamen er zich menschen vestigen onder een hoofd, of
diens toestemming werd vereischt.
,
,
Het staat een ieder vrij in volle zee te visschen. Aan st.anden,
in rivieren, meeren, vijvers is dit anders, waarover later^ B e s c h i k k i n g s r e c h t over wel a a n e e n i n l a n d s e ! e
r e c h t s g e m e e n s c h a p t o e b e h o o r e n d g r o n d e n . Zooals
reeds vermeld, is Saleier verdeeld in districten, waarvan de gienzen wel is waar primitief toch voldoende bepaald zijn grenskwesties zijn mij onbekend. De districten zijn onderverdeeld in
gala rangschappen welker grenzen aan elkander sluiten, onzijdig
terrein is onbekend. Hier doet zich wel de behoefte gevoelen
van nauwkeurige grenzen, meermalen ontstaan daarover oneemghede De greirzen worden gevormd door riviertjes bergreeksen,
kammen en toppen, dus steeds door natuurlijke ^ ^ d i n g s t e e k e n s .
Vooral in het binnenland, waar het terrein dikwijls moeielijk begaanbaar is, bestaat geen nauwkeurig bekende grens Men ziet
fr weinig naar om, doch niet zoodra merkt men dat een vermeend onbevoegde de hand naar een stuk grond uitstrekt of
men komt voor zijn rechten op. Ook gebeurt het dat invloedrijke
personen den grond eenvoudig gaan ontginnen ; staat dit een
ander niet aan, zoo moet deze zijn rechten maar bewijzen. Volgens de adat moeten aanspraken op den grond bewezen worden
door getuigen, men begrijpt dus hoe moeilijk het is dergelijke
kwesties op te lossen, vooral wanneer het gaat tusschen twee
galarrangschappen. Van beide kanten zijn getuigen, die al of met
te goeder trouw een eed voor hun partij zweeren, gemakkelijk
te vinden.
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Op alle onbebouwde gronden van het galarrangschap worden
beschikkingsrechten uitgeoefend door liet galarrangschap en zijn
leden. Ook op liet eiland Tanah Djampea waar slechts smalle
kuststrooken bewoond en ontgonnen zijn, docli waar het overgroote binnenland nog zoo goed als onbekend is. Alle grond hier
behoort tot de invloedsfeer van het galarrangschap Tanah Djompea;
geen recht, welk ook, kan worden genoten zonder medeweten van
den galarrang.
De onbebouwde gronden zijn te verdeden in : 1°. woeste gronden,
d.z. gronden die nooit in cultuur zijn gebracht ten gevolge van
de bodemgesteldheid als ravijnen, steile hellingen, bergtoppen,
moerassen; 2°. de ongko's d.z. speciaal voor de regenten gei eserveerde jacht- en weideplaatsen : 3°. kennelijk vedaten gronden,
zooals bijv. die welke vroeger behoord hebben tot kampongs die
sedert verlaten werden door verloop der bevolking. De braakliggende gronden deel ik in onder de bebouwde, daar zij toch met
regelmatige tusschenpoozen weer benut worden ; 4°. heeft men
grootgrondbezitters, die zooveel grond hebben dat zij dien ononmogelijk beplanten kunnen. Sommigen laten dezen grond beplanten door arme lieden tegen een deel van de opbrengst, anderen
laten den grond ongebruikt liggen, hetzij omdat zij bang zijn dat
na verloop van tijd hun rechten aangetast zouden worden dan
wel uit willekeur. De inlander mag dit laatste al afkeuren, de
adat vergunt het en daar legt men zich bij neer, te meer daar
men tegen invloedrijke personen toch niets kan beginnen. Er
komt bij dat het maatschappelijk aanzien zeer verhoogd wordt
door groot grondbezit en het schijnt dat men door den grond in
deelbouw uit te geven een deel van zijn rechten prijs geeft,
waardoor dus ook het aanzien vermindert, üit den aard der zaak
is het de minst vruchtbare en verst afgelegen grond die zoo onbenut blijft liggen.
Voor de ontginning van woesten grond is noodig vergunning
van den galarrang. Volgens enkele regenten is ook hun toestemming
vereischt, doch ik betwijfel dit zeer, in de praktijk komt het niet
voor en er zijn mij gevallen bekend dat de regent van nieuwe
ontginningen niets afwist en er zich ook niet voor interesseerde.
Hun beweren lijkt mij dan ook meer grootspraak en gewichtigdoenerij. Anders wordt het wanneer iemand van buiten het regentschap woeste gronden wil ontginnen; de beleefdheid alleen vereischt dan reeds kennisgeving aan den regent van het voorgenomen verhuizen, de galarrang is echter de man, die beslist over
de toewijzing der ontginning.
Dat het beschikkingsrecht over den woesten grond in een
galarrangschap beperkt is tot de leden dier rechtsgemeenschap
alleen, blijkt uit het feit dat er grenskwesties voorkomen. Wanneer iemand uit een aangrenzend galarrangschap begint te ontginnen buiten zijn eigen gebied, komt niet één man, maar komen
alle leden van het aangetaste galarrangschap. zich daarover beklagen.
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Klein hout mag zonder vergunning gekapt worden in kleine
hoeveelheden, doch voor groot hout is de vergunning noodig van
den galarrang en, volgens enkele regenten, ook de hunne. In
het wild groeiend, vindt men nog vele onverzorgde manggaboomen.
Een ieder mag daarvan naar goeddunken plukken, zoowel voor
eigen gebruik als voor verkoop. Zoo ook met een soort peulvrucht,
die vóór den oorlog veei uitgevoerd werd en waarvan men in
Europa de z.g. Odessa-olie maakte. Het waren vooral arme vrouwen,
die deze vruchten oogsten ; zij betaalden daarvoor niets. Ook aan
niet-galarrang of districtsleden is dit geoorloofd, doch het hout
sprokkelen en boschproducten zoeken levert zoo weinig kostbaars
op, dat men daaruit geen conclusie mag trekken aangaande de adat.
De ongko's der regenten voor de jacht op Saleier van veel
minder beteekenis dan op den vasten wal van Celebes, de Makassaren en Boegineezen zijn harstochtelijke jagers, de Saleiereezen
niet. Alleen van den regent van Boekit hoorde ik van een jachtongko, de andere schijnen vervallen te zijn. Het gebruik brengt
mee dat men den regent een voorpoot van het hert zendt, zoo
doet ook de laatste aan den controleur. Van deze gewoonte heb
ik niets gemerkt, wanneer gejaagd werd op karbouwen.
Een weide-ongko heeft, voor zoover mij bekend, alleen de regent
van Bontobangoen op het eilandje Poelau Passi ; de vele karbouwen
op Saleier loopen zoo goed als onverzorgd rond en mogen op
alle onbeplante gronden grazen. Meestal heeft men een djoga om
te zorgen dat de beeeten niet al te ver weg dwalen. Merken der
karbouwen komt weinig voor, de eigenaar weet zeer weinig van
zijn beesten af, in geval van diefstal moet hij zich geheel verlaten
op den djoga.
Op de moerassige streken in het binnenland worden dezeltde
rechten uitgeoefend als op den woesten grond, zij worden weinig
benut, met gering succes probeert men er hier en daar klappers
te plaatsen, van sawahaanleg wil men niets weten.
De aangeslibte moerassen aan de westkust belmoren tot den
invloedsfeer van de aangrenzende galarrangsschappen, de rechten
zijn dezelfde als die men verkrijgen kan op woesten grond. Zij
Worden gebezigd voor vischvangst met scro's, voor vischvijvers
en voor zoutpannen. De belangrijkste dezer moerassen ligt bij
de kampong Padang, de grootste handelsplaats van Saleier. De
trek er heen is zoo groot, dat er nu geen plaats meer is voor
nieuwe huizen. Wel is er nog een groot gedeelte moeras dat
onontgonnen is, maar de regent beweert dat dit van hem is. Als
criterium voor inlandsch bezitrecht geldt, zooals de regent mij
zelf eens vertelde, een uiterlijk kenteeken waaruit men kan opmaken, voor welk doel de grond gebruikt zal worden, in elk
geval een begin van inpoldering hoe gering dan ook. Nog beweerde hij dat het gcheele moeras poesaka kalompoean is, d. i.
een poesaka verbonden aan den regentstitel, en dit zou het geval zijn met allen aangeslibten grond. Doch overal elders bleek
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mij, dat men zulken grond beschouwde als te behooren tot de
invloedsfeer van liet aangrenzende galarrangschap met vrij beschikkingsrecht voor alle leden, behoudens goedkeuring van den
galarrang. De kwestie is echter deze, dat de grond rondom
Padang, wat nergens elders in de onderaf'deeling liet geval is,
waarde heeft, in zooverre, dat men den grond, waarop buizen
staan of die daarvoor bestemd is, verkoopt. Ik geloof dan ook
dat de opinie van den kleinen man nl. dat de rechten op deze
moerassen dezelfde zijn als die op anderen woesten grond de
juiste is.
_ De strandmoerassen zijn voor een groot deel begroeid met
rizophoren door de inlanders bako-bako genoemd. Dit hout is bij
uitstek geschikt voor bouwhout want het wordt niet aangetast
door witte mieren en ander ongedierte. Ook voor brandhout is
het uitmuntend. Het eigenaardige nu is, dat het noch voor het
een, noch voor het ander door de inlanders gebruikt wordt.
Tegenover de standplaats van den controleur ligt het eilandje
Poelau Passi waar een groot bako-bako bosch is. Het is nog niet
zoo lang geleden dat de inlanders aldaar den controleur kosteloos
van brandhout voorzagen ; ook nu nog leveren zij dit en de betaling wordt schoorvoetend ontvangen. Niet onmogelijk stamt dit
nog uit den tijd dat er op Saleier garnizoen was. Engelhard vermeldt hoe in den Compagniestijd een Chinees de ontdekking deed
dat bako bako geschikt was om de lont te vervangen, waarop de
Compagnie bako-bako-bast eischte van de hoofden in plaats van
de verplichte kleedjeslevering. Doch de hoofden verzetten zich
voorgevende dat zij uit de kleedjes meer voordeel trokken. Bedenkende dat de bako-bako in de onmiddellijke nabijheid voor
het kappen was en het vervaardigen van doeken zeer tijdroovend
was, lijkt mij liet uitvlucht van de hoofden zeer gezocht. Verder:
de inlanders eten allerlei soort weekdieren, doch geen oesters,
die juist aan de bako-bako vastgegroeid worden gevonden. En
het kostte mij steeds veel moeite oesters te krijgen, niettegenstaande ik ruim betaalde. Op het eiland Tombolongong heeft men
ook nog al wat bako-bako en toch klaagde de bevolking dat zij
gebrek had aan bouw- en brandhout. Het hoofd aldaar was de
eenige, die het bosch exploiteerde, hij verkocht het hout als
brandhout in Makassar en in een ander deel was hij bezig het
hout te kappen om er vischvijvers aan te leggen. Het gekapte
hout vond ik rotten in den modder, niemand die er aan dacht
het te benutten Ofschoon dit zou kunnen wijzen op speciale
rechten voor de hoofden, kan men [het] er toch'niet zonder meer
uit concludeeren, want het bewuste hoofd had zeer zware geldelijke
verplichtingen aan Chineesche geldschieters op Makassar, en'hij
wendde alles voor om uit zijn netelige positie te geraken. Bovendien was het een buitengewoon energiek persoon, waar het zijn
eigen belangen betrof.
Alleen de Toridjenes maken gebruik van de bako-bako en wel
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van den bast, dien zij koken te zamen met de kipong; om er
een bepaalden smaak van den weg te nemen.
De visscherij op zee is vrij, behoudens daar waar zij als grootbedrijf wordt uitgeoefend, daar schijnt men bepaalde kringen te
hebben gereserveerd voor bepaalde menschen. Zoo de nipang- en
schelpvisscherij ; de plaatsen die men daartoe reeds van vader
op zoon benutte, schijnen niet door anderen bezocht te worden.
Gebeurt dit toch, dan waren vroeger kleine zeeoorlogjes het gevolg. Het visschen met sero's langs de kusten is verschillend, in
enkele districten zijn beperkende bepalingen en mag niet ieder
visschen, m andere weer wel. Opmerkelijk is dat waar de vangst
vrij is, men zeer weinig van visschen merkt, zoodat waarschijnlijk
die plaatsen weinig vischrijk zijn. Iu Bontobangoen moet voor
het uitzetten van sero's vergunning worden gevraagd aan den
regent of aan den eigenaar van die vischplaats, want de geheele
kust is hier reeds verdeeld. Aan de Oostkust van Bonea komt
inlandsch individueel bezitrecht voor om te visschen; dit recht
is afkomstig van de voorouders. Als grenzen wijst men een berg,
een top, een boom aan. Aan de westkust van Bonea is het een
ieder geoorloofd te visschen. Het zoeken van schelpdiertjes, mpang,
kleine vischjes gedurende eb is vrij, het brengt echter weinig op
en alleen arme vrouwen en kinderen houden er zich s avonds
mee bezig.
, ,
. . ,
,„
Kunnen nu ook niet-galarrangleden, doch wonende in hetzelfde
district of op Saleier, beschikkingsrecht verkrijgen over woesten
grond? Het antwoord luidt eenstemmig neen. Het kon echter
niet anders of in den loop der tijden hebben zy toch kans gezien
rechten te verkrijgen hetzij door huwelijk, erfenis, verpanding,
waarbij natuurlijk weer stand en aanzien van vee invloed waren,
want de toestemming van den galarrang was in elk geval noodig,
die van den regent nog daargelaten, deze was dikwijls weinig op
de hoogte en interesseerde er zich niet bijster voor. Zoo gebeurt
het ook nu zelfs wel dat de ontginner in zijn oude woonplaats
blijft wonen, doch dan is hij verplicht een waker-plaatsvervanger
in die tuinen aan te stellen en deze wordt beschouwd al galar
ranggenoot, is het ook meestal. Van vreemdelingen als Makassaren,
Boegeneezen is mij niet bekend dat zij beschikkingsrechten op
Saleier hebben, ik zou bijna denken van niet, daar de betrekkingen
tusschen Saleier en den vasten wal niet groot zijn.
Zooals reeds bij de behandeling der bevolking bleek, kunnen
groepen van vreemdelingen zich wel op Saleier vestigen en daar
beschikkingsrechten krijgen, echter met vergunning van regent
en galarrang, zonder andere verplichtingen dan die, welke alle
andere opgezetenen hebben.
.
Ook de laatste jaren komt het nog wel voor dat een kolonie
vreemdelingen naar Saleier komt en zich vestigt binnen de invloedsfeer van een galarrang. Zoo op de Zuidwestkust van Kajoeadi, waar een nederzetting van Toridjene's is. Zij vestigden
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zich daar niet goedvinden van het hoofd maar zonder het Gouvernement er in te kennen. Verplichtingen hadden zij niet, maar wel
meen ik te hebhen opgemerkt dat zij in een iet of wat afhankelijke verhouding stonden en voor minderwaardig werden aangezien.
Zoo merkte ik bij mijn eerste bezoek op dat het alleen Toridjene's
waren, die heerendiensten verrichten en nog wel in een andere
kamoong, terwijl hun hoofd door de andere hoofden tamelijk wel
genegeerd werd. Van hun bestaan werd mij niets verteld, ik moest
de kampong van n.b. een 50 huizen zelf uitvinden. Echter, een
bewijs voor het een of ander mag dit niet heeten; boven vermeldde ik reeds, hoe de Toridjene's gevoel van eigenwaarde
missen. Op Poelau Katella, ressorteeren de onder Tanah Djampea,
hetzelfde; hier waren de menschen zelfs schuw.
Doch ook bij niet vreemdelingen merkte ik hier en daar iets
van een ondergeschikte posite tegenover anderen. Zoo de bewoners van Bahoeloeang ten opzichte van Tambolongang, waaronder het ressorteert. De bewoners van het eerste eiland kwamen
heerendienst verrichten op Tambolongang ten behoeve van de
inwoners aldaar, d. w. z. voor werk, dat te hunnen laste was.
Beklagen deden zij zich niet, eerst toen ik er hen over aansprak,
vonden zij dezen toestand minder aangenaam, doch ook niet meer.
Hetzelfde merkte ik op bij Poelau Passi ten opzichte van Bontobangoen. En ook hier nooit klachten. Verder Poelau Passi Tanette
ten opzichte van het district Tanette.
Daarentegen is het galarrangschap Songkoeloe volkomen gelijk
berechtigd als de andere galarrangschappen in het district Baïaboelo, terwijl toch de bewoners afstammelingen zijn van een
troepje van 40 zeeroovers, die daar door het Gouvernement
feitelijk werden geïnterneerd. Sedert is de bevolking grootendeels
verloopen, de kampong telt nog slechts enkele vervallen huizen.
Toch kwam de regent ten zeerste voor dit galarrangschap op,
toen ik bezwaar maakte bij een vacature opnieuw een galarrang
te benoemen en opperde dit galarrangschap maar bij een ander
in te lijven. En onder de bewoners waren geen invloedrijke personen, integendeel, allen hadden een zeer zorgelijk bestaan.
Wat de oorzaak is van bovenvermelde gevallen van afhankelijkheid, is mij onbekend, misschien dateert ze nog van vroeger.
Engelhard vermeldt b.v. dat de vorst van het oude rijk Poetobangoen erkend werd als hoofdvorst en van de bewoners deiandere rijkjes o. a. heerendienst vorderde. Zoo moest Bonea zand
aandragen, vandaar de naam bone, dat zand beteekent; Balaboelo
dat bamboehuis beteekent, moest voor bamboe en hout zorgen ;
Loerah, genoemd naar een klein vischje, moest visch leveren;
Betoinbang, d.i. strik, moest strikken leveren voor de hertenjacht.
Hoe gevaarlijk het is gevolgtrekkingen te maken, wanneer men
niet met alle omstandigheden bekend is, moge nog uit het volgende
blijken. Kalaoe neemt een eenigzins ondergeschikte positie in
tegenover het slechts door een nauwe zeestraat er van gescheiden
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Bonerate, dat een veel grootere en dichtere bevolking heeft,
niettegenstaande het kleiner is en de bodem [op . . ?] veel vruchtbaarder. Beide eilanden zijn zelfstandig en hebben een eigen
hoofd. In 1860 vond Hakkers dat Kalaoe schatplichtig was aan
Bonerale. Doch de volksmond vertelt dat Kalaoe het eerst bevolkt werd en dat Bonerate behoorde tot den invloedsfeer van
Kalaoe; met toestemming van het hoofd van dit eiland vestigden
zich menschen op Bonerate, of liever dit eiland werd hun als
verblijfplaats aangewezen. Vanwaar dan de toestand zooals Bakkers
dien aantrof"? De oorzaak moet wel hierin gezocht worden, dat
Bonerate een middenpunt werd van zeeroovers, die Kalaoe met
geweld overheerschten. Hoe volkomen gelijkberechtigd vreemdelingen zijn, blijkt ook weer op Kalaoe uit het volgende verhaal,
van de eerste immigraties. Voor de geschiedkundige waarheid
durf ik niet instaan, ik kreeg het verhaal uit den mond van een
stokouden man, doch in elk geval blijkt er uit hoe de inlanders
over dergelijke kwesties denken. De eerste bewoners van Kalaoe
dan kwamen daar, via Kalaoe Toewa, vanwaar zij door zeeroovers
verdreven waren, van Binongka in Boeton. Veel later kwam er
weer een kolonie immigranten, en deze kreeg van de reeds gevestigde bevolking vergunning zich neer te zetten op het westelijk
deel van het eiland, dat men logohoe noemde, dat beteekent
geschonken land. Een der hunnen kregen zij als zelfstandig hoofd.
In 1860 kwam Kalaoe, dat te voren een leen van Boni was geweest, terug aan het Gouvernement, en dit stelde over het geheele eiland één enkel gesalarieerd hoofd met den titel baligan.
Doch toen ik in 1914 op het eiland kwam, wilde de baligan
niets weten van een alleenheerschappij, geen kwestie van, hij
had alleen maar gezag over het oostelijk deel, over het westelijk
deel was een ander hoofd.
Zooals vermeld worden er nu geen recognities geheven. Engelhard
vermeldt hoe Saleier tijdens de Gowasche suprematie jaarlijks cijns
moest opbrengen in den vorm van kleedjes, heerendiensten moest
presteeren en hofdiensten aan het Gowasche hof. Zoo werden er
ook jaarlijks 10 à 12 jeugdige en sehoone danseresjes gekozen
uit de huwbare dochters van hoofden en aanzienlijken, die, rijkbeladen met sieraden voor de verleende gunst, naar Makassar togen.
Onder de Ternataansche overheersehing moesten geld, sieraden,
doeken, buffels en slaven geleverd en ook beeren- en hofdiensten
gepresteerd worden. De Compagnie eischte kleedjes, kalk, hout,
arbeiders, waarvoor een kleine vergoeding werd gegeven in den
vorm van elders onverkoopbare kleedjes en een weinig rijst.
Bakkers vertelt over den toestand dien hij in 1860 op Kalaoe
aantrof het volgende. De verplichtingen tegenover Boni waren :
op aanvraag leveren van prauwen, waarvan er gedurende de laatste
15 jaren slechts 3 geleverd waren; opwachting maken in Boni
wanneer daartoe opgeroepen, in het geheel gebeurde dit 5 maal,
het laatst in 1854; het meebrengen van voortbrengselen van het
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kind en liet zenden van dansmeisjes. Terecht zegt Bakkers, dat
dit alles niets anders was als hommage, daar deze verplichtingen
voor iets anders te gering- waren.
Van de inkomsten der hoofden op Bonerate vertelt Bakkers
dat vergoeding in geld werd geheven voor het kappen van
hout en voor elke gebouwde prauw. Zoo werden ook heffingen
gedaan op de passen van handelsprauwen, op spelen, tripangvisscherij, huwelijk, civiele zaken en jaarlijks een klein deel van
de opbrengst der tuinen, dit laatste ook van de bewoners van
Kalaoe. Op het hoofdeiland Saleier heb ik nooit gemerkt van
dergelijke heffingen. Overal wordt vrij hout gekapt zoowel voor
eigen gebruik als voor handelsdoeleinden. Van alle naburige
eilanden wordt vrij hout gehaald, nl. van Kalaoe en Tanah
Djampea, zonder eenige vergoeding, alleen moet men vergunning
vragen aan den g-al arang. Ook de bossclien van Barang-barang
op Zuid-Saleier zijn toegankelijk voor ieder om er te kappen.
De onderregent van dit district maakt zich schuldig aan allerlei
kleine vexaties, doch uit den houtaankap trok hij niets.
Een paar malen werd door particulieren een poging gedaan
om houtaankap-concessies te krijgen op Tanah Djampea. Deze
werden ook verleend door het Gouvernement tegen eene betaling
in geld, doch door allerlei omstandigheden, als ziekte onder het
werkvolk en moeilijkheden met den afvoer van het hout, moesten
de pogingen worden opgegeven.
In 1915 sloeg het Boschwezen zijn oog op Tanah Djampea en
kwam het met plannen om alle bosschen op het eiland te exploiteeren. Maar het Boschwezen ging uit van de domein verklaring:
wel behoorde het eiland tot den invloedsfeer van den galarrang,
wel haalden de bewoners van alle omringende eilanden sedert
jaar en dag hout van dit eiland voor hun broodnoodige behoeften,
huizen en prauvvenbouw, en deden zij dat lang vóór het Gouvernement naar Tanah Djampea had omgekeken, doch dat alles
waren geüsuspeerdc rechten, oogluikend had het Gouvernement
dit toegestaan, doch die rechten kon het Gouvernement elk oogenblik weer intrekken, want Tanah Djampea was res nullius. Eenmaal onder het beheer van het boschwezen zou daar geen Inlander
ook maar een stukje hout voor niets kunnen krijgen, alles zou
volgens mooie tabellen betaald worden, zelfs het geringste. En
ik als ambtenaar, beweerde het Boschwezen, had de plicht mijn
mond te houden en de bevolking niet wijzer te maken dan zij
reeds w;.s. En als voordeeld werd mij gewezen op Boeion, daar
ging alles zoo mooi, dat de gezaghebber niets meer had in te
brengen, het Boschwezen was de baas door
voorschotten,
die de bevolking dan door arbeid ten behoeve van het Boschwezen moest aanzuiveren. Op Tambalongang trof ik iets dergelijks
aan in de Inlandsche maatschappij en ik kwalificeerde het daar
als verkapte pandelingschap. Hoe deze kwestie is afgeloopen is
mij onbekend; ik vertrok sedert naar Holland.
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Ik was een paar maagden in midden-Celebes om wat leelijke
perkara's te onderzoeken. Daar trof ik ook het boschwezen, ook
met sclioone plannen, voor een, let wel, zelfbesturend landschap
met eigen geldmiddelen. Zooals bekend worden daar alle inkomsten in de landschapskas gestort, ook de belastingen, en
daaruit worden de noodzakelijke uitgaven gedaan: allereerst de
restitutiepost aan het Gouvernement voor het algemeen bestuur,
gewestelijk bestuur enz. De rest wordt aangewend ten behoeve
van het landschap. Het boschwezen nu wilde de bosschen exploiteeren en reboiseeren; om een goed boschbeheer in te voeren
en de boschen tot rendeerende districten in te richten, werd een
werk vereischt van een vijftien jaar. Welnu dat alles moest kosteloos gebeuren door het zelfbesturend landschap; waren de
boschdistricten klaar dan zouden zij en de geheele opbrengst
ervan van het boschwezen zijn, het landschap zou er niets over
te zeggen hebben en al het benoodigde hout moeten koopen. In
mijn onnoozelheid vergeleek ik deze transactie met het volgende.
Ik draag een aannemer op een huis te bouwen op mijn grond,
ik lever alle benoodigdheden, betaal het werkvolk en ook den
aannemer en als het huis klaar is, zegt de aannemer dit is mij n
huis Het Boschwezen haalde de schouders op over zooveel onverstand en zag van zijn plannen af om te wachten, tot er een
meer verlicht ambtenaar in het zelfbesturend landschap zou worden
^ V o o r k e u r - en g e n o t r e c h t . Uit den aard der zaak worden
op Saleier zoo goed als geen voorkeur- of genotreenten uitgeoefend. In het wild komen zeer veel manggaboomen voor Op
mijn vraag of een ieder daar de vruchten van mocht plukkenen of er boomen waren, die een bepaalden eigenaar hadden,
werd geantwoord: ieder mag er van plukken, een eigenaar hebben
zij niet; wanneer men echter de boomen verzorgt, zijn de vruchten
alleen voor den verzorger, behalve die welke van zelf afvallen,
deze mag een ieder oprapen doch alleen voor dadelijk gebruik.
Men mag ze niet meenemen. Verwaarloost men de boomen, zoo
komen zij weer aan de inlandsche gemeenschap. Dergelijke boomen
nu staan dikwijls op grond, die braak of woest ligt, doch waarop
een inlander inlandsch bezitreeht uitoefent. Ziet de eigenaar nu
zelf niet naar de vruchten om, zoo heb ik wel gemerkt, dat ook
van die boomen een ieder mag nemen wat hem goeddunkt. Onder
verzorging verstaat men in het algemeen omheinen, doch wat
bovengenoemde manggaboomen betreft, schijnt het reeds voldoende te zijn, dat men geregeld oogst, het zamelrecht wordt
daar door anderen gerespecteerd.
Ook met de vroeger reeds genoemde peulvruchten gaat het
evenzoo.
..
.
I n l a n d s e h b e z i t r e c h t. Op Saleier zijn geen gronden speciaal
aangewezen voor ontginning of voor bepaalde cultures, men ontgint0 den grond voor welk doel men wil.
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_ Inlandsch bezitrecht ontstaat door ontginning, erfenis of schenking en ook door deelbouw. Hoever de ontginning- gevorderd
moet zijn, om liet recht te doen ontstaan, is niet bepaald, het
schijnt mij toe dat hier hetzelfde vereischt wordt als bij de bewerking der strandmoerassen waar een primitief begin voor inpoldering voldoende is. Zoo bij woesten grond aankan van het
geheel dan wel hier en daar een vak. Op Tanah Djampea bijv
heeft men soms veel meer aangekapt dan voor de oogenblikkelijke behoefte noodig is, dikwijls gaat het den inlander als met
het eten: het oog was grooter dan de maag, en hij kapt meer
om dan hij bewerken kan, of wel als alles gekapt is, heeft hij
tevens al zijn energie verwerkt.
Wordt er ernstig werk gemaakt van een tuin, voor klappers
of djagoeng, dan komt er om het terrein een muurtje van steenen
of wel een omheining van klappers of andere boomen. De muurtjes worden opgebouwd van kalkbrokken die men overal voor
het oprapen heeft. Meestel besteedt men dit werkje uit, en betaalt
daarvoor 1 â l£ reaal per 12 meter muur ter hoogte van ± 14meter. Het voornaamste doel is karbouwen, paarden, varkens
buiten den tuin te houden. Ligt de tuin braak dan verwaarloost
men den muur. Wil men een omheining maken van klapperboomen, dan plant men 2 of meer klapperbibit in een gat en
maakt de plantgaten zeer dicht op elkaar.
Het uitplanten van klapperbibit en de aanleg der tuinen wordt
meestal uitbesteed aan zeer arme menschen, want dit wordt als
een der minst eervolle baantjes beschouwd. Op verschillende
manieren heeft deze uitbesteding plaats. De eigenaar levert de
reeds uitgeloopen bibit; de bewaker, zooals de tweede partij genoemd wordt, plant ze uit, bouwt den muur op en zorgt' voor
tuin en voorplant. Tusschcn de klapperbibit plant hij djagoeng,
gierst, vruchten en groenten. Zijn de plantjes zoover 'dat ze goed
wortel geschoten hebben, dan neemt de eigenaar den tuin over
en betaalt 5 duiten voor elke opgekomen plant, verder krijgt de
bewaker ^'o van het beschot aan djagoeng en gierst en alle door
hem geplante groente en vruchten. Of wel op dezelfde manier,
maar de eigenaar zorgt zelf voor den muur en krijgt dan T5Ö in
plaats van -fL van de djagoeng en gierst. Zorgt de bewaker
verder voor den tuin totdat de boomen vrucht dragen, dan krijgt
hij l der boomen in eigendom, maar de vruchten daarvan moet
hij tegen marktwaarde aan zijn lastgever verkoopen. Zorgt de
bewaker ook verder voor onderhoud van den muur, dien hij ook
zelf moet opbouwen, dan krijgt hij de helft der boomen onder
dezelfde voorwaarde wat de vruchten betreft.
Een andere manier is dat de eigenaar den muur bouwt, den
tuin aanlegt, de bibit uitplant, en eerst een bewaker aanstelt,
als de boompjes goed wortel hebben geschoten. Dan neemt de
bewaker de verzorging over, totdat de boomen op 5, 6, 7 jarigen
leeftijd vruchten beginnen te dragen. Hij ontvangt dan f 20 per
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100 boomen en de geheele opbrengst van den tusscbenplant is
voor hem; heeft iemand schuld aan een ander, dan gebeurt liet
wel, dat hij op zich neemt klappers voor den schuldeischer te
planten, üèze zorgt voor grond en bibit, de schuldenaar voor
den tuin en den aanplant, totdat wilde varkens, buffels en paarden geen schade meer aan het gewas kunnen berokkenen. Dan
is de schuld vereffend. Voor f 100 schuld moet hij zoo een 100
boomen planten. Gedurende dien tijd krijgt de schuldenaar kost,
inwoning en kleeding van den schuldeischer. Het is dus een vrijwillige pandelingschap.
Kwade trouw" is dikwijls een gevolg van deze steeds mondelinge overeenkomsten, en gewoonlijk is de bewaker daarvan de
dupe, temeer wanneer de andere partij een rijk en invloedrijk
persoon is.
Daar verhuizingen naar een ander dorp of eiland zoo van den
eigenaar als den bewaker menigvuldig zijn, waarbij de verplichtingen aan derden worden overgedragen, gebeurt het dikwijls,
dat deze te goeder of kwader trouw die verplichtingen ontkennen
of aanspraak maken op de twijfelachtige rechten. Ook sterfgevallen hebben dikwijls dit gevolg. Niet zoodra wordt de aanplant
winstgevend, of de hebzucht komt boven en beide partijen maken
aanspraak op het beschot. Zooals reeds gezegd, is de verzorger
meestal de dupe; getuigen van de mondelinge overeenkomst,
waarbij trouwens dikwijls geen derden tegenwoordig waren, die
tegen invloedrijke personen durven te getuigen, zijn moeielijk te
vinden, terwijl het den eigenaar gemakkelijk valt zijn bezitrecht
op den grond te bewijzen. Ook door het onverdeeld laten van
erfenissen, hetgeen zeer veel voorkomt, ontstaan dikwijls zulke
kwesties. Nog ingewikkelder wordt de zank wanneer beide partijen in den loop van den tijd klappers voor eigen rekening
hebben bijgeplant. Maar al te dikwijls perkara's met geen mogelijkheid op te lossen; geldt het een armen man, dan wordt hij
dikwijls in het ongelijk gesteld; betreft het twee invloedrijke
personen, dan gaat het hun als de twee honden, die om een been
vechten; een derde, hier de advocaat, loopt er meen heen.
Het plukken der klappers geschiedt door de tninbewakers of
speciale plukkers, het is een gevaarlijk werkje en elk jaar vallen
er slachtoffers.
Het plukloon wordt op verschillende manieren betaald: zoo
krijgt de plukker van eiken pluk 1 klapper, d. i. ± 10y o of wel
1 'duit per vrucht, d. i. ± 2 0 % of 40 duiten per 100 klappers,
d.i. + 10y c . Het meest gangbare is echter den laatsten tijd
dat hij 1 vrucht op de 10 geplukte krijgt, d.i. daar het loon in
duiten en de waarde der klappers in zilver berekend wordt, + 8%.
Het bezit van klapperboomen is in het oog Aan den Inlander
zeer solide; te allen tijde kan men er geld voor maken. Gewoonlijk
gebeurt dit door verpanden, papita galang, waarbij meestal f ?>
betaald wordt voor eiken boom, d.i. ongeveer de jaarlijksche op-
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breiigst van den boom, doch men geeft ook wel minder, tot f 30
per 100 boomen. Termijnbepaling komt bij de verpanding weinig
voor, daarvoor moet speciaal een overeenkomst worden aangegaan.
De meest voorkomende verpandingsvoorwaarden zijn de volgende:
1°. De jaarlijksclie opbrengst der tuinen wordt beschouwd als
rente van het geleende kapitaal ; wil den pandgever zijn klappers
terug hebben, dan moet hij het volle bedrag van de schuld betalen. Te allen tijde is hij bevoegd tot deze terugbetaling, doch
de pandnemer moet minstens één pluk genoten hebben. Deze
wijze wordt het meest gevolgd.
2°. Na een bepaald aantal jaren komen de boomen aan den
pandgever terug, het beschot wordt dus beschouwd als rentebetaling en amortisatie. Zoo verpandde een Inlander aan een Chinees
zijn 4000 boomen gedurende 20 jaren voor f 4000, met de uitdrukkelijke bepaling dat de pandnemer voor het onderhoud van
den tuin zou zorgen en de belasting betalen.
3°. De waarde der geplukte vruchten dient om de schuld te
amortiseeren ; zoodra het geldswaardig bedrag der vruchten, dat
van de geleende som bereikt heeft, krijgt de pandgever zijn tuin
terug. De klappers worden echter geschat op f2 per 100 in plaats
van op marktwaarde, zijnde f 3 à f3.50, zoodat ook hier rente
wordt berekend.
4°. Op de eilanden Tambolongang en Poelassi ontmoette ik
nog een andere methode. Wanneer de pandgever na een bepaald
aantal jaren zijn schuld niet gedelgd heeft, vervallen de boomen
aan den pandnemer. Gewoonte is het hierbij dat vooraf wordt
gewaarschuwd en eenige dagen respijt wordt gegeven.
5°. Een verpanding, die zeer veel gelijkt op onze hypotheek,
vermeldde men mij in het district Bontobangoen. Een leent een
bedrag en geeft als zekerheid een tuin. Het pand blijft van den
pandgever, hij geniet alle vruchten daarvan, de pandnemer krijgt
niets, doch elk oogenblik kan hij de geleende som terug eischen
en voldoet de pandgever daaraan niet, dan vervalt het pand aan
den ander. Ook hier weer eenige dagen respijt. Men beweerde dat
het een Saleiereesche instelling was, doch een inheemschen naam
heeft men er niet voor, men noemt het langgoeng of borg. Overigens komt het weinig voor.
Het behoeft wel geen betoog, dat de kleine man op deze wijze
al bijzonder spoedig van zijn klappertuinen afraakt, temeer waaide geldbezitters er zeer tuk op zijn hun geld zóó te beleggen.
Men ziet dan ook, hoe het klein grondbezit steeds meer afneemt
en het groot grondbezit toeneemt. Ook ontzien enkele hoofden
zich niet gebruik te maken van de belastinginning om daarbij
klapperboomen in pand te krijgen. Zij schieten dan de belasting
voor, tegen onderpand van klapperboomen.
In vele boomen ziet men een inkeping waarin een stukje klapperblad. Ofschoon de hoofden het eenparig" ontkennen, geloof ik dat
dit een taboe teeken is voor verpande boomen.
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Melding moet nog' worden gemaakt van eenige eigenaardige
gebruiken. Zoo probeeren pandnemers, liefst ongemerkt, anders
brutaalweg, klappers voor zich zelf te planten tussclien den reeds
bestaanden aan hen verpanden aanplant. Zoo ook stuurt men zijn
luidjes uit naar liefst afgelegen streken, vooral naar weinig bevolkte eilandjes, met opdracht, klappers bij te planten in de niet
bewaakte tuinen. Met het eerste geval wisten de inlanders geen
raad, immers de pandnemer is volkomen gerechtigd den in pand
genomen tuin te onderhouden, doode boomen door nieuwe te vervangen en het is steeds de gewoonte tusschen den bestaanden
aanplant bij te planten. Doch aan wien behooren de boomen,
wanneer het pand ingelost wordt? Het adatrecht zwijgt hieromtrent.
Het tweede geval nl. het planten van boomen op grond, waarop
een ander inlandsen bezitrecht uitoefent, was duidelijk wederrechtelijk, de euveldoener zei ouk niet dat hij recht op planten
had, hét was eenvoudig: de boomen heb ik geplant, dus die zijn
van mij. In de onderafdeeling Semangka der residentie Lampongsche districten is het bezit van meerjarige gewassen, speciaal
klapperboomen, het bewijs bij uitnemendheid voor inlandsen bezitrecht op grond. Ofschoon ik dit op Saleier nooit zoo geprononceerd heb aangetrofien, zoo is het toch ook hier een goed bewijs.
Communaal bezit van grond komt op Saleier niet voor, echter wel
familiebezit. De Saleirees is zeer gesteld op groot grondbezit, bij
erfenissen wordt de grond dan ook zelden verdeeld. Huwelijken
tusschen familieleden, neef en nicht, met de weduwe van overleden broer, verder kinderhuwelijken worden om deze reden veel
gesloten. Dergelijk familiebezit onderscheidt men in: kokona poesaka, zg. tuinen, waarop men recht heeft als oudste zoon, kokona
padjoeloejoeloeang (djoeloe = rechtmatig), d. z. gronden, die elk
familielid' op zijn beurt bewerken mag; de belasting verspringt
dan ook elk jaar. De eerstbedoelde tuinen mogen alleen in zeer
bijzondere gevallen vervreemd worden: begrafeniskosten, hadj of
in Imogen nood; de laatstbedoelde nooit. Het individueele bezit
dat wel vervreemd mag worden heet kokona taoe kidia, dat beteekent, tuinen van den kleinen man. Hoe gaat bezitrecht teniet?
Absoluut en algemeen zegt de inlander: eens bezit is eeuwig bezit.
Heeft men in vele andere deelen van den archipel bepaalde kenteeken, waarnaar men beslist, of ontgonnen grond al of niet weer
tot den staat van woestheid is teruggekeerd, niet zoo op Saleier.
Verwaarloozing der tuinen, der grensinuurtjes, zelfs kennelijke
verlating doet de aanspraken niet te n i e t . . . . Roven vermeldde ik
reeds dat in 1896 het hoofd van Tombolongong klapperbibit plantte
op de Tijgereilanden, die echter spoedig daarna gestolen werd.
Toen in i907 de Toridjene's zich daar vestigden, zag hij dit met
leede oogen, in zijn idée behoorde dit eiland dat hij beplant had,
hem. Omstreeks 'i860 bracht een Chinees werkvolk naar Tanah
Djampoe voor een houtcommissie, die echter geen succes had.
Een deel van dit werkvolk had toen hier en daar wat grond
31
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ontgonnen, doch spoedig' keerden zij naar hun eigen eiland Kajoeadi terug. Sedert eenige jaren is Tanah Djampoe in opkomst,
neemt de bevolking' snel toe en wordt er flink ontgonnen. De
nakomelingen der oude emigranten herinneren zicli nu de ontginningen hunner grootouders en maken daarop aanspraak, ofschoon
zij niet van zins zijn er heen te verhuizen. Een zekere Djamaroeng Toean Baoe van Saleier maakt aanspraak op geheel
Tombolongong omdat een voorvader er de eerste ontginning begon en het eerste hoofd was. En door de geheele onderafdeeling
bleek mij bij informatie dat de inlanders deze aanspraken alleszins rechtmatig achten. Verlaat iemand voor goed het eiland
zonder familieleden achter te laten en orde op zijn zaken Ie
stellen, zoo vervalt de grond aan de gallarranggemeensehap, en
het hoofd daarvan beschikt daarover ten behoeve der leden.
Over woonerven heb ik geen positieve gegevens; ik zou bijna
zeggen dat er geen algemeen geldende regels zijn, dat een ieder
naar persoonlijke inzichten handelt. Verplaatsingen van de bevolking, zoowel van enkele individuen als geheele kampongs
waren steeds veelvuldig, in vroeger tijd ten gevolge van knevelarij der overheerschers, later blijkbaar om economische redenen:
nitgeputheid van den bodem, gebrek aan water, enz. Sommige
inlanders zijn zeer aan den grond gehecht, de geesten zijn hun
daar bijzonder goedgunstig, anderen verplaatsen hun huis zonder
bezwaren, Bij brand bouwt men weer op de oude plaats, doch
evenveel malen kiest men een andere plek. Een uitzondering wordt
gemaakt, wanneer men grond had ingepolderd, wanneer men familiegraven op het erf heeft, een steenen put, dan houdt men aan
de plaats vast, ook bij brand.
Hier en daar heeft men familieerven, rondom een pleintje staan
de huizen van een bepaalde familie, vooral is dit het geval bij
aanzienlijken. Bronnen worden nogal eens door verschillende kampongs gemeenschappelijk gebruikt: zoo op de hoofdplaats Banteng,
op Padang, op het eiland Kajoeadi. Waterdragers brengen tegen
vergoeding voor het werk dit water rond. Doch soms ontstaat er
kwestie, zoo in de kampong Boneloke in het district Tonettc:
Poelau Passi Tonette ressorteert onder een galarrang van Bonelohe
en de bewoners van het eilandje haalden hun water uit Bonelohe.
Totdat het eilandje zich wilde afscheiden onder een zelfstandighoofd. Toen dreigde men het waterhalen te verbieden. De afscheiding ging niet door, zoodat er niets beslist werd.
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N°. 49.
N A D E R G E G E V E N " ) N O P E N S ZUIDOOST-SELEBES (1921).

Ontleend aan „Uit het leven en werken van den Zendeling-pionier op
Z. O.-Celebes" door br. H. van der Klift in „Orgaan der Nederlandsche
Zendingsvereeniging" j a a r g a n g L X I (1921 n°. 2) blz. 13 e. v.

nu wonen we reeds ruim Ij- jaar op Mowewe
Het
„hen ik mijns broeders hoeder?" wordt hier meermalen per dag
herhaald. Het zwakke, niet tot de familie behoorende, verdrukt
men en in de familie zelve zijn de zwakken er het slechtst aan
toe. Waarheid wordt maar heel zelden betracht
niet op
a l l e leden dezer maatschappij is het bovenstaande van toepassing.
Maar o, er zijn er zoo weinige die anders zijn
Dat in deze
maatschappij allerlei botsingen plaats hebhen en „perkara's" =
zaken, rechtsgedingen (de To Laki zeggen: k a r a - k a r a) ontstaan, spreekt vanzelve. Niet gemakkelijk zullen ze echter met
hunne geschillen naar Kolaka, naar den civiel-gezaghebber, gaan.
Daartoe zijn ze te vreesachtig en dat is tot op zekere hoogte maar
gelukkig ook. Deze bestuursambtenaar zou alle „zaken" van dien
aard niet af kunnen doen. De tijd zou hem ontbreken. Neen, de
familie-hoofden, de oudsten, het districtshoofd moeten rechtspreken. En nu men den zendeling heeft leeren kennen en begint
te vertrouwen, komt men vaak tot hem. Enkele van die gevallen
wil ik u mededeelen.
Onlangs kwam een mijner werklieden tot mij. Hij is vroeger
te Kolaka als paarden jongen bij mij in dienst geweest. Een deieersten was hij, die mij bezocht, toen ik mijn huis in Kolaka
betrok, nog alleen zijnde Daar hij aanleg tot houtbewerking
bezit, heb ik hem de timmerlieden laten helpen en tegenwoordig
werkt hij uitstekend. Zijn naam is Kodo. Reeds voor 3 jaren,
zoo vertelde hij mij, had 'hij een s am b i al e verkocht aan zekeren
La Gese en wachtte tot heden op betaling. De s am b i al e was
hem feitelijk afhandig gemaakt met mooie beloften. La Gese is
i) Zie boven, blz. 178—181.
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een oude Boeginees, gehuwd niet een Mekongga-vrouw en woont
reeds jaren hier. Hij had de s a m b i al e genomen, verkocht aan
anderen, maar dacht er niet aan, den armen Mekonggaër te betalen. De prijs was een karbouw of 8 rijksdaalders. Wanneer
dadelijk betaald werd, was 8 rijksdaalders voldoende. Duurde
het langer, dan moest een karbouw worden geleverd. De s a m bi al e was een erfstuk van Kodo's vrouw: Hewona. Zulk een
voorwerp heeft den vorm van een hart, of is rond. Er worden
sambiale's gedragen van goud en zilver, heel zelden van onedele
metalen. De kinderen dragen ze als schaamplaatjes, of op den
rug of op de borst, 't Is een soort beschernitniddel tegen booze
invloeden, een amulet. Ik drong er bij La Gese op aan, zijn
schuld te betalen, wat deze beloofde. Maar bij de bergbewoners
gaat 't geheel op dat : „tusschen doen en zeggen, vele mijlen
liggen." Men stemt in iets toe, belooft iets met 't vaste voornemen er nooit naar te handelen. Zoo ook nu. Maar Kodo bleef
aandringen ( n eindelijk bood een familielid van La Gese aan,
den karbouw te leveren. Maar 't tijdstip daarvan werd steeds
onder allerlei voorwendsels verschoven en zonder hulp was alles
op de lange baan geraakt. O, dat kunstje kennen de bergbewoners zoo. En de vorderaar gaat ten slotte tegen alle moeite
opzien en vergeet 't ook maar. Toen Kodo gevraagd werd, hoe
't nu stond en of hij den karbouw reeds had ontvangen, kwam
er een heel droef verhaal. Nu vond ik 't genoeg, en het familielid
aansprekende zeide ik hem dat, wanneer binnen 5 dagen de
karbouw niet was geleverd, de zaak voor den gezaghebber zou
worden gebracht. Men beloofde: 't zou geschieden. Maar toen de
f) dagen om waren, trok 't familielid zich terug. Zijn zoon had
ruzie gehad met de vrouw van La Gese, en nu weigerde hij dezen
te helpen. La Gese zelve was op dat moment niet thuis. Zeker
had men gehoopt dat de vorderaar nu wel te teleurgesteld was,
om de zaak weer met I a Gese ter hand te nemen. Echter werd
aan dezen ook een termijn van 5 dagen gesteld. Nu was na 5
dagen 't geM, de 8 rijksdaalders, er en is de zaak tot een goed
einde gebracht. Dit is slechts één voorbeeld van de vele, die het
leven des volks, of van een deel, verbitteren.
Nu een voorbeeld van anderen aard. 't Is ongeveer een half
jaar geleden, dat ik des middags driftige stemmen op onze voorgalerij hoorde. Naar buiten gaande, trof ik er enkele menschen
aan. in wier midden een oud man, met witten baard, heftig aan
't razen was. 't Was Amano Tarwonda (vader van Tarwonda),
een goede bekende van mij. Hij is de oudste man uit Mowewe
en een echt type van de oude heidenen, zooals zij hier voor
100 en 50 jaar leefden. Deze oude man woont dan ook buiten
de kampong, en is een vurig aanhanger van de praktijken des heidendoms. Ik kende hem reeds lang, en was, meermalen in zijn huis
geweest. Hij had twee vrouwen, een heel jong vrouwtje en een
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vrouw van naar schatting 22 jaren oud. Deze laatste had verklaard niet langer meer in 't liuis van den ouden man te willen
wonen', nu bij ook weer zoo'n jong vrouwtje had genomen. Met
mooie geschenken had de oude man haar willen tevreden stellen,
maar Indina, zoo heette zij, wilde niet langer blijven. Zoo had
de oude man haar wel moeten toestaan weg te gaan. Echter
onder beding, dat ze niet zou hertrouwen, voordat de oogst binnen
was. 't Is n.1. verboden bij de To Laki te trouwen, zoolang men
nog aan den tuin bezig is. Wanneer ze dat deed, mocht zij het
mooie zijden baadje en den koperen armring behouden, anders
niet Toen Amano Tarwonda dat zoo besprak, was daarbij als
getuige eene jonge nnin uit een ander dorp. Wat geschiedt echter.
Vijf dao-en na de echtscheiding wist ieder, dat Indina getrouwd
was met hem, die getuige van de echtscheiding was geweest. De
woede van Amana Tarwonda was hevig. Hij kwam er mee tot
mij Na alles gehoord te hebben, zeide ik hem, dat Indina natuurlijk de kleeding en versiering terug moest geven, maar dat
hij 't huwelijk niet kon ontbinden. Wilde Indina zondigen tegen
den adat dat moest zij weten. Zoo'n vrouw moest hij met terugbegeeren.' Zoo is 't ook geschied, maar als de oude man er over
spreekt wordt hij nog heftig.
't Is lias 14 dagen geleden, dat op een avond een meisje van
plni. 15 of 16 jaar bij mij in het „kantoor" kwam, vergezeld van
eenige vrouwen. Het meisje, Indese geheeten, vertelde mij, dat
hare verwanten haar wilden dwingen, met La Banga te trouwen
en zij wilde hem niet Indese heeft geen vader meer. Hare moeder
is 't eens met de dochter, maar . . . . wat doet een vrouw alleen!
De mannelijke bloedverwanten willen, dat Indese met La Banga
trouwt. Nu is La Banga plm. 40 jaren oud. Hij is boe akoi priester Omdat Indese's vader reeds lang gestorven is en de
mannelijke bloedverwanten La Banga goed gezind zijn durft hij
veel. Het meisje dat bij hare moeder alleen zich met veilig achtte,
was naar het dorpshoofd gevlucht, nu plm. k jaar geleden, en lateinaar het ex dorpshoofd. Daar gebeurde het, dat La Banga op een
nacht, toen allen sliepen, binnendrong, Indese, die slapende was,
aangreep, en de handen bond. Zoo wilde hij haar meevoeren,
maar de ex-kapala (dorpshoofd), wakker geworden, belette dit. In
haar angst beloofde Indese na 4 dagen met hem te zullen trouwen.
Dat is om de een of andere reden niet doorgegaan en nu bleef
't meisje weigeren en La Banga begon de vervolging opnieuw.
En daarom vluchtte zij in mijn huis. Nog waren we aan 't spreken,
toen enkele andere lieden binnenkwamen. Ik liet de oudste en
familie verzoeken bij mij te komen en ook La Banga. Nadat ik
nadrukkelijk had gewezen op 't verkeerde van het willen dwingen
van een meisje tot een door haar niet gewild huwelijk, waren
allen het hiermee eens, behalve natuurlijk La Banga. Ik liet de
anderen, na veel praten, vertrekken, en sprak daarna onder vier
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oog-en met hem. Hij bleef onverzettelijk, ook toen hem werd meegedeeld, dat de moeder van Indese een karbouw en f'1.25 aanbood, als hij van Indese afzag-. Dat is zoo ook meer de adat.
Een jonge man, die reeds de toestemming- van de familie der
vrouw had, maar door zijn uitverkorene niet wordt begeerd, moet
een geschenk ontvangen. Men noemt dit: p om b o p o n o r a i n o.
Letterlijk: Zijn gezicht weer vol maken; dus hem over zijn teleurstelling- heenhelpen. Den volgenden morgen kwam echter de exkapala (dit is de voornaamste oudste van ons dorp) mij mededeelen, dat La Bauga de boete had aangenomen. Indese is nu
weer vrij. De man ontvangt de boete, gaat met de t o l e j a
(regelaar(ster) van huwelijkszaken) naar den rivierkant. Zij pruimen
daar en gaan tot in de rivier. Hier spreekt de t o l e j a de
scheidingsformule uit, breekt een ei en werpt het samen met wat
sirih, pinang en gambir in de rivier. Gelijk dat alles, snel dooiden stroom meegevoerd, verdwijnt, zoo is ook deze zaak uit aller
gedachten verdwenen. Evenwei, wat blijkt? Na een paar dagen
komt mij een jongeling verklaren, met Indese te willen trouwen
en na wederzijds onderzoek blijkt, dat ook Indese van hem lioudt.
Weer veel gepraat en beraad.' Maar 't slot zal wel zijn, dat dit
nieuwe paar, als de rijstoogst is afgeloopen, in 't huwelijk treedt.
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N°. 50.
A D A T H E F F I N G E N (1860—1912).

„De opvolgende gouverneurs gaven menigmaal b ijk met te
voelen vom- de door hare hoofden rechtstreeks van de bevolkinggedaan wordende heffingen": ze heetten m strijd met de eischen
van ons tegenwoordig bestuursstelsel, geheel ongecontroleerd, vanzelf aanleiding gevend tot knevelarijen, een rem voor de ontwïkkeTing varfbfndel en nijverheid; en telkens werden er vragen
gedaan aan de ambtenaren in het binnenland welke die heffingen
wel ware* en hoe groot liet beschot, omdat men aan de reg e t i n g w 1de voorstellen ze af te schaffen tegen schadeloosstel ing.
y
ZooMelt de gouverneur op 21 December i860 voor, dat bij
regeeringsbesluit mogen worden
1 S f Ï a n materialen en werkvolk voor bouw van regentswoningen, tijdelijke feestloodsen en moskeeën,
| 2 bewerking, beplanting en oogsten der ornamentsvelden,
3. wacht bij de regentswoningen,
4 volg-en van regenten op dienstreizen,
5. helpen bij den bouw van woningen voor onderhoofden tegen
verstrekking van voeding;
II. afgeschaft:
1. marktrecht (soessoeng pâsara) ),
2. gerechtigheid op het beploegen der padiveldcn met buffels
(kallong tedong),
3. gerechtigheid op het hanenvecliten,
4. heffing van visscberijen en op vischvijvers,
5. heffing van overvaarten,
6. heffing van houtaankap,
7 heffing op het afdoen van kleine burgerlijke geschillen,
8. heffing bij het sluiten van huwelijken ;
en te bepalen, dat de hoofden geen recht zouden hebben op andere inkomsten dan uit 's Lands kas en uit ornamentsvelden.
™ ^ Ï 7 ^ de in dit artikel gebezigde rechtstermen ook: Adatreohtbuiidel
IX blz. 249 kallong, 258 parasângang, 274 bise bxseyang), 302! raba, 311
awa, 317 sirna, 325 soesoeng; en Adatreehtbunde XVI . b t a . 2 2 1 kam«!,
238 pal&tta, 239 pâsâ (pâsarâ), 306 sîrna, 309 S1 dekka, 339 ellong.
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Op 16 December 1865 verzoekt de gouverneur zijn ambtenaren
weer opgaven van geschiedende heffingen, om aan de regeering
te kunnen voorstellen ze te vervangen door traktement.
Een circulaire van 17 Mei 1867 schaft af de marktrechten op
rijst, koffie, zout en suikerriet; en vervangt het recht op sirih
door een pacht op den verkoop van sirih, zonder schadeloosstelling aan de daardoor getroffen hoofden.
Een circulaire van 23 September 1869 vraagt opgaven als in
1865, en 's gouverneurs brief van 26 October d.a.v. vraagt speciaal opgaven nopens de „kallong tedong", die de gouverneur
eenvormig wil regelen.
Het gouverneursbesluit van 6 April 1870 stelt de kallong tedong van een met buffels bewerkt veld op 2 % van den oogst,
van met de patjol bewerkte velden op 1 % . Van de opbrengst
zal r o zijn voor den plaatselijken soelewatang.
De zeer geheime missive van den gouverneur van 15 September 1879
behandelt afschaffing van pasar-rechten tegen schadeloosstelling.
Op 17 Januari 1888 vraagt de gouverneur, een tabel in te
vullen van door de hoofden gedane heffingen.
Op 21 April 1892 evenzoo : de gouverneur wil die heffingen herzien.
_ In 1905 wil Batavia het percentage van de hoofdelijke belasting van 2 % op 4 % brengen. Dat kan ! — zegt de assistent-resident der Noorderdistricten —, mits de bevolking ontlast
worde van alle rechtstreeksche heffingen, als blijkende uit dit
overzicht van de tegenwoordige jaarlijksche inkomsten der regenten:
Regent van

I colleccollecI teloon
ornateloon kallong sooskochte men tsi hoofdetedong soeng
pachten veldon visch- lijke be- der verpas a ni
tiening
vijvers
lasting

Toerikale
Maros
Bontoa
Tanralili
ïti ß a j a
B.i L a o e
Tankoeroe
Particuliere landen
Laya
Tjenrana
Tjamba
Malawa
Balotji
Pangka-

400 2400
1000 2800
400 360
400
—
— 1200
400 400

djene
Boengoro
Labakang
Segeri
Mara n g
Mandalle

700
400
400
800
200
200

400

400

250
100
200
200

3750
375
375
3750
6250
4000
4800
3600
2400
1280
1600

palawa
parasa- kamïsi
ngang

totaai
inkomsmia
sima sten verkoko
kregen
(s. pa- romang Tan do
lattâ)
bevolking

1

60
j

—

10
87
-E
-50
6
1
3

750
320
160
90
180
150

2700
750
400
150
300
300

35

175

1800
600
100
450

400
100
60
40
40
70

160

50

100

100
140
60

100
100

—

—

—
—

100

250

—
—

—
—

1000
50

6100
1740
620
990
340
530

3Ü\
360
235

325

lil«

171
45
40
16
35
50
200

10
3
3
15
1
6

134
l5
317
„26
9l4

l
840
270
320
670
230
250

2400
750
2500
3450
2100
360

2000
300
350
300
35
360

150
100
200
200
30
75

250
150
150
140
40
6

1500
1500
650
300

—
—

450

_..
500

—
—
250

6750
2800
4350
4390
2205
1051

€

125
32'
300
967
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De assistent-resident teekent aan, dat de ornamentsvelden nog
maar zelden door de bevolking worden beploegd, beplant en geoogst. In Pangkadjene gebeurt dat nog wel. De cijfers van kolom
2 stellen, voor wat betreft Maros, dus voor: liet restant na aftrek
van de aan de bewerkers toekomende tesang enz.
In Februari 1906 stelt gouverneur Kroesen aan de regeering
voor om, in verband met de voorgenomen verhooging van de
hoofdelijke belasting, de adatlieffingeu ten bate der regenten af
te schaffen tegen schadeloosstelling dan wel bezoldiging.
Zijn opvolger S wart schrijft 14 Maart 1907, het in beginsel
daarmee eens te zijn, maar om spoediger den gewenschten regelmatigen toestand te krijgen heeft hij een afwijkend recept: aan
bepaaldelijk genoemde hoofden al dadelijk vaste bezoldigingen
te geven met verbod om adatheffingen te doen en intrekking
van de toelagen voor den afstand van fopbanen. Anderen met
name genoemden hoofden waren schadeloosstellingen te verleenen,
welke hun opvolgers niet meer zullen genieten.
Dan komen er uit Batavia circulaires, waaruit blijkt dat de
i'egeeringsbedoeling is: schadeloosstellingen af te schaffen, heffingen te verbieden, en de bezoldigingen te regelen zoodanig,
dat bezoldiging plus inkomsten uit ornamentsvelden samen een
aan het gewicht van het ambt evenredige belooning opleveren.
Wie door die heffingen méér ontvangen, zullen dat meerdere
blijven ontvangen als persoonlijke toelage, maar hun opvolgers
ontvangen enkel de organiek vastgestelde bezoldiging. Gouverneur
Quarles de Qaarles laat een ambtenaar de diverse bestuursressorten
afreizen ter verzameling van de benoodigde gegevens en komt 4
Augustus voor den dag met een voorstel. De daarbij gegeven cijfers
wijken nogal af van die van 1905, om de volgende redenen:
a. Adat- en kampoenghoofden zijn buiten beschouwing gelaten:
beu te bezoldigen is geen regeeringszaak ; voor hun belooning
zorgen de inlandsche gemeenten; daartoe dienen de ornamentsvelden en de na te noemen heffingen :
1. palawa parasängang, een belasting op het huwelijk van 4
à 5 gulden, al naar de hoegrootheid van den bruidschat, en opgebracht tijdens bet feest;
2. sidakka, eigenlijk geen heffing, doch meer een hommage,
een geschenk bij belangrijke familiegebeurtenissen;
3. râba lontang, geheven door het hoofd van Rappokalling,
te verbieden bij het defungeeren van het tegenwoordige hoofd;
4. soessoeng romang, geheven door de hoofden van Palangisang,
Manjampa en Mandjalling, en, als prikkelend tot instandhouding
van de bosschen, te bestendigen.
b. Enkele heffingen, vroeger gemeld, zijn weggelaten en een
nieuwe, soessoeng biseyang, is opgenomen.
c. De inkomsten uit ornamentsbezit staan lager geboekt, omdat
vroeger gemeld werd de b rato-opbrengst, thans wat er van die
opbrengst netto ontvangen wordt door de hoofden.
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Het vraagstuk van de bezoldigingen blijkt niet beschouwd te
kunnen worden los van dat der bestuursorganisatie. Er zijn veel
verschillen : hier worden regenten bijgestaan door al dan niet bezoldigde soelewatang's, elders niet; in Maros zijn de districten
niet afgerond; in Balangnipa en Kadjang en Boelo-Boelo vindt
men „adathoofden", die elders worden gemist ; in Polambangkeng
staan onder den regent twee districtshoofden, die van Matjongkomba
en Bonto Kadatto, die kampoenghoofden onder zich hebben, waarnaast andere kampoenghoofden rechtstreeks onder den regent staan;
enkele districten zijn te onbelangrijk om zelfstandig te worden
gehandhaafd. Regenten of districtshoofden zijn te véél vorst en
te weinig ambtenaar, spreken veelal geen Maleisch, zijn soms
analphabeten, kunnen geen misdrijfzaak onderzoeken, moesten
in 1907 worden ontzet uit hun geringe rechtspraakbevoegdheid,
zijn inzake heerendiensten en politie meer uitvoerders van bevelen dan zelfdenkende wezens ; maar . . . . zij hebben véél
volgelingen, doen heffingen en voeren een grooten staat. Om hen
te veredelen tot ontwikkelde, zelf besturende en handelende ambtenaren met verantwoordelijkheidsbesef ware hun aantal te verminderen. In de grootere districten voege men den regenten goed
onderlegde onderdistrictshoofden toe van een andere soort dan
de soelewatangs, die moeten verdwijnen. (Volgt een schema, hoe de
regentschappen te verkneden, enclaves weg te werken enz.). Ook
in het kampoengbestuur moet meer uniformiteit komen : geen
tnsschenpersonen meer tusschen districts- of onderdistrictshoofden
en de kampoenghoofden, geen „adathoofden" dus als in Bonthain,
doch een passende groepeering van kampoengs onder kampoenghoofden. Nu de bezoldiging. De ornamentsvelden waren voorshands als zoodanig te bestendigen, want niet overal zou het
lukken ze in tesang uit te geven, en op de bevolking leggen ze
geen zwaren druk, al is deze naar staatsblad 1900 n°. 55 verplicht ze in heerendienst te bewerken : meestal verhuren de hoofden
die velden voor een jaar aan den meestbiedende, of zij bewerken
ze met seraja. Naast ornamentsvelden waren vaste bezoldigingen
toe te leggen, met afschaffing van heffingen, schadeloosstellingen
wegen afstand van fopbanen, en collecteloonen. De dan voorgestelde traktementen waren te verminderen met de inkomsten
uit de ornamentsvelden, maar niet verder dan tot, voor de voornaamste hoofden, f 100 's maands.
De dan volgende gouverneur Coenen uit 2 Februari 1912 zijn
bedenkingen: Zóó wordt geen geregeld inlandsch bestuur geschapen, doch men laat een zekere categorie volkshoofden inkomsten genieten van Landswege, in stede van uit adatheffingen.
Die volkshoofden, hoe dan ook beloond, aan het hoofd latend,
kan men bezwaarlijk de regentschappen afronden: hun op de
adat steunend gezag zouden zij niet hebben in de oorspronkelijk
niet tot hun gebied behoorende gedeelten. Wat aanleiding zouden
zij hebben hun kinderen een betere opvoeding te geven, waar
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positie en vooruitzichten slechter zouden worden? De toestanden
zijn niet rijp voor een inlandsen gezag, dat stoelt in iets anders
dan aanspraken uit geboorte of overlevering of in geweld. De
door de bevolking aan de hoofden, die volgens haar dat hooren
te zijn, zonder moeite opgebrachte heffingen zijn niet schadelijk
voor' de welvaart; bun afschaffing is onnoodig; ze te verbieden
zou trouwens niets geven. Maar wenschelijk ware liet, haar beteekenis te accentueeren : dat zij nl. niet geheel dienen ter voorziening in de particuliere behoeften der hoofden, doch voor een
deel ook in het algemeen belang van ressort en ingezetenen
moeten worden aangewend.

SERIE P.
ZUID-SELEBES.
N°. 51.
NIEMANN OVER DE L A T O W A (1884).

Ontleend aan: Bijdragen Koninklijk Instituut 32, 1884, biz. 198—228.

Tot de belangrijkste geschriften der Boegineeselie letterkunde
behoort ongetwijfeld de Latowa, eene verzameling van gezegden
van oude vorsten en wijzen over allerlei onderwerpen, doch
vooral over de verplichtingen van vorsten en hoofden jegens
hunne onderdanen en van dezen ten opzichte van genen. ' )
Behalve vele zedelessen vindt men hier een aantal voorschriften
van de adat of het gewoonterecht, hier en daar toegelicht door
korte vertellingen, doorgaans aan de geschiedenis van Boegineeselie
rijken, vooral van Bone, ontleend. Er bestaan verschillende redacties van dit werk ; bij hetgeen wij hier wenschen mede te
deelen, is het door Dr. Matthes uitgegevene gedeelte gevolgd, dat
uit een voortreffelijk handschrift is geput. 2)
Ofschoon de schrijver of verzamelaar meestal gezegden van
Boegineeselie wijzen en vorsten vermeldt, zooals Kadjao Lalido,
Aru Bila, Matinrowe ritanana enz., haalt hij toch ook somtijds
woorden aan van Loknian en Mohammed ; ook in andere opzichten
blijkt de invloed van den islam op dit geschrift. Overigens is het,
hoe belangrijk ook, toch niet vrij te pleiten van zekere eentonigheid, voornamelijk omdat de schrijver zoo dikwijls in herhalingen
vervalt. Wij geven hier slechts een korte schets van den hoofdinhoud, alleen bij uitzondering nu en dan eene vertaling van
enkele passages- Wij binden ons daarbij niet aan de volgorde
van de behandeling der onderwerpen in het geschrift, daar die
toch niet zeer geregeld en geleidelijk is te noemen.
liet door Dr. Matthes uitgegevene gedeelte begint met een gesprek tusschen den ouden wijze Kadjao Lalido en den vorst van
Bone, waarin gehandeld wordt over de wijze, waarop een vorst
zich moet gedragen om zijn aanzien te handhaven, zijne bezittingen
M Daarom wordt dit werk ook Latowa genoemd, welk woord bestaat uit
Ia, een voorvoegsel vóór namen van mannen, en t o w a , oud, bejaard.
•) liet komt voor in zijne Boegin. Chrestomathie II bl. 1—180.
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te bewaren en te voorkomen dat zijne onderdanen het land verlaten en hier en daar in verschillende streken verstrooid raken.
Nadat Kadjao Lalido den vorst aan zijne plichten herinnerd heeft,
wordt over het welzijn en het ongeluk van een land gesproken.
Indien vorst en volk' niet handelen zooals het behoort, dan heeft
men misgewas te vreezen co in het omgekeerde geval mag men
hopen op een goeden oogst van rijst, het hoofdvoedsel der bevolking.
De vorst behoort zijn onderdanen, die hem hunne hulde willen
brengen ! ) , dagelijks gedurende een gedeelte van den voor- en
namiddag te kunnen afwachten, want vorst en volk moeten omgang met elkander hebben, tot bevordering der goede verstandhouding tusschen hen beiden. Als hij met zijne onderdanen spreekt,
boude hij daarbij hun bedrijf of hunne beroepsbezigheden in het
oog en vrage hen daarover. Met hen die belast zijn met het
handhaven der adat, namelijk de leden van den rijksraad, spreke
hij over de adat, met spelers over het spel, met visschers over
vischvangst, met ouden van dagen over zaken van vroegeren tijd,
met jongelieden over hetgeen waarin de jeugd belangstelt en zóó
maakt bij zich bemind. „Spreekt de vorst u aan, zegt de schrijver,
zoo ga terstond zitten en antwoord dan pas; al is de plek ook
vuil & ja al ware bet op de aarde, in den modder, ga er toch
zitten, eer gij het woord richt tot den vorst, Ook moet gij niet
vóór 'den vorst zitten, terwijl gij leunt op het vlakke der hand
of van beide handen, want men behoort dan cene eerbiedige
houding aan te nemen", (men zitte met gekruiste beenen en met
de armen over de borst gekruist). Men mag ook niet vóór zich
uit spuwen 2 ). Wie tegen deze voorschriften handelt, geeft daarmede te kennen dat hij den vorst als zijns gelijke beschouwt.
Gaat men zijn opwachting maken bij een regeerend vorst, dan
zorge men vooral dat het touw, waarmee de kris m de scheede
is vastgebonden, goed zij bevestigd; men winde daarloe een doek
om het gevest der kris, opdat zij niet uit de scheede valle. /oo
iets toch kan zeer licht gebeuren bij het begroeten, of ook wanneer
men alvorens naar huis te keeren, het een of ander geschenk
voor een hoffeest in een bak neerlegt of indien de vorst ons iets
toereikt of wij hem iets overhandigen. De persoon nu die het
ongeluk heeft zijn kris dan uit de scheede te laten vallen, wordt
beschouwd als den vorst met zijne kris te hebben gestoken en
dienovereenkomstig (natuurlijk met den dood) gestraft. Hetzelfde
lot treft zijn' vader of zijn' broeder, indien zij niet spoedig naar
hem toegaan om hem te krissen.
i) K a s u w i y a n g , nu en dan ook k a s i w i y a n g geschreven, beteekent:
hulde, gehoorzaamheid, dienst, heeredionst, verplichting tot het een of ander.
Dit woord, dat ook in het Makassaarsch voorkomt en misschien daaruit is
overgenomen, is wel af te leiden van een grondwoord s u w i of s i w i , met
het praefix k a en suffix a n g . S i w i komt nevens s i w a en s e w a ook in het
Kawi voor en is het Sanskritsche s e w â dat „dienst, hulde" enz. beteekent.
!
) Links te spuwen is geen zonde tegen de étiquette (Batakkers in het
Tijdschr. v. taal-, land- en volkenk. Deel XV, bl. 107).
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Wie in tegenwoordigheid van den vorst is, mag naar niemand
anders zien dan alleen naar dezen, op z ij n e woorden en bevelen
slechts moet hij acht geven; hij mag niet gedurig om zich heen
kijken, want zoo zijne oogen die van eene der vrouwen of bijvrouwen van den vorst ontmoeten en zij maar even tegen elkander
glimlachen, verbeurt hij zijn leven. De schrijver vlecht hier het
verhaal in van een voorval aan het hof van Bone. Een der vorsten
van dat rijk, wiens zuster met den O p u t j e n n i n g of t j ë n n i n g
(troonopvolger) van Loewoe gehuwd was, noodigde eens den Padjung of vorst van Loewoe ter bijwoning van een hoffeest uit. Bij
die gelegenheid waren de t j ë n n i n g van Loewoe en zekere ï
Sarampa, eene bij vrouw van den vorst van Bone, beiden geheel
in purper gekleed. I Sarampa wendde zich tot de slavin, die haar
betel aanbood, terwijl zij zeide: „de t j ë n n i n g is eveneens gekleed als ik." Zij zag hem tevens aan en ook de tj ë n n i n g keek
naar haar. Ue vorst van Bone merkte dit op en meende tevens
te bespeuren dat zij tegen elkander glimlachten. Toen nu bij den
afloop van het feest de gasten opstonden, beval hij I Sarampa
naar den t j ë n n i n g te brengen. „Brengt den t j ë n n i n g zijne
vrouw" zeide hij. Daarop traden de Padjung en de rijksgrooten
van Loewoe naar elkander toe en kwamen tot liet besluit den
t j ë n n i n g aan zijn lot over te laten. De Loewoereezen zeiden:
„wat verdient de voorkeur, één of velen? want zoo de t j ë n n i n g
niet prijs gegeven wordt zal liet neerkomen op de velen (d.i. het
volk van Loewoe) en zullen zij voor liet gebeurde aansprakelijk
gesteld worden, daar er een geduchte oorlog zal ontstaan, terwijl
de vorst van Bone voor eene rechtvaardige zaak zal strijden. De
t j ë n n i n g toch heeft tegen de adat gezondigd, door de bij vrouw
aan te kijken en alzoo te doen hetgeen in de oude geschriften
verboden is." Dientengevolge gaf men den t j ë n n i n g prijs en
hij werd, evenals I Sarampa, te Palatté geworgd.
Wanneer de vorst het een of ander bevel geeft, zonder bepaaldelijk iemand te noemen aan wie hij de uitvoering opdraagt, dan
moeten zij, die zich in 's vorsten tegenwoordigheid bevinden, zich
opmaken om het te volbrengen. „Al zijt gij een an a k a r u n g J ),
maak U op en zie om naar iemand wien gij kunt gelasten het
bevel van den vorst te volvoeren ; maar indien gij zelf het goedschiks kunt doen, volbreng gij het dan". Gelast de vorst echter
iets aan een bepaalden persoon, zoo kan deze niet vervangen
worden, tenzij hij niet in staat is het bevolene uit te voeren. „Ga
in dat geval naar uw hoofd (an r e g u r u) en deze moet zorgen
dat er een ander is, dien hij in uwe plaats kan stellen. Ën als
deze na het vorstelijk bevel uitgevoerd te hebben terugkomt, ga
gij dan den vorst de boodschap zeggen, die hij gebracht heeft,
want het wordt met boete gestraft, indien gij in uwe taak ver') Prinsen en prinsessen van minderen rang, wier vader bloot den titel
van arûng (vorst), maar geen gebied onder zijn bestuur heeft. Zie voorts het
woordenboek s.v. aröeng..
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vangen wordt, omdat liet eene schande is voor den vorst, indien
hij u iets beveelt en gij wederom een ander gelast liet u opgedragene te doen.. Zoo iets wordt genoemd: groenten met een'
lepel laten opscheppen" (dewijl men namelijk daarvoor nu dezen,
dan genen lepel gebruikt).
Elders vermeldt de schrijver een en ander dat hij p a r u dj u
noemt d. i. banden of middelen, waardoor een vorst zijn volk
aan zich verbindt. Hij zegt namelijk: „gij, die vorst zijt, moet
niet toelaten dat uw volk mishandeld of verdrukt wordt door uwe
a n a k a r û n g of a t a r i b o l i n g 1 ) , gij moogt geen gehoor leenen
aan aangebrachte praatjes, maar behoort die vooraf terdege te
onderzoeken; gij moet'niemand uit argwaan dooden. S l a g e e n
geloof aan droomen, noch aan de woorden van s a n r o ' s 2 ) ; pleeggeen onrecht jegens uw medevorsten, want indien gij dat begaat,
zoo wordt het stellig op uw volk gewroken. Neem het voor waarheid
aan, wanneer een hoofd u verklaart dat diegenen van uw volk, waarover hij gesteld is, op het oogenblik spoedvereischend werk hebben.
Ook omtrent het gedrag van den^ vorst jegens de zoo even
vermelde a n a k a r û n g en a t a r i b ol l n g worden eeuige wenken
gegeven, bv. : „spaar uwe an a k ar u n g, zend hen niet naar
plaatsen^ waar zij met eenigerlei moeilijkheid te kampen hebben,
indien gij zelf niet medegaat. Vergezelt gij hen niet en zij gaan
te gronde, dan zal men denken dat gij hen verstoot en uw lijfvolk zal u tot voorbeeld nemen wat de behandeling van ondergeschikten betreft. Waarschuw hen voor hetgeen hen kan benadeelcn;
let er op dat het werk, dat zij te doen hebben, verricht worde
enz." „Indien gij toelaat dat uwe a n a k a r û n g en a t a r i b o l â n g
den kleinen man kwaad doen, dan zal hij de wijk nemen naar
een ander land en als er geen inwoners meer in het land zijn,
behoort gij ook geen vorst te hceten, omdat gij geen volk meer
hebt. Al uw medevorsten zullen u dan minachten, en gij trekt
geen inkomsten meer, wanneer er menschen ontbreken. Gedoogt
ge dat uwe a n a k a r u n g en a t a r i b o l â n g gewelddadigheden
plegen op de pasar, dan zal die niet meer druk bezocht worden,
de Inkomsten van den tongkóhouder 3 ) zullen verminderen en er
zullen geen belastingen meer opgebracht worden ; al de bewoners
i) De a t a r i b o l â n g zijn slaven van het huis van den vorst. Zij staan wel
beneden de a n a k a r u n g , maar toch boven de p a b a n u w a, den kleinen man
onder het volk. Op bl. 165 leest men: „indien de a t a r i b o l a n g en de p a b a n u w a te samen eenig werk verrichten en gelijkelijk misdoen, worden de
eersten toch steeds als onschuldig b e s c h o u w d . . . . , anders zouden de a t a r i b o l â niet meer ontzien worden door de p a b a n u w a want daarom slechts
zijn deze zoo trouw in het praesteren van diensten zonder loon aan de
a t a r i b o l â n g , omdat zij steeds begrijpen dat zij zich niet gelijk mogen
stellen met de a t a r i b o l â n g " .
ä) Inlandsche geneeskundigen van beide seksen.
s
) Het t o n g k ó s p e l is het Chineesche pospel. De houder betaalt 10 po.
van zijne winst als belasting (Bakkers o.e. bl. 140).
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van liet land zullen er onder lijden, want al hebben zij geld om
iets te koopen, er zal niets meer te koop zijn". Laat de vorst toe
dat zijne a n a k a r û n g - en a t a r i b o l ä r r g zich schuldig maken
aan onrechtmatige handelingen ten opzichte aan zijne medevorsfen
of van a n a k a r fing, dan wreken zij liet op den kleinen man in
zijn land of onder omstandigheden zullen die medevorsten hem
zelfs den oorlog aandoen; zóó komt liet onrecht, door de onderhoorigen van den vorst begaan, op diens hoofd neder.
Over hetgeen de an a k a r un g belmoren te doen en na te laten
wordt verder nog uitvoerig gehandeld, Zij moeten zoowel in het
openbaar als in het verborgen steeds de 'eer van den vorst handhaven. „Het zal uw bloed doen vloeien zoo gij den vorst oneer
aandoet; al naardat gij hem in het openbaar of in het verborgen
te schande maakt, wordt gij ook in het openbaar of in het geheim om het leven gebracht, want 's vorsten eer is van onschatbare waarde. Het is een teeken dat gij tot elkander in betrekking
van bloedverwantschap staat, dat gij' elkanders eer handhaaft,"
De a n a k a r û n g moeten ook eerbied hebben voor de adat.
„Houdt die in eere, want de adat slechts is het die onderscheid
te uwen opzichte maakt, die bepaaldelijk vaststelt dat gij niet
gelijk staat met den kleinen man". Zij mogen ten opzichte van
andere menschen niets doen dat tegen de wet is of iets dat in
strijd is met de adat tot hen zeggen. Iemands afkomst openbaart
zich in zijne handelingen; is hij van lage geboorte en is dat
onbekend, zoo zal het, indien hij slecht handelt, juist door die
slechte daad aan het licht komen'.
In het bijzonder hebben de a n a k a r û n g te zorgen" voor de
handhaving der adat binnen zoowel als buiten de woning van
den vorst. Houden zij niet streng de hand aan de voorschriften
der adat met betrekking tot den vorst, dan zullen anderen die
nog minder in acht nemen en indien die adat niet van kracht
is, dan staan ook de an a k a r un g in gering aanzien. Het is
immers slechts om den wil der adat ten opzichte van den vorst
dat de kleine man de anakariing en ook de ataribolang in eere
houdt. De vorst zelf moet eveneens altijd rekening houden niet
de adat. Neemt hij het daarmede niet nauw, zoodat hij het geduldig aanziet dat zij geschonden wordt, dan heeft men geen
ontzag voor hem en hij wordt niet meer geëerbiedigd. Straft hij
iemand slechts, omdat hij persoonlijk op hem vergramd is, zonder
op de bepalingen der adat te letten, dan neemt het volk de wijk
naar een ander land. AVorden de menschen overeenkomstig de
adat gestraft, al worden er dan ook sommigen ter dood gebracht,
zoo zullen de overigen niet naar elders vluchten, omdat zij altijd
gehoord hebben dat de adat onveranderlijk bepaalt wat goed en
wat kwaad is. 1 )
') Elders vindt men het gezegde: ,,zoo liet adat is, mag er geen sprake
van willen of kunnen meer zijn, dan zal en moot bet geschieden, al zij het
met gebroken dij of vleugel.'' Vgl. woordenb. s. v. adë.

*
225

ZUID-SELEBES

Daar de L a t o w a eene voorname bron is voor de kennisvan
hetgeen gepast of verkeerd is, moeten de an a k a r fing zorgen
dat zij goed weten wat dit geschrift dienaangaande behelst,
opdat de vorst niet verlegen sta, als hij het een of ander bevel
wil geven, maar zij hem desgevorderd de noodige inlichting
kunnen verschaffen. Zij moeten de gunst van den vorst trachten
te winnen, opdat hij hun mededeele wat in zijn hart omgaat,
wat bij wil en wat bij niet wil, en indien zij dit aan hunne bloedverwanten zeggen, behoeden zij ben ook voor schade of ondergang. Zij behooren in allen deel e getrouw en welgezind te zijn
jegens den vorst, want al is deze ook nog_ zoo schrander en
ervaren, als zijne a n a k a r û n g en a t a r i b o l ä n g niet de rechte
gezindheid jegens hem koesteren, zoo ontbreekt er iets aan zijn
vorstelijk aanzien.
De an a k a r û n g en a t a r i b o l ä n g moeten voorts met allen
ijver trachten den vorst de middelen tot zijn onderhoud te verschanzen, zonder den kleinen man te benadeelen. Het aandeel
van de opbrengsten des volks dat zij krijgen, moeten zij in bet
bijzonder gebruiken voor den aankoop van kleederen, die hun
goed staan; indien de a n a k a r û n g welgekleed zijn, zal ook de
vorst een goed figuur maken; zijn zij niet voegzaam gekleed,
dan doen zij den vorst oneer aan.
Voor de ongehuwde prinsen en prinsessen in bet verblijf van
den vorst behooren zij zooveel mogelijk zorg te dragen om bom
voor oneer van dien kant te bewaren, „want u slechts, a n a k a r û n g en a t a r i b o l ä n g beeft de vorst tot oogen en tot
ooren; overkomt hem eenig kwaad of onheil (door toedoen van
die personen), dan komt het op u neer en ook bet goede, dat
van ben tot den vorst komt, raakt u, wordt aan u geweten."
Een andere plicht der a n a k a r û n g is het dat zij de kinderen
van den vorst onderrichten en waarschuwen vóór zij nog iets
misdreven hebben, want zoo zij misdoen, dan wordt het er voor
gehouden dat de a n a k a r û n g en a t a r i b o l ä n g het hun geleerd hebben, omdat die steeds bij hen zijn. Willen zij echter
naar geen vermaningen luisteren, dan moeten de a n a k a r û n g
daarvan kennis geven aan den vorst of aan de leden van den
rijksraad, die het dan aan den vorst behooren mede te deelen;
bij verzuim daarvan worden zij (de a n a k a r û n g ) met verbanningof met den dood gestraft.
Na aldus de voornaamste plichten der anakarûng vermeld te
hebben, waarschuwt de schrijver hen nog voor enkele misdrijven.
Deze zijn: 1. coitus met eene vrouw van hoogere afkomst, waarmede zij niet in den echt verbonden kunnen worden, omdat zij
niet met baar gelijk staan in rang. Maken zij zich daaraan schuldigen het wordt bekend, dan worden zij gedood. 2. Bloedschande.
Ook deze misdaad wordt met den dood gestraft, of de schuldige
wordt op een van pisangstammen gemaakt vlot gezet, dat men
31
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de zee in laat drijven (r i p a l i). 3. Overspel met familiebetrekkingen (s e a dj î n g) van gelijken of hoogeren rang. Begaan zij
dit misdrijf met eene vrouw van gelijke afkomst en worden zij
gedood, dan mag hun dood niet, volgens het onder de Boegineezen gebruikelijke jus talionis, gewroken worden en er wordt
ook geen bloedprijs voor hen betaald. Is de vrouw van hoogeren
rang bv- eene gemalin of bij vrouw van den vorst, dan wordt de
a n a k a r û n g zonder genade gedood; de overspelige bij vrouw
wordt dan mede omgebracht. Zij kan echter ook gespaard worden,
zoo de vorst het gebeurde verborgen wil houden, zoo hij haar
bijzonder bemint, indien hij meent dat zij met geweld gedwongen
of verkracht is of wel zoo hij, door den overspeler te dooden en
de bijvrouw in het leven te laten, eenvoudig wil toonen dat hij
haar op hoogeren prijs stelt dan het leven van den a n a k a r û n g .
Aan het reeds gezegde knoopt de schrijver nog de vermaning
vast dat geen a n a k a r û n g van het mannelijk geslacht zich
verstouten "mag binnen de vorstelijke woning coitus uit te oefenen
met wie het ook zij, al ware het zelfs maar met eene p a k ë d d é
of vrouwelijke bediende van den vorst of de vorstin, wegens de
voor de eer der vorstelijke personen nadeelige geruchten, waartoe
zulk eene daad aanleiding zou geven, hetgeen den ondergang van
den a n a k a r û n g ten gevolge zou hebben.
Tijdens de regeering van den vorst van Bone, Mâtinrowc ri
Tërrung, gebeurde het eens dat een van zijne bloedverwanten in
's vorsten verblijf coitus uitoefende met eene p a t u m a n i n g (soort
van vrouwelijke hofbediende of hofslavin); twee bijvrouwen van
den vorst meenden echter bespeurd te hebben dat hij die had
begaan met eene van hare medevrouwen (maruwe) en deelden
dat aan den vorst mede. Vergramd beval deze dat men zijnen
bloedverwant ter dood zou brengen. De persoon evenwel, die met
de uitvoering van dit vonnis belast werd, was nauw verwant
met den misdadiger en spoorde hem aan de vlucht te nemen.
Maar hij wilde niet vluchten, omdat hij zich als onschuldig beschouwde. Hij begaf zich naar den om zijne wijsheid onder de
Boegineezen zoo beroemden Kadjao Lalido en zeide tot hem dat
hij zich niet bewust was iets ongeoorloofds te hebben bedreven.
Kadjao Lalido antwoordde: „zoodra de vorst in zijne woningteruggekeerd zal zijn, zal ik vergeving voor u vragen." De vorst
had zich namelijk naar het naburige Mampu begeven om er een
feest bij te wonen. De ter dood veroordeelde persoon ging daarop
zelf naar Mampu en mengde zich onder de toeschouwers bij een
hanengevecht dat daar gehouden werd. Toen de hanen elkander
gedood hadden en de menigte zich verstrooide, ging hij echter
niet heen. Daar hij nu niet laüger onder de omstanders verscholen
was, viel zijne aanwezigheid in het oog en werd hij ook dooiden vorst opgemerkt. Deze riep Kadjao Lalido tot zich en zeide :
„is hij dan niet dood, Kadjao, de man- dien ik bevolen heb ter
dood te brengen?" „Ik meende ook dat hij al dood was", ant-
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woordde Kadjao. In toom ontstoken gaf de vorst nu last dat men
den persoon, wien de voltrekking van het doodvonnis was opgedragen, om het leven zou brengen en diens kindereu en verdere
afstammelingen tot slaven zou maken. Daarop keerde de beschuldigde ijlings naar Bone terug om zijne vrouw en kinderen
samen te doen komen. Op de vlakte van Tërrung gekomen, rustte
hij een weinig uit. Ook de vorst wilde naar Bone terugkeeren,
omdat hij ontstemd was; hij liet het feest geen voortgang hebben,
maar steeg in zijn' draagstoel en liet zich huiswaarts brengen.
De beschuldigde zag den vorstelijken draagstoel naderen en ging
zich verbergen. De vorst nu kreeg eveneens lust eenige oogenblikken op de genoemde vlakte te verwijlen en liet zijn' draagstoel neerzetten. De persoon die zich schuil hield meende toen
dat hij ontdekt was en men hem wilde ombrengen en zat zoozeer in het nauw dat hij amok ging maken. Nog een ander persoon voegde zich bij hem; zij gingen recht op den vorst af en
doorstaken hem met hunne krissen; vandaar kreeg hij den bijnaam van Tomâtinrowe ri Tërrung, d.i. de persoon die te Tërrung
gestorven is. De twee moordenaars werden door het gevolg van
den vorst omgebracht. x )
Aan dit verhaal knoopt de schrijver de vermaning vast dat
de a n a k a r û n g en a t a r i b o l a n g de adat niet mogen minachten. „Krijgt gij bevel iemand ter dood te brengen, al ware
hij uw zoon of broeder, gij moet hem volstrekt dooden, want
doet gij het niet, dan wordt gij zelf het eerst gedood en de persoon op wien het bevel betrekking had, wordt toch niet in het
leven gespaard; er zijn immers wel anderen aan wie men kan
opdragen hen van kant te maken." „Daarom, zegt de schrijver
verder, wordt het als pemali (ongeoorloofd) beschouwd over reeds
gekookte rijst heen te stappen, d. i. vóór den afloop van een
feest naar huis te gaan, zooals die vorst van Bone deed." 2 )
In het volgende worden nog verschillende vergrijpen der anakarûng tegen den vorst en de adat opgesomd, waarvan wij hier
slechts enkele vermelden, zooals dat zij zich niet bekreunen om
de eer van den vorst, geen ontzag hebben voor hetgeen hij verboden heeft, hem te kort te doen in zijne inkomsten, hunne
kinderen niet verbieden zijne onderdanen te mishandelen, hunne
slaven niet straffen als zij diefstal begaan en wat dies meer zij ;
') Volgens de Chrestom. I bl. 480 was die andere persoon een neef van
den vorst op wien deze ook om de eene of andere reden vergramd was.
!
) Misschien mag men hier vergelijken het onder de Maleijers o.a. op de
Oostkust van Borneo bestaande gebruik dat degeen wien spijs of drank
aangeboden is, doch die geen tijd of geen trek er in heelt, er slechts een
weinig, een rijstkorrel van aanneemt of althans het eten of drinken m e t e e n
vinger aanraakt en dien aan den mond brengt. Wie dit achterwege laat,
stelt zich eraan bloot dat hem in den loop van den dag het een of ander ongeluk overkomt ( k ë n a k ë m p n n a n ) . Hetzelfde doet iemand, in wiens eigen huis
eten voor hem gereed gemaakt is en die de deur wil uitgaan, al is het ook
slechts voor korten tijd. Vgl. H. von Dewall, Indisch archief, Deel III, 1850
blz. 475 en zijn Mal. woordenboek, uitgave van v. d. Tuuk s.v. k ë m p u n a n .
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voor al zulke misdrijven beliooren zij, volgens den schrijver, met
den dood gestraft en hunne kinderen en kleinkinderen tot slaven
gemaakt te worden.
De a n a k a r u n g , zoo gaat de schrijver voort, mogen ook niet
toelaten dat de leden van hun gezin de woningen van ontuchtige vrouwen of die van het geringe volk bezoeken. De zeden
en manieren toch van de lagere volksklasse verschillen van die
der a n a k a r û n g ; de kleine man laat zijn hoofdhaar los hangen,
trekt binnenshuis zijn badju uit en doet het niet aan, ook al
gaat hij uit. „Meent gij dat hij zich daardoor onwelvoegelijk
jegens u gedraagt en wordt gij op hem vergramd, zoodat gij
hem straft of beboet, dan zal hij zeggen : „zij hadden het maar
op ons goed en geld gemunt" en hij zal met zijne dorpsgenooten
naar een ander land vertrekken. Gaat daarom binnen de muren
van een vorstelijk verblijf wonen, gij a n a k a r û n g . Woont gij
daar en gaan dan geringe lieden langs uw huis of treden zij
het binnen zonder een badju aan te hebben, dan hebt gij recht
vergramd te zijn en zij zullen niet morren indien gij hen straft
of beboet, want de eer van u, a n a k a r û n g , staat wel niet gelijk met die van den vorst, maar komt er toch zeer nabij." Nog
meer andere redenen worden vermeld, om welke het wenschelijk
is dat de a n a k a r û n g binnen het vorsten verblijf wonen.
Ook aan vorstinnen, zoowel gehuwde als ongehuwde, geeft de
schrijver allerlei raad, bepaaldelijk met betrekking tot het bewaren van hare eer en haar goeden naam. Hij vergelijkt de ongehuwde vorstinnen met glas; hebbeu zij geen goeden naam,
dan is er als het ware een barst in gekomen; indien het vaststaat dat zij een misstap begaan hebben, dan zijn zij te vergelijken met een gebroken glas, dat nergens meer voor kan dienen;
treden zij daarna in den echt, dan is er, om zoo te spreken,
stopverf of kalk op de breuk gelegd. Doch zoo de man haar
verwijt wat zij vóór haar huwelijk bedreven heeft, dan is. het
alsof de stopverf los gaat en de breuk grooter wordt, zoodat die
niet meer gestopt kan worden. Daarom worden de personen, die
het opzicht moeten houden over eene ongehuwde vorstin, ernstig
vermaand toch wel toe te zien dat zij niet in aanraking kome
met slechte lieden, zelfs al beliooren die tot hare bloedverwanten,
wegens de mogelijkheid dat zulk een omgang kwade gevolgen
zou hebben. De schrijver zet dit laatste nog eenigszins nader
uiteen; die bijzonderheden zijn echter te weinig belangrijk om
ze hier te vermelden.
Wanneer eene ongehuwde vorstin zich, hetzij in een draagstoel of te paard, ergens heen begeeft, zoo mogen de mannen
van haar gevolg haar niet al te nabij komen ; zelfs aan hare
broeders, wier tanden reeds gevijld zijn en die dus geacht worden tot jaren van onderscheid te zijn gekomen, wordt dit verboden. Een man toch is als eene gloeiende kool en eene vrouw
als een stuk hout; al is dit zelfs versch gekapt en nog niet ge-
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heel droog-, indien het vuur er te dicht bij komt, raakt liet al
licht ia brand en wordt het verteerd.
Is de vorstin te paard, dan moet men de bovenste laag van
haar zadel, dat naar gelang van haren rang uit een verschillend
aantal lagen bestaat, niet al te stevig vastbinden, opdat die
er tegelijk met haar afgelicht zou kunnen worden, indien het
paard soms mocht uitglijden. x) Gebeurt zoo iets, dan moet
men het touw van die laag terstond doorsnijden en die op2
lichten
) „Valt er iets van haar op den grond, bv. een
ring een doek enz., reikt het haar dan toe, terwijl gij met het
vlakke der linkerhand den rechter elleboog ondersteunt" (op
deze manier namelijk behoort men personen van hoogen rang iets
aan te bieden). Iets verder leest men dat, bijaldien eene bijvrouw
van den vorst te paard zit en er af dreigt te vallen, de a n a
a n â r i b o k o 3 ) die haar zadel vasthouden of ondersteunen, zoo
zij het dan niet in evenwicht kunnen houden, slechts op zijde
moeten gaan en haar laten neerstorten, desnoods zelfs omkomen,
doch haar volstrekt niet mogen aanraken, „want de vorst kan
vele andere bijvrouwen nemen." Indien zij zich door den val
niet zoo erg bezeert of zij kan weer in den zadel gezet worden,
dan moet men de vrouwelijke volgelingen daarvoor laten zorgen
De a n â a n â r i b ok o mogen haar niet helpen, want zij zou wel
eens kunnen veinzen te vallen, uit verlangen om door hen geholpen te worden. Als reden waarom het aan de ana ana riboko
verboden wordt den persoon van eene bijvrouw aan te raken,
wordt opgegeven dat zij haar, als zijnde geene vrouw yan vorstelijken rang, later wel zouden kunnen huwen, terwijl een huwelijk
van eene vorstin met eene anâ anâ riboko, wegens het al te groote
verschil van stand, op Zuid-Celebes onmogelijk zou zijn. ü e a n a
a n â r i b o k o mogen voorts, wanneer zij eene bij vrouw van den
vorst op hunnen weg ontmoeten, hare bevelen slechts uitvoeren,
zoo zii die uit den mond van hare vrouwelijke volgelingen vernemen en niet indien de bijvrouw persoon ijk hun een bevel
geeft. Laat eene bijvrouw een a n â a n â r i b o k o bij zich m hare
woning ontbieden, dan moeten zij zich daarheen begeven, maar
op de s a p a n a 4 ) gaan zitten en daar hare bevelen afwachten.
i) Het zadel van eene voorname vorstin bestaat uit vijf lagen; dat van
eene gemalin der vorsten van Bone, Wadjó en Soppeng heeft er zeven.
') Hier ziin enkele regels ter wille van de kieschheid weggelaten.
» Deze ziin de beteldoosdragers der vorsten. Zu worden zoo genoemd omdat
zij als 't ware steeds achter ( r i b o k o ) den vorst zitten Doorgaans zyn zij
anakarung of wel gegoede hofslaven. Dat zij ook nog andere verplichtingen
hebben dan het dragen der beteldoos, blijkt vooral uit het later volgende.
*) De s a p a n a is een van bamboe gevlochten trap, die toegang verleent tot
het voorgebouw der vorstelijke woning. Hij bestaat uit twee stukken hout waartusschen gevlochten bamboe wordt gestoken en bevestigd. Onder aan den voet
van dezen trap plaatst men ter voorkoming van uitglijden, een zwaren steen,
een stuk hout of iets dergelijks. Dikwijls is er aan de kanten eene leuning, bestaande uit een eenvoudigen bamboestok. Afbeeldingen van de s a p a n a vindt
men in de Atlassen bij het Boegin. en Mak. woordenb. van Dr. Matthes, PI. I,
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Heeft iemand op last van den vorst eene van diens bijvrouwen
bij zich in huis genomen, dan is bij verplicht zich ten zeerste
gelegen te laten liggen aan de zorg voor haar goeden naam.
Zoo die geruïneerd wordt, dan wordt degeen bij wien zij inwoont
om het leven gebracht, al was die bijvrouw zijn eigen dochter.
Waarin nu die zorg voornamelijk bestaat, wordt met uitvoerigheid
vermeld; wij kunnen er hier echter niet bij stilstaan.
Op het bovenstaande volgen eenige vermaningen, aan de vrouwelijke a i i a k a r û n g of prinsessen gericht. In de eerste plaats
worden zij gewaarschuwd tegen bloedschande, waarvoor zij met
den dood of de straf van r i p a H (vgl. biz. [226]) worden bedreigd. Hetzelfde lot wacht haar, zoo zij ontucht begaan met
iemand van lageren rang. Huwen zij met den gemaal der vorstin,
wier onderdanen zij zijn, dan scheidt hij zich zeker later van
de a n a k a r û n g . Gaat hij geen huwelijk met haar aan, maar
plegen zij slechts ontucht met hem, dan kan het gebeurde bedekt worden, indien zij iemand huwen die in rang met haar
gelijk staat. Is hare schande echter niet meer veborgen te houden,
dan hebben zij de zoo even genoemde straffen te duchten, of
wel verbanning uit het land met verbeurdverklaring van hare
bezittingen, waarbij tevens hare kinderen tot slaven worden gemaakt. Met nadruk wordt haar ingescherpt dat zij steeds indachtig
moeten zijn voor een goeden naam te zorgen.
Met betrekking tot de plichten der raadsheeren of leden van
den rijksraad lezen wij : dat zij en de vorst steeds in overleg
met elkander moeten handelen; zij moeten den vorst waarschuwen,
als hij iemand bloot uit gramschap en niet in overeenstemming
met de adat wil straffen. Zij moeten de kinderen van den vorst
zoowel als hunne eigene kinderen vermanen, vóórdat zij nog
hebben misdreven. Begaan de kinderen echter een misslag, dan
moeten de raadsheeren dat aan den vorst mededeelen en te
samen met dezen hen terechtwijzen, opdat zij zich behoorlijk
gedragen. Zij moeten den vorst waarschuwen dat hij zich niet
op onrechtmatige wijze land van zijne medevorsten toeeigene. Zij
mogen hunnen boedverwanten en die van den vorst geen schande
aandoen, maar moeten hun eergevoel ontzien. Dit een en ander
moet de vorst ook ten opzichte van zijne raadsheeren in acht
nemen. 1) Voorts moeten zij het volk onderrichten waardoor het
gewoonterecht in stand blijft en waardoor het te gronde gaat;
zij behooren zich goed uit te drukken, als zij iemand opdragen
het een of ander aan hunne medevorsten te melden en een
fig. 46. Slechts vorsten en adelijke personen mogen zulk een trap aan hun huis
hebbon. Sir James Brooke gleed er te Tempe op uit en sleepte in zijn' val een
vorst, die hem vergezelde, mede (R. Mundy, Narrative of events in Borneo
and Celebes I. p. 85).
') Bij het gezegde omtrent de raadsheeren is te bedenken dat deze, althans
doorgaans, ook het een of ander gebied onder hun bestuur hebben, dat gerekend wordt een deel uit te maken van het rijk van den hoofdvorst.
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gepast antwoord weten te geven aan zendelingen van hunne medevorsten of van andere vorsten; de woning van den hoofdvorst
en zijne velden in goeden staat te houden; eene b a r u g a (soort
van loods) te laten bouwen om daarin te beraadslagen, als ook
eene moskee om er hunne godsdienstphchten te vervullen. Zij
hebben te zorgen dat de vorst zich niet behoeve te schamen,
wanneer een zijner p a s e a dj i n g ë n g ») by hem is. Ontbreekt
er bv iets aan het onthaal van den p as e a dj i n g ë n g , dan
moeten zij dat ontbrekende aanvullen. „Heeft hij een paard noodig
en bezit de vorst er geen, terwijl gij er een hebt, zoo geef dat
aan den vorst, opdat hij het aan zijn' p as e a dj in g en g geve.
Zij moeten wijders zorgen dat den vorst inkomsten toevloeien,
zonder dat het volk daardoor te gronde gericht wordt. Zij moeten
deelen in de vreugde zoowel als in de droefheid van den vorst
doen wat hij doet en willen wat hij wil, voor zoover het niet
verboden is door de voorschriften van het gewoonterecht of van
den islam. Zegt of doet de vorst echter iets dat naar hun inzien
een slechten afloop zou hebben dan moet een van hen hem
onder vier oogen terecht wijzen. Wat het gewoonterecht betieft,
aan allen die met de handhaving daarvan belast zijn, d i. de
leden van den rijksraad en hunne plaatsvervangers, wordt nog
in het bijzonder op het hart gedrukt dat zij dit goed behooren
te kennen Zij mogen ook niet toegefelijk zijn jegens personen,
die het schenden, want dan zouden deze daarmede voortgaan
en het al erger en erger maken en zoo zouden vorst en volk
te gronde gaan. Zij behooren voorts binnen den muur, die de
hoofdplaats van het rijk omgeeft, te wonen, omdat zij gedurig
bij den vorst moeien komen, om allerlei zaken waarbij het land
bélane- heeft, met hem te overwegen.
Als waarschuwend voorbeeld tegen bednege hjke handelingen
ten opzichte van vorst en rijksraad wordt het hier volgend veihaal ingelascht.
, .
\iainma
Toen de drie vorsten van Bone, Soppeng en de Ar u Matowa
van Wadjó te Timurung bijeen waren gekomen en het verbond
der T ë l l u m p ó t j o w e met elkander sloten, dat zij dooi het
werpen van steenen in een put aldaar bekrachtigden was er een
anakoda (scheepsgezagvoerder), wien zijn geld ontstolen werd,
ten bedrage van 80 realen (f 160). Hij ging dit mededeelen aan
Kadjao Lalido, tot wien hij zeide: de beteldoosdragers van den
vorst hebben mij een bedrag van 150 realen ontstolen; het was
in een zak van roode kalangkari (een soort van geweven stof.)
Kadjao Lalido zeide daarop tot het hoofd der beteldoosdragers:
„doe onderzoek bij uwe ondergeschikten of iemand van hen
wellicht het geld van den anakoda weggenomen heeft. Lender
beteldoosdragers bekende nu dat hij de dief was en zijn hoofd
bracht hem naar Kadjao Lalido. Nadat deze vernomen had wie
<) Vasallen

die tot de familie van den leenheer of hoofdvorst behooren.

ZUID-SELEBES

232

de schuldige was, sprak hij tot Item: „hebt gij het geld van
den anakoda genomen?" „Ja", antwoordde de dief, „hier is
de zak waarin het geweest is, er is nu niets meer in." Kadjao
Lalido toonde dien vervolgens aan den anakoda die ze voor den
zijne erkende. „Welk soort van geld hadt gij"? zeide Kadjao
Lalido. „Mijn geld bestond in owan-tënga" luidde het antwoord. J )
Kadjao Lalido nam toen owan-tënga ter waarde van 150 realen
en nu bleek het dat de zak niet meer dan 80 realen kon bevatten. Daarop zeide Kadjao Lalido tot den Aru Matowa van
Wadjó: „hoe denkt gij over den anakoda? want de beteldoosdrager heeft slechts den anakoda bestolen, maar de anakoda
heeft diefstal gepleegd omtrent de T ë l l u m p ó t j o we (de drie
voorname bovenvermelde vorsten), omdat hij gezegd heeft dat er
150 realen aan owan-tënga in den zak waren, terwijl die slechts
een bedrag van 80 realen kan bevatten." Daarom liet de Aru
Matowa alle bezittingen van den anakoda verbeurd verklaren.
Daar de behandeling van rechtzaken ook tot de taak deileden van den Rijksraad behoort, worden zij nu en dan ook
herinnerd aan de plichten van rechters. Ten opzichte van enkele
klassen van personen mogen zij echter geen rechterlijke uitspraak
doen tenzij met vergunning van den vorst, namelijk omtrent de
a n a k a r û n g , de a t a m â n j a m ë n g vau den vorst 2 ), de slaven
die de vorst vrijverklaard heeft, de a t a r i b o l â n g van den vorst
en de slaven die de vorst zelf gekocht heeft, behalve indien de
rijksraad hen voor hem heeft gekocht, want in dat geval is die
raad bevoegd tot rechtspraak met betrekking tot die personen.
Gaat de vorst op reis, dan moeten er steeds raadsheeren en
hoofden zijn, die hem begeleiden. Wil hij eenig bevel geven, of
heeft hij iets te verbieden, dan behoort 'dit door middel van' de
raadsheeren te geschieden; het zou cene schande zijn voor den
vorst indien hij in persoon tegen iemand uitvoer om hem het
een of ander te verbieden. Komt een gezant van een ander rijk
aan, dan behooren de handhavers der adat het eerst met hem
te spreken. Indien hetgeen hij mede te deelen heeft onbetamelijk
of kwetsend voor den vorst is, zoo moeten zij er op antwoorden
en mag die gezant het niet aan den vorst overbrengen. No«meer andere redenen worden aangevoerd ten betooge dat het
wenschelijk is dat zij op reizen in zijne nabijheid zijn.
De schrijver behandelt ook de plichten van de hoofden der
an à a n d r i b o k o . Zij behooren hunne ondergeschikten tot waaki) Welk soort van munt men onder o w a n - t ë n g a te verstaan heeft is onbekend. Volgens Dr. Matthes geeft t è n g a hier wellicht alleen te kennen
dat de munt wel afgesleten was, maar niet bijzonder erg, zoo tussohen beide
zooals ZIJ gewoonlijk in den handel voorkwam. Letterlijk beteekent „ o w a n t e n g a " middelmatig geld. Vgl. Boegin. Chrest. I I I bl. 113.
2
) Ata mânjamëng zijn slaven en slavinnen, die het a a n g e n a a m en g e
m a k k e l i j k hebben (zooals het woord manjamëng te kennen geeft), die alleen
bij gelegenheid van feesten of overlijden behoeven op te komen om eenig
&
licht werk te verrichten.
•
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zaamheid te vermanen, dat zij toezien dat er steeds een wacht
zij bij de klok in de receptiezaal, dewijl de toegang- tot de vorstelijke binnenvertrekken zich dicht bij deze klok bevindt, en dat
ook bij de poort van het erf der vorstelijke woning geregeld de
wacht worde gehouden, om te voorkomen dat soms een amokmaker of vreemdeling binnendringt. Ook zijn zij verplicht zorg
te dragen voor inachtneming der adat ten opzichte van de vorst,
zoowel binnen als buiten zijn verblijf. Zij moeten zich schamen
van geen manieren te weten en zich wachten voor schraapzucht
en hebzucht. De hoofden moeten eenparig een band trachten te
vormen tusschen den vorst en zijn volk, opdat dit niet verstrooid
rake door naar andere landen te verhuizen, want het geluk van
een vorst berust slechts op zijn volk; hij zelf toch kan geen
handel gaan drijven, geen waren op de pasar gaan verkoopen
noch de hand slaan aan ploeg of schoffel. Ontbreekt het een
land aan bevolking, dan wordt er ook niet veel s ë s s u n g J ) opgebracht, en zijn er geen kooplieden, dan worden er ook geen
b ë n n a r â (tollen of rechten) geind. Verder moeten zij trachten
te zorgen dat de vorst steeds ruim voorzien zij van hetgeen hij
tot zijn onderhoud behoeft; heeft hij niet genoeg levensbenoodigdheden en inkomsten, dan moeten zij dat aan de handhavers der
adat mededeelen, want de hoofden der a n â an à r i b o k o en
die der p a t u m a n i n g belmoren toe te zien op alles wat in
's vorsten woning omgaat. Aan de hoofden der a n â a n â r i b o k o
en aan die der d j o w a 2) wordt dan ook de zorg voor de reinheid van dit verblijf en van het erf met zijne omheining' op het
hart gedrukt, want zoo die goed schoon gehouden worden, krijgt
men een' indruk van ontzag voor den vorst en wordt zijne macht
geschraagd. Tot de bemoeiingen der a n â a n â r i b o k o behoort
het wijders dat zij toezien dat de vorst overeenkomstig zijnen
rang en zijne behoeften gehuisvest zij, zoodat hij zich in zijne
woning op zijn gemak gevoelt, omdat alles er geheel in orde is
ingericht, want, zoo dit niet het geval is, wordt de vorst slecht
gezind en komen er verkeerde gedachten met betrekking tot zijn
volk in hem op. Het is onteerend voor hem, indien iemand hem
bezoekt en hij is niet behoorlijk gehuisvest; het loopt er op uit
dat hij zijn volk gaat verdrukken. „Legt ook, in overleg met de
hoofden der djowâ, een tuin voor den vorst aan en plant daarin
allerlei gewasschen, opdat hij zich daar moge ontspannen of verfrisschen." Dat plantsoen wordt vergeleken met de onderdanen van den
vorst; bekreunt hij zich niet om de gewassen, begiet hij ze niet vlijtig,
behoedt hij ze niet voor schade en verveelt het hem op hunne
vruchten te wachten, zoo is dit een teeken dat zulk een vorst
de rechte gezindheid mist en hij zich ook niet over zijn volk
') Eene soort van belasting, die in een zeker gedeelte, b.v. een tiende, van
de ter markt gebrachte koopwaren, hetzij in natura of in geld, bestaat.
s
) Volgelingen, die voornamelijk met den krijgsdienst zijn belast.
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zal ontfermen, waarvan hij dan later de kwade gevolgen zal
ondervinden.
De hoofden der a n â a n à r i b o k o moeten ook de vrouwen en
kinderen van den vorst behoeden voor alles wat hun ten verderve
kan strekken. Zij worden vergeleken met juweelen ; die al de bewoners van 's vorsten huis met hunnen glans bestralen en in de
eerste plaats die hoofden.
Zij behooren daarenboven goed toezicht te houden op de b o n e
b a l l a (soort van vrouwelijke bedienden) van den vorst, omdat
deze zich aan velerlei kwaad schuldig kunnen maken, zooals door
in 's vorsten woning- te boeleeren, door zich te laten omkoopen
om aan vrouwen of bij vrouwen van den vorst gelegenheid tot
verboden omgang te verschaffen, door het een of ander, dat den
vorst toebehoort, aan dieven te toonen, met het gevolg dat het
gestolen wordt, of zelfs door zich te laten omkoopen om den
vorst te vergiftigen. Een geval van dien aard wordt. verteld met
betrekking tot een' vorst van vroegercn tijd, die echter niet met
name genoemd is. Hij had een' bloedverwant, die aanspraak
maakte op de regeering. Deze begaf zich naar het hof, beging
daar coïtus met eene b o n e b a l l a en zeide tot haar: „vergiftig
den vorst, misschien worden wij gelukkig als hij sterft en ik vorst
word, want ik behoorde eigenlijk vorst te zijn." Aldus aangespoord
bedreef zij de misdaad. Maar toen de vorst overleden was deed
men onderzoek, De dienstmaagden werden ondervraagd en zeiden
dat geen ander het eten van den vorst had aangeraakt dan die
b o n e b a 11 à. Daarom werd zij ter dood gebracht en haar hoofd
werd mede gedood, dewijl hij als medeplichtig werd beschouwd,
omdat hij nalatig' was geweest; hij had geen onderzoek gedaan,
zijne onderhoorigen niet bewaakt noch vermaand, zoodat eene
van haar ontucht had kunnen plegen. De persoon, die haar tot
de vergiftiging aangezet had, werd nu vorst, maar het rijk ging
te gronde doordien hij, de benijder van zijn' bloedverwant, aan
de regeering kwam.
Er is nog meer, waaraan de schrijver de hoofden der a n a
a n â r i b o k o herinnert of waartoe hij hen ernstig aanspoort. Zoo
moeten zij zich zooveel mogelijk beijveren te weten wat de vorst
wil en wat hij niet wil, waartoe zij op al zijne wenken en bewegingen nauwkeurig acht behooren te geven. Ofschoon het in
de oude geschriften heet dat wie den vorst bedriegt den dood
verdient, moeten zij hem desnoods toch onwaarheid vertellen, als
zij daardoor het een of ander, dat hem tot schande zon strekken,
kunnen bedekken; later moeten zij hem dan onder vier oogen
zeggen, dat zij hem om die reden misleid hebben. Voorts wordt
van hen verlangd dat zij hunne ondergeschikten met allen ernst
waarschuwen tegen het begaan van ongepaste handelingen binnen
het verblijf van den vorst; deze mogen daar met geen vrouwen
op eene eenzame plaats spreken, wijl men dan licht zou denken
dat zij den vorst lagen wilden leggen; zij mogen daar ook niet

235

ZUID-SELEBES

spreken met ecne gemalin of bijvrouw van den vorst, niet met
diens kinderen fluisteren of hunne gedachten vestigen op zijne
bezittingen. Wie dit een of ander doet maakt zicli aan eene
halsmisdaad schuldig. Begaan de onderhoorigen der bovenvermelde hoofden ontuchtige handelingen buiten het verbijf van den
vorst, dan denkt men dat die hoofden al te toegefelijk jegens
hen zijn met betrekking tot slechte daden en wil de vorst een
sompa (huwelijksprijs) aan zijne onderdanen schenken, dan geeft
hij ze niet aan die ontuchtige personen.
Dezelfde hoofden zijn voorts verplicht terdege toe te zien dat
hunne ondergeschikten kasuwiyang of diensten verrichten voor
den vorst zoowel als werk voor die hoofden zelven, en dat zij
toch ook tijd hebben om voor eigen behoefte te arbeiden. „Indien
gij, zoo lezen wij iets verder, uwe onderhoorigen onderricht of
vermaant en u over hen ontfermt, maar zij toch niet naar uwe
woorden willen hooren, zoo behoort gij hen te straffen ; als gij
hen gestraft hebt en zij volgen uwe bevelen ook dan nog niet
op, zöo moogt gij hen met alle recht dooden, want men weet
niet meer wat met hen is aan te vangen. Zij zouden oorzaak
worden dat de vorst zijne gramschap jegens u aan den dag legde,
hij zou meenen dat gij evenzeer misdreeft als uwe onderhoorigen.
Daarom hebben de ouden gezegd: „al is een vorst nog zoo bekwaam, maar zijne bloedverwanten en dienaren meenen het niet
wel met hem, dan is zulk een vorst ten uiterste ongelukkig."
Kennis van de Latowa, van hetgeen die goed of kwaad noemt,
wordt eveneens van de hoofden der a n â an a r i b o k o verlangd,
alsook overleg met hunne medehoofden, want zoo dit ontbreekt,
worden de bevelen van den vorst niet behoorlijk uitgevoerd; men
mag ook niet redetwisten binnen diens verblijf. Hunne eigene
zaken, hetgeen waarbij zij persoonlijk belang hebben, mogen zij
niet afdoen alvorens zij gereed zijn met hetgeen zij voor den
vorst hebben te verrichten, „want het in een blijk dat gij dienaren
zijt en hij heer is, dat zoo hij iets gelast, het oogenblikkelijk
wordt uitgevoerd". Hieraan knoopt zich de vermaning dat de
hoofden die orders geven en zij die ze ontvangen, niet zoo luid
daarbij mogen spreken dat het hoorbaar wordt voor den vorst,
veel minder nog voor vreemdelingen, die het vorsten verblijf betreden, „want slechts hij wordt als wezenlijk machtig en gezaghebbend beschouwd, wiens bevelen volbracht worden, zonder dat
er eene stem bij wordt gehoord."
De hoofden der a n à a n â r i b o k o mogen ook geen gehuwde
lieden in het verblijf van den vorst laten wonen, tenzij het de
wil van den vorst'mocht zijn. Dit punt heeft zijne licht- en
schaduwzijde; de eerste komt uit, als die personen in overeenstemming met de hoofden de adat in acht nemen. Maar het is
eene schaduwzijde, indien zij de adat geringachten en zulke lieden,
die kwaad doen, in de vorstelijke woning eene schuilplaats vinden
of zelfs indien alleen de man daar kwaad bedrijft.
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Na het hier gezegde wordt de vroeger reeds gegeven vermaning
nog eens herhaald dat de hoofden der a n â a n â ri b o k o moeten
zorgen dat er geregeld wacht gehouden worde bij de woning van
den vorst, hier met de bijvoeging dat het anders wel eens zou
kunnen gebeuren dat de vorst het een of ander bevel wilde
geven en er geen an à a n â r i b o k o aanwezig waren om het te
ontvangen. Als de vorst slaapt of aan het eten is, moeten zij de
deur gesloten houden. Is er dan soms iemand die naar boven
wil gaan, wie het ook zij, zij mogen die niet openen en hunne
hoofden moeten naast de deur gaan zitten. Vroeger is het namelijk
eens gebeurd dat eene p a tu m a n in g (vrouwelijke hof bediende)
betel bracht aan haren minnaar bij de poort van het vorstenverblijfDaar niemand haar volgde om de deur te sluiten, kwam een
amokmaker boven in het gebouw, terwijl de vorst zijn middagslaap hield; hij vermoordde eenige p a t u m a n i n g in het voorste
gedeelte van het huis. Toen hij het middenbeschot gepasseerd
had en in het daarachter liggend gedeelte gekomen was, kwam
een der hoofden, die zich daar bevond, naar hem toe. De amokmaker meende dat hij de vorst was en doodde hem. Daarop
werd de vorst plotseling wakker en stond op; de amokmaker
nam de vlucht en de vorst vervolgde hem. Nabij het middenschot
werd hij ingehaald en kwam het tusschen hun beiden tot een
gevecht met de kris, waarbij de moordenaar het leven liet, maar
ook de vorst gewond werd. Vervolgens werden de p a t u m a n i n g ,
die de deur geopend had, de a n â a n â r i b o k o die door zijn
hoofd gelast was de wacht te houden en dit had verzuimd en
de minnaar van de p a t u m a n i n g ter dood gebracht; bovendien
werden al hunne goederen en die van al hunne bloedverwanten
verbeurd verklaard. 1 )
De schrijver gaat thans over tot de hoofden der krijgslieden
(djowâ). Zij moeten zorgen dat 's nachts driemaal de ronde gedaan
worde om de negeri, waar de vorst woont en vooral dat diens
verblijf behoorlijk bewaakt worde. Geeft de vorst het een of
ander bevel, dan brengen de p a t u m a n i n g het over aan de
a n â a n â r i b o k o en deze weer aan de d j o w â . Hebben deze
den last volbracht, dan deelen zij dat mede aan de a n â a n â
r i b o k o , die het weer aan de p a t u m a n i n g ' melden en de
laatste berichten het aan den vorst, omdat de dj o w â diens woningniet mogen binnengaan zoo zij niet door den vorst ontboden zijn.
Indien de hoofden der d j o w â omkomen bij het uitvoeren der
bevelen van den vorst, dan kunnen zij verwachten dat hij zich
zal ontfermen over hun nagelatene betrekkingen. Het wordt hun
voorts aanbevolen personen te zoeken, die geschikt zijn om hen
te vergezellen bij het volbrengen der bevelen van den vorst, want
zij zullen zich geruster en meer op hun gemak gevoelen, wanneer
') Er staat eigenlijk: „tot (zelfs de goederen' van) de achterkleinkinderen
hunner broeders en zusters,
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zij met lieden, waaraan zij reeds gewend zijn, ten strijde trekken.
Viert de vorst een feest, dan moeten al de hoofden der d j o w â
met hunne manschappen bijeenkomen en zich in afdeelingen
splitsen. Gaat hij naar de b a r u g a (loods) om hanengevechten bij
te wonen, dan moeten eenige djowâ het huis van den vorst bewaken, anderen aan zijne zijden blijven en weer anderen buiten
de wacht houden; wie toch weet of er soms iemand is die den
vorst lagen legt of het volk wellicht in opschudding zal geraken
door een' amokmaker.
De hoofden der d j o w â moeten steeds in overleg met elkander
handelen, waarbij de schrijver eenige nadeelige gevolgen vermeldt,
die uit het gemis daarvan, b.v. bij oorlog, kunnen voortvloeien.
Zij moeten ook trachten dat hun het noodige worde opgebracht
om in hunne uitgaven te voorzien, daar zij anders hunne manschappen niet bijeen kunnen houden en hoe zouden zij dan den
vorst in geval van nood kunnen bijstaan? Zij moeten echter
zorgen dat het volk niet te zeer door die opbrengsten lijdt.
Hierbij is te bedenken dat zij geen vaste bezoldiging of soldij
van staatswege genieten.
Evenzeer als andere hoofden worden zij vooral vermaand toch
te zorgen dat er niets gebeure dat den vorst tot oneer zou kunnen
strekken. Indien eene vorstin met iemand op al te gemeenzamen
voet verkeert, zoodat men het als onbetamelijk beschouwt, moeten
zij hem van de eene of andere misdaad, waarvoor hij den dood
verdient, trachten te beschuldigen en hem dooden, doch de
ware reden, waarvoor die persoon gedood is, mogen zij, als
onteerend voor den vorst, niet te zijner kennis brengen. „Maar
zoo hij niet gevoegelijk ter dood verwezen kan worden, of zoo
gij vreest, dat de vorstin, die al te gemeenzaam jegens hem was,
op u vergramd zal zijn, doet dan uw best om hem heimelijk
van kant te maken, want anders bevordert gij zulk een kwaad,
daar zelfs uwe kinderen of kleinkinderen eveneens zullen handelen,
als zij zien en hooren dat iemand, die zulk een vergrijp begaat,
niet gestraft wordt. Komt de vorst het te weten, zoo zal hij zich
streng aan de adat houden ; hij zal zich over niemand meer ontfermen, hij zal er u allen aansprakelijk voor stellen, en degeen,
wiens bloed ge niet wenscht te vergieten, diens bloed wordt toch
vergoten, want niemand mag boven de adat verheven zijn; zelfs
de vorst wordt afgezet, bijaldien hij de adat niet wil volgen.
Neemt in dit opzicht den vorst van Bone, Mâtinrowe riyadenena
(d.i. de op zijn trap overledene) tot voorbeeld ; hij deed wat geen
adat was en dientengevolge werd hij met algemeenen bijval op
den trap van zijne woning gedood, weshalve hij den bovenvermelden bijnaam kreeg". Vervolgens wordt het den hoofden der
a n â an à ri b o k o en der d j o w a aanbevolen, de zaken, waarover zij uitspraak te doen hebben, eenparig tot zekerheid en
klaarheid te 'brengen. Zoodra eene misdaad, waarop de doodstraf
staat, bewezen is, moeten zij den misdadiger ter dood brengen,
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omdat het een even groot kwaad is, hem, zoo zijn misdrijf uitgemaakt is, niet te dooden, als het zou zijn iemand te dooden,
die liet niet had verdiend. Iets verder wordt het den hoofden in
het algemeen op het hart gedrukt, geen kwaad door hunne onderhoorigen of door andere personen bedreven, te bedekken,
dewijl zij zieh dan schuldig maken aan nog grooter kwaad dan
door deze is begaan.
Met betrekking tot het begeleiden van den vorst wanneer hij
op reis gaat, wordt een aantal voorschriften gegeven, waarvan
wij de voornaamste hier vermelden. De d j o w â hoofden die voorop
gaan, moeten de personen die zij ontmoeten, uit den weg doen
wijken, hen bevelen te gaan zitten of terug te keeren en hen
bovendien ondervragen uit welk dorp zij komen en waarheen zij
zich begeven. Zijn hunne woorden of handelingen onbetamelijk,
dan moet men hen oppakken en zoo zij amok maken, om het
leven brengen. Degenen die men gevangen neemt moet men scherp
onderzoeken, opdat niet soms krankzinnigen of personen die door
het een of ander bedwelmd zijn en zich dien tengevolge onbehoorlijk gedragen, zich op den weg van den vorst bevinden.
Andere hoofden der d j o w â moeten toezicht houden op de
vrouwen in het gevolg van den vorst en weer anderen op de
goederen of bagage, die hij bij zich heeft.
De b S s s i k a l i y a w o komt vervolgens ter sprake. Hieronder
is te verstaan een rijkssieraad, eene soort van piek, zóó genoemd, omdat zij steeds tegelijk met een schild ( k a l i y a w o )
vóór den vorst wordt uitgedragen en dus als het ware dat schild
steunt. De personen die dit wapen en het vorstelijke zonnescherm
t ë d d u n g t an r e 1 ) dragen, moeten den vorst steeds, op een
goeden afstand vooruitgaan, opdat al degenen die men ontmoet,
op zijde wijken en gaan zitten; eerst als de vorst een eind ver
voorbij is mogen zij opstaan en hunnen weg vervolgen. Ontmoet
men eene vrouw, die geen badju aan heeft, dan moet zij snel
wegloopen om een badju te halen en aan te doen. Personen die
vóór den vorstelijken stoet den weg willen kruisen, moeten terugkeeren. Daarom moet de b ë s s i k a l i y a w o omhoog gestoken
worden, want dan is zij, althans het foudraal van rood laken
om haar lemmet, van verre zichtbaar, ook daar waar het gras
hoog opgegroeid is. Ziet iemand die piek en gaat hij niet ver
uit den weg, dan is hij strafbaar. Bevindt de vorst zich aan
boord van een vaartuig, dat wimpels heeft, en ontmoet men een
andere prauw, zoo straffe men den gezagvoeder, als hij de zeilen
niet oprolt. Ook voor de personen, die 's vorsten waterketel en
kwispedoor dragen, ga men uit den weg, omdat ook die voorwerpen teekenen van de vorstelijke waardigheid zijn; men ga
dan ook zitten, maar eerst als men ze nabij zich ziet. Zoo slechts
') Deze pajoong is een onderscheidingsteeken t a n vorsten van den eersten
rang.
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eene piek vooruitgedragen wordt en geenszins de t ë d d u n g t a n r e ,
kome men maar in de nabijheid daarvan en verschaffe zich zekerheid omtrent den persoon die op weg is, want ook de hoofden
der dj o w a en de a n a k a r û n g plegen henne pieken vóór zich
uit te laten dragen; voor hen evenwel wijkt men slechts uit en
gaat men niet zitten, zoo men hen ontmoet, De dragers van de
b ë s s i p a k e en de b ë s s i p a p a d u w a ' ) belmoren aan de zijde
van den vorst te zijn, opdat hij snel een van die wapens moge
kunnen grijpen in geval van een krankzinnige. Om dezelfde reden,
namelijk om den vorst, zoo noodig, te helpen of te waken dat
hem geen onheil overkome, moeten de hoofden steeds een groot
aantal van hunne ondergeschikten, die niets te dragen hebben,
in zijne onmiddellijke nabijheid laten gaan. Hierbij herinnert de
schrijver aan het ongeluk, dat den vroeger reeds vermelden vorst
van Bone, Matinrowe ri Tërrung, door de nalatigheid der hoofden
overkwam. Vgl. bl. [227].
De plichten der hoofden van de p a t u m an i n g , waarover m
het volgende gedeelte van het geschrift wordt gehandeld, zijn
nieerendeels dezelfde, die reeds aan de hoofden der a n â an a
r i b ok o zijn voorgehouden. Wij meenen die daarom met stilzwijgen te mogen voorbijgaan en stippen slechts aan dat zij en
de hoofden der vrouwelijke a n a k a r û n g of prinsessen vermaand
worden elkander indachtig te maken om het oog te houden op
hare ondergeschikten. Het is immers niet vorstelijk, indien er
geen a n a k a r û n g en p a t u m a n i n g vóór den vorst zijn gezeten,
vooral zoo er bezoekers bij hem zijn; het is zelfs eene schande
voor hem, zoo het in zijne tegenwoordigheid aan menschen ontbreekt.
Meer bijzonderheden dan omtrent de patumamng zijn er van
andere, tot dusverre niet genoemde en mede aan het hof verbondene personen te vermelden, in de eerste plaats van de
p a t o r i b i l i . Zij worden onderscheiden in p a t o n b i l i , die voor
het drinkwater, die voor de betel, die voor de kleeüeren en die
voor het gouden en zilveren vaatwerk van den vorsten moeten
zorgen. Slechts zij kunnen tot p a t o r i b i l i genomen worden, die
van zoogsters af van p a t a r a n a 2 ) afstammen, of a n a k a r û n g ,
die in een ver verwijderden graad van bloedverwantschap tot
den vorst staan, bv. 'kinderen van broeders- of zusterskinderen;
niet ieder zonder onderscheid kan tot p a t o r i b i l i of tot p a n 2) De bëssi is eene soort van lans, zoo genoemd omdat de vorst die in
geval van nood zelf gebruikt (pake). De bëssi papaduwa is eene kleine soort
van lans, die bij de eerste gevoegd wordt en spoedig in de hand kan genomen
worden (van d u w a twee).
.
.......
2) Van de zoogsters ( n j u m p a r ë n g ) leest men iets verder dat zij erfelijk
in betrekking gesteld zijn om de a r u p a t o l a (kinderen van den vorst die
voor de opvolging in de regeering in aanmerking komen) te zogen en als
p a t a r a n a (kindermeiden of bonnes) op te passen, hetgeen haar ten opzichte
van a n a t j e r à of kinderen van een vorst bij eene vrouw van mindere rang,
verboden is. Zij mogen ook niet verkocht worden. Begaan zij een misdrijf,
dan worden zij ter dood gebracht of verbannen, evenals a n a k a r û n g in dit
geval.
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g o l o aangesteld worden. De laatstgenoemden hebben voor liet
eten van den vorst te zorgen ; zij zijn er bij tegenwoordig als hij
zijn maaltijd houdt. De p a t o r i b i l l , die over de betel van den
vorst gesteld zijn, moeten 's ochtends en 's namiddags zijne beteldoos
schoonmaken en vullen; zij hebben bijzonder op te letten dat er
niets inkomt dat er niet in behoort en schadelijk voor den vorst
zou kunnen zijn, want bijaldien hij ziek wordt ten gevolge van
het gebruik van zijne betel, dan wordt de p a t o r i b i l i , die er
voor te zorgen heeft, om het leven gebracht. Zij mogen daarom
ook niet toelaten dat iemand anders dan zij de kamer binnentreedt, waar zij met hare taak bezig zijn. Ditzelfde voorschrift
wordt ook gegeven aan de p a t o r i b i l i ' , die met de zorg voor
het eten en het drinkwater van den vorst zijn belast; zij worden
mede met den dood bedreigd, zoo hij door nalatigheid van hare
zijde nadeelige gevolgen ondervindt. De laatstgenoemden moeten
de b e m pa, een grooten aarden pot die zijn drinkwater bevat,
eiken Vrijdag schoonmaken. Indien zij in of aan de bempa iets
vreemds bespeuren, moeten zij bet onderzoeken en eerst ophouden
met dat onderzoek als de vorst het beveelt, Zij die voor het eten
van den vorst moeten zorgen, moeten ook goed het oog houden
op hare ondergeschikten, uit vrees dat die soms omgekocht worden,
namelijk om hein te vergiftigen. Brengt iemand hem iets te eten,
zoo moeten zij vooraf een ander daarvan laten proeven en dan
pas als het blijkt dat hem na het nuttigen niets deert, het den
vorst voorzetten. Evenzoo moeten zij handelen met spijzen, die
zij op de markt of elders koopen. D e d j ë n n a n g b al la k a d ó ,
de personen die het opzicht hebben in 'het vertrek, waar het eten
van den vorst wordt neergezet, voordat men het binnenbrengt,
en die de ontbolsterde rijst uitmeten, worden vermaand wel toe
te zien op de hoeveelheid die opgedischt wordt, want indien er
veel van bederft, dan heet het dat men overmoedig is of meer
dan gepast is wil doen; dragen zij echter geen zorg dat er genoeg is, zoo is het eene schande voor den vorst. De p a t o r i b i l i ,
die met de zorg voor de kleederen en de gouden en zilveren voorwerpen van den vorst belast zijn, mogen ook niet gedurig anderen
in hare kamers laten komen, want verdwijnt er eene kostbaarheid, dan worden zij stellig gestraft; raakt er een kleedingstuk
weg, dat de vorst heeft gedragen, zoo zal hij meenen dat men
iets kwaads tegen hem in den zin heeft, en in dat geval brengt
men haar ter dood. De p a t é r i r a k e y a n g eindelijk, die voor
het koperen huisraad en aardewerk van den vorst verantwoordelijk
zijn, krijgen dezelfde vermaning dat zij niet bij herhaling anderen
in haar vertrek mogen toelaten, zoo zij niet gestraft willen worden,
indien er iets breekt of verdwijnt.
Daarna waarschuwt de schrijver nog 's vorsten dienaren in bet
algemeen en bepaaldelijk ook de a n a k a r Ci n g en a t a r i b o 1 i n g
tegen verschillende handelingen, waardoor zij zich vijandig ge-
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dragen jegens hunnen lieer en somt voorts eenige misdrijven op,
die met den dood gestraft verdienen te worden. Deze zijn: 1.
Het betreden van de hoeken der slaapmat, d. i. ontucht hinnen
het verblijf van den vorst, omdat men dan diens kinderen of
hij vrouwen daarvan zal beschuldigen. 2. Het schudden van een
spijker, waaronder verstaan wordt dat iemand den vorst en rijksraad van de regeering tracht te verwijderen. 3. Een g a m ar u
(porseleinen kom en schotel, die door de h i s s u ' s , soort van
heidensche priesters of priesteressen, hij feesten gebruikt worden)
in stukken te breken d. i. ecne in de volle vergadering van den
rijksraad gedane uitspraak vernietigen. 4. Een hol hij te lichten
d. i. in algemeenen zin : te openbaren wat men niet mag openbaren. Vandaar wordt die uitdrukking ook, zooals hier, gebezigd
om aan te duiden dat iemand bezittingen van een' vorst aan
anderen toont met last die te stelen, en dat hij plaatsen betreedt,
waartoe de vorst den toegang heeft verboden. 5. Het afsnijden
van de tong d. i. indien iemand hetgeen de vorst wil bewaren
en dat hij niet wil weggeven, toch tegen diens wil aan anderen
schenkt. 6. Overspel met eene vrouw of bij vrouw van den vorst.
Wie deze misdaad begaat en daarop het land verlaat, wordt gedood als hij weer terugkomt, al is de vorst intusschen overleden,
zoo men hem ten minste niet reeds heeft kunnen ombrengen in
het land, waarheen hij de wijk heeft genomen. 7. Bloedschande.
Hierover weidt de schrijver tamelijk breedvoerig uit, daar hij
bijna geen woorden genoeg kan vinden om zijn' afschuw van
di't misdrijf te kennen te geven. Met levendige kleuren schetst
hij de heillooze gevolgen daarvan voor het land waarin hij gepleegd is. S a n g i a n - S ë r r i , de beschermgeest van de rijst, komt
er niet; *) niets van hetgeen, evenals de rijst, tot hoofdschotel
gebezigd wordt, bv. maïs, gierst enz. wil er tieren. Wie zich
daaraan schuldig maakt wordt, zoo hij een vorst is, verbannen,
indien hij een an a k a r u n g is, verdronken; is hij iemand uit
het geringe volk, dan verkoopt men hem voor buskruit aan de
Hollanders. 8. Het verstoppen van eene waterleiding; onder „waterleiding" worden hier de inkomsten van een' vorst verstaan.
Indien nu iemand bekend is met zekere misdaden van anderen
en hij die maar geheim houdt en de schuldigen niet tot slaven
van den vorst doet verklaren, dan wordt hij gezegd een waterleiding te verstoppen. De hier bedoelde misdaden zijn: overspel,
s o p p â t ë k k ë n n a d. i. huwelijk of coïtus van eene vrouw met
haren slaaf, vergiftiging', moord zonder reden op iemand begaan 2 ), het toedienen van verderfelijke geneesmiddelen en het
verschaffen van abortive middelen ; hij de hier vermelde mis') Dezelfde die ook op J a v a als godin der rijstcultuur wordt beschouwd
en daar Dewi Sri of Njai Sri heet, de vrouw van "Wishnu.
!
) Er staat „wuno bâwange". Het vermoorden van iemand volgens het
recht van wedervergelding wordt namelijk als wettig beschouwd in die gevallen, waarin de adat het vergunt.
31
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drijven wordt eindelijk nog de parrakang genoemd, eene soort
van spook of iemand die zich als zoodanig voordoet 1 ). 9. In
zijn eigen belang den naam van den vorst te misbruiken, door
namelijk voor te geven dat men op bevel van hem handelt, ofschoon dit niet het geval is en zoodoende den vorst te onteeren.
10. Door te trachten den vorst van den troon te stooten en een
ander in zijne plaats aan te stellen, zonder medewerking van
den rijksraad 2 ). 11. In het buitenland te graven tegen zijnen
heer en zijn land, d. i. in het buitenland als het ware de middelen trachten op te delven tot verderf van vorst en land.
Na eenige voorschriften gegeven te hebben voornamelijk omtrent de wijze waarop men zich in tegenwoordigheid van den
Vorst moet gedragen, die ten deele eene herhaling zijn van
vroegere gezegden van dien aard, worden de a n a k a r û n g , de
anil a n à r i b o k o, de lagere volksklasse enz. ernstig vermaand
dat zij, zoo zij weten dat de vorst iemand ter dood wil laten
brengen, dit aan niemand mededeelen, zelfs niet aan hun eigene
kinderen of bloedverwanten. Als een waarschuwend voorbeeld
van de gevolgen, die zulk eene mededeeling kan hebben, wordt
hun het geval van zekeren Dakalula voorgehouden. Eenige patumaning's van een der vorsten van Bone vertelden hem uit
scherts dat de vorst hem wilde ombrengen, ofschoon deze geen
M Op bl. 170 leest men nog een korte opgaaf omtrent misdadigers, die
godood mogen worden, zonder dat de moordenaar een bloedprijs behoeft te
betalen of het recht van wedervergelding op hem uitgeoefend 'mag worden.
Zij zijn namelijk: personen die overspel begaan, op die het wraukreoht in
oontinenti wordt toegepast, dieven die op heeterdaad betrapt worden en
p a r r a k a n g , die men aantreft in de t j ë m m ë of t j ê m m â , d. i. een modderpoel onder de t a m p i n g , (dat gedeelte van het huis, waar gekookt wordt
en waar men ook zijne behoeften verricht). De p a r r a k a n g houden zich
daar bij voorkeur op, naar het volksgeloof wil (vgl. Jaarboekje van Celebes
1865 bl. 104 en 106). Op het gezegde omtrent het dooden van p a r r a k a n g
volgt echter onmiddellijk t. a. pi.: „tenzij gij, d j e m m a l a p p à e (d. z. de
geringe lieden, de kleine man) een a n a k a r û n g doodt, dan wordt stellig
het j u s talionis op u uitgeoefend of betaalt gij t o k k o n g (vergoeding), maar
indien gij hem gedood hebt en de wijk naar elders neemt en na twee of
drie jaren terugkeert, dan zijt gij niet meer vervolgbaar; dit wordt genoemd: n a w â r u n i i t t a d. i. de tijd heeft het genezen." Vgl. over de
p a r r a k a n g ook het Boeg. en Makaks, woordenb. s. v., Meded. v. h. Nederl.
Zendelinggenootschap IV p. 363 en Matthes, Bijdr. tot de ethnologie v. Z.
Celebes, bl. 96. Uit die berichten blijkt dat de voorstellingen omtrent dit
wezen eenigermate uiteenloopen. Het woord komt ook voor in het Makassaarsch en zal wel uit die taal zijn overgenomen. E r is blijkbaar eenige
overeenkomst tussohen de p a r r a k a n g en de s w a n g i of s u w a n g i der
Molukken die volgens het daar heerschend volksgeloof, zich meestal in menschelijke gedaante vertoont en gedood wordt indien men hem vindt. De
suwangi nu is eene soort \ a n vampyr en de p a r r a k a n g wordt ook wel
als zoodanig beschouwd. Vergel. voorts de penanggalan der Maleiers alsmede
de pëppó en popokang op Zuid-Celebes.
2
) De laatste uitdrukking kan ook beteekenen: „zonder daarbij in overeenstemming met de adat te handelen." Maar dit komt op hetzelfde neder, daar
de rijksraad in de eerste plaats geroepen is de adat te handhaven en de
bevoegdheid heeft een' vorst af te zetten. Ter onderscheiding van a d a t
(gewoonte, gewoonterecht) noemen Europeesche schrijvers den rijksraad ook
wel h a d a t .
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voornemen daartoe had. Hij werd daardoor bang- gemaakt, nam
een' rijststamper op en sloeg daarmede een kind van den vorst
op liet hoofd, zoodat het stierf. Al de patnmaning's, die hem
bevreesd gemaakt hadden, werden daarop ter dood gebracht, al
hare bloedverwanten tot in een ver verwijderden graad werden
geplunderd en limine kinderen en kleinkinderen tot slaven van
den vorst gemaakt. l)
Omtrent de plichten van zendelingen of boden lezen wij :
„indien gij door den vorst of rijksraad gezonden wordt, moogt
gij niets meer of minder overbrengen dan gij gelast zijt; ook
moogt gij niet in uw huis aangaan, zoolang gij uwe boodschap
nog niet hebt overgebracht, zelfs al haalt gij u daardoor schande
op den hals, zelfs niet ingeval er eene vrouw of een kind van
u gestorven is. Beveelt de vorst iets en zijt gij niet ;n staat
het te volbrengen, zegt dan niet: „ik ben onvermogen'!" Gaat
slechts op weg! Krijgt gij last iets mede te nemen, gaat het dan
slechts halen, maar begeeft u tot uw hoofd, zegt hem dat gij
het bevel van den vorst niet kunt uitvoeren en hij (uw hoofd)
zal voor u omzien naar iemand die u vervangt, indien gij werkelijk buiten staat zijt het u opgedragene te verrichten. Zoo hij
u dan niet laat vervangen, begaat hij eene fout, want het is
verderfelijk, indien wij, als de vorst ons iets gelast, hem ons
onvermogen te kennen geven. Daarom toch zijn er hoofden over
u gesteld, omdat van hen verlangd wordt dat zij weten wat
kwaad voor u is en waardoor uw welzijn bevorderd wordt".
„Indien gij bevel krijgt het een of ander ergens te bezorgen,
verandert het dan niet van gedaante! ^ij moogt bv. geen Spaansche
matten met guldens verwisselen, geen paard de manen afsnijden,
zoo het u niet is bevolen." Wie gelast wordt eene mondelinge
boodschap van den vorst over ie brengen, behoort te overwegen
of zij in bewoordingen vervat is, die gepast zijn zoowel voor den
zender als voor den persoon, aan wien zij medegedeeld moet
worden. Vermoedt men dat die woorden verderfelijk voor den
vorst kunnen zijn of hem tot schande kunnen strekken, of zoo
zij onvoegzame scherts inhouden of gramschap zonder gegronde
reden uitdrukken, of wel indien het ongepast is, dengenen tot
wien men gezonden wordt kwade woorden te doen toekomen,
dan brenge men. ze niet over, met uitzondering van het geval
dat er kwaad ia zou steken, zoo men ze niet overbracht. Daarom
wordt den vorsten voorgeschreven dat zij zeer verstandige en
rechtschapene lieden tot zendelingen kiezen; aan zulke personen
behoeft men geen brieven mede te geven, wanneer men hen zendt.
In hoc volgende herhaalt de schrijver het vroeger reeds vermelde verbod dat eene vrije vrouw of prinses met een' slaaf
huwt en dit geeft hem aanleiding om nader te bepalen wie
') Volgens de geschiedenis van Bone in de Boeg. Chrestom. I blz. 480
Heette de vorst, wiens kind vermoord werd, Mâtinrowe ri gutjina. Andere
namen van hem zijn daar ook nog vermeld.
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onder een slaaf te verstaan is. Men noemt iemand slaaf. 1. Indien
hij als koopwaar rondgevoerd wordt en een ander hem koopt.
2. Indien hij zegt: „koop mij" en iemand hem koopt. 3. Degeen
die in den oorlog' van zijne vrijheid beroofd en gekocht wordt,
4. Iemand die tegen den rijksraad en den vorst misdreven heeft
en daarom verkocht is. Deze vier categorien van personen mogen
niet tot man genomen worden door vrouwen van vorstelijke
afkomst of van goede geboorte. Indien eene afstammeling van
hem of haar die hen gekocht heeft, een' van hen tot man neemt,
zoo wordt het beschouwd als s o p p â t ë k k ë n n a (vgl. blz. 224),
behalve ingeval eene vrouw uit de klasse der d j e m m a l a p p a
(geringe lieden) met den slaaf van den vorst huwt, omdat al de
dj e in m a l a p p a als slaven en slavinnen van den vorst beschouwd
worden.
Verlangt de hadat (rijksraad) van iemand dat hij geld zoeke
te krijgen (b.v. om eene boete te betalen enz.) en een ander verschaft het hem, zoo wordt hij, die het geleend heeft, indien hij
het op den bepaalden tijd niet kan teruggeven, slechts pandeling.
Wanneer zijne schuld afgelost is en eene vorstin of prinses huwt
dan met hem, ?,oo heeft zij zich daardoor nog niet aan s o p p â
t ë k k ë n n a schuldig gemaakt. Vindt hij echter niemand die hem
geld wil leenen, dan kan de hadat van hem verlangen dat hij
zich tot s an r a p u 1.1 a make. 1 ) Gelukt het hem niet op die
wijze aan geld te komen en vordert de hadat in dat geval dat
hij zich zelf verkoope, dan wordt zoo iemand, als een ander
hem koopt, een slaaf genoemd. Het kan ook somtijds gebeuren
dat iemand veel schuld haeft, hetzij schuld van zijne ouders,
waarvoor hij aansprakelijk iu, of wel die hij zelf gemaakt heeft
en die zijne familie niet wil betalen, terwijl zijn schuldeischcr
niet toestaat dat hij bij hem inwone om voor hem te arbeiden
en hij ook van geen anderen geld kan krijgen om zijne schuld
te voldoen. Indien nu zulk een persoon naar de hadat gaat en
zegt dat hij niet tot pandeling genomen kan worden en noch
de hadat noch de vorst hem aan geld willen helpen, dan behoort
men hem te verkoopen. Zoo iemand hem koopt wordt ook die
schuldenaar een slaaf genoemd. Eene vrouw van adel of van
goede afkomst, die met zulke lieden, die om wanbetaling van
schuld in slavernij geraakt zijn, in het huwelijk treedt, begaat
daardoor het bovengenoemde s o p p â t ë k k ë n n a .
De kooper van die slaven kan hen als erfenis nalaten aan
zijne kinderen en verdere afstammelingen. Hij kan hen ook vrijverklaren, indien zij zich goed jegens hem gedragen of toestaan
') Daaronder is te verstaan een pand, hetzij persoon of zaak, dat op de
volle waarde getaxeerd wordt, onder voorwaarde dat de pandhouder het desverkiezende niet behoeft terug te geven, maar voor de voorgeschotene gaarde
kan behouden. Hij neemt het dus niet eenvoudig in pand, maar koopt het
als 't ware. Daar dus de pandhouder eenigermate als eigenaar van het pand
wordt beschouwd, heeft hij ook, indien het verjoren mocht gaan, geen réclaiAC
meer op de voorgeschotene gelden. Vgl. Boeg. woordenb. s. v. t ë n n i .
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dut zij zicli zelveii vrijkoopon of dat zij door hunne verwanten
vrijgekocht worden. ') De vrijverklaring geschiedt echter op de
volgende voorwaarden: 1. dat de gewezen slaaf of een van zijne
nakomelingen nimmer aanzoek doe om met iemand, die tot de
familie van zijn vroegeren meester behoort, in het huwelijk te
treden. 2 ) 2. dat hij zich nimmer in rang verheffe boven dezen
en zijne familie. 3. dat hij of een zijner afstammelingen niet in
vechten optrede tegenover zijn gewezen heer of diens familie. 4. dat
hij noch een zijner nakomelingen zich met de voeten naar zijn
vroegeren meester of diens afstammelingen gericht te slapen legge.
„Dit ziet, zegt Dr. Matthes, wellicht daarop, dat zoo iemand gevaar zou loopen zijn gewezen meester of meesteres in den slaap
te schoppen of te trappen." 5. De vrijverklaarde en zijn nageslacht mogen zich niet verder van de monding eener rivier af
baden dan de voormalige heer of diens nazaten en alzoo als het
ware hunne voeten en hun vuil tegen deze doen aankomen. Bij
overtreding van eene dezer voorwaarden wordt hij tot den slavenstand teruggebracht. De persoon die aldus door zijnen heer vrijverklaard of vrijgekocht is, heeft de volgende rechten : 1. Hij magniet door zijn gewezen heer uit den slaap gewekt worden. 2. Deze
mag hem geen bevel geven het een of ander te doen, zoo hij er
geen zin in heeft, 3. Deze kan hem niet verbieden zich hier of
daar heen te begeven en 4. Ook niet verbieden het een of ander
te doen, in zoover het althans betamelijk voor hem is. 3 )
Het bovenstaande zij genoeg om eenig denkbeeld te geven van
den inhoud der L a t o w a. De K a p a n g der Makassaren is een
dergelijk werk, dat echter beneden het Boegineesche staat m belangrijkheid 4 ). Vele wetenswaardige bijzonderheden met betrekkingtot "verschillende wetten en gebruiken, in de L a t o w a vermeld,
moesten wij thans achterwege laten, in de hoop misschien later
nog eens op dit geschrift terug te kunnen komen.
~*\ Voo7T7rijverklaren" is hier het woord „ p a t au t o n g ë n g " gebezigd d.i.
tot t a u t o n g e n g maken, waarmede bedoeld is dat hun heer hen verheft
tot de klasse der t a u t o n g ë n g of menschen van goede geboorte, veelal
tevens gegoede personen; daardoor worden zij natuurlijk vrij.
') Een vorst mag evenwel eene vrijverklaarde slavin ten huwelijk nemen.
Verwekt hij kinderen bij haar, dan worden die als anakarung (prinsen ot
prinsessen) beschouwd, mits hij hen vrijkoopt (omdat haar voormalige meester
aanspraak op hen heeft).
.
») Dit vierde punt is wel eenigszins duister, daar het hier gebezigde „ p o g a ü " ook kan beteekenen: „een feest geven".
_ ...,_,
_,
*) Een uittreksel uit dit geschrift gaf Dr. Matthes in zijn Makass. Chrestomathie bl. 248 van den tweeden druk.
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M A T T H E S OVER DE ADAT VAN Z U I D - S E L E B E S (1885).

Onderstaand artikel is op 12 Januari 1885 door dr, B. F. Matthes voorgedragen in de Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam, en
staat afgedrukt in de Verslagen en mededeelingen dier Akademie, afdeeling
Letterkunde, derde reeks, deel 2 (1885), biz. 137--189, onder den titel: „Over
de âdâ's of gewoonten der Makassaren en Boegineezen". Op blz. 185—136
aldaar blijkt nog, dat, naar de meening van den beer Matthes, „er wel verschil is tu8schen het volkskarakter van Makassaren en Boegineezen, maar
bijna geen onderscheid tusschen beider voorvaderlijke gewoonten".

Men verwijt gewoonlijk aan de Oost-Indische volkeren, dat zij
zoo geheel aan den leiband der âdâ's of gewoonten plegen te
loopen. Doch het valt niet te ontkennen, dat wij Westerlingen
ook in vele opzichten slechts slaven der gewoonten zijn, zoodat
wij maar al te dikwerf zonder nadenken de voetsporen onzer
voorouders drukken.
Is het dus wonder, dat dit nog veel meer het geval is met
volksstammen, die zooveel minder gelegenheid gehad hebhen, om
zich te ontwikkelen, zooals bijv. de Makassaren en Boegineezen
van Zuid-Celebes? Vooral is dit het geval met diegenen onder
hen, welke de nog onafhankelijke rijken van dit eiland bewonen,
of' wier vorsten tot de Hollandsche Regeering slechts in de betrekking van leenvorsten staan, en dus nog weinig gelegenheid
gehad hebben, om in de Europeesche beschaving te deelen.
Zoo verneemt dan ook bijv. van de Makassaren en Boegineezen
allerlei ontboezemingen in proza en poëzij, die op de duidelijkste
wijze getuigen, hoe hooge waarde door hen aan de handhaving
der voorvaderlijke gewoonten toegekend wordt.
„Zoodra men afbreekt de aloude gewoonten des lands", aldus
verneemt men bijv. onder de Makassaren „zal de saguweer, die
bij den Inlander zoo geliefde drank, na de insnijding in den
blocmenkolf, niet meer uit den onder den naam van A r e n g a
S a c c h a r i d e r a B u m ph bekenden boom in het daaraan vastgehechte stuk bamboes druppelsgewijze nederdalen. Ook zal zich
geen visch meer boven de oppervlakte ,van het water vertoonen ;
terwijl het insgelijks te voorzien is, dat het rijstgewas mislukt".
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[Iya na-nigêsarâ âdâ-biyaslna boettâya,_ ta-mattîka-mo bâlloka,
ta-naïka-tôngânga-mo djoekoeka, ânjâla-tongi asêya.]
Men bedenke bij deze woorden, hoe op Zuid-Celebes de rijst,
meestal den hoofdschotel van Makassaar en Bocginees uitmaakt,
en hoe vooral in de binnenlanden de visch bijna het eenig'
dierlijk' voedsel van de bevolking is, terwijl de saguweer niet
enkel als drank hoog aangeschreven staat, maar insgelijks ter
bereiding van suiker en azijn gebezigd wordt, en dus tot beeld
van het z o e t en z u u r des levens strekken kan.
De beeldspraak komt alzoo hierop neder, dat men bij verwaarl o z i n g der oude gewoonten het hoogst noodige voedsel en een'
verkwikkenden drank als de saguweer moet derven, j a als t
ware van het zoet en zuur des levens verstoken raakt.
Zoo iets âdâ is," spreekt een ander „mag er geen sprake
meer zijn van het niet te willen, of niet te kunnen. Dan moet
een ieder dat willen en kunnen." [Pônna pangadâkkang; taëna
erókoe, taëna koellêkoe.]
.
En de taal van één hunner dichters komt hierop neder: „Hij
die zieh houdt aan de âdâ's of gewoonten des lands, vindt daarin
een ankertouw, dat niet breekt, een ankertouw dat niet vruchteloos weerstand biedt, al kome ook de westenwind niet geweld
tegen het vaartuig aan." [Adâkkangdji tôdjeng. Iya-dji ranrang
tatâppoe; — Ta-lârang-bâwang, mannânjdjo natoeroeng bara.J
Indien nu de âdâ's of gewoonten zulk een voorname rol m
het leven der Makassaren en Boegineezen vervullen, spreekt het
van zelf, dat het van het uiterst belang is hierop terdege te
letten, wanneer men deze volkeren goed wil leeren kennen
Doch die kennis heeft ook overal nog dit bijzonder nut, dat
men door het zooveel mogelijk in acht nemen dezer gewoonten
den Inlander een diep ontzag inboezemt, en alzoo m staat gesteld wordt, den weldadigsten invloed op hem uit te oefenen.
Maar, wàt nog meer zegt, onbekendheid met die gewoonten
stelt den Europeaan niet alleen bloot aan de minachting van den
Inlander, maar brengt hem zelfs nu en dan in werkelijk levensgevaar.
,.
.
i
v
Ik acht het alzoo niet onbelangrijk, hier eenige van die vele
gewoonten mede te deelen, en verzoek U mij tot dat einde met
uwe sedachten naar één van de inlandsche hoven van Zuid-Celebes
te [vergezellen, dewijl aan die b o v e n de gewoonten het meest
in acht genomen worden.
Hierbij zal ik U vooral veel mededeelen uit een werk, dat
onder de Boegineezen L a t Ô w a , en onder de Makassaren
R â p a n g genoemd wordt, bevattende de uitspraken en medelingen der o u d e vorsten en geleerden over verschillende onderwerpen, dewijl hierin zeer dikwerf over de oude gewoonten
gesproken wordt.
Wij begeven ons alzoo met onze gedachten naar het Hot van
Bône, in de dagen toen dat rijk nog niet door het Hollandsen'
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Gouvernement overwonnen, en in een leenvorstendom hersebapen
was, omdat Bône toen één der machtigste staten van Zuid-Celehes
was, en de oude gewoonten daar over het algemeen het stipts
in acht genomen werden.
Op weg naar het paleis van den vorst komen wij door een'
kampong, waar eenige vorstelijke padjôgé's of publieke dansmeiden
in de open' lucht druk aan het dansen zijn, en wel met een' pan g ï b i n g , of man, wien dit genoegen tegen betaling van eenige
duiten gegund is. Men wachte zich, om daar midden tusschen
door te loopen ; want dit zou als een' grove beleediging beschouwd
worden, zoodat de p a n g ï b i n g volkomen in zijn recht ware, indien hij den man, welke dit deed, met zijn' kris, dat in de
vorstenlanden nog steeds zoo algemeen gedragen' wapen, overhoop stak. Dan zou het eenvoudig heeten: mâte-ni nalêdjâ têdong,
d.i. hij is als door e e n ' buffel v e r t r e d e n , en d i e n t e n g e v o l g e g e s t o r v e n , met andere woorden: het is geheel zijn'
eigen' schuld, dat hij neergelegd is, van vergelding of straf kan
geen' sprake zijn.
Aan het vorstelijk erf, dat geheel met een' bamboezen omheining ingesloten is, aangekomen, gaan wij de t â b o e t a b o e w a g ,
d. i. een' met een dakje overdekte poort, binnen. Daar staat een
zoogenaamde p a n g o e l o e - d j ô w â , of Hoofd der d j ô w à ' s eene
soort van krijgsknechten of politie-agenten, op de wacht, want
van de pangoeloe-djôwâ's, welke onder het paleis zich ophouden,
wordt er steeds één bij de poort geplaatst. Die pangoeloe-djôwâ's
worden door den Inlander genoemd de b e e n d e r e n van den vorst,
terwijl hunne djôwâ's het m e r g dier beenderen heeten. Een' nog
veel schooner' benaming, te weten: die van 's vorsten v l e e s c h ,
wordt toegekend aan de p a n t j ë n n a n g ë n g ' s , d. i. de zoodanigen,
die door den voi>t met het beheer over nijne inkomsten of goederen belast zijn. De voornaamste van deze lieden is de p a n j t j ë n n a n g ë n g - t j i l â o n g . Dit zou primitief de man geweest zijn,
die de Bonieren bij M â t a - s e l ô m p o ë , den eersten uit den Memel
gedaalden koning des rijks, introduceerde en later m e t (NB. het
Boeg. t j i l â o n g beteekent: „met") zijn' heer naar hoogere sferen
verdwenen zijm De tegenwoordige bezitter van dien titel zou van
dien panjtjënnangëng afstammen, en ook nog steeds aan den
persoon des konings n a u w verbonden ('t 15. tjilâong) zijn. Hij
heeft het beheer over al wat, gelijk de Inlander het uitdrukt,
door de lans van den vorst g e n o m e n , d.i. v e r o v e r d is, hetzij
landerijen, of menschen, of wat het wezen moge. Ook verzamelt
hij voor den vorst alle voortbrengselen van den grond, om die
op aanvraag van den vorst af te geven, als: rijst, zout, azijn,
sierih, pinang, kännric-noten, enz.
Voorts heeft men onder de panjtjënnangëng's den s a b â n n a r â of h a v e n m e e s t e r , die voor den vorst verzamelt, wat
van buiten met v a a r t u i g e n wordt binnengevoerd, alsmede de
s e s s o a n g - l ô p i , of b e l a s t i n g door p r a u w e n v o e r d e r s te
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betalen, de là b o eb à to e, of a n k er g e l d e n , en derg. meer.
Docli wat er zonderling bijkomt, de havenmeester beeft ook te
zorgen voor liet bekleeden van liet lijk en bet uitreiken van de
liefdegiften, als er iemand van 's vorsten familie de groote reis
naar gindscbe gewesten ondernomen heeft.
De derde voorname panjtëjnnangëng is de a n r e g o er o eTj en r a n a , lett. H o o f d van Tjenrâna, als 't ware een havenmeester in het klein voor de rivier van Tjenrâna. Hij heeft te
Tjenrâna voor den vorst hetzelfde te doen, als de sabânnarâ of
havenmeester te Badjôwe.
Voorts heeft men nog een' menigte andere panjtjënnangëng's,
wier getal ongeveer een honderd bedragen moet.
Na deze lange uitweiding keer ik tot de poort van het vorstelijk erf terug.
Wanneer men van hier verder gaat, om den Vorst een bezoek
te brengen; mag niemand zijn' lans of zonnescherm meenemen.
Ook is het niet geoorloofd, te paard te blijven zitten. Zelfs moet
een ieder zijn' eigen sierihdoos in de hand nemen, met uitzondering alleen van den Tomarilâlëng, of Rijksbestierder, en den
Poenggawa, of Opperbevelhebber, voor wie die sierihdoos tot aan
de trap van het paleis gedragen wordt. En zoo gaat het dan
voort tot aan het verblijf des konings.
Dat men zich thans vóór de woning van een' voornaam vorstelijk' persoon bevindt, is reeds van buiten ten duidelijkste te zien.
Dat het huis op palen gebouwd is, dit heeft het met alle
Boegineesche en Makassaarsche woningen gemeen; maar een gering inlander zal zich wel wachten, om een huis met 5, 6 of
7 rijen palen, d.i. met 4, 5 of 6 vakken in de lengte, d.i. een'
s a o r â d j a , s a l â s s â of l a n g k â n a , te bewonen.
Wanneer men soms om één van de palen een touvy gebonden
ziet, is dit een bewijs, dat er een gezant geweest is, die een
bijzonder gewichtige boodschap voor den vorst had, en ter aanduiding daarvan dit touw daarom gebonden heeft, als een teeken
van de v e r b i n d e n d e kracht dier missie.
Ook in vóór- en achtergevel van het gebouw (B. t i m p a l â d j a ,
M. s â m b o e n g - l â y a n g ) is groot verschil. Bij een' gering' Inlander mag die niet uit meer dan t w e e met d e k r i e t belegde
vakken bestaan, terwijl die, al naar den rang der vorsten en
andere hooggeplaatste personen, 3, 5 of 7 zulke vakken bevat.
Voorts worden tot versiering van den voorgevel eencr voorname
vorstelijke woning twee balken of latten, naar het beloop van het
dak, aangebracht, van onderen met een ornament, en van boven
in den vorm van een buffelhoorn bewerkt.
Onder de kenmerken eener vorstelijke woning behoort ook een
venster, dat tot aan den vloer doorloopt, en bij gelegenheid van
overlijden tot deur dient, teneinde het lijk daardoor uit het huis
te dragen; welke opening alsdan genoemd wordt t ë l l ö n g ë n g s â l a , zooveel als v a l s c h - of ps eu do-venster.
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Eindelijk vestig' ik nog de aandacht op de trap aan de voorzijde van het gebouw.
Deze is niet, zooals gewoonlijk, met treden, maar bestaat uit
twee of drie oploopende houten, waartusschen gevlochten bamboes
wordt gestoken en bevestigd. Tevens heeft men aan rechter- en
linkerzijde een' tot leuning dienenden bamboestok.
Als men nu deze trap opgeklommen is, bevindt men zich in
eene soort van bordes of uitstek, dat den naam van p a 1 â d ë n g
draagt, en hetwelk men door moet gaan, om in het eigenlijke
huis te komen.
Wanneer men vervolgens de huisdeur binnengaat, komt men
in een ruim voorportaal, dat, evenals bij ieder' inlandsche woning
onder Makassaren Boegineezen ongeveer de helft van de gansche
ruimte beslaat. Wat hier echter weer het verschil van stand
aanduidt, is dat de vloer aan de zijde van den ingang evenhoog
is, als in het overige gedeelte, terwijl anders in de meeste
woningen dat gedeelte veel lager is, en niet alleen gebezigd
wordt, om te koken, maar ook om zekere behoefte te verrichten,
en zich vervolgens met water te reinigen, dat dan door openingen
in den bamboezem vloer, naar beneden stroomt in de modderpoel, die dââr onder het huis gevonden wordt.
In het voorportaal, dat steeds als receptiezaal gebezigd wordt,
ontwaart men juist in het middenpunt van het huis, of bij het
binnenkomen het dichtst aan de rechterzijde daarvan, een' paal,
welke ongeveer op een' halve man's lengte boven den vloer afgehouwen is, ten einde daarop van tijd tot tijd te kunnen offeren.
Aan dien paal wordt ook bij de inwijding de b o e l i - b o e l i , of
het p o t j e o l i e met stukjes hout van al de palen, gelijk ook
een' kleine hoeveelheid goud opgehangen.
Welke houtsoort men voor dezen paal bezige, is onverschillig.
Alleenlijk bediene men zich niet van d j â t H i o u t , de T e c t o n a
g r a n d i s L.; want dit d j â t i doet onwillekeurig denken aan het
Boeg. d j â - â t i , s l e c h t v a n i n b o r s t , zoodat men alsdan van
den s l e c h t e n i n b o r s t zijner medemenschen te lijden zal hebben.
Overigens bediene men zich bij het bouwen van een huis niet
van het hout van de Albizzia, die in het Boeg. w i l â l a n g , in
het Makassaarsch b i l â l a n g heet, tegelijk niet dat van de Aquillaria agallocha L , die in het Boeg. en Mak. onder den naam
van g â r o e bekend is; dewijl het Boeg. r il al ë n g, evenals het
Mak. i l a l a n g , b i n n e n , en g â r o e in beide talen o m r o e r e n
beteekent, zoodat deze woorden te zanien op i n w e n d i g e ber o e r i n g of b e k o m m e r i n g ' zinspelen.
Waarop men bij het bouwen van ieder huis vooral ook te
letten heeft, is, dat men hiermede, evenals met ieder ander belangrijk werk, niet beginne in de vastenmaand; tenzij men berekene, daarmede vóór het einde van die maand klaar te komen;
want anders zou, zooals de zeer eigenaardige uitdrukking luidt,
de eerste preek na de vasten van ramadhän den bewoner van
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dat huis d r u k k e n , of in h e t n a u w b r e n g e n (naëpéki
katoeba).
Onder de middelen, om liet bouwen van een huis goed te
doen slagen, behoort vooral het begraven van den k o p van een'
a i o - of j a a r v o g e l , en een' k 6 e r a of 1 a n d s c h i 1 d p a d^ aan
den voet van den iniddelsten paal, omdat t a - n i y â l o - a l ô wi,
n i e t v e r h i n d e r d w o r d e n , en t a - n i k o e r a - k o e r a ï , n i e t s
k w a a d s o n d e r v i n d e n beteekent. Men houdt zich alzoo overtuigd, dat de voltooiing van het bouwwerk hierdoor n i e t b e l e t ,
en verder a l l e o n g e l u k v a n deze w o n i n g g e w e e r d z a l
worden.
Achter in de ontvangzaal is het groote beschot (13. a l â w a t e n ga, M. sî m b an g - t an g a), dat deze zaal van het overige
der woning, hetwelk geheel tot huiselijk gebruik ingericht en m
meer of minder vertrekken ingedeeld is, afscheidt.
In dat beschot heeft men gewoonlijk slechts één, doch, wanneer het een' vorstelijke woning is, twee deuren, de een' bij het
binnenkomen aan de rechter-, de ander' aan de linker- of zuidzijde. Van deze laatste maakt de vorst in den regel gebruik, en
daarom zorgt men terdege, dat die niet vlak tegenover de voordeur zij, ten einde te voorkomen, dat een amokmaker of ander
kwaadwillige recht op den koning toesnelle.
In het midden van het beschot staat bij den koning van Bône
een' groote klok, waarbij zich ook steeds een wacht bevindt.
Verder is dat beschot vooral ook in de vorstelijke woningen
van groot gewicht; want wie zonder vergunning door één van
beide deuren naar achteren in den huiselijken kring durft door
te dringen, zal die stoutmoedigheid allicht met den dood moeten
bekoopen. Van hem heet het letterlijk, dat hij de h o e k e n v a n
e e n si a a p m a t j e (bijv. van de een' of andere prinses) betreedt
(lêdjâ soe-tappêre), en hiermede geeft men te kennen, dat hij in
het geheim met één van de hofdames daar binnen ongeoorloofde
gemeenschap heeft. Wanneer een Europeaan zich deze vrijheid
om ongevraagd naar binnen te gaan, veroorlooft, mag hij van
geluk spreken, wanneer de Inlander zulks aan onbekendheid met
de gebruiken des lands toeschrijft, en hem, onder medelijdend
schouder-ophalen over zoo groote domheid, ongedeerd laat.
En hiermede meen ik genoeg gezegd te hebben over de inrichting van het paleis des konings van Bône. Hem die daarvan
meer bijzonderheden wil weten, verwijs ik naar den aan mijn
Boegineesch Woordenboek toegevoegden Ethnographischen Atlas,
PI. I t/m PI. IV, lett. b, waarbij men achter het Woordenboek
een' uitvoerige architectonische beschrijving van een Makass. en
Boegin. huis aantreft, die nagenoeg geheel van de beeren architecten C. A. Schröder Jr. en S. Batelt, welke deze platen zei ven
geteekend hebben, afkomstig is.
Liever noodig ik u thans uit, om eens een' audiëntie bij den
Koning bij te wonen.
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Deze heeft dagelijks tweemaal plaats, in Bone des morgens te
9 uren tot 11 uren en des namiddags te 2—4, in andere rijken,
des morgens te 8—12 uren, des avonds van 7—9 uren.
Dat bij beide gelegenheden de in Oost-Indië voor den Inlander
zoo onmisbare sierih met toebehooren, te weten pinang-noot, kalk
en gambicr, alsmede tabak, niet ontbreekt, behoef ik nauwelijks
te zeggen. Men drage echter ten hove vooral zorg, om het sierihpruimpje aan zijn' linkerzijde door middel van het stampen der
ingrediënten te bereiden, en ook aan dien kant later het speeksel uit te spuwen. Nadat men eenigen tijd sierih gekauwd heeft,
worden de gasten des morgens op rijst met toebehooren, des namiddag's of 's avond's op gebak met koffie onthaald. Dit nauw
verband tusschen het sierihkauwen en het dîner blijkt zelfs in
de mindere standen. Een Makassaarsch bediende, geroepen wordende, terwijl hij aan het eten is, verontschuldigt zich meestal,
niet met te roepen, dat hij aan het eten, maar eenvoudig daarmede, dat hij aan het sierihkauwen is (âpangadjâïyâ, karâëng!).
Wanneer de gasten gezeten zijn, komt de vorst binnen, en
neemt plaats op een rond matje (tappère-nnilêboe). Achter hem
zijn dan gezeten, aan de eene zijde de anakaroeng's of prinsen
van minder rang, en de pakalawing-êpóe's, of sierihdoosdragers,
ook wel ânâ-ribôko's genoemd, omdat zij als 't ware steeds achter
(ribôko) den vorst zich bevinden, bestaande uit gegoede slaven
en anakaroeng's of prinsen van minder rang; aan de andere zijde
de vorstinnen en prinsessen. In het midden bevinden zich in Bône
vlak achter den koning 4 hofdames, of alle vier in djoemba's,
eene soort van staatsiekleed, of twee in djoemba's, en twee in
korte baadjes, of alle vier in wâdjoe-râwang's, of doorschijnende
baadjes, gekleed, die hem als 't ware s t u t t e n (B, t â n j d j e n g ,
W. toengkoelóe).
Deze gewoonte moet van het hof van Gôwa afkomstig zijn, en
ontstond, volgens den Inlander, hieruit, dat in oude tijden een'
koning van Gôwa eens bij ongeluk iets overkwam, wat in een
beschaafd gezelschap hoogst onfatsoenlijk genoemd wordt. Toen
hierop de rijbsbestierder, niet wetende, dat de koning zelf juist
de schuldige was, met verontwaardiging naar de oorzaak van het
gebeurde vroeg, was er iemand onder de hofdames, die den schijn
aannam, dat zij het was, die zich zoo vreeselijk vergeten had.
Dat die dame hierdoor zeer in aanzien steeg, spreekt wel van zelf;
maar van nu af werd ook bepaald, dat er altoos minstens twee
hofdames achter den vorst zonden zitten.
Onder degenen, die dagelijks, zoo niet allen, dan toch grootendeels, ten hove verschijnen, behoort in de eerste plaats een Rijksbestierder, met den titel van To-màrilâlëng, welke, zooals het
Boegineesche woord r i l â l ë n g te kennen geeft, in bijzonder nauwe
betrekking tot den vorst staat. Vroeger had deze To-màrilâlëng
naast zich den Pëtta Màdânrënge, die insgelijks op zeer intiemen
voet met den Koning stond, doch meer met de zaken buitens-
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huis belast was. Thans echter zijn beide posten onder één hoofd
gebracht, en straat die Rijksbestierdcr geheel alleen aan het hoofd
van de Adë's of leden van den Rijksraad, ten getale van 7, zoodat zij dan ook gewoonlijk de Aroc-pïtoe's, of 7 vorsten, genoemd
worden. Deze Adë's, wier plicht het in de eerste plaats is, om,
zooals de titel van Adë ('t Mak. Ada, het Mal. ' a d a t , het Arab,
' a d a h) aanduidt, de o u d e g e w o o n t e n des lands te handhaven, treden zoowel in burgerlijke- als strafzaken als rechters
op, met uitzondering alleen van handels- en scheepszaken, welke
voor den Sabânnarâ of Havenmeester, en de quaestie's van
huwelijk en echtscheiding, alsmede van erfenis, welke voor den
Kâli of Opperpriester gebracht worden. Daar de To-mârilâlëng
tegenwoordig meestal ook de waardigheid van Aroeng-Oedjocng
of To-mârilâlëng-màlôlo, d,i. : jeugdigen Tomârilâlëng, bekleedt,
is hij als zoodanig ook het Hoofd der palïlfs of vasallen, tot
wie alle bevelen van den vorst door zijne tusschenkomst worden
overgebracht.
Behalve den Rijksbestierder en de leden van den Rijksraad
verschijnen ook gedurig ten hove de Poenggawa, het Hoofd der
militaire macht, en de persoon, aan wien hij in vredestijd de
zaken meestal geheel overlaat, n: meiijk een hem ondergeschikt
hoofdofficier met den titel van Pangoeloe-lompôna anregoerocna
djôwâë, d. i. den hoofdaanvoerder van de hoofden der djôwà's
(soldaten of politie-agenten). Voorts treft men gewoonlijk ten hove
aan de opperhoofden der anakaroeng's of prinsen van minder
rang, en dergenen, welke onder den naam van To-Angke bekend
staan, als afstammelingen van hen, die in de dagen van Speelman
met Aroe-Palâkka naar Batavia gegaan zijn, en daar aan de
rivier van Angke gewoond hebben.
Dat de Kali of Opperpriester des rijks ingelijks niet in gebreke
blijft, gedurig ten hove te verschijnen, spreekt wel van zeit.
Ook de bovengenoemde Panjrjënnangëng-tjilâong en de Sabânnarâ of Havenmeester, gelijk ook de Djemniatoiigëng, of het
Hoofd der zendelingen, om van veldheeven, als: de doeloeng's,
van schrijvers en een' menigte van mindere Hoofden, als: soellewâtang's, djënnang's en mâdo's, niet te gewagen, zullen zich
wel wachten, om buiten hooge noodzakelijkheid te huis te blijven.
Dat al deze personen, evenals de Koning zelf, in de vorstenlanden van Zuid-Celebes nog geenszins op Europeesche wijze
van stoelen gebruik maken, is algemeen bekend; doch de wijze,
waarop zij zich op den grond nedervlijen, is volstrekt geen onverschillige zaak. Men is verplicht, om met de beenen voor zich
gekruist neder te zitten (B. mâsoelêka, M. âsoelêngka) en dit
wel zoo te doen, dat het rechterbeen vooral niet aan de buitenzijde kome. Indien men dit deed, zou men daarmede te kennen
geven, dat men met de een of andere minder goede bedoelinggereed zat, om spoedig op te staan.
Voorts moet men met de armen over elkander geslagen zitten,
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en vooral niet liet vlakke van één van beide handen voor zich
op den grond laten rusten (B. mâtoelëkkëng, Mak. âdjâdjalâ).
Om in 's Koning's tegenwoordigheid op de hurken te gaan
zitten, zou volslagen gebrek aan eerbied jegens zijne Majesteit
verraden, alsof men van plan ware, zoo aanstonds aan den haal
te gaan.
Wanneer men om de een of andere reden soms even knielen
moet, zorge men wel om dit niet zoo te doen, dat het linkerbeen
opgericht blijft; want hierin zou allicht een teeken gezien worden,
dat men van plan ware, om met de rechterhand, die dan bij den
Inlander gewoonlijk op de linkerknie rust, zoo aanstonds de kris
te trekken.
Voorts vermijde men zoowel bij het knielen, als bij de in de
eerste plaats vermeldde wijze van zitten, gelijk ook bij het staan,
om te trippelen of te wiegelen (Boeg. mâpatênre-tênre adjêna,
Mak. apatètteré); dewijl dit, evenals onder ons, alles behalve veel
eerbied te kennen geeft.
Over de kleeding bij receptie's en hoffelijke feesten zal ik hier
niet uitweiden, en eenvoudig naar de Ethnographische atlassen
bij mijn Makassaarsche en Boegineesche woordenboeken (PI. XIV
en XV) met de daarbij achter de woordenboeken gevoegde verklaringen verwijzen. Alleen een enkel woord over de wijze, waarop
Boeginees en Makassaar zich ten hove van de p a s â p o e of
hoofddoek, en de songkó, eene soort van muts of pet, bedienen.
Wat nu die pasâpoe of hoofddoek (Ethn. Atl. Boeg. woord,
PI. XIV, F. I) betreft; die mag niet geheel om het hoofd geslingerd worden, maar moet zoo gedragen worden, dat de punt
van achteren naar voren kome, en vooral niet in de hoogte steke.
Afwijking van dezen regel zou te kennen geven, dat men zich
gelijk stelde met den vorst, welke deze hoofddoek geheel naar
willekeur kan dragen, ja die zelfs dikwerf afneemt, en over den
schouder hangt.
Twee andere soorten van hoofdbedekking onder de Inlanders
van Zuid-Celebes zijn de sîgarâ en de songkó. Eerstgenoemde is
eene soort van hoogopstaande spits uitloopende muts, gewoonlijk
van wit linnen, soms ook wel rood en purperkleurig, doch alleen
bij feesten gebezigd, zoowel door vorsten als geringen (PI. XIV,
F. 33).
Meer gedragen wordt de songkó, ja onder voorname prinsen
en priesters is dit de gewone dracht. Hoeveel soorten men hiervan heeft, kan men insgelijks uit mijn' Ethn. Atl. PI. XIV, F.
20 t/m 23, F. 25 t/m 28, PI. XV, F . 20 t/m. 24 zien. De songkó's
van de Boegineezen zijn gewoonlijk plat van boven, terwijl die
der Makassaren puntig zijn. Voorts zijn de Boegineesche songkó's
meestal gevlochten van paardenhaar, of van oerë-tjâ, d. i. de
vezels van de palâpa, of steel en middelnerf van het blad, van
den Borassus flabelliformis of lontarboom.
Wie nu zulk een' songkó dragen wil, welke hij in 's vorsten
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tegenwoordigheid evenmin als de pasâpoe of hoofddoek afzetten
mag, zorge wel, dat die niet voor- of achterover hange. Dit
wordt als een bewijs van verregaande onbeschoftheid beschouwd.
Doch nog slimmer is het, wanneer de songkó afvalt, en het
allerslimst, indien die naar de linkerzijde overhelt. Dit laatste
toch wordt beschouwd als een teeken, dat men den vorst van
den troon zou willen stooten. EQ zulks laat zich zeer goed verklaren; want indien de leden van den Rijksraad besloten hebben,
om den Koning af te zetten, en tot dat einde voor zijne Majesteit
verschijnen, trekken zij slechts den linkermouw van hun staatsiekleed (B. o e n r â ï , M. gâdoe) aan, en laten zij de songkó
naar de linkerzijde overhangen. En zoodra de vorst dit ziet, begrijpt
hij terstond de bedoeling, en verwijderdt hij zich. Ik heb echter
nooit vernomen, dat zoo iets in Bône plaats gehad heeft. Wel
was dit het geval in Gowa, toen daar Toe-nipasoeloe, en in het
thans reeds bij het Gouvernement ingelijfde rijk van Sanrabone,
toen daar Poewânna Djenâla I-Kâsseng Dâëng-Talêba afgezet werd.
Hoe dit naar de linkerzijde laten overhangen van de songkó
ook in Wadjó gebezigd wordt, om te kennen te geven, dat men
besloten heeft den Pëtta-Matôwa, of Oppervorst, af te zetten, kan
men zien uit mijne „Verhandeling over de Wadjoreezen met hun
handels- en scheeps-wetboek", blz. 6.
Een ander kleedingstuk, waar men nog voorzichtiger mee zijn
moet, is de lipà of sarong, soort van rok zonder banden of
knoopen, zoowel door mannen als vrouwen gedragen (Ethn. Atl.
PI. XIV, F. 2). Wie in Bône in vroeger' tijd verzuimen mocht,
om dit kleedingstuk stevig vast te binden, wanneer hij ten hove
verscheen, werd onmiddellijk gewurgd, want tot hem heette het
uit den mond van den vorst: „gij behandelt mij met minachting,
gij ontbloot mij mijn schaamdeel, want als gij uwen eigen penis
ontbloot, is dit zoo goed, alsof gij het den mijnen deedt (moetjâpâtjâpâkâ, moepalo-sôewiyâ, apa dé asilâïngënna lasômoe na-lasôkoe)."
NB. Deze redeneering" is alleen hierop gegrond, dat alle onderdanen van den vorst van Bône als diens slaven beschouwd werden,
zoodat er geen lid aan het lichaam van een' Bonier gevonden
werd, of het was insgelijks het eigendom van den Koning.
Zelfs de Koning van Bône zou in oude tijden hebben moeten
abdiceeren, wanneer hem het ongeluk overkomen ware, dat hij
zijne lîpà niet stevig genoeg gebonden had.
Een ander punt van groot gewicht voor den Inlander is
het dragen van den kris (Boeg. gâdjang, of tappi, Mak. sclé),
een wapen, dat ieder Boeginees of Makassaar, onverschillig
van welken stand in de maatschappij, mits hij in de v o r s t en l a n d en zich bevinde, zoodra hij den mannelijker leeftijd bereikt heeft, pleegt te dragen. Vandaar de Boegineesche
uitdrukking: tâppi-ni ri-makoenrâï, d.i. hij heeft r e e d s evenveel b e h o e f t e aan de v r o u w e n als a a n e e n ' k r i s , om te
kennen te geven, dat hij reeds mondig is. De kris behoort dan
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ook bepaald tot het hoftenu; doch men moet dit wapen vooral
volgens de regelen aangorden. Men zorge, dat het van voren,
eenigszins aan de linkerzijde, met het bovenste van de schee
vlak tegen het lijf kome. Ik zeg: „vlak tegen het lijf". En dit
is inderdaad geen onverschillig iets; want. wanneer dat bovenste
van de schee naar voren overhelt, mag men van geluk spreken,
zoo de Koning volstaat met te vragen, of men soms van plan is,
zijn' kris te verkoopen (noebaloekangi sélénoe?), iemand daardoor de gelegenheid verschaffende, om zijn' misslag te herstellen,
en zich te verontschuldigen; want de Koning is in zijn volle
recht, indien hij den schuldige onmiddellijk laat neerleggen, aangezien het mogelijk ware, dat de man de schee liet overhangen,
ten einde zoo aanstonds de kris te trekken.
Maar er is nog iets anders van niet minder gewicht. Wanneer
men ten hove verschijnt, verzuime men vooral niet, om de kris
met een touwtje in de schee vast te binden, terwijl die, wanneer
men zich voorover buigt, zeer licht daaruit valt, en den Koning
het recht geeft, om te vermoeden, dat de man van plan is, om
amok te maken, en zijn' heer en meester overhoop te steken.
Het is dan ook overeenkomstig de wet, dat zoo iemand op staande
voet door de aanwezigen gedood worde. Ja zelfs diens naaste
betrekkingen, bijv. vader en zonen, worden onmiddellijk als medeplichtigen ter dood gebracht, indien zij aarzelen om mede te werken
tot voltrekking van het doodvonnis.
„Maar" zal men zeggen „al is zoo'n kris niet vastgebonden,
bestaat er toch weinig gevaar, dat die uit de schee valle." Het
tegendeel is waar. Zoo dikwerf als de Inlander iets aan den
vorst overhandigen, of van zijne Majesteit in ontvangst nemen
moet, buigt hij zich geheel voorover op den grond. En wanneer
hij den monarch slechts eenvoudig zijn' hulde te brengen, of
vergiffenis te vragen heeft, kruipt hij over den grond voort, om
onder het bezigen van de woorden „oesômpaï, d. i. hulde zij u
gebracht, lett. : ik aanbid u, o Heer !" en de handen vlak tegen
elkander voegende, die zóó naar het voorhoofd te brengen, dat
de punten van de duimen den tip van den neus raken, en daarmede vervolgens de hem toegereikte rechterhand van Zijne Majesteit te drukken (B. mâdjocmëtangëng, M. âdjâmatangang).
Het uiten van de woorden o e s ô m p a ï (of zooals de Makassaar zegt: s o m b â n g k o e ) , ik a a n b i d u, o Heer!, zou eigenlijk
alleen plaats mogen hebben, wanneer de monarch naar belmoren
o]) plechtige wijze als vorst gehuldigd is (B. rilânti). Gelijk ik
echter reeds vroeger in mijne verhandeling over de bïssoe's vermeldde, heeft deze plechtigheid reeds geruimen tijd in Bône niet
meer plaats gehad, dewijl men thans niet meer in staat is, om
vele daarbij vereischte ceremoniën in acht te nemen. Eene uitvoerige beschrijving van dit feest, zooals het in Loewoe gevierd
wordt, deelde ik ook in dat stuk mede; Ik neem dus de vrijheid,
hiernaar te verwijzen.
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Het mâdjoemëtângëng, of drukken van 's vorsten rechterhand,
beeft voorts vooral plaats bij grootc feesten, niet alleen de
wereldsche, maar ook de kerkelijke. Zoo bijv. op de receptie ten
hove bij gelegenheid van het feest ter eerc van Mohammed's geboortedag. Men zie mijne Ethnol., bl. 82. Zoo ook het feest ter
herinnering' van Mohammeds hemelvaart. Zoo ook nog bij vele
andere gelegenheden, waaronder ik ten slotte nog gewaag van
het mâdjoemëtângëng of drukken van de rechterhand van den
Koning van Bône door den Rijksbestierder en al de leden van
den Rijksraad, de prinsen en andere voorname personen, den
Kali met de gansche geestelijkheid enz. op den dag, dat de
vasten van de maand Ramadhan een' aanvang nemen, des namiddags te 3 uren. Na het gebruik van sierih drukken dan al
de aanwezigen, zoowel mannen als vrouwen, den monarch de
rechterhand, terwijl ieder daarbij de woorden bezigt sjahroe 1-lahi
1-moebarakoe, lett. de g e z e g e n d e n i e u w e m a a n d A l l a h ' s
. . . . , waarop de vorst dan telkens laat volgen : 'alainä wa-'alaikoem, d.i.: z ij op o n s en u 1 i e d. !
En hiermede meen ik thans genoeg gezegd te hebben, om aan
te toonen, dat het voor den Inlander van het uiterste belang is,
om te zorgen, dat hij zijn' kris toch stevig en geheel volgens
de voorschriften aangorde. Doch, gelijk het in de Latôwa luidt,
ten hove verschijnende, moet een ieder, doch inzonderheid hij,
die bij uitnemendheid geroepen is, om 's konings bevelen te volvoeren, ook niet verzuimen, acht te geven op zijn h o o f d , zijn'
o or en, zijn' o o g e n , zijn' n e u s , z i j n ' m o n d en z i j n ' t o n g , alsmede zijn h a r t of g e m o e d .
Indien hij bijv. met zijn h o o f d heen en weder draait, instede
van naar behooren deftig stil te zitten, zal hij onwillekeurig naar
nietsbeteekenende praatjes luisteren, en daardoor in gebreke blijven,
zoowel om 's vorsten woorden nauwkeurig te vernemen, als om
elke beweging stipt gade te slaan. En dit is toch van het uiterste
belang van wege de 5 volgende redenen :
1°. zal de vorst, wanneer hij iemand iets te gelasten heeft,
hem dit zelf zeggen ;
2°. zal hij hem dit door een' ander laten mededeelen ;
3°. zal hij, wanneer er iets is, dat hij niet wil, dat anderen
weten, zulks aan den persoon zelven, wien het geldt, met zijn'
wijsvinger aanduiden;
4°. zal hij slechts zijn' mond bewegen, zonder een woord te
uiten ;
5°. zal hij eenvoudig met een' oogwenk zijn verlangen te
kennen geven.
De reden, waarom men vermaand wordt, om ook op zijn'
n e u s zorgvuldig te letten, is de vrees, dat de jeugdige hovelingen door de welriekende reukwerken der jonge prinsessen als
't ware bedwelmd, en dientengevolge bij den eersten aanblik
smoorlijk verliefd raken. Dit klinkt zeker nog al vreemd.
31
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Juister is het stellig', wanneer mond en t o n g beide als bron
van zoet en b i t t e r , van leven en d o o d , voorgesteld worden;
zoodat men niet voorzichtig genoeg' in het uiten zijner woorden
zijn kan.
Ten slotte wordt men gewaarschuwd, om toe te zien, dat de
rust des gemoeds niet verstoord worde; want,, ach!" zoo heet het"
wanneer eenmaal de zalige rust uit het binnenste verbannen is,
ontstaat er een toestand, gelijk aan dien van een' jeugdigen
boom aan den rand van een groot woud, dat door vuur verteerd
wordt. Tot zelfs de wortelen van dien boom loopen dan gevaar,
geheel vernield te worden.
Na deze uiteenzetting volgt er in de Latôwa een verhaal, om
aan te toonen, hoe gevaarlijk het is, om op een' receptie ten
hove te veel om te kijken.
„Er was eens" zoo heet het daar „in vroeger dagen een feest
bij den Koning van Bône; en onder de genoodigden behoorde
ook de groote vorst van Loewoe met zijn' zwager, den kroonprins
van dat rijk. Wanneer de gasten in de feestzaal gezeten waren,
merkte één van de bij wij ven van den Koning van Bône, met
name I-Sarâmpa, op, dat die kroonprins, evenals zij, geheel in
het purper gekleed was, en vestigde daarop de attentie van een'
hofdame, die bij haar zat. De kroonprins keek hierdoor ook
onwillekeurig naar I-Sarâmpa. En o ! wee ! dat werd door den
koning van Bône opgemerkt. Zelfs verbeeldde hij zich, dat zij
tegen elkander lachten. Nauwelijks was nu de receptie afgeloopen,
of de vorst gaf order, dat men zijn bijwijf maar namens hem
aan den kroonprins tot vrouw zou brengen. Terstond vergaderden
de Loewoereezen, om te beraadslagen; en het resultaat hunner
overwegingen was, dat zij het leven van hunnen kroonprins
moesten opofferen; want het was beter, dat één man omkwam,
dan dat velen dientengevolge bezweken. En toch dit laatste ware
stellig te duchten, indien de kroonprins niet overgeleverd wierd;
dewijl er dan stellig een groote oorlog uitbarsten, en de koning
van Bône voor een' billijke zaak strijden zoude, aangezien de
kroonprins van Loewoe tegen de voorvaderlijke gewoonten gezondigd had, toen hij naar het bijwijf van den koning van Bône
uitkeek. Ook was dat iets, hetgeen door door de Latôwa verboden werd. Alzoo geschiedde het, dat de kroonprins uitgeleverd,
en tegelijk met I-Sarâmpa te Palette gewurgd werd; en dat ofschoon het geenszins een' uitgemaakte zaak was, dat hij met
opzet tegen de gewoonten des lands gezondigd had. „Wat hebt
gij" zoo heet het ten slotte in het aangehaalde stuk „dan niet
te duchten? gij anakaroeng's, of prinsen van minder rang, en
gij huisslaven (âta-ribolâng), alsmede gij geringe menschen !"
Verder vindt men in de Latôwa vele voorschriften voor hen,
die ten hove verschijnen. Zoo lezen wij bijv. :
„Spreekt toch niet te luid, gij die bevelen uit te vaardigen of
te volbrengen hebt! in 's koning's tegenwoordigheid, vooral, in-
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dien hij gasten uit liet buitenland heeft; want liet geeft een' indruk van macht en gezag, wanneer het doodstil is, en toch alle
orders stipt volbracht worden."
Op eene andere plaats luidt het aldus:
„Spreekt toch niet in 's vorsten tegenwoordigheid over iets,
dat gij niet wilt, dat hij verneme; want het zou kunnen gebeuren, dat hij u praten zag, en u vroeg, wat gij toch te vertellen hebt? Indien gij dan niets anders wist te antwoorden,
dan: „och niets, Sire!", zou u dat het leven kunnen kosten;
want allicht zou de koning het er voor houden, dat gij hem bedroogt; aangezien hij u toch duidelijk had zien praten; en thans
ontkent gij zulks."
Voorts laat ik hier nog eenige voorschriften uit de Latôwa
volgen, die men voorzeker niet van een volk nog zoo weinig
beschaafd als de Boegineczen verwacht zou hebben :
„Ontziet u wel, om al lachende te praten in tegenwoordigheid
van den vorst; tenzij zoo hij zelf beginne te schertsen. In dat
geval kunt gij hem schertsende antwoorden.
Doch zoodra de koning zwijgt, of over iets anders begint te
spreken, is dit een teeken, dat hij niet langer wensclit te schertsen. En dan moet gij ook allen zwijgen, gij die ter audiëntie
verschenen zijt! — Ziet liever nauwkeurig toe, en luistert aandachtig, ten einde 's vorsten verlangen te leeren kennen."
„ B e g i n t gij niet te praten tegen den vorst, maar wacht af,
totdat hij u iets vraagt, en dan pas kunt gij hem daarop antwoorden.' Indiens gij voornemens zijt, den koning het een of
ander mede te deeleu (en gij daartoe geen' gelegenheid hebt);
ziet dan naar een' panjtjënnàngëng, hetzij man of vrouw, uit,
en draagt daaraan op, om na afloop der receptie uw' boodschap
over te brengen, wanneer het ten minste iets voegzaams is. Mocht
dit om de een' of andere reden niet het geval zijn ; zoo zal de
panjtjënnangëng u dit wel terstond aan het verstand brengen ;
want dat is altoos de gewoonte der panjtjënnangëng's."
„Laat uw' stem niet gehoord worden, wanneer er niet tegen
u gesproken wordt; en gij daartoe ook geen' order ontvangen
hebt; want, indien gij dat doet, handelt gij, alsof gij koningwaart, en de v o r s t uw slaaf ware."
„Indien gij den vorst aan anderen naar iets hoort vragen, dat
u zeer goed bekend is ; wacht u dan toch wel, om zelf het woord
op te vatten, zoolang als de vraag niet persoonlijk tot u gericht
wordt,"
„Indien de koning u toespreekt, terwijl gij staat, ga dan eerst
zitten, alvorens te antwoorden, zelfs al mocht gij daardoor op
een' alles behalve zindelijke plaats terecht komen."
Uit het bovenstaande blijkt zeer duidelijk, dat een Boegineesch
vorst (trouwens met een' Makassaarsch' is dit niet minder het
geval) o]> een zeer hoog standpunt tegenover zijn' onderdanen
staat. Zoo zal dan ook bijv. een gering man tegen den vorst
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niet over zijne vrouw, maar over zijn' huisgenoote (sibolâna), of
haar die uit één rijstpot met hem eet (siyoerikoe = 't Mak.
siyoerïngkoe) spreken Ja zelfs heeft de vorst de macht, om
iemand te gelasten, dat hij zijne dochter niet late trouwen, zonder h e m daarvan vooraf kennis gegeven te hebben. Dit geschiedt
bijv., wanneer Z. Majesteit er over denkt, om zulk een meisje
tot bijzit, of ook tot vrouw van minder' rang te nemen. En hiermede is hij volkomen in zijn recht; want al zijn' onderdanen
zijn immers, zooals wij reeds boven zeiden, eigenlijk zijn' slaven,
waarover hij naar willekeur beschikken kan. Van daar dan ook,
dat de onderdanen van een' vorst, tegen zijne Maj. van hunne
betrekkingen gewagende, dikwijls de uitdrukking van uw' s l a v e n
en s l a v i n n e n bezigen.
Dit neemt echter niet weg, dat een goed vorst zich toch verplicht zal achten, om zooveel mogelijk de belangen zijner onderdanen te behartigen. En zoo zal hij dan ook bij liet houden zijner
receptie's er op uit zijn, om zich zooveel mogelijk in de positie
zijner onderhoorigen te verplaatsen, opdat hij een' ieder naar gelang van zijn' stand en beroep, alsmede van zijn' leeftijd toesprekc.
Zoo zal hij bijv. met de âdë's, of leden van den Rijdsraad. over
âda's of voorvaderlijke gebruiken, met bejaarde lui over zaken
van vroeger' dagen, met jonge menschen over onderwerpen,
waarin de zoodanigen belang stellen, met de hcldhaftigen over
oorlogszaken, met dobbellaars over het dobbelen, met visschers
over vischvangst, met ruiters over paarden zich onderhouden,
enz. enz. .
Dat het bij bovengemelde receptie's ten hove evenzeer als bij
feestelijke bijeenkomsten geenszins aan het noodige tot versterking
van den inwendigen mensch ontbreekt, zagen wij reeds boven.
Thans willen wij zien, van hoe groot belang het voor de gasten
is, dat zij zulk een maal niet versmaden, door zich vóór den aanvang daarvan te verwijderen. Zulks is bij de Boegïneezcn bekend
onder de uitdrukking van de r e e d s g e k o o k t e r i j s t t e o v e r s e h r ij d e n (madjalekâï inânre-mânâsoe, — 't Mak. andakkaï kadótïnó); en dit wordt niet alleen onder de Boegineezen, maar ook
onder de Makassaren voor iets gehouden, dat zeer verkeerd is,
en de nadeeligste gevolgen na zich sleept, (B. p em àl i, Mak.
k a s s i p â l l i , Mal. p am a l l , Daj. p a l i , Bat. h o e m m a l i . )
Een sterk sprekend voorbeeld hiervan vindt men in de Latówa:
„Er was in oude tijden eens een Koning van Bône, met name
La-Oelîyo Bôtéë, welke een' bloedverwant van hem verdacht van
huwelijksgemeenschap met één zijner bijwijven, en dientengevolge
order gaf, om hem ter dood te laten brengen. Dit vermoeden
was echter bezijden de waarheid; het was slechts een' vrouwelijke
bediende uit het paleis, waarmede hij op een' eenigszins intiemen
voet verkeerde. Van daar dan ook, dat de man, die met de vol
trekking van het doodvonnis belast was, de ware toedracht deizaak kennende, hem uit vriendschap waarschuwde, en in de ge-
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legenlieid stelde om te ontvluchten. Doch daar hij zich onschuldig
achtte, bleet' hij niet alleen in het land, maar woonde zelfs te
Mfimpoe, waar de Koning ten feest genoodigd was, een onder de
Inlanders zoo geliefkoosd hanengevecht bij. Toen nu na afloop
daarvan de groote menigte zich verwijderde, viel hij weldra in
het gezicht van den Koning, die woedend werd, als hij bespeurde,
dat men zijn bevel niet ten uitvoer gebracht had. Onmiddellijk
Het hij den ongehoorzamen beul ter dood brengen, en beging NB.,
boos als hij was, de onvoorzichtigheid, om nog vóór het middagmaal, dat reeds gereed stond, van Mâmpoe huiswaarts te kecren.
Onderweg deed hij met zijn' draagstoel een woning m de vlakte
van Tërroeng aan, om een weinig uit te rusten. En daar bevond
zich nu juist toevallig de persoon in quaestie, die, na den dood
van den beul, begrepen had, dat het thans hoog tijd was zich
uit de voeten te maken. Geen' kans meer ziende, om te ontkomen, maakte hij met een' kameraad van hem amok, en legde
den Koning van Bône neder, die van nu af aan volgens Boegineesche en Makassaarsche gewoonte d e t e T ë r r o e n g o n t s l a p e n e genoemd werd. (B. T o - m à t î n r ô w e r i - T ë r r o e n g . )
NB. de Makassaren bezigen hiervoor de uitdrukking: Toe-mâmcnanga ri
, met bijvoeging van den naam der plaats, waar, of
ook wel van de omstandigheid, waaronder, de vorst overleden is.
Dat de beide amokmakers ook spoedig door de wapenen van
's vorsten gevolg bezweken, valt licht te begrijpen. En zoo had
men dan het verlies van drie (of eigenlijk 4) menschenlevens te
betreuren; doch alle drie hadden hun noodlottig uiteinde aan
overtreding van de voorvaderlijke gewoonten te wijten.
Dat dit bij den vorst het geval was, behoef ik met uiteen te
zetten. En wat den beul betreft; die had volgens de LatOwa daardoor tegen de oude gewoonten gehandeld, omdat hij de stem der
vriedschap had laten spreken, en volgens de o u d e g e w o o n t e n
moet men een vorstelijk bevel om iemand ter dood te brengen
onmiddellijk volvoeren, zelfs al gold het zijn' eigen' zoon of vader.
Maar nog erger had de derde man gezondigd; hij had zelfs
2 voorvaderlijke gewoonten overtreden.
De eerste luidt, dal men niet het onmogelijke, lett. uitoefening
van huwelijksgemeenschap met een lijk, of nog letterlijker: het
het bezigen van den penis van een lijk als penis tot coïtus
(mâpelàso lâso-bâkke) moet willen beproeven; en dat had hij gedaan, toen hij meende, dat hij zich, in weerwil van 's Komngs
toorn, niet behoefde te verbergen.
De tweede overtreding der voorvaderlijke gewoonten is bekend
onder de benaming van p ë t t o e - b ë t t j i , lett. h e t v e r b r e k e n
van een m e e t s n o e r , v. d. de v o o r s c h r i f t e n van de â d ë ' s ,
En het voorschrift, waaraan men dan hier te denken heeft, luidt
volgens de Latôwa, dat men zich, wanneer de vorst vertoornd
is, in het buitenland schuilhouden moet, zoolang totdat men vergiffenis erlangd heeft.
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Dat het in Bône diepen indruk maakte, dat de Koning voor
die overtreding- van de voorvaderlijke gewoonten zoo zwaar moest
boeten, laat zich zeer goed begrijpen; en geen Koning van
Bône schijnt zich na dien tijd ooit weer aan dat vergrijp schuldig
gemaakt te hebben.
Geen wonder, dat niet alleen de onderdanen van den Koning
van Bone, maar ook die van de andere vorsten van Zuid-Celebes,
hetzij Boegineezen of Makassaren, zich thans wel wachten, om,
zooals het heet, de reeds gekookte rijst te overschrijden (madjalekâïwi ioânre-mànâsoe). Bovendien wordt daar het rijstgewas
overal uit de asch van We-Odanrïwoe, of Sangïyan sërri de
dochter van Batâra-goeroe en We-Sâoe-riwoe verrezen, als' iets
bijzonder heiligs beschouwd, zoodat het zelfs reeds een' er°-e
overtreding van de âdë's zou zijn, indien de vrouwen zonder
baadje, of niet behoorlijk aangekleed, naar den zolder gingen,
om de padie te halen of zoo zij rijst kookten in een' oogenblik,
dat zij wegens het een of ander ontstemd waren.
Desgelijks is het streng verboden, om van de rijst te eten,
terwijl die nog op het vuur staat. Indien iemand zich verstouten
mocht, zoo iets te doen, loopt hij groot gevaar, van door een
kaaiman, die volgens den Inlander zeer zeer dikwijls een lid der
familie is, bestraft en zelfs opgegeten te worden. Ook worden
de toespijzen bij die rijst met zekeren eerbied beschouwd als de
volgelingen van Sangïyan-sërri.
Geen wonder alzoo, dat het streng afgekeurd wordt, om na
zonsondergang in huis te vegen, omdat men daardoor gevaar
loopt, om rijst en ander eten door den vloer naar beneden te
laten vallen, zonder dat kippen of andere nuttige huisdieren
daarvan tot voeding gebruik maken.
Het laat zich alzoo hooren, dat het als een' zware overtreding
van de âdë's beschouwd wordt, wanneer men zulk een kostelijk
maal als rijst met toebehooren lichtzinnig versmaadt,
_ En thans hebben wij lang genoeg stil gestaan bij de gewoonten
binnen het vorstelijk paleis; en noodig ik u uit, om zijne Majesteit ook eens daar buiten gade te slaan.
Wanneer de vorst voornemens is op reis te gaan, of zich voor
een' moeilijke eenigszins gevaarlijke zaak van huis te begeven,
bezigt men gewoonlijk, evenals voor ieder ander Boeginees of
Makassaar, een' t o el à - b a l a , of m i d d e l t o t a f w e r i n g v a n
o n g e l u k , bestaande in een koperen schenkblad (kâpparâ), waarop
men sierih, pinang en meer dergel., voorts een potje drinkwater
en een mandje gekleurde rijst (B. t j o e t j o e b â n n a, M. b e r a s à
r â g i - r â g i ) alsmede geroosterde rijst en djagong (B w ë n n o - â s e
en w a r e 11 e, M. b ê n t e - â s e en b i rail e), met een'aangestoken'
inlandsche kaars (Boeg. p ë l l â n g , M. k a n j d j ô l i ) er in, geplaatst heeft. En dit wordt dan op de slaapplaats gesteld van
den afwezige. Het afbrokkelen van de kaars is een slecht, het
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tegenovergestelde een goed teeken. In het eerste geval begeeft
men zich naar de moskee, om een offer te brengen, waarvoor
meestal suiker met de tot het bereiden van olie aangewende
kokosnoot gebezigd wordt, in de hoop, dat zoo iemand daardoor
als 't ware het z o e t e en v e t t e der aarde deelachtig worde.
Als nu verder alles tot den tocht gereed is, wordt of een draagstoel of een rijpaard vóór het paleis gebracht. In het laatste geval
had er in vroeger dagen nog iets zeer zonderlings plaats. Dan
zag men vóór liet vorstelijk paard eenig menschen als honden
over den grond kruipen, om zijne Majesteit over hunne ruggen
te doen opstijgen. Dit was dan de heerendienst van een zeker
aantal menschen van Aroengkeke, eene plaats bij Bantâëng. Doch
nadat die streek ouder het Gouvernementsbestuur kwam, is deze
gewoonte geheel vervallen.
_
Wat echter tot op den huldigen dag nog in Bone bestaat, is
de onafzienbare stoet van menschen, welke den vorst, onverschillig,
of hij te paard, dan wel in een' draagstoel gezeten zij, vergezelt.
Een groot end vooruit ziet men reeds een' man aankomen met
de onder den naam van b ë s s i - k a l i y à w o , of b ë s s i - s a n r es ön a- bekende lans. Dit is een' zeer lange piek, waarvan het
lemmet bedekt is met een foedraal van rood of groen laken,
waaraan een belletje is vastgemaakt, en dat onder den naam
van k ô e m p a - b ë s s i bekend is. Dit wapen moet vooral in de
hoogte gehouden worden, opdat een ieder reeds op verren afstand
aan die eigendoinmelijke soort van lans en vooral aan dat foedraal, bespeure, dat zijn Majesteit in aantocht is, en alzoo m
staat zij, om, zoo hij niet behoorlijk gekleed mocht zijn, zich b,j
tijds uit de voeten te maken of zich anders netjes gekleed zoover
mogelijk op zij van den weg neder te zetten. Ook moet hij, die
te paard gezeten is, onmiddellijk afstijgen. Voorts zorge vooral
een ieder, die van een lans voorzien is, om de plaats, waar de
vorstelijke stoet voorbij komen zal, dit wapen met het lemmet
naar boven te houden, of, zooals het woordelijk heet, die p i e k
v o r s t e l i j k e h u l d e t e l a t e n bewijzen aan den monarch
(pasômpaï bëssîna). Dit voorschift is hieruit te verklaren, dat,
indien hij het lemmet naar beneden gericht hield, zulks een
teeken ware, dat hij zijn wapen zoo aanstonds dacht te gebruiken,
hetgeen dus natuurlijk tegenover den vorst een alles behalve
vredelievende gezindheid te kennen zoude geven. Len verzuim
in één van deze opzichten zou streng gestraft worden. Niet minder
slim is het, zoo iemand vóór den aankomenden stoet den weg
k r u i s t . Hierop staat een' zware boete, zoo niet de dood.
Na die lans worden achtereenvolgens vooruit gedragen een
hoog zonnescherm (tëddoeng-tânre). zooals alleen de vorsten van
eersten rang gebruiken mogen, een schild, een geweer, een^ piek
met een' bos lange veeren aan het eene uiteinde (bëssi-banranga),
wederom een geweer, en nog een' soort van zwaard (pëddang).
Vervolgens komen prinsen met een keteltje helder koud water
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(tjêre), een kwispeldoor eu een' sieridoos. Deze drie moeten vooral
niette ver van den Koning verwijderd zijn; want liet zou kunnen
gebeuren, dat, Z. Majesteit water-verlangde te hebben, hetzij om
te drinken, hetzij om zich te reinigen, of dat hij van de sierihdoos en het kwispeldoor, dat bij het betelkauwen zoo onmisbaar
is, gebruik wensen te te maken.
Doch noch dichter bij den Koning bevindt zich de prins, welke
van 2 lansen voorzien is, één lange en één korte (de b ë s s i p â k e en de b ë s s i - p â p a d o e w a ) . In geval van nood moet deze
prins terstond bij de hand zijn, om den vorst dat eerste wapen te
overhandigen, en met dat andere zelf als verdediger op te treden.
Behalve de hier opgenoemde prinsen is er nog een' menigte
van hoofden, die den vorst met hun gevolg vergezellen, om hem
onder alle omstandigheden ter zijde te staan. Als bijv. den Koning
een ig ongeluk overkomt, moeten alle omstanders te hulp snellen.
Dit laatste is natuurlijk vooral het geval, wanneer zich een amokmaker of kwaadwillige vertoont.
A^crder vindt men in de Latôwa een' menigte voorschriften
voor degenen, welke den vorst bij dergelijke gelegenheid volgen,
luidende nagenoeg aldus :
1° Gij moogt niet vooruitloopen, onverschillig, of de vorst te
paard rijde, of in een palanquin gedragen worde.
2°. üwe paarden mogen niet op zij van 's vorsten paard of
palanquin loopen.
3°. Gij moogt. wanneer gij zijne Majesteit te paard vergezelt,
niet met het eene been boven op het ros zitten, terwijl gij het
andere laat afhangen (saï-pêre).
4°. Gij moogt uw' muts of pet (songkó) niet door middel van
een' hoofddoek (pasâpoe) op het hoofd vastbinden.
5°. Gij moogt niet vlak bij de hofdames van den vorst (lisëbôla) rijden.
6°. Zoo de echtgenoote van den vorst te paard rijdt, mag uwe
vrouw niet van een' draagstoel gebruik maken. Dan alleen mag
zij^dit doen, wanneer d e z e zich insgelijks daarvan bedient.
7°. Indien de koning met zijne echtgenoote geen zonnescherm
gebruikt, moogt gij en uwe vrouw het ook niet, tenzij zoo deze
zich van een' overdekten draagstoel bedienen. Die overdekking
staat dan gelijk met een zonnescherm.
8°. Wanneer de vorst u laat roepen, moogt gij n i e t t e p a a r d
naderen, maar moet gij eerst afstijgen, en zoo kunt gij dan 's
vorsten paard of draagstoel eerbiedig naderen.
9°. Zoo de vorst of diens gemalin van het paard, of uit den
draagstoel valt, moet gij allen ter aarde storten, hetzij mannen
of vrouwen.
10°. Als iemand het paard van den vorst of diens gemalin, of
diens hofdames, aan het schrikken maakt, zoodat de ruiter of
ruitercsse valt, wordt hij die den schrik veroorzaakt heeft, gedood,
tenzij de vorst zich over hem ontferme.
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11°. Indien gij een' hofdame van den vorst achter op uw paard
laat zitten; moet gij een baadje dragen. Ook moogt gij niet opzij kijken naar haar die achter ü zit. Ook moogt gij niet met
liaar praten, tenzij het geschiede, om haar te waarschuwen voor
het een of ander, enz. enz.
Eindelijk leest men ook nog in de Latôwa: Als een' koningin
van echt vorstelijk bloed te paard gezeten is, en haar paard uitglijdt, moet gij die haar vergezelt, trachten, er haar met de bovenste
van de lagen waaruit het zadel bestaat af te lichten. Mocht u
dit niet gelukken; zoo moet gij voorover vallen, en wel in diervoege, dat alleen het vlakke van de handen en de toonen deivoeten, gelijk ook de knieën den grond raken, en de vorstin op
uw' rug terecht kome. Zorg slechts, dat gij niet bij ongeluk iets
aanraakt, wat de kieschheid hier verbiedt te vermelden. Ook mag
uw gelaat niet stooteu tegen het hare, want dan zou het den
schijn hebben, alsof gij haar een' zoen hadt willen geven
Iets anders is het, zoo de vorstin, die van het paard dreigt te
vallen, slechts een bijwijf van den koning is. In dat geval moet
gij haar maar eenvoudig ter aarde laten storten, al mocht zij dat
ook met den dood bekoopen. Vooreerst is zoo iemand licht te
vervangen, hetgeen met de zooeven vermelde vorstin van liooge
geboorte niet het geval is. Ten anderen mag men zich met zoo^n
geringe vrouw van den vorst minder vrijheid veroorlooven, dewijl
de afkomst hier geen beletsel ware, om, indien zij vrij mocht zijn,
met haar te trouwen. De minste gemeenzaamheid zou alzoo achterdocht wekken.
Indien de reis van Z. Maj. niet over land, maar te water plaats
heeft; zijn er ook verscheidene voorschriften, die vorst en onderdanen in acht te nemen hebben :
Zoo moet de koning evenzeer als ieder ander bij het afvaren
eener rivier de zeilen strijken, en roeiende de rivier afzakken.
Anders zeilt het geluk het land uit.
Voorts is het van het hoogste belang, om bij het voorbijvaren
van de een' of andere plaats, waar zich booze geesten of andere
gevaarlijke wezens ophouden, dit zoo stil mogelijk te doen, en
alles te vermijden, waardoor men hunne opmerkzaamheid wekken
kan.
Zoo zal men nabij Tàna-boekkoe, bewegten Zuid-Celebes, alles
verbergen, wat wit of l i c h t van kleur is, en daardoor bijzonder
in het oog valt. Nu geen wonder; want op die hoogte bevindt
zich de k o e r ï t a , een zeemonster met drie armen, waarvan Oleen tot bij Mandar, een tweede tot de eilanden Samatëlloe (ter
hoogte van Pangkadjéné), en een derde tot bij Panjikïyang reikt.
Zoo dus dit monster den schepeling bespeurt, sleept het hem
zonder de minste moeite in den diepsten afgrond mede.
Wanneer men bij het voorbijvaren van zulk een gevaarlijke
plaats, zoo ook bijv.' van een afgodstenipeltje, noodzakelijk spreken
moet, bedient men zich steeds van allerlei verbloemde uitdruk-
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kingen oui de booze geesten te misleiden. Zoo wordt bijv. Tan a k ê k c , dat letterlijk k l e i n l a n d beteekent, aangeduid met
t â n a - r â p p i , zooveel als g e s l o n k e n , in m a l k a n d e r g e it r o m ]) e n, v. d. k l e i n 1 a n d. Van w a t e r sprekende, bezigt
men een zeldzaam voorkomend woord (djâmpe), dat letterlijk
r e g e n beteekent. Een rij s t po t (oering) heet dan: een z w a r t e
m a n (toe-mâléleng), g e k o o k t e r i j s t (kânre): i e m a n d d i e
g e g e t e n w o r d t (toe-nikadó), een v i s c h (djoekoe): een b o o m b l a d (lêkó-kayoe), een h o e n (djängang): i e m a n d d i e in e e n
k i p p e n h o k w o o n t (toe-ri-lêrang), een a a p (dâré): een boomb e w o n e r (toc-rikâyoe), enz. enz.
Behalve deze voorschriften voor een' ieder, al zij hij ook geen
vorst, zijn er nog verscheidene andere, welke alleen van toepassing zijn, indien de vorst zich aan boord bevindt. Men verneme slechts, wat daaromtrent in de Latôwa opgeteekend staat:
1°. Men late zijn vaartuig niet vóór dat van den Koning varen,
tenzij zoo de vorst dit zelf verlange.
2°. Evenmin kome men opzij van 's vorstens vaartuig, indien
Zijne Majesteit ons niet heeft laten ontbieden.
3°. En zoo dit laatste het geval mocht zijn, kome men niet
van achteren aangevaren, maar van voren, en brenge zijn vaartuig
dan met den voorsteven tot op de hoogte van den grooten mast.
4°. Alleenlijk op 's vorsten vaartuig wordt licht aangestoken.
En zoo zulks op één van de andere vaartuigen geschiedt, worde
dit met geweren beschoten, zoolang totdat het vuur uitgebluscht is.
5°. Wij mogen niet met de schepriemen op de randen onzer
vaartuigen tikken, zoolang als de Koning zulks niet aan boord
van zijn vaartuig laat doen.
6°. Wij mogen niet bij het scheppen'met de riemen zingen,
vóórdat zulks op het vorstelijk vaartuig geschiedt.
7°. Indien 't vorsten vaartuig ergens ankert, moeten wij daar
ook ankeren, tenzij zoo daartoe geen' gelegenheid besta.
8°. Niemand mag aan wal gaan, zoolang als de vorst het zelf
niet doet, of althans niet gelast.
9°. Gaat hij echter aan wal, dan mag men niet aan boord blijven.
10°. Zoolang als de Koning ergens aan wal is, moet een ieder,
hetzij man of vrouw, die daartoe in de termen valt, bij Z. Maj.
op audiëntie gaan.
11°. Zoowel daar als aan boord moet men steeds behoorlijk
gekleed op de receptie verschijnen.
12°. Wij mogen niet vóór den vorst onder zeil gaan, tenzij
ons vaartuig te ver afligge, om bij tijds tegenwoordig te zijn;
maar zoodra wij nabij komen, moeten wij, evenals een ieder die
ergens met zijn vaartuig ligt, waar de vorstelijke vloot voorbij
vaart, ons spoeden, om, gelijk het woordelijk heet, d e z e i l e n
v o r s t e l i j k e h u l d e t e l a t e n be wij z e n a a n d e n m o n a r c h
(H. pasômpaï sompëna), d.i.: de zeilen op te rollen, en het uiteinde dat beneden is, boven te brengen.

267

ZUID-SELEBES

13°. Indien 's vorsten vaartuig nabij het uwc ligt, of zoo gij
ontboden wordt, om met uw vaartuig te naderen, of zoo 's vorsten
vaartuig op zij van het uwe voorbij komt, of zoo gij last krijgt,
om met uw vaartuig dat van Z. Maj. te naderen; moogt gij niet
zonder baadje of kris zijn. Ook moogt gij niet leunen tegen het
verdek (patoekoe-koeroeng); gij dient dan met uw gezicht naar
het vaartuig van Z. Maj. gezeten te zijn.
14°. Uw stuurman mag niet aan het roer staan, maar moet
ook met de beenen voor zich gekruist zitten, indien 's vorsten
vaartuig nabij is.
15°. Wanneer er geroepen wordt aan boord van het vorstelijk
vaartuig, moet dit op al de vaartuigen herhaald worden.
16°. Men moet 's vorsten vaartuig niet aan den buitenkant
laten liggen, maar midden tusschen de andere vaartuigen opdat
er spoedig hulpe zij, in geval dat vaartuig mocht zinken, lm indien er van de lading overboord valt, kan het spoedig gegrepen
worden. Ook wordt een vorstelijk bevel dan terstond vernomen.
17°. Wij moeten oppassen, dat wij met ons vaartuig niet te
dicht bij dat van den vorst komen; want dan zou het kunnen
gebeuren, dat beide vaartuigen tegen elkander stootten. En m
dat geval zou o n s vaartuig in den grond geboord worden, ot
zouden al de opvarenden gekastijd of beboet worden. Zulks zou
geheel van den vorst afhangen. Men zorge slechts, op zulk een
afstand van het vorstelijk vaartuig te zijn, dat men het goed
hooren kunne, wanneer er op dien bodem geroepen wordt.
18°. Wanneer het vaartuig van den Koning vastraakt, moeten
alle mannen aan het duwen, vorsten, prinsen, huisslaven (ataribolang's), geringen (djêmmâ-lappâ's). De vorsten die in gebreke
blijven, worden beboet, de prinsen worden lichamelijk gekastijd,
de geringen worden zelfs gedood.
.
19°. Zoo er een vaartuig is, hetwelk vóór dat van den Koning
kruist, of het voorbij vaart, onverschillig, of het van voren dan
wel van achteren kome; worden de opvarenden gedood, ot
lichamelijk gekastijd, of beboet, al naar dat de vorst zulks verlange.
20°. Indien het vaartuig van den Koning zinkt, moeten alle
vaartuigen mede zinken; alleen dat niet, hetwelk Z. Maj. hulp
geboden heeft.
21°. Zoo 'sKonings vaartuig in z e e ankert, mogen de andere
vaartuigen niet de r i v i e r invaren, om te ankeren. En omgekeerd,
indien 's vorsten vaartuig in de r i v i e r ten anker komt, mogen
de andere vaartuigen niet in z e e ankeren, tenzij er in de rivier
geen plaats meer zij, of die vaartuigen door andere omstandigheden verhinderd worden, binnen te varen.
22°. Indien het vaartuig van den Koning in de rivier ten anker
komt, mogen de andere vaartuigen niet daarachter komen te
liggen. Iets anders is het, wanneer dat vaartuig van den vorst
in volle zee ankert, zoodat de bodem niet te peilen is. In dat
geval is men te veel afhankelijk van storm en wind.
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Wij hebben alzoo gezien, dat men den Koning van Bône niet
alleen binnen zijn paleis, maar ook daar buiten, wanneer hij
bijv. op reis is, ware vorstelijke hulde brengt. Dat dit niet alleen
bij dergelijke gelegenheid, maar ook in andere opzichten ruimschoots het geval is, kan ons bijv. blijken, wanneer wij slechts
een' oogenblik stilstaan bij het bebouwen der rijstvelden.
Niemand zal zich in Bône verstouten, om een' aanvang met
het beploegen zijner landen te maken, zoolang als dit nog niet
met 's Konings velden, of de zoogenaamde ornamentsvelden geschied
is. Trouwens ook in andere vorstenlanden, zooals bijv. Gôwa,
wordt bij aanvang van den ploegtijd de ploeg het eerst om de
ornamentsvelden Lônjdjôbôko en Lântàbôko gevoerd. Dit gaat
dan met allerlei feestelijkheden gepaard, waarbij de bïssoe's, die
heidensche priesters en priesteressen, doorgaans een' groote rol
spelen. En wee hem, die zijn' akkers durft te bewerken, vóórdat
's vorsten velden op deze wijze als 't ware gewijd zijn. Hij wordt
minstens zwaar beboet, zoo hem zijn' landerijen niet ontnomen
worden. Ook in de gouvernementslanden acht men zich tot op
den huidigen dag ten strengste verplicht, om te zorgen, dat de
ornamentsvelJen het eerst bearbeid worden. Vooral in Öegêri
geschiedt zulks op zeer eigenaardige wijze. De ornamentsvelden
dragen daar, evenals de ploeg, waarmede zij bewerkt worden,
den naam van Polônggi, of Poewa-Lônggi, naar den persoon,
die met zijn' ploeg uit den Hemel gedaald, de eerste rijstvelden
in het land van Segêri aangelegd zou hebben. Deze ploeg wordt
zorgvuldig' bewaakt iii een in het midden van een rijstveld gelegen godshuisje (bâllà-karewatâng), waarin men niets anders
viudt, dan een' platten steen, die vroeger een' andere gedaante
zou gehad hebben. De zorg daarvoor is opgedragen aan een'
Anregoeroe of Hoofd, die daarbij dag en nacht een' inlandsche
kaars laat branden ; zelf worden er op Vrijdag drie te gelijk aangestoken. Ook plaatst men dan rijst van allerlei kleuren (bêrasâ
râgi-râgi) in de nabijheid. Dit Hoofd geniet tot loon voor zijne
moeite de opbrengst van de belasting op marktwaren, op rijst
en op prauwen (sëssoeng-pâsâ, -bërrS en -lôpi). Drie dagen vóór
den aanvang van het ploegen wordt die Hemelsche ploeg buiten
de kamer gebracht, waarin hij gewoonlijk staat, en door het
Hoofd met wit linnen overdekt.
Alsdan begint de feestelijkheid met het bespelen van de g â n r a n g of i n l a n d s c h e t r o m , en wordt er door de bissoe's drie
dagen en nachten gedanst. Tevens wordt de ploeg zoowel nu
als later na het ploegen met bast van den 1 angier-boom, de
I n g a S a p on a r i a D. C, gereinigd, en vervolgens met olie ingewreven en bewierookt, om ten slotte met bàdaq, eene soort
van poeder uit rijstemeel, bestrooid te worden.
Als eindelijk de tijd van het ploegen aangebroken is, voert
men den ploeg met twee buffels bij herhaling rondom het zoo
even vermelde huisje. En als de buffels dan stilstaan, om aau
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zekere behoefte te voldoen, wordt zulks als een voorteeken beschouwd van den voor den oogst zoo hoogst noodigen regen.
Mocht deze echter later uitblijven, zoo gaat men vervolgens
öfteren onder een' wariengien-boom of Ficus mdica, die in het
Boegineesch p o-m ar â na, lctt. b o o m m e t k i n d e r e n heet,
en dus de hoop geeft, dat het rijstgewas een' menigte vruchten
zal voortbrengen.
.
Soms bedient men zich ook bij langdurige droogte van een
ander middel. Men bindt een' kat (mannetje of wijfje) met
een touw om den hals op een' draagstoel vast. En dan wordt
het beest tot drie keeren toe rondom het uitgedroogde land gevoerd terwijl men het gedurig met spuiten van bamboes (âwotëllëng) natmaakt. Als dan de kat begint te miauwen, zegt men:
o! heer! (lett. o! gij, wien ik aanbid!) doe regen op ons nederdalen (oesompaï, patoeroengëkkëng bôsi).
Ten slotte wordt de draagstoel vóór de trap van het huis neergezet, en de kat nog eens terdege nat gegooid, die inmiddels
losgemaakt, met spoed boven in huis de wijk neemt.
Na afloop van dit alles, neemt ieder een bad. En nu is men
er zoo goed als zeker van, dat de regen wel komen zal.
Bij den oogst zelven en het stampen heeft er weder een feest
plaats, dat drie dagen en nachten duurt. Alsdan blijft de Hemelsche nloe»- binnen de kamer; doch ook deze feestelijkheid heeft
ten huize° van bovengemeld Hoofd plaats. Bij die gelegenheid is
het schommelen één van de voornaamste amusementen der sehoone
sekse van Segeri en geeft menigmaal aanleiding tot een huwe
lijksverbintenis.
,
..
' De visschen, die men sedert het eerste ploegen met dien
heiligen ploeg tot aan het rijststampen, des Donderdags met de
bamboezen vischfuiken (Boeg. bëllë, Mak. bila, Mal sëro) aan
strand vangt, zijn alle voor den regent van liet district. Zulks
geldt zelfs tot in Pangkadjéné.
_
Rij gelegenheid van het eerste ploegen vindt men natuurlijk
eene menigte kondo's of reigers (B. tjâmpong), die trouwe gezellen der buffels. Wanneer deze in Segên Oostwaarts vliegen,
wordt zulks als een ongunstig voorteeken. beschouwd, dewijl men
bij mislukking van oogst gewoonlijk naar het Oostelijk gelegen
gebergte gaat, om sikâpa's (Helmia hirsuta BI.) en andere wortels
ter vermenging met de rijst te zoeken. Vliegt de reiger naar den
West- of zeekant; zoo verwacht men een' goeden oogst, als zeide
de vogel, dat hij vele menschen, vooral Mandareezcn, over zee
zag aankomen, om van den grooten overvloed van rijst m Segêri
o]) te koopen.
En thans genoeg over het bebouwen der rijstvelden op ZuidCelebes. Gaarne besprak ik ook eens met u de jacht- en vischpartijen van Bone's Koning, of liet u een vorstelijk hanengevecht, dat grootste aller vermaken voor Boeginees en Makassaar,
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in gedachte bijwonen ; maar dit alles werd reeds vrij uitvoerig
tot in de kleinste bijzonderheden door mij beschreven in mijne
„Bijdragen tot Ethnologie van Zuid-Celebcs".
Liever verlaat ik thans het terrein des vredes, om voor eenige
oogenblikken het oorlogsveld met u te betreden. Ik zeg slechts
e e n i g e oogenblikken; want vooreerst ben ik geen krijgsman van
beroep, ten anderen vindt men de wijze van oorlogsvoeren op
Zuid Celebes, vooral in Bone, zeer nauwkeurig beschreven door
Majoor M. T. H. Perelaer in diens „Bonisehe expedition" en in
het werk van den Gouverneur en oud-militair Bakkers over Bône.
Ik bepaal me alzoo tot een paar eigendommelijke gewoonten bij
het begin en het einde van den oorlog.
Wanneer de Koning van Bône oorlog wil voeren, zendt hij
den vijand eene oorlogsverklaring (tîmoe-tîmoe). De man, welke
die overbrengt, neemt den brief, waarin zij vervat is tusschen den
duim en middelsten vinger van den rechterhand, terwijl hij den
wijsvinger vooruitgestoken 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.
Wanneer nu van weerszijden tot den oorlog besloten is, zendt
de koning van Bône aan diegenen van de leenmannen (palïli's),
welke tot de bloedverwanten behooren, ten minste als zoo'danig
beschouwd worden (paseadjrngëng's) een' bîla-bîla, d.i. een' reep
lontarblad, waarin men zooveel platte knoopen gelegd heeft, als
er nog dagen verloopen moeten' vóórdat de oorlog begint, gelijk
ook het woord bîla-bîla, dat waarschijnlijk een' verbastering van
b î l a n g - b î l a n g is, op het Boeg. b ï l a n g , t e l l e n , doelt. Hij die
deze b î l a - b î l a voor den koning van Bône aan den vorst-leenman
overreikt, doet zulks met de rechterhand. De vorst neemt haar
dan met de linkerhand aan, tegelijkertijd de rechterhand aan zijn
wapen slaande, ten einde vervolgens te mângâroe, of al dansende,
en met hevigheid op den grond stampende, onder het zwaaien
met de kris, zijne gehechtheid aan den leenheer te betuigen. Wil
de vorst van de oproeping niets weten, zoo zegt hij bijv.: „laat
het maar zoo blijven. Het komt op hetzelfde neer, of ik de bîlabîla aanneem, al dan niet (Pakô-nitoe oetarimâna sibâwa të-koetarimâna)''. Indien men echter zonder geldige reden weigert, om
zich op het ontvangen van zulk een' bîla-bîla tot den leenheer
te begeven, mag zulks niet ongestraft blijven. Zoowel deze oorlogs-bîla-bîla, als een' andere bîla-bîla bij gelegenheid van een
feest, heb ik reeds meermalen, maar vooral bij mijne uitgave van
een Boeginecsch Heldendicht op den eersten Bonischen veldtocht
van 1859, bl. 5 vlgg, zeer uitvoerig besproken. Ik ben daarom
zoo vrij hiernaar te verwijzen. Alleenlijk maak ik hier nog de
opmerking, dat die platte' knoopen van zoo'n bîla-bîla elk aan
beide zijden d r i e vouwen vertoonen, zinspelende op de onder
den naam van Lâmoeni-patoewe ri-Timoeroeng bekende t r i p l e -
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a l l i a n t i e , waarbij Bône, Wadjó en Soppeng als broeders te
zamen vereenigd zijn. De naam L â m o e m - p a t o e w e r i - T i m o e r o e n g beteekent lett. : li e t in d e n g r o n d p 1 a n t e n v an
s t e e n en t e T im o er o en g (in Bône), en doelt op de symbolische handeling, waarmede de vorsten van bovengemelde rijken
na eene menigte ontboezemingen hun verbond van vriendschap
te Timoeroeng bezegelden. „Zij traden" zoo lezen wij „voorwaarts
en wierpen ieder een ei tegen den grond, daarmede te kennengevende, dat hij die ontrouw mocht worden aan deze verbintenis,
op gelijke wijze te niet zou gaan. En om de duurzaamheid, ja
het onherstelbare, der ramp duidelijk te kennen te geven, legden
zij, na de geesten des Hemels en der Onderwereld als getuigen
aangeroepen te hebben, op die verpletterde eieren ieder een
z w a r en s t e e n , om er ten .slotte tot bevestiging nog a a r d e
tegenaan te brengen. [NB. Dit stukgooien van een ei ook aangetroffen in een' oud-Javaansche oorkonde van Gaka 782, meegedeeld door Prof. Kern in de Verslag, der K. Akad. 2de reeks,
Deel X, St. 1, bl. 87].
Behalve dit zenden van b î l a - b î l a ' s hebben er m Bone nog
verscheidene andere toebereidselen voor den oorlog plaats, welke
ook bij de overige vorsten van Zuid-Celebes aangetroffen worden.
Zoo zal bijv. de zeer krijgshaftige Aroe-Padfili, vorst van Tênipe,
drie of meer dagen vóórdat hij ten strijde trekt zijn vaandel bekend onder den naam van Bâbâë ri-Têmpe d. .: de m o e d e r v l e k v a n T e m p e, dus genoemd naar een zwarte vlek m het
inidden van een' cirkel, met het bloed van een buitel of ander
offerbeest besmeren. En als dit geschied is, komt zijne zoogmoeder
(îna-njoempërrëng), om hem eene soort van medicijn toe te dienen,
NB. hierin bestaande, dat zij het eerste speeksel van een sinhpruimpie in een gouden of zilveren doosje doet, en hiervan wat op
den wijsvinger neemt. Daarmede maakt zij vervolgens vlekjes,
vooreerst op zijn voorhoofd, juist in het midden boven de neus,
daarna achtereenvolgens in de beide kuiltjes achter de ooren op
de beide ellebogen, op den navel, op den rug in de beide holten
gevormd door de buiging der knieën, eindelijk op de beide voetzooien. Nadat men dit speeksel tegen zijn lichaam gesmeerd heeft,
neemt men een' duivel verdrijver, bestaande in eenige reepen Iontarblad, en genaamd s î n t ô (verg. Ethn. Atlas, PI. IX, F. 25), houdt
dien boven d o e p a , eene soort van wierook, en brengt hem insgelijks achtereenvolgens in aanraking met het hoofd, den navel
en het onderste der voeten.
Na afloop hiervan krijgen de Hoofden saguweer te drinken, en
vervolgens beginnen zij te màngâroe, of al dansende en met de
kris zwaaiende hunne verkleefdheid aan den vorst en hun moed
tot den strijd te betuigen. De woorden waarvan zij zich hier
meestal bedienen zijn de volgende: Iyâ La-Iyânoe to-ripaletjêmoe,
mâinanâsawà-ro mâpadoepa gâoe ri-tënga pâdang. Bârà mângîri,
bârà oetarâï. Boeloe tëppa, boeloe oetîmang. Nîga-nîga të-pakoe-
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waï ri-akëdânna Aroeng Iyânoe màpasitêpëkâ, d i. : „Ik ben uw
gunsteling NB.; en het is mijn verlangen, om u in het midden
van het slagveld de bewijzen mijner trouw te geven. Als de westenwind blaast, wil ik dien weerstand bieden. En zoo de bergen
naar beneden komen, wil ik ze opvangen. Al wie niet overeenkomstig uw' bevelen handelt, met hem zal ik op leven en dood
vechten."
Vele proeven van dit mângâroe vindt men onder anderen opgenomen achter de Hoüandsche vertaling van het zooeven vermelde Boeg. Heldendicht op den eersten Bonischen veldtocht van
1859, bl. 55 vlgg.
Als eindelijk de dag aangebroken is waarop men ten strijde
trekt, wordt er weder gemangâroed door de Hoofden, en thans
binnen het paleis in de groote voorzaal, op den bamboezen vloer.
Hoe dan alles dreunt, behoef ik nauwelijks te zeggen. Ik woonde
zulk een' plechtigheid eens bij in Gôwa; doch ik dacht niet anders,
of de vorstelijke woning stortte zoo aanstonds in.
Vervolgens gaat Aroe Padâli de trap af, en stijgt te paard. Hij
doet een soort van gebed binnen 's monds, en rijdt met zijn' lans
van de schee ontdaan in de hoogte rondom de in carré geschaarde
soldaten. Daarna komt zijne echtgenoote, als hij ten minste op
dat moment een e vrouw van gelijke vorstelijke afkomst heeft,
met de voorname hofdames naar beneden, en steekt haar' man
een sierihpruimpje in den mond, dat zij hem tot op de helft laat
kauwen. Dan trekt zij het terug, en steekt zij het in haar' haarvlecht, om het te bewaren tot zijn' terugkeer, als wanneer zij
hem het overige laat eten.
Vervolgens gaat hij dan eindelijk met zijn' troepen op weg onder
het zingen van allerlei êlong ôsong's of krijgszangen, waarvan de
eerste gewoonlijk aldus luidt :
Sôwe-sowôyangi
Natjarîlâ-kîlà
Ri-tanêtte lampeêde,
Ri-apasfirëng kannâë.

Lingkadjôna pakannâë,
Ri-tanêtte lampeêde,
Ri-wâla-wâla bëssîye,

d. i. : „Zwaait, zwaait, met de wapenen, die kleeding der dapperen.
Laat ze schitteren, laat ze schitteren, daar ginder over de bergruggen zonder end, op de marktplaats der schilden, op het slagveld, waar helden als dappere kemphanen strijden."
Wie meer van deze heldendichten wenscht te vernemen, kan
daarvan een' groote menigte in het Hollandsch overgebracht
vinden in het derde deel mijner Boegineesche Chrestomathie, bl.
189 t/m 214.
Wanneer nu de oorlog voorspoedig afloopt, hebben er natuurlijk
allerlei feesten plaats; doch wat vooral niet uit mag blijven, is
om den vorst te verwelkomen met het zoogenaamde p a p a k ë r r o e s o è m a n g ë . — Dit is een middel om te voorkomen, dat iemand's
s o ein finge, of l e v e n s g e e s t , ten gevolge van den nijd der booze
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geesten, even alsof liet een vogel ware, w e g v l i e g e . En waarin
bestaat dan dit middel? In liet bestrooien met g e k l e u r d e (tjoet j o e b â n n a B. = b e r a s â r â g i - r â g i M.) en ook met g e r o o s t e r d e r ij s t (B. w ë n n o, M. b é n t e), waarvan men zich onder liet roepen van k ë r r o e , k ë r r o e , bedient, om de hoenders
te lokken.
Ook mag niet verzuimd worden, om 's vorsten hoofdvaandel
wederom met het bloed van een buffel of ander offerbeest te
besmeren. Wat er verder bij dergelijke gelegenheid plaats vindt,
kan men zien uit mijn Reisverslag in de Binnenlanden van
Celebes in de jaren 1857 en 1861, blz. 24 vlgg.
Zoo de strijd gevoerd is tusschen twee mogendheden, volgt er
natuurlijk een contract. Ten einde u een denkbeeld van dergelijke
overeenkomst te geven, laat ik hier nog een' Hollandsche vertaling volgen van een oud contract tusschen Loewoe en Bône,
bekend onder den naam van P ô l o n g - m a l e l â ë te O en j f,
d . i . : h e t v e r b r e k e n d e s s t a a l s , v. d. d e s z w a a r d s , of
h e t o p h o u d e n d e r v i j a n d s c h a p , te O e n j i , luidende aldus:
„De koning van Bône sprak tot den D â t o e , of v o r s t , van
Loewoe: het is goed, dat wij onze landen door een verbond van
broederschap te zamen verbinden.
De D â t o e van Loewoe stemde hierin toe, en de koning van
Bône hernam: Laat ons wederkeerig den dwalende terecht wijzen,
den gevallene oprichten. De Bonieren en Loewoereezen moeten
voortaan beschouwd worden als twee slaven, die te zamen slechts
één heer hebben. Bône en Loewoe zullen van nu af aan slechts
één belang meer kennen. Voor- en tegenspoed zullen zij te samen
deelen. Ook zullen zij niet ophouden, elkander's eigendom op te
sporen, en dit terug te zenden. Voorts zullen zij elkander niet
gering achten, veehnin op elkander's verzuim loeren. Al zijn zij
maar één nacht in elkander's land, zullen zij terstond als
bewoners des lands beschouwd worden. Niet zullen zij elkander
belemmeren in hunne oude vaste gewoonten. De uitspraken en
âdë's van Bône zullen ook die van Loewoe, en omgekeerd die
van Loewoe ook die van Bône zijn. Voorts zullen zij niet bègeeren elkander's zuiver goud en kostbare patôla's, eenc soort
van zijden kleedingstukken.
Al wie dit verbond niet indachtig blijft, moge met zijne nakomelingen door de Godheid vernietigd en als vuilnis weggeveegd
worden! Zijn land moge worden gelijk een ei, dat men tegen
een' steen verplettert!''
Laat ons nu ten slotte ook nog eens nagaan, hoezeer de
âdë's of voorvaderlijke gewoonten in de vorstenlanden insgelijks
op de rechtspleging van invloed zijn.
Reeds boven zagen wij, dat die hoofdzakelijk berust bij de
leden van den Rijksraad, en dat deze juist daarom den titel van
A d ë ' s dragen, dewijl de wetgeving onder Boegineezen en Makassaren op de â d ë ' s , of o u d e g e w o o n t e n , berust.
ai
is
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De behandeling van scheeps- en handelszaken is echter aan den Sabânnaràof Havenmeester toevertrouwd; terwijl de quaestie's over verdeeling van erfenissen, gelijk ook van huwelijk en echtscheiding voor
de Sarats ('t Arab. Sjar') of'priesterraden gebracht moeten worden.
Bepaalde wetboeken, zooals bij ons, bestaan er onder de Boegineezen en Makassaren niet.
De Adë's bedienen zich gewoonlijk van de in het Boegincesch
onder den naam van L a t ô w a , in het Makassaarsch onder dien
van R â p an g bekende geschriften.
Deze bevatten eenc verzameling van uitspraken en mededeelingen der oude voisten en geleerden, allerlei onderwerpen
betreffende, doch meestal van dien aard, dat zij voor regenten
en hoofden tot richtsnoer van hun gedrag, vooral ten opzichte
van de rechtspleging, dienen kunnen.
üe Boegineesche benaming van L a t ô w a , zooveel als Latôwa,
een oud man, doelt op de afkomst van de v o o r o u d e r s , liet
Makass. R â p a n g , g e l i j k e n i s , is waarschijnlijk ontleend van
het b e e l d s p r a k i g c , dat daarin gedurig voorkomt, of misschien
doelt het ook wel daarop, dat de v o o r b e e l d e n der v o o r o u d e r s tot richtsnoer van gedrag en dus ook van rechtspleging
gebezigd worden. Zoowel van de Boegineesche L a t ô w a als van
de Makass. R â p a n g liet ik een groot gedeelte afdrukken in mijn'
Boeg-in. en Makass. Chrestomathieën.
Uit deze beide geschriften en ook uit andere stukken is in
1759 op last der Hollandsche Regeering, inzonderheid ten behoeve
van de Europeesche ambtenaren, die op de buitenposten Maros,
Bantâëng, Saleier en Bima met het bestuur belast waren, eene
verzameling van inlandsche wetten bijeengebracht, en, van een'
llollandscbe vertaling voorzien, aan de Hooge Regeering te Batavia ter beoordeeling toegezonden. De Makassaarsche en Boegineesche teksten van dit stuk werden door mij opgenomen in
mijn' Makass. en Boegineesche Chrestomathieën; en een'juist niet
zeer nauwkeurige overzetting daarvan vindt men in een rechtskundig Tijdschrift, te weten: het Recht in Nederl. Indië, Jg. IV.
N°. 8, te Bat. gedr. bij W. Bruning 1852.
De Sabânnarâ of havenmeester, aan wien de behandeling' van
handels- en scheepszaken is opgedragen, bedient zich nog al
dikwerf van eene verzameling van bepalingen, bijeengebracht door
zekeren A m an n a G Tip p a, of v a d e r v a n G a p pa, welke de
betrekking van H o o f d d e r W a d j o r e e z e n te Makassar bekleedde, en bovendien, op verlangen van den Gouverneur van
Celebes, door den toenmaligen koning van Bône La-Patâoe, die
van 1694—1714 regeerde, tot M â t j ô w a - b a l ó e , of I n l a n d s e n
h a n d e l s h o o f d , van alle Bonieren, Soppengers, Loewoereczen,
in één woord van alle volksstammen, die de Boegineesche taal
spraken, en te Makassar handeldreven, aangesteld was. Dit zoogenaamde handels- en scheepswetboek, ^bekend onder den naam
van O e n d a n g - o e n d a n g ' s, of w e 11 en, der Wadjoreezen, werd
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in 1869, te gelijk met eenige mededeelingen over de Wadjoreezen,
alsmede voorzien van vertaling en aauteekcningcn, door mij uitgegeven; doch dewijl de oplage hiervan zeer gering was, is liet
reeds sedert geruimen tijd geheel uitverkocht.
De Sarat's of Mohammedaansche priesterraden bedienen zich
l)ij hunne rechtspleging natuurlijk in de eerste plaats van den
Koran; doch dewijl deze omtrent vele punten het stilzwijgen bewaart, wordt behalve de ftdë's of voorvaderlijke gebruiken,
waarmede de Koran ook soms in strijd is, steeds eene menigte
van allerlei Arabische overleveringen te baat genomen. En bij
deze onzekerheid van maatstaf voor de rechtspleging heeft de
Kâli of Opperpriester ('t Arab, a l - q ä d h l , de r e c h t e r ) , maar
<il te dikwerf gelegenheid, om, vooral bij de verdeeling van erfenissen, ten voordeele van zichzelven of van zijne vrienden misbruik van zijne macht te maken, en zich daarbij, al naar gelang
van eigen voordeel, op de eene of andere autoriteit te beroepen.
Dit is zelfs in de Gouvernementslanden het geval, en daarom
hebben zich tijdens mijn laatst verblijf te Makassar ecnige voorname Inlanders, waaronder zelfs een gewezen Opperpriester van
Maros, tot het Gouvernement gewend, met verzoek om een door
hen in Makassaarsch en Boegineesch opgemaakt, en volgens hun
verlangen door mij van een' Hollandsche vertaling voorzien concept van wetgeving bij alle voorname hoofden en priesters te
laten circuleeren.
En zoo deze zich hiermede konden vereenigen, wenschtcn zij
dit stuk gedrukt, en overal in de Gouvernementslandcn vanwege
de Regeering als eenig wetboek voor de Sarats ingevoerd te
zien. Zelfs was hierbij bepaald, dat men van do Mohammedaansche
overleveringen alleen de Makassaarsche en Boegïneesche vertaling
van de K i t ä b o e - n -n ikfiMi i en K i t a b o e - 1 - f a r a j i d h - l zou
mogen bezigen.
Ofschoon dit stuk onder de Inlandsche bevolking algemeenen
bijval mocht ondervinden, schijnt echter de Hooge Regeering vanwege de een' of andere reden bezwaar gemaakt te hebben, om
aan dit voor alle weidenkenden onder de bevolking zoo heilzaam
verlangen te voldoen.
De bijna algemeen als voornaamste w o r t e l s of g r o n d b e g i n s e l s cener goede rcchtsbedceling beschouwde voorschriften
zijn 4 in getal, te weten:
1°. men hoore beklager en beklaagde;
2°. men late van weerszijden de getuigen spreken;
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 laatste punt is zeer karakteristiek, en wijst er ten duidelijkste o]), hoe de vang, dien men in de maatschappij bekleedt,
en verregaande willekeur, alsmede allerlei vreemde gewoonten,
ook bij rechtspleging een' voorname rol spelen.
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Dit zal ons nader blijken, wanneer wij maar eens de bijna
ontelbare menigte van straffen, die onder de Boegïneezen en
Makassaren in zwang zijn, en de vreemde wijze waarop zij soms
toegepast worden, nagaan.
Wat bijv. de doodstraffen betreft; daartoe behoorde vroeger
o.a. het r f i d j a n g , waarbij iemand in de nabijheid der moskee
tot aan het middenlijf toe, levend in den grond begraven, en
vervolgens met steenen dood gegooid werd. Deze straf, welke
thans niet meer op Zuid-Celebes voorkomt, en ingeval van hoererij
(zinâ) toegepast werd, is blijkbaar aan de invoering van den
Islam aldaar haren oorsprong verschuldigd, zooals ook het Arab,
r a d j a m a, m e t s t e e n e n d o o d g o o i e n , duidelij k aan wij st.
Op het eiland Bonerâte schijnt vroeger op diefstal de straf
van doodhongeren gestaan te hebben. De dief werd dan aan
handen en voeten gebonden, in de brandende zon op den ruggelegd, totdat hij, dood was. (Tschr. v. Ind. taal- 1.- en volkenk.,
Deel XI, vierde serie, Deel II, Aflev- 3, blz. 230.)
Hoe zonderling en wreed soms nog in tegenwoordige dagen
de wijzen van ter dood brengen zijn kan bijv. hieruit blijken,
dat, tijdens mijn verblijf te Makassar, eens een' vorstin in de
binnenlanden een' hofdame liet doodtrappen, omdat zij deze van
te groote gemeenzaamheid met haren gemaal verdacht hield.
liet onthoofden, 't welk onder de in de binnenlanden wonende
T o - r a d j a ' s , eene soort van k o p p e n s n e l l e r s , gedurig plaats
vindt, behoort tegenwoordig bij de Boegineezen en Makassaren
tot de groote zeldzaamheden.
Wat echter meer toegepast wordt, is het doorsteken met de
lans, en het wurgen, waarbij de schuldige met het hoofd achterover gelegd, en de strik door de voltrekkers van het vonnis, aan
ieder' zijde één, dichtgetrokken wordt.
Doch meestal bedient men zich tot het ter dood brengen van
de kris.
Over het soms levend verdrinken van de schuldige, in geval
van overspel (Ethn., blz. 46) en bloedschande, spreek ik hieronder
uitvoeriger.
In de toepassing nu van de doodstraf, onverschillig welke
dan ook, gaat men soms zeer willekeurig te werk.
Wanneer bijv. een vrije een' slaaf vermoordt, kan hij volstaan
met boete, mag zelfs niet gedood worden.
In het omgekeerd geval moet de slaaf ter dood veroordeeld
worden, en is er van geen' boete sprake.
Indien twee menschen van gelijken stand zijn, en de een den
ander' vermoordt, mag de familie van den vermoorde wraak
nemen, en den moordenaar insgelijks neder]eggen. Weet de moordenaar bij tijds te ontvluchten, en zijne zaak in handen van den
rechter te stellen; zoo wordt de quaestie eenvoudig met het betalen van boete afgedaan.
Geheel anders gaat liet, zoo een prins de schuldige of de ver-
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moordc is. In het eerste geval mag men op den prins geen'
andere straf toepassen dan boete. In het tweede geval wordt de
moordenaar, onverschillig, of hij vrije dan wel slaaf zij, zonder
de minste bedenking ter dood gebracht.
Alleen aan boord van een vaartuig wordt hierop, volgens de
âdë's van W a d j ó , waar handel en scheepvaart zoo geheel op
den voorgrond komen, een' uitzondering gemaakt voor den Anakôda
of scheepskapitein, die, hoe vreemd het ook klinken moge, zelfs
over een' vorst in zeker opzicht ongestraft den despoot kan spelen.
Zoo lezen wij bijv. in Hoofdst. XI van de Oendang-oendang's
van Amânna Gâpp'a de volgende woorden:
„Als een vorst aan boord een' vrije, doch die met van vorstelijk bloed is, vermoordt, en de anakôda het doodvonnis over
dien vorst uitspreekt, is hij daarvoor niet strafbaar. Zoo ook,
indien een vrije, doch die niet van vorstelijk bloed is, aan boord
een' vorst vermoordt, eu de anakôda dien geringen man eenvoudig met boete straft, in stede van hem ter dood te laten
brengen, is hij daarvoor insgelijks niet strafbaar."
Dit is echter wel de eenige uitzondering; want aan wal, en
vooral aâu de hoven gaat de vorstelijke oppermacht alle begrip
te boven. Dit heb ik zelf nu en dan zeer van nabij kunnen
aanschouwen; doch voorzeker nooit zoo sterk, als toen zekere
Aroe-Padâli een vorst van Tempe in het Wadjósche ten mijnen
gevalle, zooals het ten minste heette, zelf een' man op de strafplaats met zijn' kris doorstak. En wat had die man misdreven i Hij
had mij, toen hij mij met zijn vaartuigje, een' uitgeholden boomstam, over het meer van Têmpe bracht, eene soort van inlandsen
kleedingstuk, dat onder de Boegineezen l i p â , en onder de
Maleiers s a r o n g heet, ontstolen. En o! wee! Ik, de bestolene,
was geen gewoon persoon, maar, zooals Aroe-Padâli het uitdrukte,
een broeder van hemzelven; 2°. het kleedingstuk was een geschenk
van hem den vorst van Tempe; 3°. zijne zuster, die dus ook
mijn' zuster was, had dat kostbare stuk door haar' eigen' slavinnen
laten borduren.
Ik behoef u niet te zeggen, dat ik er van huiverde, toen ilt
later helaas! te laat vernam, dat mijn broeder Aroe-Padali het
misdrijf vernomen, en op dusdanige wijze bestraft had.
Thans volge hieronder uit de Lalôwa een' opgave van 11 gevallen, waarop volgens den Inlander de doodstraf behoort toegepast te worden.
1°. het reeds boven (blz. 251) besprokene buiten toestemming
van den heer des huizes binnentreden in de vertrekken achter
het midden-beschot (lêdjâë soe-tappère).
2°. het s c h u d d e n van de s p i j k e r s die ergens vast ingeslagen zijn (gêyo paso) d. i. het aanwenden van pogingen om
den koning en de leden van den Rijksraad, lett. : de Adë's, of
handhavers van de âdë's of voorvaderlijke gewoonten, van hunne
zetels te doen storten.
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3°^ b et m o e d w i l l i g b r e k e n of s t u k g- o o i e n van de voor
de bïssoe's zoo hoogst gewichtige kom en schotel, bekend onder
den naam van g a m â r o e (pôpo gamâroe). En hieronder heeft
men dan te verstaan: liet lichtzinnig vernietigen van een' in
volle vergadering van de Adë's of leden van den Rijksraad gedane uitspraak, waaraan een' bijzonder hooge waarde toegekend
wordt.
: 4°. het met _ een' fakkel voorgaan in een donker hol (soelôwi
lîyang), d. i. hier het aan dieven den weg wijzen tot 's vorsten
verborgen' schatten, en het aan anderen den toegang banen tot
datgeen, wat de vorst afgesloten wenscht te houden.
5°. het afsnijden van 's vorsten tong (mâpôlo lîla), hetgeen
gebezigd wordt van 't opzettelijk overtreden van 's vorsten nadrukkelijke bevelen, als men bijv. iets weggeeft, dat de vorst
uitdrukkelijk verlangd heeft, te willen bewaren.
6°. het plegen van overspel met de koningin.
7°. het zich schuldig maken aan bloedsehande. üit misdrijf
heet in liet Boegineesch s a p a-t a n a, hetwelk lett. vertaald, te
kennen geeft, dat men den g r o n d (tfina). welke met het bloed
van zoo iemand bezoedeld is, vooral te s c h u w e n (sapa N°. 1)
heeft. Wanneer men bedenkt, hoe een Inlander reeds bij het
passeeren eener met onschuldig bloed bevlekte plaats, vol vrees
voor boozc geesten is, kan men zich licht voorstellen, wat er in
zijn binnenste omgaat bij de gedachte aan het bloed van iemand,
die zich op dusdanige wijze misdragen heeft. Hij denkt dan ook
gewoonlijk bij het opdrogen der rivieren, en geringen voorraad
van visch, bij mislukking van den oogst of tuinbouw, bij gebrek
aan goede eetbare vruchten, doch vooral bij veepest en ziekte
onder de paarden, enz., alsmede bij erge tweedracht in den lande
en alle andere rampen van grooten omvang, aan de besmetting
van grond en lucht door het bloed van hen, die zich aan bloedsehande schuldig gemaakt hebben. Het bloed van zulke menschen
mag natuurlijk niet vergoten worden. Daarom past men gewoonlijk
op hen de straf van het verdrinken toe. Men stopt ze gebonden
in een' zak, en werpt ze zoo in zee. Echter krijgen zij op de
reis naar. de Eeuwigheid nog den noodigen leeftocht mede, bestaande in een' zak (balësse) met rijst, zout, gedroogden visch,
kokosnoten, enz., doch vooral 3 pruimpjes sierih niet te vergeten.
Dat ook al hier weder geen' gelijkheid voor de wet bestaat,
kan ons daaruit blijken, dat deze straf niet toegepast wordt op
een' v o r s t , die zich aan bloedsehande schuldig maakt. Deze
wordt eenvoudig op een vlot van pisangboomen (Musa Paradisica)
gezet, en zoo in zee gebracht, om weg te drijven.
Vraagt men nu, wat de Boeginees en Makassaar onder bloedsehande verstaan; zoo wordt daarvoor in de Latôwa opgegeven:
huwelijksgemeenschap van kinderen onderling, van ouders met
kiuderen, van grootouders met kleinkinderen, van tantes of ooms
met neven of nichten, van schoonouders met schoonkinderen,
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gelijk ook van mannen of vrouwen met de schoonkinderen hunner
broeders of zusters.
.
Dat de reeds meermalen vermelde bîssoe s ot neidenscne priesters
steeds voorgeven impotentes te zijn, en daardoor ten allen tijde
tot in het binnenste van de vertrekken der jonge prinsessen
vrijen toegang hebben, vindt men reeds in mijne verhandeling
over de bïssoe's medegedeeld.
Wanneer zulk een bîssoe nu misbruik van dat vertrouwen maakt,
en het blijkt, dat hij huwelijksgemeenschap uitgeoefend heeft met
eene prinses, wordt hij beschouwd, als zich aan bloedschande
schuldig gemaakt te hebben ; zoodat alsdan de straf van het verdrinken op hem toegepast wordt.
Tijdens mijn laatst verblijf te Makassar had zelfs nog in het
nabij gelegen' rijk van Gôwa dit misdrijf van bloedschande tusschen vader en dochter plaats. Dit werd toen algemeen als de
oorzaak eener vreeslijke veepest, welke in die dagen plaats vond,
beschouwd; en de koning van Gôwa gaf aan het algemeen verlangen der bevolking toe, om vader en dochter beide te laten
verdrinken En hoeveel moeite de Gouverneur van Celebes ook
aanwendde, om hem later, op het vernemen hiervan, te beduiden,
dat hij verkeerd gedaan had, was dit ten eenenmale vruchteloos.
Als 8ste misdaad, waarop volgens de Latowa de doodstrat toe
te passen is, wordt daar vermeld het v e r s t o p p e n van 's vorsten
w a t e r l e i d i n g (lîwoe sêpë); en daaronder heeft men dan te verstaan, dat iemand den vorst op zevenderlei wijze benadeelt m
zijne inkomsten. Waarop hiermede gedoeld wordt, wensch ik zoo
aanstonds ter sprake te brengen.
Voorts is volgens de Latowa ten 9°. de doodstraf ook toe te
passen op het misbruiken van 's konings naam tot het verrichten
van iets kwaads, dat geheel in strijd is met de bedoeling van
den vorst (mâparibôko).
.. .
10°. h e t m u n t e n op 's v o r s t e n h e e r s c h a p p i j (mpelowélôwi aradjfxng), d i. hem van den troon, en zichzelven of een
ander er op trachten te krijgen.
..
11° het h e u l e n m e t e e n ' b u i t e n l a n d s c h v i j a n d t e g e n
v o r s t en l a n d (makâë-ri-saliwëngëngëngi âroengc ënrënge tana
naônrowîye).
•
,
En thans genoeg over de doodstraffen, om ook nog met een
enkel woord te gewagen van de menigte van andere hchamcijke
straffen, die ten minste in den regel geen' dooddnke gevolgen
hebben. Hiertoe behoort bijv. het r i p î p i (B. — t Mak. n i y c p e ) ,
d i. het d r u k k e n of p e r s e n . Men legt daarbij tegen_elk van
de slapen van het hoofd eene noot van de p ë l l ë n g B. — 't Mak.
sapïri) of A l e u r i t e s m o l u c c a n a Willd., en brengt aan weerszijden van het hoofd een hout of plankje aan, en beide plankjes
worden van voren en van achteren met kracht tegen elkander
gedrukt.
Er is nog een' andere soort van straf, die onder denzelfden

ZUID-SELEBES

280

naam bekend staat, Men bindt zeer dicht bij den g-rond aan den
vloer een bamboes of hout vast, en legt dit dan over het midden
van liet bovenste gedeelte der beenen van den man of de vrouw,
die misdreven beeft, en drukt het daarop met zooveel kracht,
dat de beenderen soms breken.
Het is moeilijk, om bepaald op te geven, in welk geval beide
deze straffen aangewend worden. Zulks hangt grootendeels van
's vorsten willekeur af.
Hetzelfde geldt van een' ander veel minder pijnlijke straf,
waarbij men de v i n g e r s of de t o on en der v o e t e n of de
l i p p e n , tussehen kleine stukjes dunne rotting, die meestal 5 in
getal zijn, en aan de eene zijde aan elkander Vastzitten, insteekt,
en ze vervolgens door het aanhalen dier bamboesjes aan de andere
zijde, zoo hard mogelijk knijpt (B. en M. r i y ê p é en n i y ê p é ) .
Veel smartelijker operatie is stellig het zoogenaamde laten
u i t s c h i e t e n of o n t w r i c h t e n van de k n i e s c h ij f (ripëssîi
loebà-loebâna), waartoe men NB. die knieschijf stuk snijdt. Dit
is in Sidênreng een straf voor dieven.
Een'^ insgelijks zeer pijnlijke straf is die, waarbij men den
misdadiger de handen bindt, en hem vervolgens plat op den grond
laat zitten met de beenen zoover mogelijk uitgestrekt. Vervolgens
wordt hem een stok midden op de bovenste gedeelten van de
beenen gelegd, en deze daarop gedurig vastgedrukt door middel
van een' tweeden tussehen de beenen doorgestoken' stok. Deze
alleen voor mannen gebezigde straf wordt bij wijze van pijnbank
en dan soms met doodelijk gevolg, toegepast (Boeg. r i t ô n g k a n »•'
Mak. n i t o e w a s â).
Een' minder wreede maar toch alles behalve zachte straf is
die, waarbij men een' kat aan den bals van man of vrouw hangt.
Wanneer dit beest nu terdege geslagen en angstig gemaakt wordt,
begint het op bijna geheel ontbloote lichaam duchtig te krabben
(ripasisïyó mêyong).
Een' andere ook zeer wreede straf is het d o o r r o o d e boomin ie r en l a t e n b i j t e n . Dit is eene straf, die de Boegineesche
vorsten en vorstinnen nu en dan aan kinderen en zelfs aan volwassen' vrouwen opleggen. Daarbij wordt de schuldige geheel naakt
tegen een' boom aangebonden, en nadat men alleen de ooren en
neusgaten met katoen (kâpasâ) diebtgestopt heeft, aan de groote
roode mieren prijsgegeven voor een' dag en nacht, of voor zoolang als de vorst of vorstin goedvindt (ripaokóri arëlhï, of ook
wel bêre-bêre mâtjëllâ mâkâtë, soort van k l e i n e s t e r k bijtende
r o o d e m i e r e n).
Onder de wreede lichamelijke straffen behoort ook die, waarbij '
men iemand achterover legt, hem de knieën zoover mogelijk optrekt, en de handen vóór de onderbeenen stevig samenbindt. Vervolgens steekt men hem een' stok tussehen de armen en beenen,
om hem door middel daarvan, nu eens .vóór-, dan eens achterover
nu eens naar de rechter-, dan eens naar de linkerzijde te gooien.
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Een' zeer eigendommelijke lijfstraf is ook het naakt op de
markt tentoonstellen, of met rietslagen vervolgen van een overspelige slavin.
En hiermede genoeg van al de lichamelijke straffen der Bocgineezen en Makassaren. Dat ook onder hen boeien en ketenen,
hetzij aan handen of voeten, toepast worden, behoef ik nauwelijks
te zeggen.
Onder de niet-lichamelijke straffen behoort in de eerste plaats
vermeld te worden het opleggen van geldboete.
Zoo heeft men zelfs in de Boegineesche landen eene boete
bekend onder den naam van s ë b b o e - k â t i , en bestaande in
8888 reaal + 88 duiten, = f 17776|, en op te leggen aan een'
Vorst of ander Hoofd van een' plaats, wanneer iemand van
vorstelijke geboorte, welke van elders komt, op die plaats vermoord wordt. Ofschoon zulk een misdrijf allicht enkel op last
van den Vorst of het Hoofd geschied zij, kan men wel nagaan,
dat de voldoening dier boete in den regel alleen ten laste der
bevolking komt. Men vergel. verder mijn Boeg. Woordenb., blz.
692, kolom 1, reg. 7 op: s ë b b o e - k â t i .
Zoo echter een vorst in zijn eigen land zelf iemand van
minder' rang vermoordt, moet hij ook wel een' boete betalen,
gelijk wij boven zagen, doch deze is zeer gering, bijv. voor het
nederleggen van een' slaaf 20 reaal of f 4 0 en eene slavin 30
reaal of f 60.
Zoo komt ook een vrije, die geen vorst is, er hiermede at,
indien hij slechts een' slaaf van het leven berooft. Het zelfde
geldt ook voor zoo'n vrije, indien hij iemand van zijns gelijken
neerlegt, zoo hij slechts bij tijds tot den Vorst of het Hoofd van
de plaats de wijk neme. Alleenlijk betaalt hij dan, als de vermoorde een man is, 30 reaal of f 60, en zoo het eene vrouw is,
40 reaal of f 80.
Deze geldboete wordt dan eigenlijk slechts als een' vergoedingvan de waarde der personen beschouwd, en in het Boeg. met
het woord p a t ô k k o n g , in het Makassaarsch met het woord
p a s â p o e bestempeld. Buiten Bône, bijv. in de Gouvernementslauden, werd volgens het boven aangehaalde Reglement van 1759,
behalve de zoogenaamde v e r g o e d i n g nog een' b o e t e voor
hetzelfde bedrag vastgesteld onder den naam van t on ra. Verg.
Boeg. Woord, op blz. 277, kol. 1, reg. 2, op: „3°. t ô k k o n g " ,
alsmede op blz. 340, kol. 1, reg. 15.
Wanneer ergens een moord plaats gevonden heeft, en de dader
niet bekend is, laat de vorst nagaan, welke kampong het dichtst
bij gelegen is; en de bewoners van zoo'n kampong worden dan
met f4 per huis beboet. Indien na verloop van eenigen tijd de
misdadiger nog niet gevonden is, wordt de boete herhaald, en
zoo steeds voort, totdat eindelijk de misdadiger ontdekt wordt,
Een' overspelige vrouw en haar minnaar, die op heeterdaad
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betrapt neergelegd mogen worden, komen er met een' boete 'af,
zoo zij bij tij ds de hulp van den vorst of liet hoofd van de
plaats inroepen.
Dat op diefstal ook wel eens de doodstraf toegepast wordt,
zagen wij reeds boven, doch dit was een geheel bijzonder geval.
Overigens heeft dit bijna uitsluitend plaats, wanneer een v o r s t
de bestolene is.
Gewoonlijk wordt dit misdrijf, gelijk ook het uitschelden en
kwetsen van iemand, hetzij per vuistslag of wapen, met geldboete gestraft.
Behalve bovengemelde lijfstraffen en geldboeten, heeft men nog
verscheidene andere straffen, als bijv. verbanning, die soms toegepast wordt op iemand, welke zich tegen de Overheid verzet,
indien hij tenminste niet op staande voet neergelegd, of met 20
reaal, d. i. f 40 beboet wordt. Zoo ook soms : vernedering tot
den slavenstand van hem of haar, die tegen den vorst of de
leden van den Rijksraad misdreven heeft.
Het voornaamste echter wat nog te bespreken overblijft, is het
o p b r e n g e n t e n h o v e . Dit geschiedt volgens de L a tô w a met
de z e v e n hieronder vermelde personen:
1°. moordenaars;
2°. overspelers en overspeelsters;
3°. giftmengers en giftmengsters ;
4°. de zoodanigen die hoogst verderfelijke medicijnen toedienen
(to-pâgi-âgi) ;
5°. dokteressen, die aan kraamvrouwen afdrijvende middelen
toedienen (sânro mâpalâo);
6°. eene soort van parrâkang's of spoken, die in menschelijke
gedaante op aarde rondzwerven, en steeds onder nauwgezet toezicht moeten blijven;
7°. eene vrouw, die huwelijksgemeenschap uitoefent met haar
eigen slaaf, of den slaaf barer ouders, waarvoor de Boeginees
eene uitdrukking bezigt, welke woordelijk beteekent, dat zij zich
(haar pudendutn) door haar' eigen' stok heeft laten doorsteken
(to-nasôppâ tëkkënna).
Dergelijke verbintenis is echter onder de Wadjoreezen niet
zoo'n erg misdrijf, als onder de andere Boegineesche stammen.
Bij hen, die zoo met hart en ziel handelaren zijn, wordt minder
op afkomst, dan wel op fortuin gelet. Zelfs kan een Wadjorees,
die alles behalve van vorstelijke geboorte is, zonder het minst
bezwaar eene vorstin tot echtgenoote bekomen. Het eenige wat
hem te doen staat, is, dat hij zich als 't ware vorstelijk bloed
koope, en der schoone eene door haar zelve te bepalen som gelds
als k o o p p r ij s, letterlij k : k o o p p r ij s v a n h e t b l o e d (pan g- •
Slli-dâra), of s o m g e 1 d t o t v e r h e f f i n g v a n r a n g (ôwangpaënré) terhandstelle. (Men verg. mijne Verhandeling over de
Wadjoreezen met hun Handels- en Scheepswetboek, bl. 30.)
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Wanneer nu iemand één van de hierboven bedoelde personen
verbergt, of verhindert ten hove te verschijnen, bezondigt hij zich
in geen' geringe mate tegen den monarch, wiens inkomsten daardoor zeer benadeeld worden, zoodat men voor dit misdrijf in het
Boegineesch een' uitdrukking bezigt, welke letterlijk het verst o p p e n v a n 's v o r s t e n w a t e r l e i d i n g (lîwoe sëpa) beteeken t.
En gelijk wij reeds boven (bl. [279]) zagen, behoort deze overtreding der wet tot de elf gevallen, waarop volgens den Inlander
de doodstraf moet toegepast worden.
Uit al het bovenstaande zal U gebleken zijn, dat er helaas! in
de vorstenlanden van Zuid-Celebes nog zeer veel bijgeloovigc en
dwaze gewoonten gevonden worden. Gelukkig, dat vele daarvan
in de Gouvernementslanden, dank zij den Europeeschen invloed,
geheel afgeschaft of althans ten goede gewijzigd zijn. En ik vlei
mij, dat de invoering van het schoolonderwijs in den jare 1876
hierop meer en meer gunstig werken zal.
Mochten insgelijk door toedoen van de Nederlandeche Regcering
in de vorstenlanden, vooral de leenroerige rijken Tânette en ßonc,
onderwijs en beschaving meer en meer ingang vinden!
Dan zou voorzeker ook daar eenmaal de dag aanbreken, waarop alleen de goede en heilzame gewoonten der Boegineezen en
Makassaren op Zuid-Celebes bewaard blijven.

SERIE P.

ZUID-SELEBES.
N°. 53.
G O U Y E R N E M E N T S V E L D E N IN DE N O O R D E R D I S T R I C T E N
(1892—1912).

I. Uit een brief van den gouverneur van 25 Januari 1892
ii°. 518/2.
Het gouvernement is eigenaar van vele ornanientsvelden, en in
de Noorderdistricten bovendien van: 1. tesang-velden, 2. velden in
vruchtgebruik bij Europeanen en Inlanders, 3. kasoewiang-velden.
Grootendeels vielen zij het gouvernement overeenkomstig de
adat toe, nâ den Bone-oorlog van 1824/5, toen de in de Noorderdistricten gevestigde Boniren en Soppengers ze verlieten en wegtrokken; voor een klein deel werden ze formeel door vorsten
aan het gouvernement afgestaan bij de minnelijke annexatie van
in ons gebied gelegen enclaves.
De bedoeling was indertijd alle velden tesang-velden te maken,
d. w. z. ze te verhuren tegen één derde van de opbrengst. Maar de bevolking was dun ; de uitgifte in tesang gelukte dus slechts ten deele.
Toen machtigde de gouverneur bij besluit van 27 September
1827 den assistent-resident der Noorderdistricten, om braakliggende velden aan liefhebbers in gebruik te geven tegen betaling van
vertiening, maar voor niet langer dan het leven. Toch gingen
vele velden over op kinderen en kleinkinderen van de persoonlijk daarmee begiftigden. Dat zijn de velden, bedoeld onder 2.
Onder gouverneur Van Braam Morris is dat vruchtgebruik door
Europeanen voor ieder hunner bij gouvernementsbesluit geregeld ;
velden, die men hun niet langer wilde laten, werden opgenomen
onder de tesang-velden. Zoo geschiedde ook met de velden in
vruchtgebruik bij inlanders, telkens als een gebruiker stierf.
Vele velden van uitgeweken Boniren en Soppengers werden
ook verzwegen en door de hoofden, als waren zij de vorsten des
lands, uitgegeven in „kasoewiang" aan onderhoorigen of behouden
ten eigen bate. Dàt zijn de velden, bedoeld onder 3. Wie nu
van een vorst velden krijgt, en daarvan geen tesang betaalt, is
extra-hceren- of hofdiensten verschuldigd. Opneming door een
landmeter is noodig, wil het gouvernement dien eigendom niet
gaandeweg zien verdwijnen; kasoewiang-velden, overgegaan van
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vader op zoon, heeten galoeng kasoewiang mana; en die titel
laat zich gemakkelijk veranderen in galoeng mana, d. z. bij erfenis
verkregen velden. Onze landraden wezen ze maar al te vaak toe
aan de bewerkers, omdat dezen konden bewijzen, ze van vader
O]) zoon te hebben bewerkt, en de voorzitters geen begrip hadden
van den aard van het gouvernementslandbezit.
II. Kasoewiang-vel den in Mandalle.
In December 1910 meldt de civiel-gezaghebber van Pangkadjene
in zijn tourneerapport, dat het hoofd van Galla Laoe (Mandalle,
Segeri) tachtig velden heeft, die eigenlijk „kasoewiang" en dus
van het gouvernement zijn. Toen zijn vader regent van Mandalle
was, zou deze die velden hebben verzwegen, evenals andere
velden, thans in handen van den broeder van dien regent: den
ontslagen soelewatang van Mandalle.
De gouverneur gelast dat te onderzoeken, waarop de gezaghebber verklaringen van hoofden en ouden overlegt; het is zoo!
en een briefje van den oud-soeloewatang van Mandalle, Daeng
Mamangoeng, aan den collecteur te Segeri, dat hij met zijn
broers en zusters (zes personen) niet genegen is de door zijn
vader verzwegen kasoewiang- en abaka-velden terug te geven,
daar zijn grootouders ze op eigen kosten aanlegden.
Op 20'December 1911 wordt er te Pangkadjene vergaderd;
de assistent-resident van Makassar, controleur, regenten van Labakkang, Segeri en Marang, de oud-soeloewatang Mandalle en
ettelijke 'kampoenghoofden en kampoenglieden van Mandalle zijn
tegenwoordig. De ex-soelewatang erkent dat zijn velden kasoewiang-velden zijn. Hem wordt toegestaan een deel te blijven bewerken, doch 'in tesang, te betalen aan den Lande. Van de
verdere sawahs, door hem in tesang ter bewerking afgestaan,
zullen de bewerkers de tesang voortaan aan den collecteur te
Segeri betalen. Op verzoek van den ex-soelewatang wordt bem
toegestaan, noç één jaar tesang te mogen ontvangen, daar hij
verscheidene velden verpand heeft. Uit de opbrengst der tesang
kan hij zijn schulden dan afdoen.
In een vergadering met den controleur van Pangkadjene en
de regenten van Labakkang, Segeri en Marang en den djaksa,
stemmen op 25 Januari 1912 ook de verdere erfgenamen van
den overleden regent in met de regeling. De velden zullen m
bewerking blijven bij hun bewerkers, die echter tesang betalen
aan het gouvernement. Na schatting van de kosten van eerste
bewerking der abakavelden zullen die den bewerkers worden
terugbetaald. Alleen de schoonzoon van wijlen den regent, la
Makaroempa daeng Passo, heeft nog niet toegestemd.
Deze wordt dan naar Makassar opontboden, waar hij zijn toestemming geeft.
Maar de erfgenamen bedenken zich: Op 27 Februari 1912
klagen Daeng Mamangoeng, Daeng Matoetoe, I Batari, Ikoena,

ZUID-SEEEBES

286

1 Toewo Kraeng Bodi; zij hebben er bezwaar tegen, achthonderd
vakken poesaka-sawah af te staan, welke de controleur van
Pangkadjene tot gouvernementsvelden heeft geproclameerd.
De waarnemende assistent-resident van Makassar schrijft op
8 Juni 1912, dat het proces-verbaal van 25 Januari in rechte
niets beteekent. De huidige bezitters moeten in hun bezit gehandhaafd blijven, tot een rechterlijk gewijsde ben daaruit ontzet.
III. Kasoewiang-verwarring.
De adjunct-djaksa te Segeri rapporteert op 14 November 1912,
dat zes mannen van kampoeng Kekeang klagen, dat de kasoewiangvelden in hun land door den inatoa niet eerlijk verdeeld worden :
de een heeft veel, de ander weinig, nog weer anderen beelemaal
niets; en onder de begiftigden zijn lieden die heelemaal geen heerendiensten verrichten, zooals de vrouw Indo Kani bij voorbeeld.
De djannang van Kekeang, door den djaksa van Pangkadjene
gehoord, verklaart: Te Kekeang zijn 97 heerendienstplichtigen,
maar de kasoewiang-velden zijn lang geleden door den overleden
regent van Mandalle verdeeld over slechts 25 personen, die van
2 tot 7 petaks hebben, totaal 102 petaks.
De controleur van Pangkadjene droeg 22 November 1912 den collecteur te Segeri op om, in samenwerking met den regent van Segeri
en den matoa te Kekeang, over te gaan tot een billijke verdeeling,
zoodat alle heerendienstplichtigen een gelijk aandeel zouden krijgen.
Op 3 December klagen te Makassar vier sawahboeren uit Kekeang, namens een twintigtal collega's, over het op 27 November t. v. hun aangekondigde plan van de nieuwe verdeeling. Hun
zaadpadi badden zij al gereed, dus verzoeken zij de herverdeeling
uit te stellen tot het volgend jaar.
De controleur van Pangkadjene schrijft 13 November, dat bij de
verdeeling alleen absoluut sawahloozen bedacht zijn, en dat een groot
gezin grooter aandeel kreeg dan ongehuwden en kinderloozen. De
klacht is een poging om de zaak op de lange baan geschoven
te krijgen, want eerst in Januari wordt de zaadpadi uitgezaaid.
De assistent-resident onderzoekt, hoe het elders met die begiftiging met kasoewiang-velden gesteld is.
In Maros blijken sommige kampoengs ze te hebben, andere niet.
De velden zijn nog steeds in het bezit der oorspronkelijke possessionnarissen of hun afstammelingen. De hoeveelheid bij een kampoeng is
onvoldoende om iederen heerendienstplichtige geregeld een veld
te geven.
Aangezien billijke verdeeling steeds moeilijk zal zijn en de
omstandigheden steeds wisselen, vraagt de assistent-resident:
zouden die kasoewiang-velden niet beter in tesang zijn uit te
geven? dan kon de opbrengst worden aangewend ten voordeele
van alle dienstplichtigen, tot inkoop van gereedschappen, bekostiging van feestmalen, tegemoetkoming in voeding op het werk, enz.
De controleur geeft toe, dat bet een hopelooze verwarring is
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met die gouvernementsvelden. Er bestaan mooie kaarten van,
maar de velden hebben geen vaste hoekpunten. De afgebeelde
velden zijn dus op het terrein niet terug te vinden, doordat de
dijkjes zijn verlegd of de kaart de ligging niet bepaalt ten opzichte van eenig terug te vinden geographisch punt. Tesang- en
kasoewiang-velden gingen over op erfgenamen; zonder dat het
bestuur er van hoorde. Ze werden verpand, verkocht, — en de
nemers handelden vaak te goeder trouw. Geregelde controle van
bestuurswege had niet plaats. Wil men den bezitters van kasoewiangvelden nu tesang laten betalen, dan komen er klachten, processsen,
onrust ! procureurs met en zonder meesterstitel zullen een goeden
lijd beleven ! Daarom raadt de controleur, eerst opnemers aan het
werk te zetten ter bepaling van de juiste ligging der gouvernementsgronden, en vaste hoekpunten te plaatsen ter voorkoming
van verwarring in de toekomst. Dan kan later uitgifte in tesang
plaats hebben.
De controleur van Pangkadjene schrijft 10 Mei 1913, de verwarring nog niet hopeloos t'e achten. Ook bij hem geen vaste
punten maar verplaatste dijkjes; redding brengen echter de namen,
die vast zijn, bij de bevolking bekend, en voorkomend in de registers. De kaarten, berustend bij het kadaster te Makassar, kunnen een deskundige helpen om de grenzen te reconstrueeren.
Verpanding en vervreemding van kasoewiang-velden komt veel
voor. De controleur maakte er zaken van (stellionaat), maar landraad en raad van justitie beslisten, dat er geen misdrijf of overtreding was. Vervreemding van kasoewiang-velden te goeder trouw?
Neen ! men houdt zich van den domme, en eigent zich langzaam
maar zeker de gouvernements kasoewiang-velden toe. Contrôle
op de 5000 kasoewiang-velden in Segcri en het . ? . tal in Pangkadjene is door het bestuur verzuimd! zeker! maar practisch :s
ze ook niet doenlijk. Daarvoor zou personeel noodig zijn, en betrouwbaar personeel.
IV. Ornamentssawahs in Labakkang.
De controleur van Pangkadjene rapporteerde op 26 Januari 1912
een klacht van den regent van Labakkang, dat zijn verbannen voorganger ornamentssawah's zou hebben verpand. Pandncmcrs is beduid, dat zij gouverncmentsgronden wederrechtelijk occupeeren, maar
zij kunnen 'de velden voorloopig in bewerking houden, mits tesang
betalend aan den regent, die het ontvangene zal aanwenden tot geleidelijke aflossing van de de sawah's bezwarende schulden. Met zoodanige regeling wordt doorregent en occupanten genoegen genomen.
De gouverneur hecht daaraan op 9 Februari 1912 mede zijn
goedkeuring, doch conditioneert, dat de velden behoorlijk worden
in kaart gebracht, ter voorkoming, dat ze later als poesaka-velden
worden gereclameerd door familieleden van den regent, en de
landraad zoodanigen eisch zou toewijzen.

SERIE P.

ZUID-SELEBES.
N°. 54.
S E D J A R A H DI TJAMBA (1904).
In 1904 speurde de toenmalige controleur der Bergregentsehappen een oud
Boegiiieesch geschrift, een kostbaar reliek van kampoeng Mario, regentschap
Tjamba Het was zóó heilig, dat het moment voor de lectuur met zorg moest
worden gekozen, en zinder wierook en offeranden de lezing te beginnen
heette levensgevaarlijk. Naar de beschrijving was het een rol van aan elkaar
gehechte palmbladeren, die op een soort molen werd afgedraaid; maar de
controleur zélf kreeg het wonder niet te zien, wèl I Sangkala, de onderwijzer
te Tjamba, en deze maakte er den controleur een afschrift \ a n ; en Intje
Moehijdiddin, de schrijver van het controleurskantoor, leverde een Maleische
vertaling.
Hier volgt die vertaling. Het is een geschiedverhaal, met hier en daar
sporen van adatrecht, dat mogelijk nog wat ouder is dan Roelof Blok's „Beknopte Geschiedenis van het Makassaareche Celebes en Onderhoorigheden".
Echter heeft het betrekking enkel op de Bergregentschappen en naaste omgeving; maar daaromtrent is het dan ook uitvoerig. Het scheen ondoenlijk
de opmerkingen over adatrecht uit te lichten uit het geheel.

Inilah hikajat radja jan g mendjelema di-Pasaka
sedjarah di-Tjamba.
Hamba berdjedjak diboemi dan bernaoeng dibawali langit,
minta ampoen pada radja radja poerbakala; djangan sahaja boesoeng, toelat, menjeboet nam anj a radja-radja jang mendjelema
di-Pasaka berpoetera tiga orang laki-laki belaka; maka ketiganja
poetera radja 'it o e, kepadang memboeroe babi; andjing perboeroean poetera jang soeloeng menangkap seekor babi'di-Kobanri;
nama sekarang TobonggaE tatkala andjingnja poetera jang soeloeng telah menangkap babi, maka oedjarlah : „disinilah sahaja
pilih boeat tempat tinggal, sebab Dewata memberi rezeki sahaja
disini". Esoknja pagi-pagi ketiganja berangkat poela menoedjoc
ketimoer arah ke-Madjene; sekarang Mario, waktoe tiba kesana
jang tengahpoen, menangkah babi andjing perboeroeannja; maka
oedjarlah djoega: „sahaja pilih djoega tempat ini, boeat tempat
tinggal sebab Dwata memberi rezeki sahaja disini". Esoknja
poela pergilah ketiganja ke-Soempatoe; sekarang Tjampoelili,
maka jang boengsoepoen, menangkap djoega babi andjingnja;
maka oedjarlah djoega: „sahaja pilih, djoega tempat ini boeat
tinggal sebab Dwata memberi rezeki sahaja disini".
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Setelah soedali maka jarig boengsoe pergilah mentjahari bamboe boeat melemang, maka ia memperoleh seroeas bamboe betoeng
berisi seorang perempoean elok parasnja; maka ketiganja poetera
radja berkenanlah akan memperisterikan perempoean itoe. Maka
menjahoetlah perempoean itoe: „barangsiapa boleh naik diroemahkoe, ialah kelak mendjadi soeamikoe"; daiisebab itoelah
kesemoeanja menempoeh boekit Pottobokë dan didapatnjalah
i'oemah perempoean itoe bertiang asa tidak bertangga, maka
poetera soeloeng dan tengah masing-masing hendaklah naik; tetapi
tatjakap, melainkan jang boengsoe boleh naik sendiri; oleh
karena itoelah maka ialah djoega memperisterikan perempoean
itoe dan tinggallah di-Soempatoe.
Maka jang soeloeng pergilah ke-Bongga; jang tengah pergilah
ke-Madjene (Mario) masing-masing tinggal pada tempat kediamanja beranak tjoetjoe; dan daripada anak tjoetjoenjapoen dikawinkan sehingga penoehlah orang tanah tempat kediamannja.
Hatta maka poetera radja ketiga bersaudara masing-masing
memboeatlah negeri, kebon dan sawah, sebelah oetara kali, terbahagi doea: Bongga dan Madjënë. Sebalah selatan soengai bilangan Soempatoe. Maka jang tinggal di-Bongga ia membawa
anaknja ke-Tjiborong.
Maka datanglah oetoesan dari sanak keloearganja, akan memberi
tahoe soepaja berpakat, bersanak seloeroeh Tjamba, berpakatlah
orang-orang di-Tjamba dan boeatlah adat karadjaän dan masingmasing negerinja menegoehkan adat lembaganja dan masingmasing poetoeskan hoekoemannja pada negerinja dan djalan melenggang, masing-masing tinggal destarnja mana-mana soeka
ikatannja dan dihantarkan toembaknja dan dibawakan rantang
tempat makanannja; masing-masing dipangkoekan poeannja dengan
kemoeliaännja masing-masing sampai oetoesan radja Goa datang;
maka jang semboet, ialah membari tahoe pada segala saudaranja.
Ada'poen jang diam di-Mario berpoetera tiga; jang soeloeng
seorang perempoean, jang kedoea laki-laki dan jang boengsoe
perempoean ; maka jang soeloeng keradjaän di Gattarang, jang
tengah keradjaän di-Madjënë, dan jang boengsoe keradjaän di-Oeroe.
Maka ketiga bersaudara menentoekan masing-masing watas
negerinja; sebelah barat boekit sebelah timoer, bahagian Gattarang, sebelah timoer bahagian Mario, sebelah timoer hoetan bahagian Gattarangpatoe sampai Babasal o ; sebalah oetara bahagian
Gattarangpatoe lagi, sebalah selatan bahagian Mario sampai
Loepparanglantjcngë. Sebelah oetara soengai, ialah bernama TalloempanoeaE.
Maka ajahnja memberi naçihat poeteranja jang tinggal di-Gattarang: „toeroet bagaimana kehendak adikmoe, sebab anakda
perempoean dan Padoeka adinda laki-laki". Demikianlah perdjandjian tiga bersaudara.
Adapoen jang naik keradjaän di-Mario, ada empat poeloeh
poeteranja ; tetapi tiada anak permaisoerinja, maka diantara se31
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kalian poeteranja h an j a poetera pada perempoean garanja diHoelo-lioelo ialah diberi poesaka jang tentoe dan diberi koeasa
didalam astana; tetapi dari adat radja-radja disamakan djoega
atas keëmpatpoeloehnja. Babaroe ada anak permaisoerinja tatkala
diperisterikan anak radja Tjiborong jang bernama We Saani,
tiga bersaudara, jang soeloeng naik keradjaän di Pakoe bergelar
Poeatta MatinroE ri Sëga, jang kedoea bernama La Mappasorë,
tetapi ada anak radja dari Boeloe-boelo berselisih dari harta
poesaka bersanak; dari sebab itoe ia tinggalkan tanah airnja;
berpindah ke-Mario, ialah diperisterikan oleh La Mappasorë, maka
dlahirlah SipibassiE ia djoega bernama La Waraäpi dan ia djoega
bergelar MatinroE ri boeloena; adik dari La Mappasorë, itoelah
We Saani jang mempersoeamikan aroeng Mario, maka ia beroleh
seorang poeteri bernama Apoengmangenrë, agar itoelah SipibassiE
bcrsepoepoe sekali dengan Apoengmangenrë, maka Apoengmangenrëlah mempersoeamikan aroeng Malawa, maka saudaranja
jang empat poe!oeh masing-masing djabatannja: ada mendjaga
langit-langit, ada jang mendjaga kipas boendar dari daoen lontar
(bahasa Boegis „simpa") ia djoega boeatkan roemah dan bawa
tocmbak dan ialah mengoesoeng kalau ada peralatan ; tetapi
tiada membawa alat keradjaän sebab terhitoeng bangsawan belaka.
Tatkala Apoengmangenrë habis kawin, ia toeroetlah soeaminja
ke-Malawa, tetapi disana, ia tiba dibalaironghkctji ; boekan astana,
djadi permaisoeri itoe ta^maoc naik kebalai itoe dan ia bilang:
„sahaja tidak senang sebab agaknja kita tiada setinggi bangsa,
sahaja tinggalkan astana sahaja, maka sahaja dapat roemah
toean balairang ketji", kalau toean soeka sahaja naik roemah,
silakanlah toean pindjam roemah anak bocah dan disana sahaja
menoempang; baharoe toean bikin astana; kalau astana itoe
soedah selesai, baharoelah sahaja naik. Maka ia naik roemah
didoesoen Tjallo. Adapoen aroeng Malawa berniatlah menebang
kajoe; tetapi tiada kajoe di-Malawa, hanja di-Reatowa ada dan
kebetoelan aroeng Reatowa djoega tidak ada ; ia rnengoendjoengi
karaeng Bârosa. Dari sebab aroeng Reatowa tiada, maka ia pergi
kepada aroeng Oeloedaja, karena ia bersaudara dengan aroeng
Reatowa. Maka oedjarlah aroeng Malawa: „sahaja berniat menebang kajoe di-Reatowa; maka karib kita tiada". Maka menjahoetlah aroeng Oeloedaja: „pergilah toean menebang; kalau
oerang Reatowa datang, maka ia moerka, boekan sahadja toean
dimoerkai, kitapoen djoega toeroet"; dari sebab itoe aroeng Malawa pergi menebang knjoe. Belom diseret kajoe-kajoeannja, maka
aroeng Reatowapoen ada datang dan dilihatnja beberapa kajoekajoean bekas ditebang lintang-poekang. Maka oedjarlah aroeng
Reatowa: „siapatah perboeatan demikian selama sahaja tidak"?
Maka adalah jang menjalakan : „aroeng Malawa jang menebang",
laloe moerkalah aroeng Reatowa dan belom sampai keroemahnja,
maka ia soeroeh ambil kapak dan potong itoe kajoe; maka dari
sebab itoelah kedoea radja itoe berselisih karena aroeng Malawa
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morka djoega; serta katanja: „timboellah hal jang täkoesoekai".
Makaoedjarlah aroeng Oeloedaja: „sahajapoen tiadalah djoega diindahkan di-Malawa ini; bersiaplah, nanti kita toeloeng berperang".
Adapoen aroeng Reatowa minta bantoe kepada karaeng Baraga; maka karaeng Barasa menitahkan hoeloebalangnja jang
bernama La Kattaibahi akan membantoe aroeng Reatowa. Maka
aroeng Malawa minta bantoe kepada aroeng Oeroe ; maka aroeng
Oeroepoen menitagkan hoeloebalangnja jauh bernama Tjambang
Kaloempang akan toeloeng aroeng Malawa.
Tatkala Tjambang Kaloempang tiba di-Malawa, djadilah perang
itoe, maka bertemoela La Kattaibahi dengan Tjambang Kaloempang; tetapi La Kattaibahi takoet, sebab ia moerid dari Tjambang Kaloempang'; djadi petjahlah perangnja aroeng Reatowa
dan ditäloekkanlah tanah sebelah barat dari boekitnja sampai
Malawa; sehingga boekit bersamboeng, sebelah barat perentah
Reatowa. Setelah habis perang dari tiga negeri itoe, maka terpisahlah sebelah timoer dan sebelah barat boekit.
Hatta adapoen aroeng Malawa moelai kombali menebang kajoe;
belom selesai betoel astananja maka naiklah aroeng Mario. Adalah beberapa orang hambasa-hajanja ditinggalkan di-Tjallo; dari
sebab itoelah kata orang: „astana di-Malawa aroeng Mario empoenja sebab ialah diboeatkan".
Maka radja itoe berpoetera tiga orang; jangsoelang bernama La
Oengatasi, adiknja bernama La Mappalappa, jang boensoe seorang
poeteri bernama Wesangkawana ; ialah mempersoeamikaii aroeng Matadjang, ialah toeroenan aroeng Saotenga. Tatkala poetera dan poeteri radja soedah akilbalig, maka ia masing-masing beroemah tangga.
La Oengatasi pergi ke Mario tinggal, La Mappalappa tinggal
diam, di-Malawa. Maka timboellah dalam pikiran aroeng Malawa;
sekarang anakda telah beroemah tangga, maka dititahkannja
poeteranja jang ada di Malawa: „baik anakda kebiri kerbau;
sebab kerbau jang berpoenoek nakal, djarang dialahkan, ia sahadja mengalahkan dan merompak sehingga banjakkali mematahkan kawannja; jang sedemikian itoe mengadakan kesoesahan
belaka", dan ia kasi tahoe djoega pada poeteranja jang ada diMario: „djangan anakda sampai ketiadaan, kerbau jang tersangkala (terpasoeng) pada lehernja; baharoe tcrmasjhoer negeri djikalau selamanja ada kerbau terpasoeng".
Arkian tatkala aroeng Malawa sakittoea, maka moesjawaratlah adat
akan menghadap toeannja dan mempersembahkan : „sekarang doeli
tocankoe adalah dalam sakittoea; djikalau toeankoe mangkat, jang
manalah poetera toeanka jang akan mengantikan diatas tachta
keradjaän."
Maka bcrtitahlah aroeng Malawa kepada sekalian orang Malawa:
„sekarang sahaja tidak bisa tentoekan ; melainkan barangsiapa pocterakoe jang tjakap mengalatkan kerbau tersangkala lehernja setia])
waktoe bagimana adat kebiasaan dan paralatan radja-radja waktoe
mangkat, ialah menggantikan sahaja diatas tachta keradjaän".
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Tatkala aroeng Malawa mangkat, maka ratalah ditjahaiï didalani seloeroeb tanah Malawa kerbau jang tersangkala lehernja,
maka tiada diperoleh ; maka dimintalah pada poeteranja jang'
ada di-Mario; maka poetera radja itoe menjahoet: „ada banjak
kerbau sahaja tersangkala leher, walau sepoeloeh ekor ada
djoega." Maka La Mappalappa menjahoet: „silakanlah kekanda
soeroeh ambil boeat peralatan Padoeka ajahanda; karena Padoeka
ajahaada berwaeiat tatkala hidoepnja, minta diperalatkan kerbau
tersangkala leher." Oleh karena itoelah La Oengatasi ke-Mario,
ambil kerbaunja jang tersangkala leher boeat diperalatkan Padoeka ajahanda almarhoem, bagimana adat kebiasaan radja-radja;
oleh sebab itoelah maka diangkatlah radja di-Malawa La Oengatasi dan La Mappalappa berangkat ke-Mario akan djadi radja disana;
tegai itoelah maka timboellah boeah moeloet orang: „jang berdiam di-Malawa, orang Mario dan jang berdiam di-Mario, orang
Malawa." Tatkala kedoea radja itoe berganti tachta keradjaän,
bei'djandjilah demikian : „pada kedoea pehak pintoe kita terboeka,
anakboeah boleh bolak-balik tidak obahnja; kalau radja tiba,
disamboet radja ; anak radja djoega anak radja, anak bocah
djoega anak boeah, hambasahaja djoega hambasahaja; kalau
harta benda tinggal pada tempatnja, orangpoen tiba seakan akan
roemahnja sendiri, kalau kerbau, masok seperti dalam kandangnja sendiri."
Adapocn a:sal radja di-Mario, boendanja orang Tjamba ajahnja
orang Malawa, berdjivva di'Tjamba beranggoeta di-Malawa, lengan
kanan di-Tjamba, lengan kiri di-Malawa, kalau di koekoem boekan
dengan atoeran jaug oemoem, anak radja radja di-Malawa toeroet
belaka menangoeng keberatan. Demikianlah perdjandjian kedoea
radja itoe bersaudara; boleh radjah di-Malawa djadi radja Mario
djoega, radja di-Mario boleh di radjakan di-Malawa.
Jang bertachta keradjaän di-Malawa, berpoetera doea orang
laki-laki; seorang bongkok dan seorang loempoeh. Setelah mangkat aroeng Malawa maka kedoea poetera radja itoe berselisih lab ;
sebab masing-masing maoe mendjadi radja.
Maka orang Malawapoen pergilah ke-Mario; mempersembahkan
perselisihan kedoea poetera radja; sebab masing-masing hendak
diradjakan dan pohonkan Padoeka aroeng Mario ke-Malawa
menjelesaikan perhiroe-haraän itoe, atau „Padoeka toean sahadjalah
diradjakan, sebab jang dipertoean di-Malawa telah-mangkat ;
patik-patik sekalian loenggoe titah tocankoe sahadja."
Maka Padoeka aroeng Mario berangkatlah ke-Malawa. tatkala
ia tiba ke-Malawa, maka didapatnjalah kedoea anakanda agak
berperang, maka didamaikanlah ; ada jang diangkat pehak oetara
dan jang lain keselatan, maka laloe radja itoe bertitah : „demikian poetoesan kita; kita minta anak boeah sekalian menegoehkan ;" inendjadilah doea keradjaän di-Malawa. Maka ada seorang
poetera radja Mario pada isterinja di^Sabila bernama I Toria,
maka ialah memangkoe keradjaän dan mendjadi oetocsan jang

293

ZTJID-SELEBES

bidjak akal sempoerna, boleh dipertjaja berdajaoepaja nientjakari
kesentosaan negeri, dan ialalî mempoesakai ri Adjoetanengé.
Setelah selesai perselisihan itoe, kombalilah aroeng Mario.
Alkissah ditjeriterakan poela oleh jang empoenja tjeritera ada
seekor tikoes poetih aroeng Tjenrana. Adapoen tikoes itoe berdoreng seoepama emas, maka pada soeatoe harie tikoes itoe
terlepas dan lari teroes ke-Tjiborong, maka aroeng Tjiborong
tangkap tikoes itoe dan di-semboenikan. Tatkala tikoes itoe lepas,
aroeng Tjenrana menjoesoel tikoes itoe sampai di-Pakoe; aroeng
Pakoe mengakoe itoe tikoes ia poenja sendiri, maka moerkalah
aroeng Tjenrana dan menjerang Tjamba; maka orang Tjamba
mengalahkan perangnja dan tinggalkan tanah airnja pergi kcSengkaE, maka SipibassiElah mengerahkan orang Tjamba membawa ke-Mario dan didjagainja lembah goeuoeng kebarat dan
orang Mario dikerahkan ke Lappapai memboeat koeboe. Maka
orang Tjenrana menjeranglah ; pada waktoe itoe empat poeloeh
sahadja orang Mario; maka seorangpoen tiada loeka.
Maka oedj riah aroeng Tjenrana: „sekarang kita salah atoeran;
sebab kita soedah tempoeh' boekit djadjahannja, maka belom kita
berhenti menjerang", dari sebab itoelah orang Tjenrana balik
kambali kenegerinja. Maka pada ketika itoe, terdengarlah chabarnja radja Goa berperang dengan tiada poetoes dengan karaeng
Maros. Maka MatinroE ri boelocna minta pada sepoepoe sekalinja:
aroeng Mario, akan membawa orang Mario ke-Maros akan tjahari
daja oepaja; soepaja sentosa negeri Tjamba.
Maka oedj arlah aroeng Mario : „mana-mana titah toean, orang Mario
djoen djoeng"; esoktvja berangkatlah ke-Maros, 70 orang berteman
dan 1000 orang jang tinggal djaga negeri. Ketika ia berangkat, ia
berdjalan merantau pendakian boekit kebarat, maka ia dapat anak
aroeng Saolampë beserta dengan ra'jatnja menggali tonggak astana
di-Bongga; maka iapoen ditangkaplah serta diikatnja dihantar.
Maka orang Tjamba itoepoen disoe-soellah oleh orang Tjenrana; maka didapatlah orang Tjamba dikali Madëngë (salo Madëngë) dan baliklah mengasah alamannja; maka temkat itoe
diseboet sekarang: „Angngasange", maka orang Tjenranapoen
moendoer, laloe MatinroE ri bocloena berdjalan teroes dan singgah menginap diastana di-Balotji, maka orang Tjenranapoen tiba
disana djoega; menjoesoel anak toeannja. Adapoen anak radja
itoe (anak aroeng Saolampë) dikebathan dikolong roemah dimana tiang; maka sekalian räjat diperentahkan kela hadjat besar
dan ketjil atas anak radja itoe. Tatkala orang-orang Tjenrana
melihat hal jang demikian' itoe, maka naiklah ke-astana menhadap
dan pohonkan soepaja anak radja itoe dibebaskan daripada sangsara itoe ; serta berdj'andji akan mempersembahkan beberapa harta
benda sehingga menoetoep seloeroeh badan radja itoe kalau doedoek dan emas setinggi radja berdiri. Maka oedjarlah Padoeka
MatinroE ri boeloena: „harta benda kau berikan sahaja, boleh
habis; emas kau berikan, habis sahaja boeat belandja dan makan,
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melainkan sahaja minta lembah goenoeug kebarat sehingga ketanah tambah disocngai Tancte." Maka menjcmbahlah orang Tjenrana: „baiklah toean; sebab toeankoe sendiri empoenja; walau
harta benda sekalipocn Padoeka toean soedi, hamba persembahkan djoega." -Selelah itoe, orang Tjenrana menjemboet anak
radja itoe. Maka pada keesokan harinja, MatinroE ri boelana
berangkat kc-Maros dan bertenioc dengan karaeng ri Goa (radja
Goa) diBoeloe Sipong. Maka bersabdalah radja Goa: „Apa makçoed aroeng Tjampa tiba kemari?" Maka menjahoetlah aroeng
Tjampa: „sahaja persembahkan soeatoe sangsara. oleh karena
moesoeh telah menempoeh sahaja dengan haibatnja sehingga
orang Tjenrana itoe tiada bebaskan lagi patik-patik ; dari itoe
maka patik lari kegoenoeng; iapoen menenipoeli poela." Maka
sabdalah radja Goa: „baiklah karaeng Madjene" (MatinroE ri
boeloena). Tatkala orang Maros berkoempoelsemoeanjadi-Kaloekoe,
maka ditenipoehlah oleh radja Goa dan karaeng Madjene. Maka
oedjarlah radja Goa: „kalau selesai perang kita ini, nanti kita
bersama-sama ke-Tjamba".
Maka menempoelilah orang Goa dan orang Tjamba ke-Kaloekoe
berperang; maka berganti-gantilah mocndoer-mandir, makaorang
Boegispoen soesoenlah pikoclannja boeat seperti tembok kocboe;
tatkala mengedjar diangkatlah poela pikoelannja itoe dengan
sekedjap hilanglah benteng- itoe. Maka orang-orang Marospoen
persembahkan kepada toeannja: „ada adjaib moesoeh; anak
kejangankah atau insankah gerangan?! sebab kalau berperang,
dengan sigeranja sedia bentengnja; kalau memboeroe moesoeh
dengan sigera djoega dinjahkan bentengnja". Maka karaeng
Marospoen ke Ladjang-ladjang memboeat benteng dan dilihatnja
benar sembah räjatnja, laloe bertitah kepada ràjatnja: „baiklah
orang-orang Maros sekalian menjembah ; sebab itoelah agaknja
jang koemimpi diperadoean : doea batockepalanja dan besar bidji
dzakarnja, tempat bernaoeng segala orang Maros"; darisebab
itoelah maka menjembahlah orang Maros dan terima kealahan
diserahkanlah kepada MatinroE ri boeloena boeat diperentah:
Mand jailing, Mannoeroeki, sampai Boeloe Sipong perhinggaän
kali Paranggi teroes ke-Kaloekoe semoeanja perentah Tjamba.
Maka bersabdalah radja Goa kepada karaeng Madjene: „baiklah
kita berangkat doeloe ke-Goa melepaskan kaoel, dan djikalau
selesai peralatan itoe, baharoelah kita ke-Tjamba" ; maka menjembahlah karaeng Madjene: „ampoen toeankoe; bagimanalah
gerangan hal patik-patik toeankoe jang mendjaga negeri; sebab
selamanja diserang oleh orang Tjenrama" ; oleh sebab itoelah
maka radja Goa itoe bersiap ke-Tjamba. Maka tatkala baginda
radja itoe sampai di-Pattirongë ia ditegah disana, tiada diloeloeskan melintasi tempat itoe, djadi ia berangkat ke-Gilingang
akan berdjalan, maka karaeng Balotji (Balleanging) melarang
memboenjikan alat keradjaän; darisebajb itoe maka diperhentikan
berboenji alat keradjaän, baharoe berdjalan di-Balleanging dan
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sampai di-Angingkanging, babaroe moelai poela berboenji gandang
dan tjauang, napiri, maka oedjarlah karaeng Balotji: „sekarang
'radja Goa soedab liwat" ; tetapi ditahan poela di-Atjeli ; djadi
ia keoetara berdjalan di-Kenrange babaroe diketahoei orang ia
soedah tiba di-Tjamba, tatkala ramai berboenji alat keradjaän
dipendakiau goenoeng Matjonggi ; dari sebab itoelali orang Boegis
seboet „Madëngë", maka orang Tjenranapoen bilang: „sekarang
radja Goa soedah tiba di-Tjamba".
Tatkala sampai di TobonggaE, maka orang Tjenrana menoetoep djalan air. Maka oedjarlah karaenge ri Goa kepada karaeng
Madjene: „barangkali ada air lain jang kita bisa dapat!' Maka
menyembahlah karaeng Madjene: „ada djoega air banjak; tetapi
sekat tempat moesoeh kita", maka radja Goa menjahoet: „maksoed kita akan bertemoe moesoeh"; dari sebab itoelah i a keselatan membangoenkan pondok pada sebelab timoer sawah bihiE
dan diseranglah Tjampoelili; dari sebab orang Bongga bersetia
menerima oedjoeng sendjata, maka dialahkanlah Tjampoelili dan
orang Tjenranapoen alahlah.
Setelah selesai perang itoe, radja Goa bertitah katanja: „hai
aroene- Madjene! ambillah isinja dan sahaja anibel tera-tapnja .
Maka meiijembahlah karaeng Madjene: „hamba harap toean ambil
isinja beserta dengan teratapnja, patik mohon kebawah doeli
Seri Padoeka toeankoe kalau ada kerandjang tempat hajam
patik bertelor dan teratap tempat hajam patik; patik pohonkan
diangan diambil dengan tiada setahoe si empoenja, dan dan
pematang sawah patik loeroes anthahkan hengkang bengkok
diangan diobah dan minta djangan ditoeloeng hajam patah dan
diangan berdaoen kajoe mati". Maka bertitahlah radja Goa:
„silakanlah pilih atsal bangsawan, ke-Tjenrana memilih tempat
soepaja dipilihnja masing-masing soekanja sendiri; agar soepaja
ada djoega toeroenan radja Tjamha disana.
Maka jang dipilih jaitoe: jang tiada tertioep angin perang
dan tidak kena panas matahari dimedan dan jang tidak tjampoer perang itoe jang tidak kenangkan ia soedah tertawan,
maka orang Tjamba jang pilihan itoe, menjeberanglah soengai
ke-Alloe, Bitjoing; menandai tanah jang hertoeab. Maka diseboet
orang itoelah ketiga orang pilihan hoekan abdi radja Goa diam
di Tjenrana; baharoe djoega poetera radja memilih tanah tempat
berdaoen pandji-pandji, maka jang ditandai poetera radja itoe:
SappaE, Sapp'aE perentah aroeng Parrang, Bawampanjo, Bawampeneki dan KassiE; tetapi segala tempat pandji-pandji itoe,
habis didjoeal belaka, melainkan karaeng Tancte tadjocal tempat
pendirian toenggoel pandji-pandji-nja.
Adapoen TjallegoE ialah didjaga orang Tjenrana dan anak
boeah Tjakempong kesemoeanja dibawa dengan air terisi dibamboe betoeng, jaïtoe: „Dodo di HaroeE dan Botjo di Saloladjoa.
Setelah selesai hal itoe, maka radja Goapoen kombalilah. Maka
pada waktoe itoe ada seorang pcrempoean tawanan jang djoega
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orang Tjamba; jaïtoe orang- Patanjaniang ditawan oleh orang
Bongga, maka MatinroE ri boeloena kombalikan tawanan itoe
dan diangkatnja istcri gara, maka ialah medlaliirkan Dappinang
jang diangkat radja di-Tjampoelili dan MatinroE ri boeloena
keradjaän di-Tjamba. Adapoen baginda radja ini (MatinroE ri
boeloena) hendak mcmerentah seloeroeh negeri, sebab ianja
meloepoetkan dari sangsara, tanah Tjambah; tetapi ada djoega
seorang_ anak perempoean dari MatinroE ri SingkaE diangkat
anak piara aroeng Bantopanno jang mempersoeamikan aroeng
Padanglohe; oleh sebab itoelah aroeng Padanglohc menoengkat
anak piaianja itoe dan terbahagi doealah keradjaän di-Tjamba,
radja MatinroE ri boeloena keradjaän di-Pattiro dan poeteri
MatinroE ri SingkaE keradjaän di Patoekoe sampai kinilah
aroeng Padanglohe mandja; sebab ia menoengkat anak piaranja
itoe. Maka pada masa itoe berdirilah doea keradjaän dan dibahagi
perkakas roemah dan bahagian tanah, 12 orang dajang-dajang,
masing-masing diambil anam seorang. Maka SihiE didjadikan
empat bahagian; seseorang doea bahagian. Makkalanang toeroet
Pakoe dan Tjaballa toeroet Pattiro, maka aroeng Pakoe bikin
astana; aroeng Pattiro bikin roemah besar.
Adapoen MatinroE ri boeloena pergi ke-Mario pada sepoepoesekalinja katanja: „sebab sekarang ada doea bersanak keradjaän
di-Tjamba disebabkan djerih paja orang Mario; memohonkan
bantoean pada jang lehib gagah perkasa ; ja sanak saudara silakanlah djoega loeloeskan kita berdoea keradjaän di Mario, biarlah
sahaja memerentah bahagian barat". Maka' keradjaän inilah jang
damai sepakat semoeanja orang mengoetjap: „keroesoemangat
atasnja"; tertimpa la'natoellah radja jang hianat atas ra'jatnja
mengambil barang amanat, ra'jat dan sebaginja, mana-mana tiba
rajat, samalah belaka, Pattiro dan Mario samalah tiada bedanja;
dari ajapan orang Mario, ia djoega ajapan orang Pattiro, mok
(djiwawot) orang Mario, ia djoega mok orang Pattiro, terboeka
pintoe kadoea pehak boeat bolak-balik oematnja; pehak insan
sejoegianja ia tiba keroemabnja sendiri, dari harta bedna sejoegianja
tiba katempatnja sendiri, kerbau masoek seperti kandangnja sendiri,
kalau Mario menanggoeng sakit, sakit pajalah hampir mati, Pattiro;
pagi-pagi Mario mati, Pattiro mati waktoe sore.
Maka djikalau ada terbakar tapak tangannja; sebab mendapat
marahabaja, antahkan Pattiro antahkan Mario, maka ketinggalan
lagi doea ra'jat, diambil seseorang satoe; demikianlah perdjandjian jang tegoeh antara orang Mario dan Pattiro dan berdirilah
doea keradjaän ; di-Mario 12 bidoeanda, maka diambilnja 6 seorang
dan 7 djalan air diambil semoeanja, djikalau air dari selatan,
kepoenjaän radja bahagian timoer.
Sebelah oetara soengai, berdoea radja dibahagian barat dan
dari goenoeng barisan itoe djoega dibahagi doea; jang dari soengai kepoenjaän aroeng sebelah timoer.
Arkian pada soeatoe hari, radja bahagian barat pergi, menoeba
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ikan pada bahagian kali Loepparanglantjeng dengan tiada setahoe
aroeng rilaoeE; dari sebab itoelab ia dimoerkai dan dissoeroehnja enjab aroeng riadjae; sebab ia rasa maloe, maka ia teroes
pergi; walaupoen pemikoel rantannja tiada ditoenggoeinja lagi
pada tempat orang banjab itoe. Maka Bongga itoe dibahagi
doealab ; poesaka aroeng' rilaoeE sampai ArasoE menjoesoel tepi
hoetan ketimoer sampai oeloenna Labba rilaoeE; pada pertengahan ArasoE ketimoer sampai kebatang air, poesaka aroeng riadjaE
sampai goeha menoeroet tepi soengai ketimoer sampai tjabang
soengai, poesaka aroeng rilaoeE.
Hatta tatkala Padoeka MatinroE riboeloena beristeri di-Mamapang; makadjadilah We Wellanglangi, jang kedoea La Makaraku,
We Massinaoe, We Soelooeleng dan jang boengsoe bernama We
Saboekati, ialah toeroenan Galla dan aroeng Lembang. We Soelooeleng keradjaän di-Salanra, We Wellanglangi keradjaän di-Mamapang, maka bertitahlah Padoeka baginda MatinroE ri boeloena:
„ja anakda La Makaraka pilihlah mana-mana anakdaperkenangkan;
baik anakda keradjaän di Pattiro dan Padoeka adinda di Mario ;
atau anakda di-Mario dan Padoeka adinda di-Pattiro." Maka
mcnjahoetlah La-Makaraka: „ampoen toeankoe ; walau ma moer
Pattiro dan koerang ma'moer Mario hamba pilih Mario; sebab
Mario memperoleh Pattiro". Maka keradjaänlah di-Mario La Makaraka dan dapat poesaka ri peringë, di malisoe dan malampe;
sedemikianlah adanja.
Maka We Massinaoe keradjaän di-Pattiro dan ialah mempersoeamikan aroeng Pattiro, maka berolehlah doea anak; jang
soeloeng bernama karaeng Pakai jang djadi keradjaän djoega
di-Mario dan jang boengsoe itoe ialah toeroenan goeroe Kallo,
goeroe Tongeng dan ialah dapat poesaka ri peringe dan malisoe
bahagian timoer; malisoe telah dikoerniakan oleh aroeng riadjaE
kepada aroeng Padanglobe oentoek bakti Ampang Garoppa; ialah
digantikan di-Madjangrako; selatan malisoe sebelah barat, bahagian aroeng rilaoeE di-Mario.
Adapoen karaeng Pakai beristeri kabarat pada bagahian oetara
Rongga; serta dibawanja segala alat keradjaän dari Mano dan
diserahkan djoega padanja alat keradjaän di Bongga; maka ia
bereloh seorang poeteri bernama We Tjabelong. Beristeri poela
karaeng Pakai'ke-Matadjang, memperisterikan I Poete nama gelarnja doeng Kebo ; maka disini ia beroleh djoega seorang poetera
bernama karaeng MaparoE. Setelah karaeng Pakai mangkat, belom ada anaknja jang sampai oemoer; belom bisa berpikir melainkan I. Tomalokoe sahadja memangkoe negeri sebab aroeng
riadjaE beroleh djoega anak; maka anak radja itoe mendapat
poesaka Lappapadoka.
Sjahadan adapoen We Massinaoe keradjaän di-Pattiro raempersoeamikan aroeng Noesq,; setelah dihantar ke-Noesa, maka
anak boeah di-Noesa menanggoeng berat memtoean radja Tjamba; sebab kalau santap dikipas dan dipegangkan dian pelitanja
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dan kalau berangkat kemana-mana, dioesoeng. Maka selama ia
berlaki isteri tiada raemperolah anak; dari sebab itoelali dikombalikan alat keradjaännja, sampai di-PasaloeE sahadja aroeng
Noesa menghantar dan disanalali ia toenggoe poetoesan. Waktoe
aroeng Noesa telah terima harta poetoesan, maka kombalilah ia
kenegerinja dan dipaloe oranglah genderang keradjaän. Kemoedian dari itoe adalah doeatiga radja mengoetoes minta akan
kawin; jaitoe seperti karaeng Balotji; tetapi tiada diambil baik.
Maka poetera soeloeng aroeng Mario jang bernama La Mappalappa minta djoega dan ialah diterima dengan segala baik
akan kawin.
Hatta maka oedjar We Massinaoe kepada We Salima isteri
aroeng Oedjoeng: „daengna J. Kama memperisterikan aroeng
Tjampoelili jang bernama daeng Patjona, maka diaturlah Tammissengemette dan Sanre daeng Manoe". Adapoen Tammissengemette diperisterikan oleh aroeng Patimpëng, maka aroeng
Pathnpcnglah memboeat sawah di-Matasalo dan di KassiE; tetapi
tiada beroleh poetera maka bertjirai djadi berbahagilah harta
benda, Tammissengemette dapat di-Matasalo dan aroeng Patimpëng dapat di KassiE, titapi tatkala aroeng Patimpëng hendak
poelang kenegerinja, maka didjoealnja bahagurnnja. Maka dipohonkanlah aroeng Malawa akan membeli sawah itoe sebab tanah
airnja di-Mario.
Adapoen Tammissengemette bersaudara I ïobissoemalotong dan
ialah ke Patanjanying memperisterikan anaknja bila-bilaE (anakkepala) ialah medlahirkan anak laki-laki bernama I Pakori bergelar
aroeng MalopoE dan ialah mendjadi aroeng di-Mario. Tatkala
Tammissengemette telah mangkat, maka sepakatlah segala adat
di-Tjamba mohon kepada aroeng MalopoE mendjadi radja. Maka
menjahoetlah aroeng MalopoE: „sekarang tiada boleh lagi ditjampoer keradjaän di-Pattiro; sebab daeng Pawero soedah membikin soeapan.
Adapoen daeng Manoe empat bersaudara; jaïtoe : daeng Mabela,
Sappo dan We Tanriodang. I Sappo ke-Boere, We Tanriodang keOeloegaloeng dan ialah medlahirkan Soenang toeroenan aroeng
Radja. Maka daeng Manoe memangkoe sahadja dan iaberbakti di Goa ;
disanalah ia beristeri dajang-dajang. Maka ia mempersembahkan
kepada radja Goa": „Kalau nanti sahaja mati; tentoe bertangkarlah
kemanaän sahaja, dari sebab keradjaän sahaja; manalah lebih baik
kemanaän pehak saudara dan kemanaän dari pehaksepoepoesekali?"
Maka oedjarlah radja Goa: „lebih baik kemanaän anak saudara
dari kemanaän anak sepoepoesekali".
Adapoen daeng Manoe ia soedah bervvaciat kepada aroeng
Tjampoelili dan aroeng Soempatoe; mengatakan: „kalau sahaja
nanti mati, bawalah anakmoe menghadap radja Goa".
Tatkala daeng Manoe soedah mati, maka aroeng Oedjoeng
minta timbangan kepada poeatta MapoE; „bagimanalah pikiran
toeankoe sekarang, sebab matilah jang dipangkoe dan pemang
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koenja; baiklah toean diangkat radja dan hambalah menoengkat".
Maka djawab aroeng MalopoE: „sahaja tiada patoct nieiidjadi
radja, sebab segala keradjaän sahaja soedah dibikin soeapan
daeng Pawero; lebih baik toeanhambalah, dan nanti sahaja
menoengkat; sebab daeng Manoe patoet djoega mendjadi radja,
maka ia menoengkat sahadja".
Maka dari sebab itoelah daeng Pawero diangkat radja dan
ia dihantar ke-Goa. Pada ketika itoe aroeng Soempatoe dan
Tjampoelili berangkat djoega ke-Goa membawa Si Soenang;
daeng Pawero tiba pada pagi hari; aroeng Tjampoelili tiba
pada waktoe sore serta I Soenang diserahkan dengan semboem
kepada goendik baginda dan goendik bagindalah menghantar
menghadap radja Goa. Tatkala daeng Pawero soedah menghadap
baginda, bermohonlah poelang kenegerinja; maka disoesoellah
ia dan didapatlah di-Batoebassi; disanalah ia dipetjatkan dan
keradjaännja; dari sebeb itoelah maka ia digelar: „radja sehari ,
berpangkat radja waktoe berangkainya dan telah dipetjatkan dari
tachta keradjaänja waktoe ia kombali.
Adapoen keradjaän Tjamba soedah bersalah; sebab ia mengoendjoengi peralatan di Lata b o edan diadoe hajamnja jang bergelar
La Bempa jaug bertoeah di Pakoe berlawan La Genkeloe jang
bcrtoeah di-Lamoeroe; maka hajam radja Tjamba itoe kalah
mati dan radja Tjamba tiada bajar taroban seratoes; dari sebal)
itoe maka orang Tjamba dipaksa membajar oleh aroeng Lamocroc.
Maka bermasjawaratlah daeng Toengka dan üatoeE di-Lamoeroe
sebab ia memangkoe keradjaän di Malawa; sebab Malawa dan
Lamoeroe bersanak. Maka dang Toengka minta kepada karaeng
Tjamba soepaja diteboes itoe tarohan jang belom dihajar kepada
Datoe Lamoeroe; dari sebab itoe maka diserahkanlah TjadakocE
di-Bongga; boeat pembajar,
Maka oedjarlah aroeng rilaoeE jang bernama daeng L0(™gk&,
kepada Tomalokoe: „selesaikan keradjaän kita nadjaE (bahagian barat) sebab anakda masih moeda dan jatim piatoe; belom
bisa diadjak sepakat".
Maka menjahoettah Tomalokoe: „bagimanalah kalau datang
poetera baginda jang dari Bongga dan jang dan Matadjang".
Maka poeatta rilaoeE menjahoet. „boekan tanggoenean awak,
tentoe kita tiada soedi memberi orang lain poesakanja". Maka
Tomalokoe diamlah.
Tatkala tiba di TobonggaE ia naik dibalairongketji dan datang
djoega poetera dari Matadjang; maka poetera di-Bongga bilang:
„'kitalah radja jang paling toea dan kita djoega di hantarkan alat
keradjaän".' Maka poetera dari Matadjang menjahoet: „betoel
seperti kata toean; tetapi toean seorang poeteri, maka dari memerentah keradjaän, haroes dengan daja oepaja dan oesaha".
Maka berkatalah aroeng riadjaE: „djangan berselisih dari keradjaän, Padoeka anakanda di-Bongga seorang poeteri dan jang
di-Matadjang seorang laki-laki; dari sebab itoe baiklah anakanda
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menoengkat keradjaän, baik jang dekat baik jang djaoek".
Adapoen Tomalokoe mintalah harga bendanja jang besar empat real. Maka bertitalilah Padoeka aroeng rilaoeE: „berikan
djoega seperapat dari tjoekai kerbau, baharoelah memada dan
menjembeleh hajam djangan boerang dari empat poeloeh ekor
bajam belia jang akan bertelor, tetapi lebih doeloe orang Mario
periksa socpaja tentoe bajam belia empat poeloeh ekor; djangan
jang toea dibilang belia, tentoelah padi ta'djadi dan 'djoega
anakda beri barang setitik air."
Adapoen poetera dari Matadjang jang bergelar „I Bilang asë",
ialah mendirikan astana pada antara bal ai rongsari dan ketji
itoelah bergelar „saotengah" (astana ditengah).
Arkian adapoen Tomalokoe pergilah ke-Baringang memperisterikan anak binigara dari Padoeka MatinroE ribaroegana; maka
mendapatlah anak bernanra I Boendoe dan beroleh tjoetjoe
bernama I Dabata.
Adapoen I Tomalokoe itoe memoeloeng aroeng riadjaE, tatkala soedah mendirikan astana tengah aroeng Lembang, baharoe
ia ditoeloeng oleh anak radja rilaoeE.
Maka I Boendoe beristeri ke-Lamontjong maka ia memperoleh
anak I Botjo; beristeri ke-BoengaE anaklah I Damanre, I Dabata. I Damanre beristeri ke-Bitjoing djadilah We Dakkenanre,
I Dabata. Maka aroeng riadjaE inilah jang selamanja mengambil tjoekai kerbau seperapat.
Sebelom ada aroeng riadjaE, matoa Pasandang sendiri serikat
aroeng rilaoeE lebih dahoeloe dari MatinroE riboeloena, aroeng
rilaoeE sahadja keradjaän di-Mario.

SERIE P.
Z UI D-S EL EB ES.
N°. 55
O R N A M E N T S V E L D E N EN APANAGES VAN GOA (1903-1913).

I. Ornamentssawahs (sawah kalompowang).
De gouverneur verzoekt op 26 Juli 1909 opgave van Goa'sche
ornamentsvelden en jachtgronden. Hij wil den directeur van
binnenlandsch bestuur voorstellen die terreinen te doen opmeten.
Op 1 Juli 1910 wordt de opnemer Van Gbert ter beschikking
van den gouverneur gesteld voor de opneming van a l l e ornamentsvelden in Goa.
Bij zijn aftreden in October 1910 schrijft de gouverneur (Adatrcch'tbundel IX, blz. 237): „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 civiel-gezaghebber van West-Goa schrijft 26 September 1911 :
De ornamentsvelden van de vorsten van Goa, 274 vakken, werden
na den oorlog verpacht ten bate van de landschapskas van WestGoa voor f 870 's jaars. Nu Goa bij het rechtstreeks bestuurd
gebied is ingelijfd, zouden de pachtgelden ten bate van 's Lands
kas moeten komen, maar dat ware minder eigenaardig. Beter
ware het, er kampoenghoofden mee te bedenken, voor zoover zij
ze tot heden missen. Daartoe verzoekt de gezaghebber machtiging;
dan zal hij een schema van verdeeling maken. Enkele vakken
waren te reserveeren voor demonstratievelden van tweede gewassen.
De in 1910 opgetreden gouverneur antwoordt 3 Januari 1912,
een gemotiveerd voorstel inzake die verdeeling tegemoet te zien,
en vraagt verder: Wat zijn de resultaten van de werkzaamheden
van opnemer Van Gbert'in West-Goa? en waarom bepaalde hij
zich tot West-Goa?
Antwoord van den civiel-gezaghebber van West-Goa (12 Januari 1912): De opnemingen zijn zelfs in West-Goa nog niet voltooid.
Beoosten Pakatto is nog niet genieten. Van Gliert vertelde aangewezen te zijn tot het maken van een b e g i n met de opmeting
der ornamentssawahs, in afwachting van de komst der triangulatie-brigade. Toen die te Makassar kwam, stelde hij zich ter
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beschikking van haar commandant en werden de opmetingen in
West-Goa gestaakt.
Gouveruementsbesluit 22 April 1912 machtigt den gouverneur:
„om de omamentsvelden van liet voormalige zelfbestuur van het
bij artikel 2 van het besluit van 3 November 1910 n°. 28
(staatsblad n°. 573) bij het rechtstreeks bestuurd gouvernementsgebied ingelijfd landschap Gowa, tot wederopzeggens ter beschikking te stellen van de naar zijn oordeel daarvoor in aanmerking
komende kampongs, ten einde te worden aangewend als (kampong) omamentsvelden voor de hoofden daarvan."
Een gouverneursbesluit van 16 November 1912 regelt de verdeeling der velden in West-Goa.
Op 8 Augustus 1913 verzoekt de gouverneur het noodige te
doen om ook voor Zuid-Goa tot een verdeeling der omamentsvelden te geraken.
Verder verloop onbekend.
II. Apanages (bate-bate). 1 )
De civiel-gezaghebber van West-Goa schrijft 5 Nevember 1909
met wat meer woorden: Eerdmans noemt vier apanagehouders
(„Het landschap Gowa", p. 68), en volgens de topographische
kaart was half Goa vroeger apanage.
Die apanages waren rijksdeelen, latere aanwinsten van Goa,
meestal afgeronde geheelen, waarover de vorst de souvereiniteitsrecliten op anderen, meest prinsen, had overgedragen; zich
zelf had de vorst ook zulke gronden gereserveerd. De apagnagehouders, meest zoons van vorige houders, werden aangewezen
door den vorst, die de apanage ook aan zich kon trekken. Zij
mochten TV van de rijstoogsten heffen en — gold het een bate
lompo (kadjanangan) — dan oefenden zij bijna volstrekt gezag,
doch zij mochten de gronden niet verkoopen of verpanden ! De
kleine man had er zijn sawahs (poesaka), waarover hij vrij beschikte. Belastingen werden er door den vorst niet geheven, niet
in de apanages van anderen althans.
Thans is er geen vorst meer; dus zijn er ook geen apanages.
Maar op de gronden die dit waren, beweren de ana'karaeng nog
rechten te hebben, soms zeggen zij eigenaren te zijn. Dat dit
laatste niet juist is, blijkt: 1, uit de hoegrootheid van hun oogstaandeel, dat van poesaka-sawahs ^ (tesang) bedraagt, doch van
deze apanages slechts T\y, zelden T2ÏÏ (sima); 2. uit het verkoopen
of verpanden of uitgeven in tesang van de sawahs door de kleine
luiden onder elkaar.
De gezaghebber meent, dat sima-heffing door de vroegere
geapanageerden moet worden tegengegaan, en dat schadeloosstelling onnoodig is, behalve voor wat betreft degenen die met
hun betrekking hun middel van bestaan verloren.
') Voor de boteekenis van „bate'', zie Adatreohtbundel IX, blz. 2(54..
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De controleur van Takalar, naar zijn bevinding gevraagd voor
wat Znid-Goa aangaat, schrijft 18 December 1909: De gronden
werden door verovering verkregen en de apanagehouder mocht
er enkel „sima katallasang" heffen, gewoonlijk TY> van den oogst.
Dat recht was erfelijk, was poesaka (sosorang) geworden, maar
0]) den grond had de apanagehouder geen recht! anders hadde
hij zich niet tevree gesteld met ^ en zouden zulke velden bij
overlijden van den apanagehouder verdeeld moeten worden tusschen zijn erven, wat nooit gebeurt. Kraeng Madjapai vroeg
meermalen of hij na den val van Goa mocht voortgaan met
simaheffing, maar zekerheidshalve liet hij het. Die heffingen
mogen niet blijven: voor de bevolking zijn ze te bezwarend, en
particuliere personen moeten geen souvereine rechten oefenen.
Schadeloosstelling voor het verlies is verleend aan Kraeng Mangeppe, leen vorst van Wadjo, die f 300 per jaar krijgt ter vervanging van vroeger drie- à vierduizend bossen padi. Laat het
met andere apanagehouders ook zoo gaan. In Zuid-Goa zijn er
nog drie. Krijgen zij niets, dan kunnen zij, naaste familieleden
van den vorst, geen 'stand ophouden, want werken hebben zij nu
eenmaal niet geleerd. Onnoodig de afschaffing der sima-vordering
te doen geschieden door de Hadat in beslissing op een civiele
vordering ; met een besluit van den gouverneur kan worden volstaan.
De assistent-resident der Zuiderdistricten, waaronder Oost-Goa
ressorteert, oordeelt 27 Januari 1910: Het recht van den apanagehouder, zich bepalend tot belasten en besturen, kwam oorspronkelijk
den vorst toe als zoodanig. Voor den vorst kwam m de plaats
het gouvernement (en niet het zelfbestuur). Aan het gouvernement
zijn de apanages dus overgegaan, waarvan dient gebruik gemaakt
om ze af te schaffen. Maar de oude houders stelle men schadeloos, en niet alleen de waardigheidsbekleders, maar allemaal.
De gouverneur vraagt 7 Februari 1910 opgaaf van apanages,
tijdens den ondergang van het vorstenbestuur, toenmalige houders,
inkomsten, billijk geachte vergoedingen en schetskaart waarop
ligging der apanages aangegeven. Gouverneur wil regeering voorstellen, schadeloosstellingen toe te kennen; echter met tot de
volle bedragen van wat wordt gederfd, want bestuursmiddelen
hoeven niet vergoed 1 ).
Het noodige onderzoek bleek in West-Goa niet gemakkelijk:
De ana' karaeng gaven hun apanagegronden als poesaka op. De
fd. controleur van West-Goa liet dan uitmaken door de Hadat,
wat gronden het waren. Eerst 27 Augustus 1911 kon hij antwoorden. De controleur van Takalar zweeg stil. De assistenti) De, wensohelijkheid om de vroegere geapan.ageerden schadeloos te stellen
uitte de gouverneur ook in het regeeringsrapport m Adatrechtbundel IX,
bis. 237.
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resident van Bonthain meldde 11 Mei 1910, dat daar geen eigenlijke
apanages waren ; wèl galoeng pasima, op welker bewerkers en
op welke gronden de apanagehouders geen rechten uitoefenen dan
alleen dat zij T1-0- invorderen van het rijstgewas, terwijl zij ook
de velden ter bewerking kunnen geven aan wien zij willen. Na
inlijving van Oost-Goa waren die velden als ornamentsvelden
gegeven aan eenige door ons bestuur erkende hoofden. Voorgesteld werd de vroegere houders schadeloos te stellen tot zekere
genoemde bedragen door Oost-Goa, dat dan de velden kon overnemen, om ze uit te geven als ornamentsvelden aan hoofden, die
die nog niet of te weinig hadden.
In 1910 treedt een nieuwe gouverneur op, die de z a k per brief
van 1 Augustus 1913 aidas beredeneert: Apanagerechten zijn
vervallen. Die gevolgen van de verovering van Goa behoören de
vorstentelgen van dat voormalige bondgenootschappelijke rijkje
gelaten te aanvaarden en te dragen. Alzoo geen schadeloosstelling.
Wel wil ik weten, in wiens handen die apanagegronden zich
bevinden en of zij in rechtmatige handen zijn, en ook zou ik
„nog eens gaarne bevestigd hooren, dat het heffen van die zoogenaamde apanageinkomsten nu inderdaad geëindigd is". „Zoo
zou ik, indien die apanagegronden enz. door de verovering van
Goa ter beschikking van den Lande gekomen zijn, gaarne vernemen, wat er mede geschied is, en welke voorstellen ik ten
aanzien daarvan te wachten heb".
Het verdere verloop is onbekend.
III. Sawahs van Rappotjini.
Voor wat betreft de sawahs van Rappotjini werd recht gedaan
bij vonnis van de inheemsche rechtbank van West-Goa van
21 Augustus 1912 n°. .31, naar aanleiding van de vordering van
1 Ralle daeng Kenang kraeng Ta pasi, een zeventigjarige vorstelijke dame, vertegenwoordigd door haar gevolmachtigde Kraeng
Bontonompo, tegen Saibong, Man dj a, Baso, Moha, Manroesa, Poedoe,
Djale, Joena, Mantja . . enz. enz., in totaal 41 personen.
De vordering was : te worden bevestigd als eigenaresse der sawahs
in Rappotjini, nader aangeduid in opgave (574 vakken, 26250
bossen) en kaart, want er waren er die haar rechten erkenden,
maar anderen deden dat niet en weigerden tesang op te brengen.
De eisch werd afgewezen, in de eerste plaats op gronden, ontleend aan de door eischeresse overgelegde schriftelijke bewijsmiddelen. Zoo luidde het in een stuk: Naia parasangang kalekalcnnaja Karaenga Toemenanga ri Kana Todjenna Rappotjini
siagang toerajana . . . enz. (volgde grensomsciirijving). Uit de
termen „parasangang" (het eigen gebied) en „siagang toerajana"
(met zijn lieden in het Oosten) bleek dat bedoeld werd geen
privaat bezit, doch bestuursgebicd. De grensomschrijving eindigde
met: „en in het Westen gaan d e s a w a h s v a n de l i e d e n in
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R a p p o t j i n i zoover als het water in het moeras terugloopt".
Verder: „Zoo zijn de woorden van den in oprechtheid ontslapen
vorst. Ook zeide hij : „Er worde geen kallong tedong geheven :
bovendien behoeven zij de sawahs van den vorst niet te bewerken,
en zijn zij vrij van heerendiensten. En indien iemand binnen het
door Karaeng Toemenanga ri Kana Todjenna aangewezene iets
als het zijne erkent (angngani), dan is dat iemand van Rappotjini". Een erkenning van de mogelijkheid dus, dat bijzondere
personen aanspraak maken op sawahs in Rappotjini, wat niet
zou kunnen, ware Rappotjini vorstelijk privé-bczit. En dan komt:
„Zoodanig (zijn de goederen) w e l k e t o t a p a n a g e zijn gem a a k t " (naerang abate-bate). In bate-bate, aan het stamland
ondergeschikte gebiedsdeelen, wordt vertiening geheven. Van
poesaka, waarvan men volle tesang kan krijgen, zal niemand
bate-bate maken.
Rappotjini bleek ook niet als familiebezit van ouders op kinderen te zijn overgaan. Eischeresse had het niet van haar vader
geërfd. Vóór haar hadden Kraeng Katangka en Kraeng Lembang
Parang het gehad. Waarom was het van laatstgenoemde niet
overgegaan op diens zoon Mapanjoeki, wat vast zou gebeurd zijn,
ware het privé-bezit geweest?
Eischeresse kon dus niet als eigenaresse worden erkend, maar
evenmin konden gedaagden eigenaren heeten : zij waren gebleken
niet de vrije beschikking over de door hen bewerkte sawahs te
hebben gehad, en slechts enkelen hunner zeiden dat deze hun
poesaka waren.
Rappotjini kwam ook voor in de opgave van apanages op de
topographische kaart van Goa. Als zoodanig' waren de sawahs
dus indertijd opgegeven door of namens den vorst van Goa.
Zoo verklaarde de rechtbank, onder afwijzing van eischeresses
vordering, de sawahs van Rappotjini te zijn ornamentssawahs.
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SERIE P.
ZUID-SELEBES.
N°. 56.
I N H E E M S C H E R E C H T S G E M E E N S C H A P P E N OP
Z U I D W E S T - S E L E B E S (1927).

Ontleend aan een resumé Van een op 10 Mei 1S27 gehouden voordracht
in een huishoudelijke bijeenkomst van de Vereeniging van ambtenaren bij
liet binnenlandsoh bestuur in Nederlandsch-Indië te 's-Gravenhage door den
heer A. S. L. Spoor (Berichten en mededeelingen n°. 42). Zie nader Koloniaal Tijdschrift 17, 1928.

Spreker vangt aan met het ontstaan van de Boegineescbe en
Makassaaarsclie rechtsgemeenschap te verklaren aan de hand van
de Köoremansche theorieën over den. gaoekang, het fetisj-voorwerp
geladen met potenticele oerkracht, dat, zooals spreker aantoont,
den rechtsgrond vormt voor het wezen van de adatgemeenschap.
Deze theorieën, getoetst aan de phaenomenologischc verklaring
van moderne theologen, zooals prof. Kristensen, zijn vrijwel
houdhaar gehlekcn en kunnen dienen om veel op te helderen,
wat ons in de Bocgincesch-Makassaarsche adatgemeenschap onduidelijk was. Van oeroude tijden af voert spreker zijn hoorders
dan langs de ontwikkeling van familiegroepen tot stamverhanden
naar nieuwere tijden, daarbij steeds de functie van den gaoekang
en van den groepsleider, den gaoekang-bewaarder, spreekbuis
van den fetisj, ontvanger en uitzender van den fetisj-wil, op den
voorgrond stellende.
Behandeld worden daarna de woorden gaoekang, aradjang,
kalompoan, en de misverstanden, die het woord rijkssieraad aankleven. Aangetoond wordt, dat het door verschillende oorzaken
verdwijnen van de oorspronkelijke gaoekang vaak geen invloed
heeft gehad op het rechtsbewustzijn van de gemeenschapsleden,
omdat de manakracht geacht wordt te zijn overgedragen op de
gaockang-utensiliën.
Wat deze gaoekang-utensiliën aangaat, maakt spreker onderscheid tusschen de goederen van economische waarde, en die
met geen waarde van belang voor de economische verhoudingen
van de volksgroepen. Na eenige toelichting over de goederen
van de laatstgenoemde soort, licht spreker uitvoerig toe ontstaan
en wezen van de eerstgenoemde, door het spraakgebruik betiteld
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met den naam ornamentsvelden, • bosschen, -vischvijvers, -rivieroeverstrooken, enz., alsmede het recht van den gaoekang op dooide genicenschapsleden voortgebrachte goederen en op door hen
te bewijzen diensten. Daarna wordt behandeld, hoe en waarom
de opbrengst van die goederen werd toegekend door het rechtsbewustzijn van de groep aan den groepsleider, den aroeng,
karaeng of gelarang.
Spreker gaat dan de positie na van het adatgemeenschapshooid
in de vorige eeuw en gedurende het eerste decennium van onze
huidige eeuw, de miskenning van de adatfiguur van de Boegineesche akaroengang door staatsblad 1824 n°. 31a van gouverneur-generaal Van der Capellen, en hoe door het ingrijpen van
den toenmaligen gouverneur Frijling, daarbij krachtig gesteund
door den Selebes-kenner Goedhart (destijds assistent-resident te
te Makassar), met de gouvernementeel districten- en regentenregeering gebroken werd en de aloude adatgemeenschap in haar
gezonde en natuurlijke positie hersteld werd. Althans, er werd
toen een aanvang mee gemaakt; onder den tegenwoordigen gouverneur-generaal Couvreur is dit krachtig doorgezet, zoodat thans
de adatgemeenschap ontdaan is van haar onnatuurlijke staatsrechtelijke positie, en de ontwikkeling kan volgen waarop zij
uit hoofde van de haar toegekende en haar toekomende autonomie
en self-government recht op heeft.
Terloops behandelt spreker den rechtsgrond van de instellingvan het bestuursassistentschap, bedoeld als een tijdelijk corps
voor leiding van de nog onontwikkelde adat-hoofden, ontaard in
een bestuurscorps dat het adatbestuur opzij drong, zoodat de
rechtsgemeenschappen een uiterlijk schoone ontwikkeling tegemoetgingen, gegrond echter op politiegezag in plaats van op het
gezag van het recht. Met voorbeelden werd de bewering gestaafd,
hoc 'volkomen menschelijk dit was, hoe vlug er gewerkt kon
worden aan de openlegging van Zuid-West-Selebes voor het zich
ontwikkelend verkeer, maar hoe dit systeem tegelijkertijd destructief was, gezien uit het oogpunt van gemeenschapsrecht. Voor
snelle bereiking van gestelde doeleinden is het recht wel meer
op zij gezet, waarna de bestuursassistent weer allengs werd teruggezet op de plaats, die hem in den aanvang was toegewezen, dit,
toen de openlegging van Zuidwest-Selebes reeds voor eengroot.
deel haar beslag had gekregen. Thans is dus de bestuursassistent
meer leider, raadgever van de adatgemeenschapshoofden. verlengstuk van het Europeesch bestuur, niet meer een soort districtshoofd
over een gebied, omspannende cenige inheemsche rechtsgemeenschappen, welk gebied wel den naam droeg van „bestuursassistentschap" en waarbinnen de adathoofden ledepoppen waren.
Ten slotte behandelt spreker het voornaamste, de financieelc
constellatie van de inheemsche rechtsgemeenschap, de niet meer
toekenning aan de adathoofden van de opbrengst van de ornamentsgronden en -rechten, maar de toekenning daarvan aan de rechts-
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gemeenschap zelve, met gelijktijdige defrayeering daarvan, door
aan de rechtsgemèenschapsboofden toe te kennen uit de inmiddels
gestichte adatkas een vaste maandelijksclic bezoldiging. Geschetst
werden de moeilijkheden, verbonden aan die conversie van genotsrecht, de houding van het Europeesch bestuur tegenover de
andere karaengs en aroeugs en tegenover de nieuw opgetreden
hoofden, de uiterst fijne bestuursvoering, die in die overgangsjaren meer dan ooit noodig was.
In het kort schetst spreker dan de begrootingen van de inhcemsehe
rechtsgemeenschappen, de bezoldigingskwesties van het personeel
van de adatgemeenschap, de diverse adatinkomsten, de ontwikkelingsmogelijkheden, enz.; waarna spreker besluit meteen door hem
gedachte staatsrechtelijke ontwikkeling, waardoor de kleinste inheemsche rechtsgemeenschap in den rechtskring Zuid-Selebes ten slotte
vertegenwoordiging vindt in de Indonesische volksvertegenwoordiging, van den kleinen adatgemeenschapsraad via den ra; d voor
den rechtskring Zuid-Selebes tot de vertegenwoordiging van het
groote gemeenebest, dat Nederlandsen Oost Indië staat te worden.
Na afloop wordt allereerst de vraag gesteld, of een ontwikkeling van de kleinste rechtsgemeenschap op Java, van de desa,
niet mogelijk is zooals dat op Zuidwest-Selebcs is geschied.
De heer Spoor meent, dat de desa op Java in geenen deele
te vergelijken is met de adatgemeenschap van Zuidwest-Selebes,
maar dat in elk geval mogelijkheden bestaan waar de rechtsgemeenschap vermogen bezit. Enkele aanwezigen toonen met
voorbeelden aan, dat de desa op Java hier en daar wel vermogen bezit, soms zelfs meer dan arme rechtsgemeenschappen
in Zuid-Selebes, in andere gevallen beduidend veel minder;
de inleider vult dit aan met de opmerking, dat de rechtsgrond
van dat vermogensbezit een heel andere is in het besproken
gebied dan op Java, dat de potentie van het gaoekang-voorwerp
zich uitstrekt tot aan de fluïde van de fetisj van een naburige
rechtsgemeenschap, zoodat dit inhoudt een absoluut beschikkinsrecht^ op allen woesten grond, waardoor, wanneer de gaoekangwil zich uitte door de spreekbuis, den karaeng-adatgemeenschapshoofd, vaak uitgestrekte en waardevolle ornamentsvelden enz.
zijn verkregen, het huidige vermogen van de moderne inheemsche
rechtsgemeenschap. Volgens inleider is uil breiding van dat vermogen door de gemeenschap (door ontginning van woesten grond)
thans nóg mogelijk, iets wat spreker ten aanzien van Java niet
zou durven beweren. Dat uitbreiding van gemeenschapsbezit noodig
is voor de naaste toekomst, meent spreker niet te mogen betwijfelen; wil de autonomie van de rechtsgemeenschap zich kunnen
ontwikkelen, dan kan ten aanzien van vele rechtsgemeenschappen
niet volstaan worden met het huidige gaoekang-(=gemeenschaps-)
bezit. Wel kan door federatie meer bereikt worden en dat geschiedt dan ook, maar toch is dat vaak nog niet genoeg.
Een ander vraagt, of die federatie geschiedt naar inzichten
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van liet Europeeseh bestuur, of op grond van de historie. De
lieer Spoor antwoordt, dat niet is overgegaan tot federatie, of
het moest zijn op grond van het historisch adatrecht en voor
zoover federatie nog berust op het rechtsbewustzijn van de bij
de federatie aangesloten volkseenheden.
Dezelfde spreker vraagt verder waarop die adatrechtelijke federatie berust heeft; geschiedde dit ten behoeve van de versterking
van eigen inwendige doeleinden, of was dat om andere redenen?
De heer Spoor antwoordt, dat hem bekend was, dat men in de
eerste plaats gefedereerd heeft uit militaire oogpunten: vcrdedigings- of aanvalsdoeleinden hadden hier op den voorgrond gestaan.
Die ontstane belangengemeenschappen bestonden vaak uit hechter
aaneengeknoopte banden tusschen de leden van de federatie door
familierechtelijke betrekkingen tusschen de hoofden van rechtsgemeenschappen.
Dezelfde spreker vraagt nog, of iets van die federatie merkbaar is zoodra zoo'n gemeenschappelijk doel bereikt is. De heer
Spoor antwoordt, dat er dan van eenige gemeenschappelijke uiting
tot versterking of bewerkstelliging van een of andere naar binnen
werkende organisatie geen sprake is, althans dat zulks door hem
noch in de practijk noch in geschriften is aangetroffen; elke
rechtsgemeenschap zorgde voor de eigen belangen, verzorgde haar
eigen recht- de adatgemeenschap toch op Zuid West Selebes heeft,
als over het algemeen de individu, een stuk persoonlijk karakter.
Hoewel de vergelijking mank gaat, zou spreker ter verduidelijking
willen wijzen op den toestand onder de Republiek der Vereenig.de
Nederlanden, toen elk der provinciën een onafhankelijk karakter
had en de eenheid zich alleen openbaarde bij optreden naar
buiten, als bij oorlog en vrede, het bestuur der buitcnlandsche
betrekkingen, enz. Een centraal orgaan hebben de Boeginceschc
federaties echter nooit gehad; bij optreden naar buiten was er
wel een aanvoerder, maar accidenteel gekozen uit de op militair
gebied kundigen onder de groepsleiders — hoofden van rechtsgemeenschappen —, leden van de federatie.
Dezelfde spreker vraagt daarop, waarin zich uit het voordcel
van de inheemsche rechtsgemeenschap in haar huldigen modernen
vorm boven de onder de gouvernementeele distnets-regentenregeling bedolven adatgemeenschap, zooals deze zich toonde een paar
decenniën geleden en daarvóór. De heer Spoor antwoordt, dat
dit zich uit in tientallen en honderden dingen, in het geheele
bestuurswezen, neem volksonderwijs, neem onderhoud van landwegen, beheer en onderhoud van de wegen van het eigen ressort,
veeteelt, belastingen, landbouw, irrigatie; voorheen steeds en altijd alleen maar de Europeesche bestuursambtenaar als alles regelend en alleen denkend orgaan, thans in den regel en als beginsel
het zelf regelende, het zelf doende hoofd, dat nu leert denken,
leert zorg hebben, leert wat verantwoordelijk is. De overgang
tusschen het eerste en het laatste is een proces van jaren; in
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de eene rechtsgemeenschap gaat het snel, in de andere eerst na
jaren, — maar wat natuurlijk van het grootste belang is, is, dat thans
de rechtsgemeenschappen eigen vermogen hebben, dat er thans wat
g e d a a n kan worden. Dat laatste uit zich al bijzonder sterk in de
autonome zorg voor volksonderwijs en irrigatie; in deze hebben
vele rechtsgemeenschappen een ongekende vlucht genomen na
de modernisatie van de laatste jaren. Als regel geldt, dat het
Land zich alleen die zorg, die belangen aantrekt, die uitgaan
boven de adatgemeenschappen, een gewestelijk c. q. algemeen
belang zijn. Het spreekt vanzelf, dat dit slechts enkele weinige
zijn, als b.v. de groote doorgaande verharde verkeerswegen, of
groote irrigatiewerken, een deel van het gewest, een aantal
rechtsgemeenschappen omspannende, voor zoover dus de eigen
kassen daarvan niet bij machte zijn te zamen de daarmee gepaard gaande onkosten te dragen. Het is aardig om te zien,
hoc die vele op Zuidwest-Selebes zich bevindende inheemsche rechtsgemeenschappen en -schapjes zich nu zelf helpen en door hard
werken met de uit den aard der zaak kleine middelen veel
weten te bereiken. En daarvan was vroeger geen sprake; het
district van den vóór-Fnjliug-Vorstman-Couvreurschen tijd had
een middelenbegrooting van nul cent en een uitgaven idem van
nihil gulden. Toen was alles en alles afhankelijk van de aan
den Europeeschen bestuursambtenaar toegekende 'heerendienstafkoopgelden, die dus werden besteed aan landsdoeleinden en niet
aan adatgemeenschapsbelangen werden gewijd.
Een derde spreker stelt daarna nog eenige vragen omtrent
kenmerkende verschillen tusschen de groote rechtsgemeenschap,
die zelfbesturend rijk wordt genoemd — door den inleider van
hedenavond slechts terloops genoemd — en de kleinere rechtsgemeenschappen binnen het rechtstreeks bestuurd gebied, waarover inleider het speciaal heeft gehad, alsmede omtrent het
verschil tusschen de inheemsche rechtsgemeenschap binnen zelfbcsturende rijken, en die binnen het direct bestuurde of gouvernementsgebied. Een en ander wordt door inleider uiteengezet.
Op een laatste vraag, of het ontnemen aan de hoofden van
het recht op de opbrengst der zg. ornamentsveldcn enz. niet
heeft geleid tot verzet van de hoofden, verwijst spreker onder
pertinente ontkenning daarvan naar zijn rede'; het Europeesch
bestuur heeft nooit gedwongen; er is steeds met overreding gewerkt ten aanzien van de oudere aan het bewind zijnde karaengs,
aroengs en gelarangs; alleen bij defungeeren van dergelijke rechtsgemcenschapshoofden werd het candidaat-adathoofd voor de keus
gesteld: óf accepteeren onder de moderne bczoldigingsvoorwaarden
met afzien van de oude rechten op de opbrengst van goederen
en rechten den gaoekang toebehoorende, óf van zijn candidatuur
afzien. Er zijn echter nooit ernstige ïnoeielijkheden geweest, daar
men nooit wild of snel is te werk gegaan.'

SERIE P.

ZUID-SELEBES.
N°. 57.
DE INLANDSCHE R E C H T S G E M E E N S C H A P P E N IN DE
O N D K R A F D E E L I N G T A K A L A B (1920).

Nota van den assistent-resident met verlof 0 . M. Goedhart.

1. De onderafdeeling Takalar bestaat ingevolge Staatsblad 1916
r. O
n°.
852 uit de navolgende 11 districten :
a. lîangkala,
b. Laikang,
c. Lakatong,
d. Lengkese,
e. Topedjawa,
ƒ. Takalara,
g. Pâpâ,
h. Sanrabouo,
i. Galesong,
i

PoCbTgUg,

zoomede nit de ei.anden Tanakeke, Baoeloe-

? $ Ä
5 K S f f ä ? T S districten Bangkala, Laikang
Pâpà, Sanrabone,Galesong, en Polombangkeng een KaraEng het
hoogte hoofd van het distriet Toped,awa draagt den t t e van
Lomo, terwijl de districten Lakatong, Lengkese en Takalara elk
door èen Galarang worden bestuurd. De genoemde_ ei landen staan
onder vier Galarangs, ni. die van Tompotana, Kaloekoeang Baoeloeang en Satanga, die allen rechtstreeks ondergeschikt zun
aan den Europeeschen Bestuursambtenaar te Ta akar. Bontonompo eindelijk heeft nog nimmer een districtshoofd gehad.
3 Galesong, Polombangkeng, Pàpâ, Topedjawa, Lakatong, Lengkese, Takalara en de eilanden in punt 1 genoemd staan liet
langst onder ons bestuur; Bangkala werd m 1863 bij het rechtstrecksch Gouvernements-gebied ingelijfd, banrabone m 18Ö7,
Laikang in 1908 en Bontonompo het laatst, ni. met ingang
van 1 Januari 1911.
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B a n g k a 1 a.
4. Volgens de volksoverlevering werd het gebied van de huidige
districten Bangkala en Laikang in overoude tijden ingenomen
door een groot aantal van elkaar onafhankelijke staatjes elk
waarvan bestuurd werd door een hoofd met den titel van Kare
(en met van KaraEng, dat vorst beteekent).
5. Op zeker tijdstip verschenen in het meest Oostelijk gelegene
van die staatjes, Kaliemporo l) geheeten, twee vreemdelingen, een
man en eene vrouw, die beweerden aldaar uit den hemel te zijn
nedergedaald, derhalve toe-manoeroengs te zijn. De bevolking
van Kaliemporo sloeg aan hun verhaal geloof en riep hein tot
KaraEng uit. Het bericht omtrent hunne bovennatuurlijke afkomst
geraakte spoedig wijd en zijd bekend met het gevolg dat hoofden
en bevolking van de meer westwaarts gelegen staatjes naar
Kaliemporo kwamen om aan beide toe-manoeroeng hun'hulde te
betuigen. Men noemde hen weldra KaraEng Lowé ri Kaliemporo
(de grootste vorsten van Kaliemporo) en stelde hen op een lijn
met de KaraEng's Lowe ri BantaEng (Bonthain), Katiengang (liet
latere Sanrabono), Badjing (het latere Polombangkeng), Maroesoe
(door ons tot Maros verbasterd), Barasa (het latere Bone) en Loe
of Loewoe 2 ).
6 Een dochter van KaraEng Lowe ri Kaliemporo trad in den
echt met KaraEng Paoerang, een.zoon van den KaraEng Lowe
van BantaEng. Deze was een hartstochtelijk jager. Op zekeren
dag kwam hij al jagende in het gebied van Kare van Oedjoengmontjong-), die ook wel Sauiata djia ri Oedjoengmontjong werd
genoemd Een van zijn volgelingen trof op aanwijzing van zijn
jachthond m een boschje een beeldschoonc jonge vrouw aan Hij
deelde dit aan KaraEng Paoerang mede, die door nieuwsgierigheid gedreven het boschje binnenging. Daar vond hij echter slechts
een nagel en wat menschenhaar. Verder zoekende vond hij een
koker van bamboe patoeng, waaruit menschenhaar van dezelfde
kleur stak. Hij riep toen uit: „Indien zich in dezen bamboekoker
iemand bevindt, zoo komt hij daaruit te voorschijn. Anders kan
ik den koker door".
Nauwelijks had hij deze woorden uitgesproken of een mooie
jonge vrouw trad uit den koker te voorschijn. Zij noemde zich
Bann Maiioeroeng en verklaarde uit den 'hemel te zijn nedergedaald. KaraEng Paoerang vroeg haar onmiddellijk ten huwelijk,
waarin zij toestemde. Toen Karaeng Kaliemporo 'hiervan hoorde,
') Thans slechts de naam van een oude begraafplaats in het galarangschap
-L 3.113. t O W Ü.

») Volgens de legende zouden de eerste vrouwelijke Karaeng's Lowé van
deze j e ven landschappen de dochters zijn geweest van een zekeren Nabi Noehoen
uit Mekka. Deze bijzonderheid is een merkwaardige uiting van het fantasievermogen van den Makassaar. Ik heb haar alleen maar vernomen van de
nootden van Bangkala.
3
) Deze nederzetting lag nabij de huidige kampoeng Bisolieng
in het 8gala6
rangschap Djonggowa.
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liet bij KaraEng Paoerang weten, dat bij een groot huwelijksfeest
ter eere van hem en Banri Mauoeroeng wilde geven. Deze laatste
ried KaraEng Paoerang aan, de nitnoodiging van Karaeng Kalicmporo aan te nemen en maar al vast vooruit te gaan; op den 7 en
dag moest hij haar komen halen. Aldus werd besloten. Toen
KaraEng Paoerang op den bepaalden dag bij zijn bruid terug was,
maakte hij zich er over bezorgd, dat zij geen volgelingen hadden
om ben naar Kaliemporo te geleiden. Bann Manoeroeng stelde
hem echter gerust en zeidc, dat zij daarvoor wel zorgen zou.
Meteen maakte zij baar haren nat en besprenkelde met bet
vociit, dat daarvan afdroop, een groot aantal bamboe-patoengs,
waaruit weldra mannen te voorschijn traden. Daarna besprenkelde zij met hetzelfde vocht verschillende grashalmen, waaruit onmidd'elijk vrouwen voor den dag kwamen. Met het uit deze
mannen en vrouwen bestaand gevolg begaven zij zich naar
Kaliemporo, waar zij door den Karaeng Lowe feestelijk werden
ontvangen.
Al heel spoedig bemerkte Banri Manoeroeng, dat haar gastheer op haar verliefd werd. Zonder haar bevinding aan KaraEng
Paoerang mede te deelen, wist zij dezen over te halen met haar
te vertrekken. Zij vestigden zich te Bangkala 1 ), met ver van
de nederzetting Oedjoengmontjong. De Samatadji van Oedjoengmondjong en de Karé van Patiro 2 ) stelden zich met hun
onder'hoorigen onmiddellijk ter beschikking van KaraEng Paoerang
en zijn gade, die zij tot Karaeng van Bangkala uitriepen en
steunden in den strijd, welke kort daarop tegen Kaliemporo ontbrandde, omdat de Karaeng Lowé biervan Bann Manoeroeng bad
opgeeischt en KaraEng Paoerang dien eisch bad afgewezen
Deze strijd eindigde in het voordeel van Bangkala, dat daardoor groot werd, terwijl Kaliemporo in aanzien achteruitging.
Deze achteruitgang had ten gevolge, dat langzamerhand de nederzettingen Garasikang en Palengoe, die tot dusverre bestuurd
werden, de eerste door een hoofd met den titel van Gallataoc,
de tweede door een Karé zich aan het gezag van Karaeng Lowe
ri Kaliemporo onttrokken. Nadat zij ook zelfstandige Karaengschappen waren geworden, werd de naam Kaliemporo m Tanatowa, de titel Karaeng Lowe ri Kaliemporo in Karaeng Tanatowa
gewijzigd. Aldus zouden in overoude tijden de karaengschappen
Bangkala, Tanatowa, Garasikang en Palingoe zijn ontstaan.
7. De menigvuldige geschillen, twisten en oorlogen, zoowel
onderling als met buren en naburen, die bun verklaring vinden
in het opvliegende, lichtgeraakte en aanmatigende van bet Makassaarsche volkskarakter, deden de behoefte ontstaan aan nauwere
aansluiting. De vier genoemde karaengschappen sloten daarom
een verbond van onderlinge hulp en bijstand.
i) Een kampoeng van dezen naam behoort tot het gebied van den galarang
van Toedjoe.
'') Het huidige Djanangschap van dien naam.
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8. Langzamerhand ontwikkelde zich dat verbond tot een confederatie, aan het hoofd waarvan een door de vier vorsten uit
hun midden gekozen hoofdvorst stond. Elk lid van de confederatie behield zijn zelfstandigheid, bestuurde met zijn lladat zijn
eigen gebied zonder van zijne handelingen rekenschap verschuldigd te zijn aan den hoofdvorst, een uitdrukking waarmee
bedoeld werd, dat gemeenschappelijke belangen en geschillen
tusschen vorsten onderling behandeld en besluiten genomen werden
in een raad, waarover de hoofdvorst het eerste of voornaamste
lid en de andere vorsten leden waren. Die raad, ook Hadat genoemd, vergaderde ten huize van den hoofdvorst, die met de
uitvoering der genoemde besluiten was belast en uit den aard
der zaak daarop een grooten invloed kon uitoefenen. Van de
persoonlijkheid van den hoofdvorst en zijn verhouding tot de andere
vorsten hing voornamelijk zijn gezag af.
9. Het aantal leden van dien Hadat of bondsraad werd later
met een vermeerderd, nl. met den Karaeng van Nasara. Deze
nederzetting, aanvankelijk behoorende tot het karaengschap Palengoe, zou vroeger een asiel zijn geweest: elke misdadiger, hoe
groot zijn misdaad was, zelfs hij die bloedschande had gepleegd,
was daar vrij. Het schijnt dat die nederzetting zich door haar
gunstige ligging voor den handel en zoutaanmaak spoedig uitbreidde. In een oorlog onderscheidden zich het hoofd van Nasara
en zijn onderhoorigen door dapperheid en beleid. Tot belooning
werd Nasara toen een karaengschap en het hoofd lid van den
bondsraad van Bangkala.
10. De betrekking van hoofdvorst van Bangkala werd lateierfelijk in een geslacht, hetzij omdat altijd leden uit een en hetzelfde geslacht gekozen werden en dit gebruik later een recht
werd, hetzij door het recht van den sterkste. Aanvankelijk was
de Karaeng van Palengoe erfelijk hoofdvorst, maar later gingdat recht na een hevigen oorlog over op den Karaeng van
Bangkala, in wiens geslacht het tot nu toe bleef 1 ).
11. AVerden de Karaeng van Tanatowa, Garasikang en Palengoe
gekozen en ontslagen door eigen Hadat d.i. door de daartoe
gerechtigde hoofden in hun eigen gebied, aanvankelijk was dit
ook het geval met den karaeng van Bangkala. Dit karaengschap
in engeren zin had nl. ook een eigen Hadat, die bestond uit
vier leden, nl. den Toemalompo Bangkala en daengs van Gentoeng, Toedjoe en Djonggo, die te zamen de „Anrongtaoe Appa"
weiden genoemd en behooren tot de naaste bloedverwanten van
den vorst. Zij waren het met hun vieren, die bij het leven van
den vorst ecu Karaeng lolo ( = de jonge Karaeng of bestuurs') Toen Moeda Karaeng Palengoe in 1876 (zie het gb. van 28 Juli 1876
n°. 5) tegen de adat, omdat hij geen lid van het Bangkalasche karaenggeslaoht was, tot regent van Bangkala werd aangesteld, zeide hij : „Wat zouden
mijn voorvaderen gelukkig en tevreden zijn, als zij zien konden, dat Palengoe
nu weer het grootst is en ik Karaeng ben".
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opvolger) verkozen. Kwam de Karaeng te overlijden, dan moest
de verkozen karaeng lolo hem opvolgen, en deze werd dan ook
zonder meer door de mindere hoofden en het volk als „heer"
in het openhaar uitgeroepen (ni lanti). Hierop volgde een periode
waarin hij de verkiezing van den karaeng lolo ook gehoord
werden de Karaengs van Tanatowa, Garasikang, Palengoe en
Basara, terwijl nog later d.i. nadat de betrekking van hoofdvorst
van de federatie Bangkala erfelijk in het Bangkalsche karaenggeslacht geworden was de oorspronkelijke kiesheeren, dus de
Anrongtaoe appa, geheel en al afvielen en alleen de Karaengs
van Tanatowa, Garasikang, Palengoe en Nasara het recht bezaten
den hoofdvorst d.i. dus ook den Karaeng van eigenlijk Bangkala
te kiezen en te ontslaan.
12. Daardoor werd aan de zelfstandigheid van eigenlijk Bangkala
tekort gedaan, waarom de betrekking van Soelewatang J ) in het
leven geroepen werd. Deze verving de hoofdvorst in zijn eigen
karaengschap, werd door de „Anrongtaoe appa ri Bangkala" in
overleg met den Karaeng Bangkala gekozen, en was het hoofd
van den Hadat van eigenlijk Bangkala. Op zijn verkiezing en
aanstelling hadden de Karaengs van Tanatowa, Garasikang, Palengoe en Nasara hoegenaamd geen invloed.
13. Door de erfelijkheid van de hoofdvorstelijke waardigheid in
een bepaald geslacht ontstond ook een hoofdvorstelijke adel,
waarvan zich leden door huwelijken of om andere redenen m
verschillende deelen van de confederatie vestigden. Nu is het
onder Makassaren en Boegineezen een vaste regel, dat gelijken
in rang of, wat hetzelfde is, gelijken in geboorte over elkaar
slechts weinig en lageren over hoogeren geen gezag kunnen uitoefenen. De leden der hoofdvorstelijke familie waren van hooger
geboorte dan de vorsten van Tanatowa, Garasikang, Palengoe en
Nasara en konden dus hun ondergeschikten met zijn. Zoo kregen
zij invloed op de gang van zaken in die karaengschappen, en
alle geschillen, waarin zij betrokkenen of belanghebbenden waren,
werden niet door de Karaengs, maar door den hoofdvorst als
hoofd van het geslacht beslist, Beperking van het gezag dier
Karaengs en uitbreiding van dat van den hoofdvorst over al de
deelen van de confederatie was daarvan het gevolg; de confederatie nam daardoor het karakter van een rijk en de Karaengs
dat van vazallen aan. De Soelewatang van den hoofdvorst, dus
van eigenlijk Bangkala, verving toen den hoofdvorst meer en
meer in al'diens functien en werd gaandeweg de rijksbestierder
van de federatie.
14. Tot de federatie waren intnsschen ook toegetreden de
oorspronkelijke stichtingen of zelfstandige glarangschappen Barana en Beroangieng, die echter, ondanks die toetreding, alleen
dan met hun zaken bij den Karaeng van Bangkala kwamen, ini) Dit hoofd werd met den titel van Daengta aangesproken.
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dien zij zelf geen beslissing konden nemen. De hoofden dier
nederzettingen werden buiten bemoeienis van Karaeng Bangkala
door de eigen bevolking benoemd en ontslagen. Samen badden
zij (en hebben zij nog) een ornament of gaoekang, dat de galarangs om beurten een jaar in bewaring hadden (thans in bewaring
bij den galarang van Beroangien). Dat ornament bestaat uit een
stuk veelkleurig goed, Tjaré Ijaré, en draagt den naam van
„Maraka".
15. Boven zeiden wij reeds, dat de Karaengs van Tanatowa, Garasikang en Palengoe door hun eigen Hadats verkozen en ontslagen
werden. Bestond de Hadat van Tanatowa uit een Soelewatang,
ecu Toemalompo, een Bakoelompo en een Galarang, die van
Garasikang telde drie leden nl. een Soelewatang, een Toemalompo
en een Galarcng, terwijl die van Palengoe slechts uit een Toemalompo en een Galarang was samengesteld. De Karaeng van
Nasara had geen Hadat en werd daarom rechtstreeks door de
bevolking verkozen en ontslagen.
16. Evenals Barana en Beroangieng altijd samen een ornament
hebben gehad (zij werden broeders van elkaar genoemd, van wie
Barana als de oudste werd beschouwd), zoo hebben ook Nasara
en Palengoe immer een gemeenschappelijke gaoekang bezeten, die
echter altijd door den Karaeng van Palengoe werd bewaard. Thans
is zij bij den galarang van Palengoe in bewaring. Zij bestaat uit
een houten pajongknop, den naam dragende van „Djimaka", en
een bos padi, „Base lompowa" geheeten.
17. Bij den Galarang van Garasikang is in bewaring de gaoekang
van dat karaengschap, bestaande uit een gouden beeldje en den
naam van „alépoléja" dragende, terwijl bij den regent van Bangkala de ornamenten van Bangkala en Tanatowa bewaard worden.
Dat van Bangkala is een gouden beeldje „Laijatea" genaamd,
met bijbehoorende zwarte vlag, die den naam draagt van „Batea".
18. Voordat de tegenwoordige regentschappen Binamoe (onderafdeling Djeneponto) en Bangkala bij het rechtstreeksch Gouvernementsgebied werden ingelijfd, hetgeen in 1863 geschiedde,
maakte het karaengschap Laikang met die landschappen een
geheel uit, nl. de Toerateja-landen of „Boetatoerate". De drie
landschappen vormden te zamen een bondgenootschap. Het Toerateja-verbond legde hun de onderlinge verplichting van hulp en
bijstand in voorkomende gevallen op. Van dat bondgenootschap
heette Binamoe het oudste lid en Laikang bet jongste. Tot het
midden der 17e eeuw stonden de Toerateja-landen onder heerschappij van Gowa, waarvan zij vrij kwamen, toen de Makassaarsche macht op Celebes door de Oostindische Compagnie
gefnuikt werd. In 1667 sloten zij zich aan bij het Boengaaisch
contract. Aroe Palaka, vorst van Bone, wist echter, onder voorwendsel dat de compagnie en Bone één waren, hen te misleiden
en lot leenmannen van Bone te maken, hetgeen zij bleven tot op
den tijd van het Engelsche tusschenbestuur. Dat verhinderde
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éditer niet, dat zij in de oorlogen van de Oostindiscbe Compagnie tegen liet Makassaarsclie rijk steeds aan de zijde der Compagnie stonden. Bij de inneming van Maros in 1736 door den
i» opstand gekomen Goareeschén vorstentelg Karaeng Bontolangkasa werden hun hulptroepen allen in de pan gehakt. Later
echter zetten zij dit den Makassarcn duur betaald. Toen namelijk
admiraal Smout optrok om de noorderdistricten van Celebes,
waartoe Maros behoorde, te heroveren, sloot de vijand de Toeratejalanden in, om deze te beletten den Nederlandschen veldoverste te
hulp te komen De Toerateërs door 50 Europeanen versterkt,
versloegen echter de tegen hen opgerichte Makkasaarsche macht
te cenenmale. Smout liet hen hierover door den resident van
Bonthain gelukwenschen en poogde hen rechtstreeks aan de
Compagnie te verbinden, doch dit mislukte. Ook in den strijd
tegen den pseudo-Batara Gowa, Sangkilang, op het eind der
18e eeuw bewezen de Toerateërs onder aanvoering van den Karaeng
van Binamoe ons goede diensten. In 1824 traden de drie landschappen tot het vernieuwd Boengaaisch contr/.ct toe, en reeds
in 1825 bewezen zij door het leveren van hulptroepen tegen
Bone opnieuw goede diensten. In 1836 bezwoer de nieuw opgetreden bestuurder van Laikang het vernieuwd Boengaaisch contract, terwijl in 1849 de contracten met dit landschap en met
Bangkala werden aangevuld met eenige artikelen omtrent zeeroof,
het stranden van vaartuigen en dergelijke. Tot zoover was er
dus van geen slechte verstandhouding tot het Gouvernement
sprake. In 1852 kwam daarin echter verandering, toen zich m
de toenmalige afdeeling Takalar onlusten voordeden en wel in
Polombangkeng, alwaar de regent, Daeng Mandjaroengi, _ drie
weerspannige kampoengs in zijn gebied eigener autoriteit tuchtigde.
De bevolking, eerst gevlucht, verdreef daarna den regent, die
hulp zocht en vond bij de Toerateërs. Wegens schending van
het Gouvernementsgebied werd voldoening gevraagd en eerst na
aanmaning in 1853 gegeven, nadat de hoogbejaarde bestuurder
van Laikang I Makadjeri overleden en door zijn jongeren broer
Daeng Riboko in Juli'van dat jaar vervangen was. De schuldigen
kwamen in September 1853 naar Makassar om vergiffenis te
vragen en betaalden toen de gevorderde schadevergoeding van
f3000. Den 6de" September d.a.v. werd Daeng Riboko als bestuurder van Laikang bevestigd en werd met hem een nieuw
contract gesloten. In dat zelfde jaar ontvingen de Toerateja-landen
„bila-bila" d.i. uitnoodigingen om zich gezamenlijk tegen het
Gouvernement te verzetten van Bone, doch weigerden daaraan
gehoor te geven. De reeds geruimen tijd bestaande spanning
tusschen Daeng Riboko en den Karaeng lolo van Laikang ging
in 1860 tot openlijken strijd over, waarbij laastgenoemde door
vele anakaraengs en het volk van Bangkala werd gesteund. In
September van' dat jaar werd een verzoening door bemiddeling
van den controleur van Takalar tot stand gebracht. In Juli 1861
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overleed Daeng Riboko en werd door zijn dochter I Madima
Daeng Baoe opgevolgd, die den 10den Februari 1862 in het bestuur bevestigd werd en een nieuw contract sloot. Rooverijen en
veediefstallen, moord op Gouvernementsdienaren en strandroof
werden in Binamoe en Bangkala in dien tijd onophoudelijk gepleegd, zonder dat de schuldigen gestraft werden of schadeververgoeding gegeven werd. 's Gouvernements brieven bleven meerendeels onbeantwoord. In Juli 1863 ontving Gouverneur Kroesen
machtiging om de Tocratejalanden na een ultimatum van acht dagen
te onderwerpen en in te lijven. In October 1863 vertrok een
militaire ^ expeditie onder bevel van den Gouverneur derwaarts,
waarna de Toerateja-landen bij de Zuiderdistricten werden ingelijfd, met uitzondering echter van Laikang, dat door onzijdig te
blijven en zich welgezind jegens het Gouvernement te betoonen
een zelfbesturend landschap bleef.
19. Daar de vorst van Bangkala zich niet gemeld had werd
hij van zijn waardigheid vervallen verklaard en Daeng Moentoe,
een ons goed gezind hoofd, tot regent aangesteld om onder de
directe bevelen van den gezaghebber te Djeneponto het gezag in
Bangkala te voeren. Eerst in 1864 kwam de vorst in onderwerping
en werd hem Makassar tot verblijfplaats aangewezen onder toekenning van een onderstand van it'30.— 's maands.
20. Oio Daeng Lipong, die Soelewatang van Bangkala was
toen dit landschap bij het Gouvernementsgebied werd ingelijfd,
werd door ons als zoodanig gehandhaafd; hij bleef tot aan zijn
dood in 1872 Soelewatang en werd opgevolgd door een vorstenzoon uit het huis van Palengoe, nl. Moeda (zie [blz. 314, ntj), omdat
geen der bloedverwanten van Daeng Lipong zich beschikbaar
wilde stellen; zij wenschten geen dienaar te worden van het
Gouvernement. De laatste Soelewatang van Bangkala was Radja
Karaeng Bontolebang. Bij het gouvernementsbesluit van 31 Mei
1905 n°. 3 werd nl. die betrekking, waaraan bij het gouvernementsbesluit van 24 Januari 1872 n°. 15, Staatsblad n°. 14,
een bezoldiging van f25.— 's maands verbonden was, te gelijk met
de betrekking van Soelewatang Binamoe opgeheven.
21. Reeds eerder waren de betrekkingen van Toemalompo,
Bangkala, Tanalowa, Garasikang en Palengoe, Soelewatang,
Tanatowa en Garasikang en Baloelompo Tanatowa afgeschaft.
Daarna volgde de afschaffing van de betrekking van Daeng Gentoeng, terwijl de Daengs van Toedjo en Djonggo of Djonggowa
den titel kregen van Galarang Toedjoe en Galarang Djonggowa.
Voorts werd de betrekking van Djannang Patiro ingesteld, den
Karaengs van Tanatowa, Garasiking, Palengoe en Nasara officieel
de titel van Karaeng ontnomen en die van Galarang toegekend,
en het gebied van eerstgenoemde drie Karaengs onderscheidenlijk
in drie, twee en twee deelen gesplitst, waarvan de hoofden 'in
strijd met de adat allen rechtstreeks onder de bevelen van den
regent van Bangkala werden gesteld, waardoor het adatverband

319

ZUID-SELEBES

in die voormalige karaengsehappen noodeloos verscheurd werd.
Daar de galarangs van Tanatowa, Garasiking, Palengoe en Nasara
nog steeds uit de oude karaenggeslachten van die streken worden
gekozen, behoeft het niet te verbazen, dat zij door hun onderhoorige bevolking nog steeds met den titel van Karaeng worden
aangesproken ; evenmin behoeft het te verwonderen, dat de regent
van Bangkala zoowel in die voormalige karaengsehappen als in
de galarangschappen Barana en Beroangieng slechts zooveel gezag
uitoefent als hoofden en bevolking aldaar hem gelieven toe te kennen.
22. Het district Bangkala is thans verdeeld in 14 zg. onderdistricten of kampoengcomplexen, t.w.:
«. Toedjoe, onder een Galarang, met . 116 heerendienstplichtigen
b. Djonggowa,ondereen Galarang, met 312
„
c. Patiro, onder een Djannang, met . 68
„
d. Tanatowa, onder een Galarang 1 ), met 553
„
e. Boelo-Boelo, onder een Galarang, met 292
„
f. Batoebasi, onder een Galarang, met 114
„
g. Garasikang, onder een Galarang 1 ), met 159
„
h. Karampoeang,ondereenDjannang,met 65
„
i. Palengoe, ondereen Galarang 1 ), met 515
„
j . Alloe, onder een Galarang, met . . 293
„
'k. Nasara, onder een Galarang 1 ), met . 276
„
/. Barana, onder een Galarang, met . 196
„
m. Beroangieng, onder een Galarang,met 366
„
n. Malassoro, onder een Djannang, met 389
„
Totaal . . . 3714heerendienstplichtigeu.
De onder a, b en c genoemde kampoengcomplexen vormden
te zamen het eigenlijke karaengschap Bangkala; die onder d, e
en /' genoemd het 'karaengschap Tanatowa; die onder g en h
bet karaengschap Garasikang, en die onder i en j het karaengschap Palengoe. Malassoro was vroeger een ornament van den
vorst van Bone, die daarover een hoofd had aangesteld met den
titel van Djannang romang (boschhoofd). Nadat door het Gouvernement aan de Bonisehc overheersching in de Toerateja-landen
een eind was gemaakt, verviel dit ornament aan den vertegenwoordiger van "het Gouvernement te Makassar, derhalve aan den
Gouverneur, zoodat Malassoro feitelijk reeds Gouvernementsgebied
was, voordat Bangkala was ingelijfd.
23. Zoowel de regent van Bangkala als de hoofden van de
kampoengcomplexen worden verkozen ; eerstgenoemde ontvangt zijn
aanstelling van het hoofd van gewest; de overigen ontvangen de
hunne van het hoofd der afdceling.
24. De kampoengcomplex- of zg. onderdistrictshoofden worden
bijgestaan door soero's, die door hen zelven buiten bemoeienis deibevolking worden benoemd en ontslagen; van een en ander geven
') Door de bevolking „Karaeng'' genoemd.
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zij slechts kennis aan den Karaeng van Bangkala. De Djannangs
van Patiro en Karampoeang en de Galarang van Batoebassi hebben ieder de beschikking over één soero, de galarang van Alloe
over twee soero's, de Galarangs van Djongowa, Boeloe-Boeloe,
Garasikang en Palengoe ieder over drie, de Galarang van Tanatowa
over elf, en de overige vijf complexhoofden ieder over vier soero's.
Al deze soeroe's zijn eenvoudig boodschappers of oppassers van
de boven hen staande hoofden; zij zijn geenszins als vertegenwoordigers van de bevolking te beschouwen.
25. Tot het kampoengcomplex Toedjoe behooren de volgende
kampoengs:
1. Tamanroja, 2. Bangkala, 3. Boeloedoang en 4. Batoenapara;
tot Djonggowa:
1. Bisoiieng, 2. Djonggowa, 3. Alloeka, 4. Topa en 5. Parasangang beroe ;
tot Patiro :
1. Parang maleleja en 2. Bontotala;
tot Tanatowa:
1. Tanatowa, 2. Talasa Bonto Tjinde, 3. Beroe Tompo Tombolo, 4. Tanctea, 5. Bada-bada Djenetalasa, 6. Bajang-bajang
Malanralanra, 7. Palagang Bontotinggi en 8. Kapita-batoementeng ;
tot Boeloe-Boeloe:
1. Tjingkarro, 2. Parangloeara, 3. Siping, 4. Boeloe-boeloe,
5. Bontotene, 6. Parangbodong, 7. Telie en 8. Bira Bira;
tot Batoebasi:
1. Batoebasi, 2. Bontosoenggoe en 3. Pangkadjene;
tot Garasikang:
1. Garasikang, 2. Matoaugieng, 3. Oedjoeng en 4. Laboetjingki;
Karampoeang heeft maar één kanipong.
tot Palengoe:
1. Palengoe, 2. Bokopanrang, 3. Bisangka, 4. Oedjoeng, 5. Kaleroengang, 6. Lamboepeo en 7. Baloboro:
tot Alloe:
1. Alloe, 2. Maritjaja en 3. Seto;
tot Nasara:
1. Nasara, 2. Tanetea, 3. Bonto-Bontowa, 4. xitoe Atoe of
Biringkassi, 5. Liboekang en 6. Palamejang;
tot Barana:
1. Bontoparang, 2. Kalongkong, 3. Bontodjai en 4. Bontokassi ;
tot Beroangieng :
1. Beroangieng, 2. Pocndjonggo en 3. Tombolo;
tot Malassoro:
1. Malassoro, 2. Beroe, 3. Biringkassi, 4. Balangtodo en 5. Poenagaija.
L a i k a n g.
26. Zooals reeds in punt 4 werd aangeteekend, werd volgens
de overlevering' het gebied van het huidige district Laikaiig in
overoude tijden ingenomen door een aantal van elkaar onaf-
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hankelijke staatjes, elk waarvan bestuurd werd door een hoofd met
den van Karé. Zoo had men de Karé's van Poenaga, Patopakang,
Panjangkalang en Laikang. Die van Poenaga droeg ook wel den
titel van Malela, die van Laikang den titel van Poenggaoe zoodat
men sprak van Malelaja ri (=den Malelaja van) Poenaga en van
Poenggaocka ri (=den Poenggaoe van) Laikang. Toen Kalieuiporo (het latere Tanatovva — zie punt 5) een Karaeng Lowe had
gekregen die uit den hemel zou zijn neergedaald, kwamen ook
de Karé's van Poenaga, Laikang, Patopakang en Panjangkalang
hem hun hulde betuigen, waardoor zij zich onder zijn oppergezag stelden. Later, nl. na de nederlaag, die Karaeng Lowe ri
Kaliemporo leed in den strijd tegen Karaeng Paoerang, den eeisten
Karaeng van Bangkala, stelden genoemde vier Karé's zich onder
de hoede van Bangkala's vorsten. Later kozen zij zich een eigen
Karaeng, eerst uit het Gowasche, later, nl. nadat de Gowasche
overhecrsching over de Toerat.ja-landen had opgehouden, uit het
Bonische vorstengeslacht. In de uitoefening van het bestuur werd
de Karaeng, welke waardigheid vaak door een vrouw werd bekleed, bijgestaan door een Hadat, bestaande uit een Soelewatang,
de Galarangs van Laikang en Tjikowang en de Karé's van Poenaga, Patopakang en Panjangkalang. Evenals in Bangkala koos
deze Hadat in den regel tijdens het leven van den Karaeng diens
vermoedclijken opvolger, die den titel voerde van Karaeng-lolo.
27. In punt 18 werd reeds het een en ander medegedeeld
aangaande de geschiedenis van het karaengschap Laikang. De
daar genoemde I Madina Daeng Baoe overleed in 1879; overeenkomstig 's Lands gebruik werd haar broeder 1 Tikolla dooide grooten van Laikang tot Karaeng uitgeroepen en werd met
hem onder nadere goedkeuring der Regeering op den 19den
November 1879 een nieuw contract gesloten, dat tot 1906 van
kracht bleef. In het laatstgenoemde jaar deed I Tikolla het verzoek om inlijving van zijn landschap bij het rechtstreekse!) gebied
en werd een akte gepasseerd, waarin verklaard werd dat het
landschap op een nader door de Regeering te bepalen datum aan
het Gouvernement zou worden overgedragen. Die verklaring of
akte werd onderteekend, bezegeld en becedigd op den 2den April
1906; zij werd goedgekeurd en bekrachtigd bij het Gouvernementsbesluit van 12 November 1906 n°. 5. Daarin werd tevens beloofd
om inmiddels te zullen nakomen en handhaven alle regelingen,
die m e t betrekking tot dit landschap door of namens den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden waren of zouden worden
getroffen, en in het algemeen alle bevelen te zullen opvolgen,
welke door of namens dien Gouverneur waren of zonden worden
gegeven. Bij het gouvernementsbesluit van 17 Maart 1918 n°. 7
(Staatsblad 'n°. 253) werd Laikang onder bet rechtstreeks bestuurd gebied gebracht en bepaald, dat dit landschap zou uitmaken een regentschap, genaamd Laikang, behoorende tot de
onderafdeeling Toeratcja-landen. Ten behoeve van dit regentschap
31
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werd een regent in dienst gesteld op een bezoldiging van f 75.'s maands met bepaling, dat dit hoofd tevens in het genot zou treden
van de tot dusverre aan den bestuurder van Laikang toekomende
ornanientspadivelden en vischvijvers. I Tikolla werd bij hetzelfde
besluit 1 ) tot regent benoemd. Bij het besluit van den Gouverneur
van Celebes en Onderhoorigheden ddo 6 Mei 1914 n°. 2533/0 2
werd hij op verzoek wegens ouderdomsgebreken eervol ontslagen.
Hij werd als regent opgevolgd door zijn oudsten zoon Tjintjing,
die reeds vóór de inlijving door den Uadat van Laikang als
Karaenglolo was aangewezen.
Tjintjing overleed in 1924 en werd opgevolgd door zijn eemgen
zoon Patadang, benoemd tot Karaeng Laikang bij besluit van den
Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden.
28. De betrekking van Soelewatang Laikang werd door ons
afgeschaft, evenzoo die van Galarang Laikang, wiens gebied gesteld werd onder de bevelen van een familielid van den regent
onder den titel van Karaeng Toeiïkale. Den Kare's van Patopakang
en Panjangkalang gaven wij den titel van Galarang. Poenaga, dat in
de laatste jaren vóór de inlijving bestuurd werd door een familielid van
den bestuurder van Laikang, bleef onder de bevelen van dat hoofd,
dat op grond van zijn verwantschap aan den Karaeng ook dezen
titel en niet dien van Kare voerde.
29. Het district is thans verdeeld in de volgende vijf kampoengcomplexen of zoogenaamde onderdistricten:
«.Laikang onder Karaeng Tocrikale met 699 hecreiidienstpliclitigcn
b.Poenaga, onder een Karaeng, met . 1 7 8
„
c.Tjikoang, onder een Galarang, met. 551
„
^.Patopakang, onder een Galarang, met 212
„
e. Panjangkalang,ondereenGalarang,met 205
„
Totaal . . 1845 heerendienstplichtigen
30. Zoowel de regent van Laikang als de hoofden van de
kanipocngcomplexen worden verkozen; eerstgenoemde ontvangt
zijn aanstelling van het hoofd van het gewest; de overigen ontvangen de hunne van het hoofd der afdeeling.
31. De kampoengcomplexhoofden worden bijgestaan:
a. dat van Laikang door de Poenggawa's van Podia, Tanga,
Tamalala en Poentondong en de soero's van Laikang, Ongkowa
en Pontomanai (de soero's worden ook wel toeangang en de
Poenggawa's toea toea genoemd);
b. dat van Poenaga door den Poenggawa van de kanipoeng
Poenaga en de soero van Kassiboemboeng, die ook de gehuchten
Salisingang, Boengoengleang en PotodjoE onder zich heeft;
c. dat van Tjikowang door den Poenggawa van Palemba en
') Bij dit besluit werd voorts aan Tikolla een schadeloosstelling van f 250.'s maands wegens derving van verschillende door hem te voren als radja van
Laikang genoten inkomsten met bepaling, dat, zoolang die schadeloosstelling
zou worden [genoten, in mindering zou worden] gebracht het bedrag, door
hem genoten al regentsbezoldiging.
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den soero van Tjikowang, die ook de kampoengs en gehuchten
Djonggowa, Bontotjinde en Bila-Bilaja onder zich heeft;
d. dat van Patopakang door den Poenggawa van Batoelanteang en
den soero van Üoenggea, die ook Bontopaiang onder zich heeft, terwijl de kampoengPatopakang' rechtstreeks onder den Galarangstaat, en
'e. dat van Panjangkalang door de soero's van Panjangkalang
(met Tala) en Loere (met Sappang).
Al deze onderhoofden worden door de bovenstaande hoofden
buiten bemoeienis van de bevolking benoemd en ontslagen. Van
een en ander geven de kampoeng-complex-hoofden slechts kennis
aan den Karaeng van Laikang.
32. De Kalompowang of ornamenten van Laikang bestaan uit
een tweetal vlaggen, beide „Goeroedaja" geheeten, de eene rood,
de andere roodgeel van kleur, beide voorzien van het afbeeldsel
van den zg. Goeroedavogel.
L a k a t o n g. 33. Het district Lakatong met 408 heerendienstplichtigen wordt bestuurd door een hoofd met den titel van
Galarang, dat rechtstreeks aan den besturenden ambtenaar te
Takalar ondergeschikt is. Hij wordt verkozen en ontvangt zijne
aanstelling van het hoofd van gewest.
34. Onder den Galarang staan :
a. de Djannang van Bontomanai, met 78 heerendienstplichtigen,
b. de Djannang van Balang, met . . 86
„
c. de Poenggawa van Bontobila, met 49
„
d. de Poenggawa van Mateko 1 ), met 98
„
e. de Poenggawa van Nani-Nani, met 55
„
f. de Poenggawa van Lakatong, met 42
„
Deze onderhoofden worden door de bevolking verkozen en
ontvangen hun aanstelling van het hoofd der afdeeling.
35. Lakatong zou in overoude tijden tot het gebied van den
Malela of Kare van Poenaga (zie punt 26) hebben behoord, evenals deze eerst het oppergezag van den Karaeng lowe ri Kalie
mporo en daarna dat van den Karaeng van Bangkala hebben erkendvervolgens onder de suprematie van Gowa zijn geraakt en na
de groote nederlaag, het Makassaarsche rijk in 1667 door Speelman
toegebiacht, aan de Oostindische Compagnie zijn afgestaan. Ofschoon het daarna steeds door een op zich zelf staanden Galarang
werd bestuurd, werd het bij de verdceling in 1824 van het rechtstreeksch Gouvernementsgebied in regentschappen (zie Staatsblad
n° ai a van het jaar, waarin het onder den naam van Lakatang en
als een onderdeel van de onderafdeeling Zuiderdistricten voorkomt)
als zoodanig aangemerkt. Een Karaeng heeft het evenwel nooit gehad.
36. Een ornament zou Lakatong nimmer hebben bezeten. Waarschijnlijker is het, dat bet met Poenaga, waartoe het vroeger zou
hebben behoord, een gemeenschappelijke gaoekang heeft gehad,
die in den loop der tijden verloren is gegaan.
Onder dit hoofd staat ook de kam^oeng Matoangieng.
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L e n g'k e s e. 37. Ook deze adatgemeenschap zou vroeger liet
oppergezag vau Kaliemporo (het tegenwoordige Tanatowa; zie
punt 5) hebben erkend. Gelijktijdig met de Toerateja-landen en
Lakatong kwam zij onder de suprematie van Gowa, welke vorst
haar gebied in apanage gaf aan Mamalijang Daeng Pole, zoon
vau zijn Toe-mailalang niatowa 1 ).
De apanagehouder bekwam toen den titel van Karaenta Lengkese en vestigde zich in Lengkese, waar hij bij een vrouw van
minderen stand een paar kinderen verwekte. In 1664 volgde bij
zijn vader op als Toemailalang matowa van Gowa. Hij bleef
echter meteen apanagehouder van Lengkese tot 1667, in welk
jaar dit landschapje tezamen met Lakatong, Takalara, Topodjawa,
Papa, Galosoug en Polombangkeng door 's Compagnies wapenen
werd overwonnen. In het begin der achttiende eeuw werd Lengkese aan den vorst van Gowa in vruchtgebruik gegeven, doch
in 1781, bij liet optreden van Karaeng van Bontolangkasa als
Vorst, door de Compagnie weer in bezit genomen. Van dat tijdstip af werd Lengkese steeds door Galarangs bestuurd, van wie de
eerste, Daeng Maroepa geheeten, tot de gegoeden van het landschapje hoorde. In 1824 werd dit galarangschap bij de verdeeling
van het rechtstreekscli Gouvernementgebied even als Lakatong en
Takala onder de regentschappen gerangschikt (zie Staatsblad
n°. 3la van dat jaar, waarin het onder den naam van Lengkese
en als een onderdeel van de onderafdeeling Zuiderdistricten
voorkomt).
38. De Galarang' van Lengkese wordt thans in het bestuur
bijgestaan door:
a. den Djannang van Bontobado 2 ), met 118 heerendienstplichtigen,
b.den Djannang vanTiniporongang 3 ), met 193
„
c. den Djannang van Bontouianai 4 ), met 125
„
dus in totaal

.

.

.

436

„

Deze hoofden worden door de bevolking verkozen en door het
hoofd der afdeeling benoemd en ontslagen. De djannaugs van
Bontobado en Thnporongang worden ieder bijgestaan door een
soero 5 ) die buiten bemoeienis der bevolking door hen benoemd
en ontslagen wordt.
39. Lengkese beeft geen ornament. Men weet zelfs niet, of
het er ooit een heeft gehad.
T o p o d j a w a. 40. Het district Topodjawa bestaat uit twee
gedeelten, een noordelijk en een zuidelijk deel, die van elkaar
gescheiden zijn door bet district Takalara. Het noordelijk deel,
') De Toemailalang matowa was in Gowa de hoogste waardigheid na de
vorstelijke en die van Bitjara Boeta of rijksbestierder.
2
) Deze be3tuurt de kampoengs Bontobado en Oedjoengkassi.
') Onder dessen staan de kampoengs Timporongang, Tängä, Nane, Bontowa
en Baradjang.
4
) Deze heeft onder zich de kampoengs Bontomanai en Bontokassi.
6
) Elders, b.v. in de afdeeling Bonthain, meest alsariang geheeten.
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omvattende de kampoengcomplexen Patani, Sorojang en Taipa,
te zamen 496 heerendienstplichtigen tellende, behoorde vroeger tot
liet karaengschap Sanrabone. Later werden Patani en Sorojang
door Karaeng Sanrabone aan den vorst van Gowa geschonken
en in 1667 door de Oostindischc Compagnie op dezen veroverd.
In het begin der 18de eeuw stond de Compagnie Sorojang en
Patani aan den vorst van Gowa in vruchtgebruik af: bij het optreden van Karaeng Bontolangkasa als bestuurder van dit landschap nam de Compagnie beide nederzettingen weder in bezit
om ze circa 20 jaren later opnieuw te verliezen. Omstreeks het
midden der vorige eeuw stond Gowa ze aan het Gouvernement
at' in ruil voor het galarangschap Bontotanga (zie onder Polombangkeng). Zij werden toen bij het gebied van den Lomo van
Topedjawa ingelijfd. Taipa onderging hetzelfde lot na 1867, deihalve na de inlijving van Sanrabone bij het rechtstreeksch Gouvernementsgebied. De regent van Topedjawa heeft er nooit anders
dan een schijngezag uitgeoefend: de Djannangs van Sorojang,
Patina en Taipa hebben zich altijd beschouwd rechtstreeks ondergeschikt te zijn aan den Europeeschen besturenden ambtenaar
te Takalar. Het zuidelijk deel van het regentschap, 1491 heerendienstplichtigen tellende, is het eigenlijk Topedjawa, dat grootendeels door lieden afkomstig uit de landschappen Soembawa en
Dompo, voor een kleiner deel door Makassaren, werd ontgonnen.
Toen het nog tot het grondgebied van Gowa behoorde, was het
een apanage van de Gowasche prinsen, Karaenta Djaranika 1 ) en
Karaenta Paganakang, die in Gowa bleven en zich deden vertegenwoordigen door hoofden met den titel van Karé.
Tot het gebied van den Karaenta Djaranika behoorden de nederzettingen Djaranika, Bolo en BanggaE:tot dat van den Karaenta
Paganakang: Paganakang, Kaponrengang, Mangadoe, Kalappo,
Kandjang, Topedjawa en Tjikowang. 2 ) In 1667 ontnam de Oostindische Compagnie deze streken aan Gowa om haar aan de vorstin
van Laikang, Karaeng Bontomarannoe, echtgenoote van Speelmans
bondgenoot Aroe Palaka, in vruchtgebruik te geven. Na haar dood
schijnt Topedjawa eigener autoriteit door den Gouverneur en den
raad te Makassar aan den vorst van Gowa in vruchtgebruik te
zijn afgestaan, hetgeen door de Mooge Regeering te Batavia,
blijkens haar brief aan den vorst van Gowa van 10 Februari 1721,
werd goedgekeurd, omdat zij Topedjawa beschouwde als begrepen
onder Kadjang, waarmede de vorst reeds 17 jaren te voren bij
den door haar overgezonden leenbrief begunstigd was. In 1781
nam de Compagnie, bij het optreden van Karaeng Bontolangkasa
als vorst van Gowa, Topedjawa weer in bezit om liet tegen het einde
der 19de eeuw te verliezen. Na het Engelsche tussclienbestuur
') Karaenta Djaranika was een broeder van Karaenta Lengkeae - zie punt
87 - en volgde dezen in 1667 als Toemailalang Matowa van Gowa op.
s
) Niet te verwarren met liet galarangschap Tjikowang dat tot Laikang
behoort; zie punt 28.
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kwam Topedjawa aan liet Gouvernement, dat er een hoofd over
aanstelde met den titel van Lomo. De eerste Lomo was Handen,
een afstammeling van een der vorsten van Dompo en overgrootvader
van den tegenwoordigen Lomo (overleden in 1925 en opgevolgd
door zijn neef, Baharoe daeng Masarro, benoemd bij besluit van
den Gouverneur van Celebes en onderhoorigheden ddo. 12 Maart
1925 n°. 72/III). Onder het bestuur van zijn kleinzoon Asaka
werd de kampoeng Garasi door lieden van Lomo-Lomo (district
Bire, ondcrafdeeling Boeloeboemba) gesticht.
41. Topedjawa werd hij de verdeeling in 1824 van het rechtstreeks Gouvernementsgebied onder de regentschappen gerangschikt
(zie Staatsblad n°. 31a van dat jaar, waarin het onder den naam
van Toppo Djawa en als een onderdeel van het district of de
onderafdeeling Zuiderdistrictcn voorkomt).
42. Het district bestaat thans uit 12 kampoengcomplexen of
zoogenaamde onderdistricten, t.w. :
a. Pataui met
249 heerendienstplichtigen.
b. Sorejang met
200
„
c. Taipa met
47
„
d. Kadjaug met
206
„
e. Topedjawa met
336
,,
f. Bolo met
119
g. BanggaE met
219
„
h. Kala])])o met
132
i. Paganakang met
112
j . Kaponrengang met
83
,,
Je. Mangadoe met
93
„
/. Tjikowang met
189
Totaal . . 1987 heerendienstplichtigen.
Elk van deze gebiedsdeelen wordt bestuurd door een hoofd
met den titel van Djannang; de üjannangs van Taipa, Topedjawa, Paganakang en Mangadoe worden ieder bijgestaan door
één soero, de overige djannangs ieder door twee soero's 1 ). De
Djannangs benoemen en ontslaan de onder hen staande soero's
buiten bemoeienis van de bevolking: van een en ander geven
zij slechts kennis aan den Lomo. Evenals deze worden de Djannangs verkozen. Ontvangt de Lomo of regent zijn aanstelling
van het hoofd van het gewest, de Djannangs ontvangen de hunne
van het hoofd der afdeeling.
43. De Djannangs van Taipa en Kaponrongang besturen ieder
een kampoeng.
Onder den Djannang van Patani staan de kampoengs en gehuchten
Patani, Mangoelabe, Pabatongang, Bontobado, Sorojang en Patekerang.
Onder den Djannang van Sorejang de kampoengs: Sorejang,
Saoeleang, Binamoc, Lempung, Lompong, Bontolanra enBontomani.
') De soero's worden als vroeger Toangang genoemd.

H
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Onder den Djannang van Kadjang: Kadjang, Goesoenga, Laboeakang en Tamalalang.
Onder den Djannang van Topedjawa: Topedjawa, Gadea,
Kaoewarang, Nambowa, Golonga en Goesoenga.
Onder den Djannang van Bob: Bolo, Toeroengang en Garasi 1 ).
Onder den Djannang van BanggaE: BanggaE, Djuranika, Topo
en Goesoenga.
Onder den Djannang van Kalappo : Kalappo, Oedjoeuga en
Kaloekoewang.
Onder den Djannang van Paganakang: Paganakang, Tjampagaja en Bontosangi.
Onder den Djannang van Mangadoe: Mangadoc en Kokowa
en onder den Dannang van Tjikowang: Tjikowang, Bontolanra,
Bontovva, Djarannia en Mangarabombang.
44. Topedjawa bezit geen ornament.
T a k a l a r a . 45. Dit slechts 354 heerendienstplichtigen tellende
district, dat bij de verdeeling in 1824 van het reclitstreeksch
Gouvernementsgebied evenals Lakatong en Lengkese ouder de
regentschappen gerangschikt werd, is, sedert het onder ons bestuur staat, nooit anders dan door een zelfstandigen Galarang
bestuurd geworden.
46. Met behulp van twee soero's, die door hem buiten bemoeienis
der bevolking benoemd en ontslagen worden, bestuurt de Galarang de karnpoengs Takalara, Maleto en Tjilalang. IIij wordt
door de bevolking dier drie karnpoengs gekozen en ontvangt zijn
aanstelling van het hoofd van het gewest.
47. Of Talakar ooit een ornament heeft bezeten is niet bekend.
Deze nederzetting zou volgens de overlevering gesticht zijn dooiden Sawietoschen prins Larompassi of La Pawilol, die misnoegd
over het feit, dat hij geen Aroe van Rappang was geworden,
zijn geboorteland verlaten had en naar Gowa was getogen. Aan
den vorst van Gowa vroeg hij vergunning zich in diens gebied
te mogen vestigen, hetgeen hem werd toegestaan.
Vergezeld van zijn volgelingen en slaven zocht hij een streek
uit, die hem aan ' het moerassige Sawieto deed herinneren. Hij
noemde haar Takalara, eene samentrekking van de woorden taka
( = bank) en alara ( = riet, glagah). Het moerassige land werd
gedeeltelijk drooggelegd en daar vestigde hij zich met zijn
menschen, die hein den titel gaven van Karaeng Takalara. Zijn
kleindochter, Daenta Bainea, huwde met Daenta Baeng Nassa
het Dampanggeslacht van Komara 2 ). Van deze beide lieden
stammen de latere Galarangs van Takalar af.
48. P a p p a . Dit onbeduidende, slechts 277 heerendienstplichtigen tellende, district wordt bestuurd door een hoofd met den
') Garasi stond vroeger onder een Poenggawa die rechtstreeks aan den
Lomo ondergeschikt zijn (was).
2
) Thans behoorende toe het district Polornbangkeng.
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titel van Karaeng, in vroegere oHieiccIe stukken onderregent genoemd. Hij wordt door de bevolking verkozen en ontvangt zijne
aanstelling van den Gouverneur van Celebes. Een poenggawa en
een soero, die buiten bemoeienis der bevolking door hem benoemd en ontslagen worden, staan hem bij in liet bestuur over
de kampoengs Pappa, Bontongape, Goesoenga. Bilaija en Taipatinggia.
49. Pappa of, zooals het aanvankelijk genoemd werd, Anabadjing zou volgens de overlevering gestiebt zijn door zekeren Tagang,
een zoon van den Da m pang van Komara. Hij voerde den titel
van Kare en erkende het gezag van den vorst van Gowa. Lateiwerd een zoon van Tagang, Daeng Mabella geheeten, door den
vorst van Gowa tot Toemalompo van Polobangkeng aangesteld.
Na zijn overlijden werd hij als zoodanig opgevolgd door zijn
zoon Daeng Manompo. Deze werd later uit zijn ambt ontzet en
niet meer vervangen. Een van zijne nakomelingen wist geruimen
tijd daarna Pappa van Polombangkeng onafhankelijk te maken
en werd door de O. I. Compagnie als Karaeng van Pappa erkend ' ) .
In zijn geslacht is de waardigheid erfelijk geworden en gebleven.
50. De ornamenten of' kalompowang van Pappa bestaat uit
een witte vlag, genaamd „Koewasaja", een lans genaamd „Djaladjaka" en een poke pangka of tweetand. Een en ander zou
een der vroegere Karaengs van Pappa van een der Gouverneurs
uit den Compagniestijd ten geschenke hebben gekregen.
S a n r a b on e. 51. Het gebied van de huidige districten Sanraboue, Bontonompo, Polombangkeng en Galesong werd volgens
de overlevering in overoude tijden ingenomen door een aantal
van elkaar onafhankelijke staatjes, elk waarvan bestuurd werd
door een hoofd, dat aanvankelijk den titel van Dampang, lateidie van Kare voerde.
52. Daarop volgde een periode, waarin handige bedriegers optreden, die de lichtgeloovige bevolking wisten diets te maken,
dat zij uit den hemel waren neergedaald. Naar de plaatsen, waar
zij voor het eerst hun praktijken begonnen uit te oefenen,
werden zij Karaeng Lowe ri ( = d e groote vorst van) Badjingï
Karaeng Lowe ri Malewang, Karaeng Lowe ri Pangkalang,'Karaeng Lowe ri Lassang, Karaeng Lowe ri Galesong, Karaeng
Lowe ri Djipang en Karaeng Lowe ri Katingang genoemd. Van
die plaatsen uit wisten zij hun gezag over een grooter of kleiner
gebied uit te breiden.
Het best slaagden daarin de Karaeng Lowe's van Badjing en
Katingang, een tweetal nederzettingen welke sedert lang niet
meer bestaan, doch waarvan de eerstgenoemde lag nabij de huidige
kampoeng Biringbalang in het Galarangsehap Montjongkomba
(district Polombangkeng) en de laatstgenoemde nabij de kampoeng
') Bij de verdeeling van het Gvtsgebied ia regentschappen (Stbl. 1824
no. 31a) weid dit karaengsehap over het hoofd gezien.
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Salekowa in het gebied van den Poenggawa van Banjoeanjara
(district Sanrabone). Bij de behandeling van liet district Polombangkeng zal nader worden teruggekomen op de karaengschappen
Badjing, Malewang, Pangkalang en Lassang, bij die van het district
Galesong op het karaengschap van dien naam. Het gebied van den
Karaeng Lowe van Katiengang strekte zich gaandeweg uit over
dat van het huidige district Sanrabone, over dat van de huidige
Djannangschappcn Taipa, Patani en Sorejang (district Topedjawa zie punt 40) en over het grootste gedeelte van het huidige district
Bontonompo, terwijl het overige gedeelte van het laatstgenoemde district het gezag van den Karaeng Lowe ri Djipang
erkende.
53. In de eerste jaren van de 16 do eeuw breidde de Gowasche
vorst Toemaparisika — Kalonna zijn gezag naar het zuiden uit.
Hij geraakte daardoor in een strijd gewikkeld met den Karaeng
Lowe van Katiengang, waarin hij gesteund werd door dien van
Djipang en waaruit hij als overwinnaar te voorschijn trad. De
landstreken Paboendoekang, Sorobaja en Tandotana werden toen
van Katiengang afgescheiden en bij het gebied van den Karaeng
Lowe van Djipang gevoegd. Deze erkende het oppergezag van
den machtigen Gowaschen vorst en werd daardoor diens palili of'
vasal onder den titel van Karaeng Djipang (derhalve zonder het
adjectief Lowe —groot x )). Karaeng Lowe ri Katiengang verdween
na zijn nederlaag op even geheimzinnige wijze als hij bij zijn
eerste optreden verschenen was. Zijn gebied viel in de verschillende kareschappen, waaruit het was opgebouwd, uiteen, die alle
hel; oppergezag van Toemaparisika-Kalonna erkenden, maar overigens hun autonomie bleven behouden. Zoo had men in het
gebied van het huidige district Bontonompo van noord naar zuid
de volgende kareschappen : 1. Bontonompo, 2. Ana Sappoe,
3. Bontolangkasa, 4. Data, 5. Alloe, 6. Tindang, 7. Kaloearaug,
8. Tanrara, 9. Bontopanno en 10 Mangeroe : in het gebied van
het huidige district Sanrabone de kareschappen: 1. Pantjabelong,
2. Panaikang, 3. Padienging en 4. Laoe.
54. Laatstgenoemde vier kareschappen sloten met elkander een
verbond van vriendschap en ouderlingen bijstand. Waren zij aanvankelijk gelijk in rang, zulks veranderde nadat de Kare van
Pantjabelong de gunst en vriendschap van Toemaparisika-Kalonna had weten te verwerven. De drie andere Kare's riepen hem toen
met toestemming van den machtigen Gowaschen vorst tot Karaeng van Sanrabone uit. Hij word na zijn dood Toc-ni-djallo genoemd en van hem zouden de latere Karaengs van Sanrabone
afstammen. De vorstengeslachten van Sanrabone en Gowa vermaagschapten zich met elkander, waardoor het mogelijk werd,
dat in 1667 een zoon van den toenmaligen vorst van Gowa
') Later werd die titel gewijzigd in Karaeng Bangkala, niet te
met Karaeng Bangkala van de Toerateja-landen.

verwarren
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Hasannoeddin l) door den Hadat van Sanrabone tot Karaeng van
dat landschap werd uitgeroepen. Hij heette Mappadoeloeng Abdoel
Djaliel. Den 18d=n November van dat jaar teekende hij als vorst
van Sanrabone liet zg. Boengiiaische contract. Tien jaren later
werd hij niet overeenkomstig de oude landsinstellingen van Gowa
door de landsgrooten op den troon van Gowa verheven, maar
door de Oostindische Compagnie en haar bondgenoot Aroe
Palaka tot Vorst van dat landschap verkozen. De landsgrooten
moesten, door den nood gedrongen, hem alszoodanig erkennen,
liet duurde tot 1683, voordat zij zich met den toestand geheel
konden verzoenen. Mappadoeloeng Abdoel Djalil bleef tot aan
zijn overlijden in 1709 zoowel vorst van Gowa als van Sanrabone.
Na hem zijn nog verscheidene leden van het Gowasche vorsteugeslacht vorst van Sanrabone geweest. Dat dit landschapje in de
verschillende lotgevallen van Gowa gedeeld heeft, behoeft derhalve
niet te verwonderen. Evenmin dat het van zijne zelfstandigheid
ten opzichte van den Vorst van Gowa gaandeweg veel inboette
en dat op dezen overging het gezag, dat het gedurende lange
jaren had uitgeoefend over de buiten eigenlijk Sanrabono gelegen
nederzettingen, thans behoorende tot het district Bontonompo en
genoemd in punt 53, en over de nu tot Topedjawa behoorende
Dj an n an gsc hap p en Patani en Sorejang. Toen Sanrabone in 1867
bij het rechtstreekse!] Gouvernementsgebied werd ingelijfd, besloeg
zijn grondgebied dan ook slechts de uitgestrektheid van bet
huidige district van dien naam plus de kampoeng Taipa, die er
later van werd afgescheiden om bij het district Topedjawa te
worden gevoegd. De motieven, die tot de inlijving hebben geleid
zijn te vinden in het Gouvernemcntsbesluit van 28 September
1867 n°. 5. — De moord op een Gouvernementsonderdaan
gepleegd door een halfbroeder van de toenmalige Vorstin van
Sanrabone I Mimong Karaeng Boeloe-Boeloc, welke laatste bekende
den last tot den moord te hebben gegeven, gaf den Gouverneur
van Celebes aanleiding om bij brief van 10 Mei 1867 n°. 291
den Regeering' het voorstel te doen over te gaan tot de inlijving
van Sanrabone, welke maatregel bovendien wenschelijk werd
geacht tot bevordering van een meer geregeld bestuur in de
toenmalige afdeeling Zuiderdistricten en in het belang van de
onderdrukte bevolking van het landschap, waarvan een groot
deel met verlangen eenc inlijving bij het rechtstreeksch gebied
verbeidde. Waar reeds bij het Gouvernementsbesluit van 19 Januari
1862 n". 4 de inlijving van Sanrabone als wenschelijk werd beschouwd, daartegen zich ook geen bezwaren van politieken,
strategischen noch fmancieclen aard verzetten en de gelegenheid
daartoe niet door het bestuur gezocht noch het tijdstip vervroegd
was, maar zoodanige maatregel door het willekeurig bestuur van
de toenmalige vorstin noodzakelijk gewenscht was, werd de Gou') Het is deze vorst geweest, die door Admiraal Speelman overwonnen werd.
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verneur gemachtigd om I Mimong Karaeng Boelo-Boelo van het
bestuur over Sanrabone vervallen te verklaren en dat landschap,
naar aanleiding van artikel 20 van het met haar en den Hadat
van Sanrabone op elf Juli 1860 gesloten en bij bet Gouvernementsbesluit van 27 September d.a.v. n°. 11 bekrachtigd contract
onder 's Gouvernements beheer te brengen, het bij de afdeeling
Zuiderdistricten in te lijven en onder liet rechtstreeksch gezagvan den controleur van Takalar door een regent te doen besturen.
Op 16 December 1867 was aan een en ander volledig uitvoering
gegeven, zoodat sedert dien datum het regentschap Sanrabone bestaat.
55. Op, het moment der inlijving bestond de Hadat van Sanrabone uit zeven leden nl. 1. den Karaeng van Banjoeanjara,
2. den Karaeng van Iaoe, 3. den Karaeng van Padienging, 4.
t/m 7. de Galarangs van Djene, Tonasa, Parappa en Parasangangberoe. De eerstgenoemde drie zijn in de plaats getreden van
onderscheidenlijk de vroegere Kare's van Panaikang, Laoe en
Padienging (zie punt 53). De eerste Daeng van Padienging was
een oudere broeder van den eersten Karaeng van Sanrabone en
werd daarom genoemd Daenna Karaenga ri Sanrabone, later gewijzigd in Daeng Sanrabone en eindelijk in Daeng Padienging
naar het gebied, dat hij bestuurde. Nog draagt het hoofd van
het kampoengcomplex Padienging den titel van Daeng. De laatste
Karaengs van Banjoeanjara en Laoe zijn kort na de inlijving
overleden; zij werden niet vervangen maar hunne kampoengcomplexen onderscheidenlijk gesteld onder de bevelen van den Poenggawa van Banjoeanjara en den Anronggoeroe van Laoe, die
daardoor rechtstreeks ondergeschikt werden aan den regent of
Karaeng van Sanrabone. Het rechtstreeks gebied van den Karaeng
d.w. z. het gebied van den vroegeren Kare van Pantjabelong
waarvan alleen de kampoengs Salekowa en Lagoeroeda zijn overgebleven werd tijdens ons bestuur gevoegd bij dat van den
Poenggawa van Banjoeanjara.
56. Het district Sanrabone bestaat thans uit zeven kampoengcomplexen of zg. onderdistricten, nl. :
hee'endienstpHehtigen.
a. Banjoeanjara, onder een Poenggawa, niet . . . 522
b. Laoe, onder een Anronggoeroe met
225
c. Padienging, onder een Daeng, met
293
d. Djene, onder een Galarang, met . . . . . .
68
e. Parasangangberoe, onder een Galarang, met . . 105
ƒ. Tonasa, onder een Galarang, met
133
g. Parappa, onder een Galarang met
113
Totaal

.

.

. 1459

57. De Poenggawa van Banjoeanjara bestuurt met 4 soero's
de kampoengs Lagoeroeda, Salekoa, Matjinibadji, Oedjoeng, Gontong, Lamposo, Banjoeanjara, Baloesang, Lona, Pakalli, Masala,
Beroe, Koendjoeng en Pangkadjene.
De Aronggoeroe vaii laoe bestuurt met 2 soero's de kampoengs
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Bontoniatene, Bontomânai, Tarnbing-Tambing, Oedjoenga, Batoepoete en Dengkang.
De Daeng van Padienging bestuurt niet 2 soero's de kampoengs
Padienging, Kasoewarang, Kokowa, LebaE, Lamberang, Pawang,
Bilaja, Parang, Bontopanno en Beroe.
De Galarang van Djene bestuurt met een soero de kampoengs
Dj ene en Bontolanra.
De Galarang van Parasangangberoe bestuurt met een soero de
kampoengs Parasangangberoe, Tjiniajo, LebaE en Gontongtanga.
De Galarang van Tonasa bestuurt met een soero de kampoengs
Tonasa, Bontowa, Babaloko en LebaE.
De Galarang van Parappa eindelijk bestuurt met 2 soero's de
kampoengs Parappa en Tandotana.
58. De soero's worden buiten bemoeienis van de bevolking
door de kampoengcomplex-hoofden verkozen; ontvangt de'regent
zijn aanstelling van het hoofd van gewest, de complex-hoofden
ontvangen de hunne van het hoofd der afdeeling.
59. Bij den regent zijn in bewaring de ornamenten van Pantjabelong, Banjoeanjara en Laoe nl.
a. van Pantjabelong: een vlag, geel van kleur en „ Didia" genaamd ;
b. van Banjoeanjara: een sonri-„Marodeng" genaamd, waarbij een
klewang behoort, die den naam draagt van „Daeng Balaka'ng" ;
c. van Laoe een vlag, genaamd „Matjanga".
Het ornament van Padienging, zijnde'een houten rijststamper,
„Malaga" geheetcn, is bij den Daeng van Padienging in bewaring,
terwijl de Galarang van Djenne in beheer heeft een gong of
dengkang en een giring-giring of bel, die nog afkomstig zou zijn
van den Karaeng Lowe van Katiengang.
Bo to n o m p e. 60. Botonompe is een naam van een district;
een districtshoofd heeft het nimmer gehad; sinds 1915 wordt er
liet bestuuistoezicht uitgeoefend door een aan den Controleur van
Takalar ondergeschikten Tnlandschen Bestuursassistent d.i. door
een Gouvernementsambtenaar, die buiten bemoeienis van hoofden en bevolking door den Gouverneur van Celebes benoemd
en ontslagen wordt, derhalve niet als vertegenwoordiger van het
volk beschouwd mag worden. Onder dien inlandschen ambtenaar
staan 17 hoofden van kampoengcomplexen, die van elkander geheel onafhankelijk zijn. Die kampoengcomplexen vormen te zamen
een gebied dat in overoude tijden bestond uit de navolgende tien
adatgemcenschappen, elk bestuurd door een hoofd met den titel
van Kare, n.1. 1. Botonompe, 2. Ana Sappoe, 3. Bontolangkasa,
4. Data, 5. Alloe, 6. Tindang, 7. Kaloearrang, 8. Tanrara, 9.
Bontopanno en 10. Mangesoe. Zij erkenden het oppergezag van
den Karaeng Lowe van Katiengang. Nadat deze door den Gowaschen vorst ïocmoparisika Kalonna in het begin der 16c eeuw
ten onder was gebracht, erkenden zij het gezag van Gowa om
dat later te verwisselen niet dat van don Karaeng van Sanrabone
In den loop van de 17 d ' en 18 de en in het begin van de 19de
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eeuw kwamen allengs alle weer onder het oppergezag van Gowa
te staan (vgl. punten 53 en 54).
61. De Kare van Bontonompo voerde aanvankelijk het bestuur
over bet gebied, dat thans onder den Anronggoeroe van Bontonompo staat en over het huidige tot het district Polombangkeng
behoorende Galarangschap Manoedjoe. Dit laatste werd door een
der vorsten van Gowa willekeurig ten geschenke gegeven aan den
Bonischen prins Aroe Lemo Apa, toe deze met den Gowaschen
radja aldaar op jacht was. In 1667 werd Manoedjoe tezamen met
met Polombangkeng door de Oostindische Compagnie veroverd.
Het overige deel van Bontonompo bleef toen aan Gowa en was
toen reeds een apanage van een der Gowasche prinsen, die er
zijn titel van Karaeng Bontonompo aan ontleende. Onder dien
prins stond de Anronggoeroe van Bontonompo, die in de plaats
"was getreden van den vroegeren Kare. De laatste Kare heette
Oeseng daeng Malingkal. Hij kwam tegen den vorst van Gowa
in opstand, doch werd al spoedig onderworpen en doodgeschoten.
Da gaoekang, het ornament van Bontonompo, werd vermeesterd
en bij den vorst ingeleverd. Eerst tijdens den Anronggoeroe daeng
Sibali, den voorganger van den tegenwoordigen, werd de gaoekang
teruggegeven. Sedert is zij bij den Anronggoeroe in bewaring
gebleven. Het is een blauwe vlag met vergulde Arabische karakters
en draagt den naam van „Djimaka". Tusschen de jaren 1905 en 1911
derhalve vóór de inlijing van Gowa bij het rechtstreeks Gouvernementsgebied, werd aan alle anapages in Gowa een einde gemaakt. Met den Gowaschen prins Karaeng Bontonompo heeft de
Anronggoeroe van Bontonompo sedert dat tijdstip niets meer uit
te staan, althans niet op bestuursgebied.
62. Onder den Anronggoeroe, wiens ressort 1122 heerendienstplichtigen telt, staan de Poenggawa van Kala-serena de Djannangs van Romanglasa en Taipaleleng en elf soero's. Van deze
soero's, die allen buiten bemoeienis der bevolking door den Anrongoeroe worden benoemd en ontslagen, staan er 7 rechtstreeks
onder dat hoofd, een onder den Poenggawa van Kaba-serena, twee
onder den Djannang van Romanglasa en een onder den Djannang
van Taipaleleng. De beide Djannangs en de Poenggawa worden
evenals de Anronggoeroe door de bevolking verkozen en door het
Hoofd der afdeeling van een akte van aanstelling voorzien.
63. De Poenggawa van Kala-serena bestuurt met zijn soero
de kampoeng van dien naam met 75 heerendienstplichtigen.
Ter beschikking van den Djannang van Romanglasa staan:
a. de soero voor de kampoengs Romanglasa, Bontosalang en
Tanete met 136 heerendienstplichtigen.
b. de soero voor de kampoengs Borontanga, Daroemoeng en Salekowa met 163 heerendienstplichtigen.
De Djannang van Taipaleleng bestuurt met zijn soero de
kampoengs Taipaleleng, Kaloempang, Bontokadieng en Kokowa
met 107 heerendienstplichtigen.
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Ter beschikking van den Anronggooroc staan :
a. de soero voor de kampoengs Borongbala en Bontotjarade inet
123 heerendienstplichtigen.
b. de soero voor de kampoengs Rappokaleleng, Giring-giring en
Pamase of Sela inet 121 heerendienstplichtigen.
c. de soero voor de kampoengs Tamalaeng, Gangga en Parang
met 82 heerendienstplichtigen.
cl. de soero voor de kampoengs Bontonompo en Boenea met 78
heerendienstplichtigen.
e. de soero voor de kampoengs Katangka en Tanetea met 65
heerendienstplichtigen.
f. de soero voor de kampoengs Tjambadjawaja, Bontomatene en
Rannaja met 114 heerendienstplichtigen.
g. de soero voor de kampoengs Bontoratta en Borong bodie met
58 heerendienstplichtigen.
64. Anasappoe, dat een apanage van den Gowaschen prins
Karaeng Boewakanna is geweest, wordt thans bestuurd door een
üjannang, die dooi' twee soero's wordt bijgestaan, van wie 1
voor de kampoengs Anasappoe en Bontobiraeng met 59 en 1 voor
de kampoengs Borongkanang en Kokowa met 30 heerendienstplichtigen. De Djanang wordt door de bevolking verkozen, door
het Hoofd der afdeeling benoemd en ontslagen en benoemt en
ontslaat beide soero's zonder bemoeienis der bevolking.
65. Bontolaugkasa, dat een Palili of vasal van Gowa was,
toen het nog onder een Kare stond, werd latei-, na gepleegd
verzet, aan een der Gowasche prinsen, die er zijn titel van Karaeng
Bontolangkasa aan ontleende, in apanage gegeven; het werd
daardoor een z.g. bate anakaraeng, waarover een Anronggoeroe
namens den apanagehouder het bestuur voerde. De gaoekang
van dit voormalige Kareschap n.1. de vlag genaamd „Bakkasa"
werd niet bij den vorst van Gowa ingeleverd, doch in Tanralili
(onderafdeeling Maros) verborgen gehouden, waar zij onder de
ornamenten van dat karaengsehap werd opgenomen, omdat Tanralili en Bontolangkasa als broeders werden beschouwd.
66. Onder den Anronggoeroe van Bontolangkasa wiens ressort
1104 heerendienstplichtigen telt, staan de Djannangs van Barembeng, Talamangape en Bilonga en dertien soero's. Van deze
laatsten, die buiten bemoeienis der bevolking door den Anronggoeroe
worden benoemd en ontslagen, staan er 5 rechtstreeks onder dat
hoofd, 6 onder den Djannang van Herembeng. 1 onder den Djannang van Talamangape en 1 onder dien van Bilonga. Alle drie
Djannangs worden evenals den Anronggoeroe door de bevolking
verkozen en door het Hoofd der afdeeling benoemd en ontslagen.
67. Ter beschikking van den Anronggoeroe staan :
a. de soero voor de kampoengs Bontolangkasa, Taboenakang
en Bontosoenggoe met 175 heerendienstplichtigen.
b. de soero voor de kampoengs Matontong dare Gojang-Gojang, Alerang, Kaloempang en Batoegocloeng met 166 heerendienstplichtigen.
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c. de soero voor de kampoengs Bontomakkio, Bontokadatto,
Parinring en Lembongang met 66 lieerendienstplichtigen.
d. de soero voor de kampoeng Bontorikong met 63 beerendienstplichtigen en
e. de soero voor de kampoengs Taipadjawaja, Bontomarenra
en Palambarang met 76 heerendienstplichtigen.
Ter beschikking van den Djannang van Barembeng staan de
soero's van Barembang met 72, Bontobado met 55, Bontomanai
met 83, Bontotanga met 61, Romanglom])owa met 48 en Parang
met 116 heerendienstplichtigen.
De Djannang van Talamangape bestuurt met zijn soero de
kampoeng van dien naam met 82, die van Bilonga eveneens met
zijn soero de kampoeng Bilonga met 49 lieerendienstplichtigen.
68. De Kare van Data werd nog tijdens de Sanrabonesche
overheersching door een Djannang vervangen. De gaoekang bestond uit een kris, die den naam droeg van „Oelara tasampeja";
daarbij behoorde een tjinde of' vlag. De kris zou door diefstal
verloren zijn gegaan; de vlag wordt nu nog in de kampoeng
Data bewaard. De Djannang die door de bevolking verkozen en
door het Hoofd der afdeeling benoemd en ontslagen wordt, bestuurt zijn gebied met drie door hem buiten bemoeienis der bevolking aangestelde soero's nl.:
a. dien voor de kampoengs Data Djannaja en Tamaponto met 33
b. dien voor de kampoengs Biringdjene en Karebossioe met 55 en
c. dien voor de kampoeng Tjilalang met 56 heerendienstpliehtigen. Het kampoengcomplex Data telt derhalve in totaal 124
lieerendienstplichtigen.
69. Het voormalige Kareschap Alloe werd door Sanrabone aan
Gowa geschonken, dat het in apanage gaf aan den Gowaschen
prins Karaeng Alloe, er dus een bate anakaraeng van maakte.
Namens dezen prins werd liet bestuur door een Anronggoeroe
gevoerd. Deze staat nu onder den iiilaudschen bestuursassistent
van Bontonompo, wordt door de bevolking verkozen, en ontvangt
zijn aanstelling van liet Hoofd der afdeeling. Bij hem is de
gaoekang van Alloe, bestaande uit een vlag, die den naam draagt
van „Tjindea ri Alloe" en nog uit den tijd der Kare's dateert,
in bewaring. De Anronggoeroe wordt in het bestuur bijgestaan
door drie door hem zelven buiten bemoeienis der bevolking aangestelde soero's, nl. den soero van Alloe met Gontong niet 80,
dien van Tjambadjawaja met 93 en dien van Palamabarang met
48 heerendienslplichtigen. Totaal 221 lieerendienstplichtigen.
70. Het kampoengcomplex Tiudang werd in de eerste helft deivorige eeuw door I Bantang Karaeng Sanrabone aan den toemaligen radja van Gowa I Koemala geschonken. Deze gaf het
aan zijn tante Patta Tanang in apanage. Een Djannang voerde
voor haar het bestuur. Thans wordt de Djannang door de bevolking verkozen en door het Hoofd der afdeeling benoemd en
ontslagen. Drie door hem buiten bemoeienis der bevolking aan-
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gestelde soero's staan hem bij in bet bestuur over de kampoengs
Tindang (met bet gehucht
99 iieerendienstpichtigen tellende),
Tjampagaja (met 72 beerendienstplicbtigen) en Lantangpeo (met
16 beerendienstplicbtigen.
71. Vóór de jongste expeditie naar Zuid-Celebes (1905) was
bet djannangschap Kaloearang een bate anakaraeng ot' apanage
van den Gowaschen prins Karaeng Mangalli. De Djannang wordt
sedert de inlijving door de bevolking verkozen en door bet Hoofd
der afdeeling van een akte van aanstelling voorzien. Met een
door hem aangestelde soero bestuurt hij de 35 beerendienstplicbtigen tellende kampoeng Kaloearang.'
72. Volgens sommigen zou bet kampoengcomplex Tanrara, dat
thans 304 beerendienstplicbtigen telt, in overoude tijden onder
een Karaeng Lowe hebben gestaan en eerst nadat deze in een
strijd tegen Karaeng Lowe van Katiengang bet onderspit bad
gedolven, door een Kare bestuurd zijn geworden. Later kwam het
onder bet bestuur van een zekeren Karaeng Katientieng, die
achtereenvolgens het oppergezag van Sanranbone, Tollo of Tallo
en Gowa erkende. Nog weer later kwam het rechtstreeks onder
den vorst van Gowa te staan, die zich door een anrone-goeroe deed
vertegenwoordigen. Het moet een gaoekang hebben bezeten, doch
niemand weet zich meer te herinneren, waar dat ornament is
gebleven en wat bet is geweest. De Anronggoeroe wordt sedert
de inlijving door de bevolking verkozen en door bet hoofd der
afdeeling benoemd en onslagen. Hem staan vier door bemzelve
aangestelde soero's ten dienste, nl. voor de kampoengs Tanrara
met 143 heerendienstplichtigen, Padjokki met 63. Kokowa met
57 en Lamberang (met Parang) met 41 beerendienstplichtigen.
73. In overoude tijden bestond een kareschap Bontopanno dat
later een karaengschap werd en toen uit twee van elkander
verwijderde nederzettingen bestond ni. Kadoendoengang en Mandengeng. Dit karaengschap werd door Gowa onderworpen, welke
vorst een Anronggoeroe over bet gebied aanstelde en de gaoekang
in beslag nam en behield. Dit ornament zou een kris geweest
zijn, waarvan den naam niet meer bekend is, terwijl men thans
ook niet meer zou weten, waar het wapen gebleven is. In de
eerste helft der negentiende eeuw werd Mandengeng van Kadoendoengang afgescheiden en door Radja Koemala onder een djannang
gesteld, die rechtstreeks aan den vorst ondergeschikt was. Sedert
dat tijdstip staan die beide nederzettingen onder afzonderlijke hoofden.
74. De Anronggoeroe van Kadoendoengang bestuurt thans bet
kampoengcomplex van dien naam met behulp van vijf door hemzelven aangestelde soe o's, nl.:
a. den soero voor de kampoengs Kadoendoengang, Pemandongang, Tondotana en Matoangieng, tezamen 97 heerendienstplichtigen tellende;
b. den soero voor de kampoengs Goesoeng, Bengko en Leo,
met 98 heerendienstplichtingen ;
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c. den soero voor de kampoengs Salambeka en Beroe met 85
neerendienstplichtigen ;
d. den soero voor de kampoengs Bontosoenggoe, Maroeppa,
Bontopanno cn Bontolebang met 49 heerendienstplichtigen en
e. den soero voor de kampoengs Saladjanki en Bontoangieng
met 36 heerendienstplichtigen.
Totaal 367 heerendienstplichtigen.
De Anronggoeroe wordt door de bevolking verkozen en door
liet hoofd der afdeeling benoemd en ontslagen.
75. De Djannang van Mandengeng heeft 2 soero's, nl. een
voor de kampoengs Mandengeng, Oenti en Pamandjengang te zamen
136 heerendienstplichtigen tellende, en een voor de kampoengs
Boeloekang en Parang met 58 heerendienstplichtigen, te zamen
194 beeren dienstplichtigen. De Djannang wordt verkozen en ontvangt zijn aanstelling van bet hoofd der afdeeling. De beide
soero's worden buiten bemoeienis der bevolking door den Djannang benoemd en ontslagen.
76. Het voormalige karaengschap Mangesoe, dat een palili of
vazal van Gowa was, werd, na gepleegd verzet, door den vorst
van Gowa onderworpen en tot een bate anakaraeng gemaakt d.w.z.
in apanage gegeven aan een der talrijke Gowasche prinsen, die
daaraan zijn titel Karaenta Mangesoe ontleende. Na de afschaffing
der apanages tusschen de jaren 1905 en 1911 werd het gebied
gesteld onder den Djannang van Gallang, die te voren niets
anders was dan een beheerder van een aan Karaenta Mangesoe
toebehoorenden vischvijver te Gallang. Met behulp van een door
hem zelven aangesteldcn soero bestuurt de djannang de kampoengs
Gallang, Mangesoe en Bontolebang, te zamen 80 heerendienstplichtigen tellende. Hij wordt door de bevolking verkozen en
ontvangt zijn aanstelling van het hoofd der afdeeling.
77. In punt 53 werd reeds medegedeeld, dat na de overwinning van den Gowaschen of Makassaarschen radja Toemaparisika
Kalonna op den Karaeng Lowe van Katiengang de nederzettingen
Paboendoekang, Sorobaja en Tandotana van Katiengang werden
afgescheiden en gevoegd bij het gebied van den Karaeng Lowe
van Djapang, den lateren Karaeng van Bangkala. In de eerste
helft der 19de eeuw schonk de toenmalige Karaeng Bangkala
de genoemde drie nederzettingen aan radja Koemala's Toemailalang Matowa, die aan de voornaamste daarvan den titel van Karaeng
Paboendoekang ontleende en over alle drie nederzettingen een Djannang aanstelde om namens hem het bestuur daarover te voeren. Thans
hebben wij een Djannang voor Paboendoekang en een Djannang
voor Sorobaja en Tandotana te zamen. Beiden worden door het volk
verkozen en ontvangen hun aanstelling van het hoofd der afdeeling.
78' Ter beschikking van den Djannang van Paboendoekang
staan drie door hem zelven aangestelde soero's, t. w.
één voor de kampoengs Paboendoekang, Bontomakkio, Kokowa,
Bengo en Parang, met 116 heerendienstplichtigen en
31
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één voor de kampoengs Sabala en Bontoramho met 69 heerendienstplichtigen en
één voor de kampoengs Boelekang, Lataipa en Bontowa met 83
heërendienstpliehtigen, te zamen 268 heërendienstpliehtigen.
79. Ter beschikking van den Djannang van Sorobaja staan
de soero voor de kampoengs Sorobaja en Motoangieng met 94 en
die voor Tandotana met 19 heërendienstpliehtigen,
80. Het karaengschap Bangkala of Bangkala Djipang was vóór
de inlijving van (Iowa bij het rechtstreeksch gebied een palili of
vazal van Gowa, bestuurd door een Karaeng, bijgestaan door een
Ha dat, bestaande uit een Galarang en een Anronggoeroe : Karaeng
Bangkala had ook onder zich de kampoengs Bilonga en Maradengkele, waarvan eerstgenoemde tijdens ons bestuur gesteld werd
onder de bevelen van den Anronggoeroe van Bontolangkasa (zie
punt 67) en de laatste gevoegd werd bij het gebied van den
Djannang van Saladjo. De Anronggoeroe en de Galarang van
Bangkala werden tijdens ons bestuur afgeschaft, zoodat de Karaeng thans alleen door drie soero's, die buiten bemoeienis der
bevolking door hem benoemd en ontslagen worden, wordt bijgestaan, nl. den soero van Djipang met 58, dien voor de kampoengs
Allco, Sorejang Djipang en Sorejang Tjadi met 181, en den
soero voor de kampoengs Masallo, Bontomalete, Sapoletana en
Bannoedjoeang met 151 heerendienstplichtigen. Totaal 390 lieerendienstpliclitigen. De Karaeng wordt door de bevolking verkozen
en door het hoofd der afdeeling benoemd en ontslagen. Bij hem
is in bewaring het ornament van Bangkala Djipang, zijnde een
vlag genaamd „Tamamenggong ri Djipang" (een rood-wit-zwarte
vlag met Arabisch karakter, die in een boom zou gevonden zijn).
81. Het kampoengcomplex Saladjo was in den Gowaschen tijd
een apanage van de Gowasche prinses Karaeng Saladjo. Thans
wordt het door een Djannang bestuurd, wien ter beschikking
staan de soero voor de kampoengs Saladjo, Tjampagaja en Maradengkele 1 ) met 64, en de soero voor de kampoengs Bidaraja en
Goesoeng met 43 heërendienstpliehtigen. De Djannang wordt
door de bevolking verkozen en door het hoo'fd der afdeeling
aangesteld ; de beide soero's worden buiten bemoeienis der bevolking door den Djannang benoemd en ontslagen.
82. Het kampoengcomplex Bontotjiniajo stond in den Gowaschen
tijd onder den Anronggoeroe LomponaBontowala. Thans bestuurt een
Djannang met drie door liemzelven aangestelde soero's de tot dat complex behoorende kampoengs Parasanganberoe, Tjampagaja en Gontongtanga, met 129 heërendienstpliehtigen. De Djannang wordt door
de bevolking verkozen en door het hoofd der afdeeling aangesteld.
83. Het kampoengcomplex Katji-Katji, dat uit de kampoengs
Katji-Katji en Taipalemowa bestaat en 86 heerendienstplichtigen
telt, stond in den Gowaschen tijd onder den Anronggoeroe van
Oedjoengtana. Thans wordt het door een Djannang, die door de
») Zie p u n t 80.
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bevolking verkozen wordt, bestuurd niet behulp van een door den
Djannang aangestelden soero.
G a 1 e s o n g. 84. Het gebied van liet huidige district Galesong
werd volgens de overlevering in overoude tijden ingenomen dooide volgende nederzettingen, elke waarvan bestuurd werd door een
hoofd met de titel van Kare, ni. van noord naar zuid:
1. Aëng, 2. Sampoeloengang, 3. Bontolebang, 4. Sawakoengbeba, 5. Galesong, 6. Kaloekoewang, 7. Bontomangape, 8. Ben
tang, 9. Sawakoeng Towa, 10. Popo en 11. Barangmamase.
Daarop volgde een periode, waarin een handige bedrieger zich in
Galesong uitgaf als uit den hemel te zijn nedergedaald. De bevolking van Galesong riep hem tot Karaeng uit, terwijl de tien overige
nederzettingen successievelijk zijn oppergezag erkenden. Hij verkreeg
toen den titel van Karaeng Lowe ri Galesong. In het 'begin der
16 de eeuw breidde de Gowasche of Makassaarschc vorst Toamaparisika-Kalonna zijn rijk in verschillende richtingen uit, doch
slaagde er niet in om den machtigen Karaeng Lowe van Bad j ing
(zie onder Polombangkeng), met wiens dochter die van Galesong
gehuwd was, ten onder te brengen. Ilij wist echter dezen laatste
over te halen hem de Gaoekang van Badjing door een list
in handen te spelen. Tot belooning schonk hij aan Galesong de
kampoeng Bontowa of Bontokadapepe met de bosschen genaamd
Tangkedjonga en Pare-Pare, alle nu gelegen in het gebied van
den Galarang van Aëng Batoe-Batoe. De uitbreiding van de
macht van den Gowaschen radja had evenwel ten gevolge dat
die van Karaeng Lowe van Galesong verminderde. Aëng, Sampoeloengang, Bontolebang, Sawakoeng Beba en Sawakoeng Towa
onttrokken zich aan zijn gezag en werden palili of vazallen van
Gowa. Het verminderde aanzien van den vorst van Galesong deed
hem den titel van Karaeng Lowe verliezen: voortaan werd hij
slechts „Karaeng Galesong" genoemd. Ook hij werd een palili
van Gowa. In 1667 werden deze streken door de wapenen der
Compagnie overwonnen en van Gowa afgescheiden. De belangrijk
grootere uitgestrektheid en bevolkingssterkte van Galesong deed
zijn Karaeng eenig overwicht verkrijgen op de hoofden der veel
minder belangrijke adatgemeenschappen Aëng, Bontolebang, Sanipoeloengang, Sawakoeng Beba en Sawakoeng Towa, die onderscheidenlijk de titels voerden van Djannang, Karaeng, Lomo,
Galarang en Poenggawa. Daar hun aanrakingen met de Oostindische Compagnie als regel door tussehenkomst van den Karaeng van Galesong geschiedden, werd deze door de Compagnie
als hun heer beschouwd; inderdaad echter wisten zij hem buiten
hun eigen zaken te houden en stelde hij er zich mede tevreden
een schijngezag over hen uit te oefenen. In 1678 werden zij
allen, ook de Karaeng van Galesong, der Compagnie ontrouw eii
trokken zij met een aantal onderhoorigen naar Java om haar te
bevechten. Nadat zij aldaar geslagen waren, onderwierpen zij zich
opnieuw aan de Compagnie.
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In 1736 gingen zij meer gedwongen dan vrijwillig tot den
Gowaschen prins Karaeng Bontolangkasa over, die twee jaren
tevoren den strijd had aangebonden tegen de vorsten van Gowa
en Bone en tegen de Compagnie, met het doel die beide vorsten
te onttronen en de Compagnie geheel van Celebes te verdrijven.
In 1738 verkregen de Galesongsche hoofden vergiffenis, waarop
zij den eed van trouw, door het zweren bij den koran en het
drinken van kriswater 1 ), vernieuwden. In liet daarop volgende
jaar echter sloot Karaeng Galesong zich opnieuw bij Karaeng
Bontolangkasa aan, hetgeen hij, na de overwinning door admiraal
Smout bevochten en het sneuvelen van het hoofd der opstandelingen, met een levenslange ballingschap naar de Kaap de Goede
Hoop moest boeten. Van de zijde der Galesongsche hoofden werden
daar geen noemenswaardige moeilijkheden meer ondervonden.
85. In de eerste helft der 19de eeuw en wel na de teruggave
(loordeEngelschen van onze bezittingen, werden Aëng, Sampoeloengang, Sawakoeng Beba en Sawakoeng Towa bij het regentschap of
karaengschap Galesong ingelijfd 2 ). Bontolebang bleef voorloopig nog
zelfstandig, doch bij het Gouvernementsbesluit van 8 September
1868 n°. 8 werd ook aan die zelfstandigheid een einde gemaakt.
Baoeroe Daeng Magaoe, die bij het Gb. van 26 September 1863
n°. 13 tot regent van Bontolebang was benoemd, werd gelijktijdig met de vereeniging van Bontolebang en Galesong bij het
reeds aangehaalde Gouvernementsbesluit tot regent van het aldus
vergroote Galesong benoemd
86. Het district bestaat thans uit 22 kampoengcomplcxen en
zelfstandige kampoengs, waarvan de hoofden rechtstreeks aan den
Karaeng of regent van Galesong ondergeschikt zijn en evenals
deze verkozen worden, maar van het hoofd der afdeeling hun
aanstelling ontvangen, terwijl de regent door den Gouverneur
van Celebes benoemd en ontslagen wordt. Door ons bestuur
werden de Hadats van Galesong en Bontolebang afgeschaft. Die
van Galesong bestond uit de Galarangs van Galesong en Aeng
Batoe-Batoe : deze beide betrekkingen bestaan weliswaar nog,
doch de bekleedcrs daarvan zijn nu uitsluitend en alleen hoofden
van de gelijknamige kampoengcomplexen, terwijl zij vroeger met') Deze laatste wijze van zweren, waarbij hij, die den eed oplegde, de punt
van zijn kris in het water stak dat hij vervolgens opdronk, was een
' plechtiger eed dan die op den qorän en van oude afkomst. De persoon,
die op deze wijze de waarheid bevestigde, gaf daardoor de verwensehing te
kennen, dat, zoo hij zijn eed verbrak, zijn bloed door zijn eigen kris mocht
gestort en door zijn vijand gedronken worden, gelijk hij het hem aangeboden
water dronk.
5
) In het „Reglement op de administratie der polieie en op de civiele en
erimineele rechtsvordering in het Gouvernement van Makasser'', vastgesteld
bij artikel 2 van de Publicatie van 17 Juli 1824 (Stbl. n°. 31a), komen naast
Glisong (verbastering van Galesong) en Bontolebang ook Aëng Towa en
Sawakoeng onder de regentschappen voor, behoorende tot het district of de
onderafdeeling Zuiderdistricten.
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een de raadgevers van den Karaeng' waren voor het g e h e e l e
gebied van liet karaengschap en de Galarang van Galesong een
grooter aantal kampoengs dan nu onder zijn bestuur bad. De
Karaeng van Bontolebang bad tot Hadatsleden Karaeng Djamarang en Karaenta Tabaringang: beide betrekkingen werden
door ons afgeschaft, terwijl die van Anronggoeroe door ons in
het leven geroepen werd. Sedert de inlijving bij Galesong voert
dit hoofd het bestuur over liet voormalige regentschap Bontolebang, daarin bijgestaan door een kapala en twee soero's. Aëng
of, zooals het ter onderscheiding van Aëng Batoe-Batoe in den
regel genoemd wordt: Aëng Towa, Sampoeloeugang en de beide
Sawakoeng's hebben een Hadat gehad.
87. Onder den regent van Galesong staan thans;
101 heerendpl.
a. de Djaunang van Aeng Towa 1 ), met . .
751
/;. de Galarang van Aeng Batoe-Batoe2), met
206
c. de Lomo van Sampoeloengang 3 ), met
283
d. de Galarang van Soreang 4 ), met . . .
83
e. de Galarang van Sawakoengbeba 5 ), met.
299
ƒ. de Anronggoeroe van Bontolebang 6 ), met
3225
g—o. 7 )
met
419
p. de Galarang van Bentang 8 ), met . . .
410
q. de Galarang van Sawakoeng Towa 3 ), met
229
/•. de Anronggoeroe van Popo 1 0 ), met . .
lil
s. de Djannang van Kadatong 1 1 ), met . .
333
t. de Galarang van Baramamase 1 2 ) , met
u. 'de Anronggoeroe van Kaloekoebodo 1 3 ) , met 288
112
v. de Anronggoeroe van Mangindara 1 4 ) , met^
Totaal .
6850 heerendpl.
') Onder wien 2 soero's die buiten bemoeienis der bevolking door hem zelven
benoemd en ontslagen worden.
2
) Voor het overbrengen van zijn bevelen aan de 15 onder hem staande
kampoenghoofden staan den Galarang 4 door hem aangestelde soero's ten
dienste. Die 15 kampoenghoofden zijn: 1. de Anronggoeroe van Bontolanra,
2. de Djannang van Parappa, 3. de Djannang van Bonto of Bontowa; de
Poenggawa's van 4. Katji-Katji, 5. Batoe-Batoe, 6. Tamanroja, 7. Bontopadja,
8. Kabalokang, 9. Pakaba, 10. Sanggebonga, 11. Djonggabatoe, 12. Bontorita,
13. Pandang, 14. Pangkadjene en 15 Karama.
Deze 15 hoofden worden buiten bemoeienis der bevolking door den Galarang
benoemd en ontslagen. Elk hunner heeft de beschikking over een soero, door
hem benoemd en ontslagen met verplichte kennisgave aan den Galarang.
*) Onder wien 2 door hem zelven aangestelde soero's.
*) Deze bestuurt, bijgestaan door een soero, de kampoengs Soreang, Djamarang en Tamalate.
5
) Onder wien een door hem zelven aangestelde soeroe.
6
) Onder wien de kepala van Djamarang en twee soero's, van wie één voor
de kampoengs Tala, Pabineang, Bontolebang en Bontomadjanang en de ander
voor de kampoengs Tabaringang, Parang en Nene.
Zoowel de soero's als de kapala worden door den Anronggoeroe buiten
bemoeienis der bevolking benoemd en ontslagen.
7
) Deze nummers, met de bipehoorende noten, of de noten alleen, zijn
uitgevallen uit het ter beschikking van de commissie staande handschrift.
Noot van de commissie.
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88. Bij den regent zijn in bewaring' de ornamenten van:
a. Galesong, bestaande uit een stuk steen, dat min of meelden vorm van een menschelijk lichaam heeft en den naam draagt
van „Karaeng loweja", voorts uit een poke pangka of tweetand
en een lengoe of schild.
b. Bontolebang, bestaande uit een sonri, een poke pangka en
een lengoe.
b. Sampoeloengang, bestaande uit een poke pangka en een
lengoe.
Van de vroeger zelfstandige adatgemeenschappen Aè'ng, Sawàkoengbeba en Sawakoeng Towa zijn de gaoekangs verloren gegaan.
E i l a n d e n. 89. De eilanden Tanakeke, Baoeloeang, Satanga
en Dajangang behoorden in vroegere tijden tot het karaengschap
Galesong. In 1669 werden zij door kracht van wapenen Compagnieseigendom. Tanakeke' is verdeeld in de zelfstandige
galarangschappen Tompotana en Kaloekoeang; de Galarang vau
Tompotana bestuurt met 2 door hem zelven aangestelde poenggawa's de kampoengs Tompotana, Lantangpeo, Balandatoe en
Dande Dandere, te zamen 216 heerendienstplichtigen tellende;
zijn collega van Kaloekoeang heeft onder zich de poenggawa's
van Kewataija, Batoeampara, Balanglohe en Kaloekoeang met
te zamen 143 heerendienstplichtigen. De Galarang van het eiland
Baoeloeang heeft 85, die van de eilanden Satanga en DajangDajangang 105 heerendienstplichtigen onder zijn bevelen.' Alle
vier Galarangs worden door de bevolking verkozen en door het
hoofd der afdeeling benoemd en ontslagen.
P o l o m b a n g k e n g. 90. Zooals reeds in punt 51 werd
aangeteekend, werd het gebied van het huidige district Polombangkeng in overoude tijden ingenomen door een aantal van
elkander onafhankelijke adatgemeenschappen, waarvan een 4-tal
later door Karaengs lowe werden bestuurd, nl. Badjing, Malewang, Pangkalang en Lassang. Van die 4 was de Karaeng Lowe
van Badjing de machtigste; het gebied van het huidige galarang8
) Onder dezen s t a a n : 1. de Poenggawa van Oeweja. 2. de soero voor de
kampoengs Bontobawi, Bentang, Nambowa en Kanrebari en 'S. de soero voor
do kampoengs Tarowaug, Bontoreja, Parappa, ï a m a n g o e r a en Madallo, alle
drie door hem aangesteld.
9
) Onder wien de soero voôr de kampoengs Pamandjengang, Sawakoengtowa,
Daenglaoe en Patingaloang en de soero voor de kampoengs Sawakoenglolo,
Kasoewarang, ïalabalaboewa en Bontomatiro.
10
) Onder wien de soero voor de kampoengs Mandi en Baroewa en de soero
voor de kampoengs Popo en Bontowa.
u
) Met behulp van een door hem zelven aangestelden soero bestuurt hij
de kampoengs Kadatong en Kassi.
Is
) Onder wien de soero voor de kampoengs Baramamase, Popolohe, Parang,
Sidajoe, Oentea en Baramata, en de soero voor de kampoengs Kanite, Koendjoenmange, Balang en Talisea.
1;)
) Onder wien : 1. de Djannang van Bontowa, 2. de soero voor de kampoengs
Dengga en Kaloekoebodo, en 3. de soero voor de kampoengs P a r a n g en Pabatoang. Ook de Djannang ontvangt van den Anrongoeroe zijn aanstelling.
" ) Onder wien de soero van Mangindara en die van Parasangang towaja.
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schap Montjongkomba, liet ten zuiden daarvan gelegen gebied
van het distriet Polombangkeng, het gebied van het huidige
district Pappa, zoomede deelen van de tegenwoordige galarangschappen Bontokadatto en Malewang vormden het Karaeng Loweschap Badjing, waarvan de hoofdplaats, eveneens Badjing gehceten, nabij de huidige kampoeng Birimbalaiig in het galarangschap
Montjongkomba gelegen was. De pogingen, in het begin der 16de
eeuw aangewend door den G o waschen of Makassaarschen radja
Toemaparisika Kalonna om den Karaeng Lowe van Badjing zijn
oppergezag te doen erkennen, leden schipbreuk; daarvan waren
verschillende oorlogen het gevolg, die alle met de nederlaag der
Gowareezen eindigden. Dit werd voor een deel toegeschreven aan
de dapperheid van de Badjingsche veldheeren „Tanrassang BodoBodo" en „Bangkasi Tjadi-Tjadi", doch voor een grooter deel
aan de gaoekangs of ornamenten van het karaeng-lowe-schap.
Deze bestonden uit een lans (volgens anderen een blaasroer of
soempitan), I Boele geheeten, en een vlag, Djole-djoleja genaamd.
Beide zouden niet door menschenhanden vervaardigd, doch uit den
hemel zijn neergedaald. Aan het bezit dier voorwerpen zouden
de Badjingers hun dapperheid en hun geluk in den strijd ontleend hebben. Was het nu te verwonderen, dat de Vorst van
Gowa trachtte die ornamenten, althans het voornaamste van die
twee, nl. de lans I Boele, in handen te krijgen? De Karaeng
Lowe van Galesong, die gehuwd was met een dochter van den
Karaeng Lowe van Badjing, wist hij over te halen hem genoemd
ornament door een list in handen te spelen (vgl. punt 84).
Daarop verklaarde hij aan den Vorst van Badjing opnieuw den
oorlog. Ditmaal had hij succes. De hoofdplaats Badjing werd door
zijn troepen ingenomen en verbrand. Ook de vorstelijke woningen het pakhuis, waarin de vorst zijn voorraad had opgeslagen,
werden een prooi der vlammen. Het smeltende lood bezorgde
aan de hun vorst te hulp snellende Badjingers vreeselijke voetwonden, waarom zij door de zegenvierende Gowareezen „toe polombangkeng" (=menschen met gebroken voeten) genoemd werden.
Hiernaar werd het door hen bewoonde gebied later Polombangkeng geheeten. De overwinnaars slaagden er niet in den Karaeng
Lowe te vinden. In het heetst van het gevecht was hij plotseling
spoorloos verdwenen. Tal van zijn onderhoorigen werden krijgsgevangen gemaakt en naar het Gowasche grondgebied overgebracht, waar zij zich te Limboeng, Pammate Ballo en Mata-allo
moesten vestigen. De Karaeng Lowe van Malewang werd dooiden Vorst van Gowa voorloopig belast met het bestuur over het
gebied, dat onder den Karaeng Lowe van Badjing had gestaan.
Hij verzamelde al wat van de vroegere bevolking van Badjing
was overgebleven en gaf den stoot tot de stichting van nieuwe
kampoengs. Later werden op last van den Vorst van Gowa naar
Badjing de krijgsgevangenen overgebracht, door dien bestuurder
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gemaakt in een tegen Parigi 1 ) en Sapaja 2 ) gevoerden oorlog,
welk met de onderwerping dier landschappen was geëindigd.
Een innige vermenging van die krijgsgevangenen en van hun afstammelingen met de overgebleven Badjingsche bevolking kwam
langzamerhand tot stand. Het gros van de bevolking van bet
huidige galarangschap Montjongkomba welks grenzen ongeveer
overeenkomen met die van het gebied van den vroegeren Toemalompo Polombangkeng is daarvan afkomstig. De eerste die
dezen titel voerde was Daeng Mabella, een zoon van den Kare
van Pappa; zie punt 40. Door den Vorst van Gowa werd hij
onder toekenning van dien titel belast met het bestuur over het
in Polombangkeng herdoopte landschap Badjing.
91. In den strijd tegen het landschap Badjing had de Karaeng
Lowe van het ten noorden daarvan gelegen Malevvang den Gowaschen radja eenige diensten bewezen. Daar hij bovendien het
oppergezag van Gowa vrijwillig d. w. z. zonder voorafgaanden strijd
had erkend, werd hij als hoofd van Malewang gehandhaafd en
— zooals wij boven reeds zagen — tevens belast met het bestuur
over het gebied, dat onder den Karaeng Lowe van Badjing had
gestaan. Den titel van Karaeng Lowe mocht hij evenwel niet behouden ; voortaan heette hij slechts „Batang Banowa ei Malewang".
In den oorlog tegen Parigi en Sapaja — zie het vorige punt —
stond hij den Vorst van Gowa met hulptroepen ter zijde en streden
hij en de zijnen met zooveel dapperheid, dat de Gowasche radja
uit erkentelijkheid daarvoor hem de gaoekang van Parigi ten
geschenke gaf. Die gaoekang, dat ornament, heette Lasikapa en
was niets anders dan een sikapa (wilde aardvrucht) van bijzondereu
vorm ; daarbij behoorde een vaandel, waaraan men later ook den
naam van Lasikapa heeft gegeven en dat, sedert de eigenlijke
gaoekang verloren is geraakt, als het voornaamste ornament van
den regent of Karaeng van Polombangkeng wordt beschouwd.
De eerste toch, die dezen titel heeft gevoerd, was Keboe daeng
Mandjareki een achterkleinzoon van den Karaeng Lowe van
Malewang, die door den Vorst van Gowa tot Batang Banoea van
dat landschapje was aangesteld. Deze Keboe daeng Mandjareki
was nog slechts Batang Banoe van Malewang, toen hij met Daeng
Manompo, den zoon en opvolger van den Toem'alompo van
Polombangkeng Daeng Mabella, naar Java werd gezonden om de
Oostindische Compagnie met hulptroepen bij te staan in den
strijd, dien zij tegen de Javanen voerde. Daeng Manompo zou
toen zonder toestemming der Compagnie naar Celebes zijn teruggekeerd. Daarentegen zouden Keboe daeng Mandjareki en de zijnen
zich in dien strijd bijzonder hebben onderscheiden en zou ter
belooning hiervoor eerstgenoemde tot Karaeng of regent van
Polombangkeng zijn aangesteld. Gelijktijdig werd Daeng Manompo
') Thans behoorende tot de onderafdeeling Gowa.
) Nu een onderdeel van de onderafdeeling Djeneponto.

5

I

345

ZUID-SELEBES

van de waardigheid van Toeinalompo Polombangkeng vervallenverklaard en deze waardigheid afgeschaft. Een en ander vond
plaats na 1667, want eerst in dat jaar werd Polombangkeng en
het gebied, dat de Compagnie, daartoe rekende, gelijktijdig met
het karaengschap Galesong door de wapenen der Compagnie overwonnen. Veel plezier heeft de Oostindische Compagnie — en
na 1816 evenmin het Nederlandsen-Indische Gouvernement — van
het bezit van Polombangkeng niet gehad. Herhaaldelijk kwam
het tegen het wettig gezag in opstand; zoo in 1736, toen het de
zijde van den Gowareeschen opstandeling Karaeng Bontolangkasa
koos; daarna in 1745, vervolgens in 1828 en in 1859, om alleen
maar de voornaamste opstanden te noemen. Van de opeenvolgende
regenten moest een groot aantal wegens ergerlijk plichtsverzuim
of wegens wederspannigheid of om andere niet eervolle redenen
uit hun ambt worden ontzet. De laatste regent, I Tikolla daeng
Malleio, werd in 1916 wegens heimelijke deelneming aan de rooverbeweging, die het jaar tevoren de afdeelingen Makassar en Soenggoeminasa had geteisterd, in het belang van de openbare rust en
orde in het Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden naar
Koetaradja verbannen.
92. Terugkomende op ons onderwerp, zal thans deze vraag
aan de orde worden gesteld: hoe was het karaengschap Polombangkeng 1 ) samengesteld, toen wij het in 1816 te gelijk met
onze overige bezittingen op Celebes van de Engelschen terugkregen ? Het bestond toen uit de galarangschappen Malewang,
Montjongkomba, Bontokadatto, Lassang en Lantang en uit de
ornaments- of kalompowang-kampoengs Patalassang, Sompo, Bilatjadi, Pasoeleang, Salaka, Sabientang, Tamasongo, Sambila, Sajowang en Ana-aoeng.
93. Malewang, dat — zooals reeds in punt 91 werd opgemerkt —
tijdens de Gowasche overheersching door een Batang Banowa
werd bestuurd, kreeg, nadat de laatste Batang Banowa Keboe
daeng Mandjareki door de Oostindische Compagnie tot regent
of Karaeng Polombangkeng was aangesteld, een Galarang aan
het hoofd, die gekozen werd uit de naaste bloedverwanten van
den laatsten Batang Banowa.
94. Nadat Daeng Manompo als Toemalompo van Polombangkeng was afgezet, werd een lid van zijn geslacht tot Galarang
van Montjongkomba benoemd.
95. De Karaeng Lowe van Pangkalang — vgl. punt 90 — werd
tijdens de Gowasche overheersching vervangen door den Galarang
van Bontokadatto, een nederzetting die uit Pangkalang was
ontstaan en deze spoedig over het hoofd was gegroeid. De Galarang was een naaste bloedverwant van den Karaeng Lowe.
') Polombangkeng wordt genoemd in de opgave van regentschappen, voorkomende in het bij artikel 2 van de publicatie van 17 Juli 1824 (Staatsblad
n°. Sla) vastgesteld reglement.
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96. Tijdens bedoelde overheerscbing werd ook de titel van den
Karaeng Lowe van Lassang gewijzigd in Galarang van Lassang.
Tussclien deze nederzetting eu Montjongkomba ontstond later
een nieuwe, die den naam kreeg van Lantang en welks boofd
van den Gowascben radja eveneens den titel van Galarang ontving. Langzamerhand werd bet van dezen vorst een gewoonte
om zijn bevelen aan de Galarangs van Lassang en Lantang en
ook die aan den Batang Banoewa van Malewang en aan den
Galarang van Bontokadatto door tusscbenkomst van den Toemalompo van Folombangkeng te doen toekomen. Deze verkreeg
daardoor gaandeweg eenig overwicht op en eenig gezag over
genoemde hoofden, waarvan weer het gevolg was, dat zij hem in
belangrijke zaken, waarin zij geen beslissing wisten te nemen,
kwamen raadplegen. Op zijn beurt pleegde hij met die hoofden
overleg, wanneer hij voor de eene of andere moeielijkheid geen
oplossing kon vinden. Zoo kwam geleidelijk een federatie van
die vijf adatgemeenscbappen tot stand, waarvan de Toemalompo
als het boofd werd beschouwd. Toen later met gelijktijdige afschaffing van deze waardigheid die van Karaeng van Folombangkeng
in het leven werd geroepen, werd deze vanzelf bet boofd dier
federatie.
97. Het gezag van den Karaeng werd beperkt door den Hadat,
waarvan bij het eerste of voornaamste lid en de Galarang's van
Malewang, Montjongkomba, Bontokadatto, Lassang en Lantang
leden waren. Algemeene belangen en geschillen tusscben de
leden van de federatie onderling of tusscben deze en naburige of
geënclaveerde adatgemeenscbappen werden in dien Hadat of
landschapsraad behandeld. Moest er een beslissing worden genomen, dan hadden de Galarangs van Lassang en Lantang samen
slechts één stem; de drie overige Galarang's badden daartegen
ieder één stem, vandaar, dat men slechts sprak van de vier Bate's
lompo ( = de vier aanzienlijke landsgrooten) van Folombangkeng,
onder wie men dan verstond ieder der Galarang's van Malewang,
Montjongkomba en Bontokadatto en de gezamenlijke Galarangs
van Lassang en Lantang. Aan deze vier Bate's lompo kwam het
recht toe om bij bet openvallen van de waardigheid van Karaeng
Folombangkeng voor een opvolger een keuze te doen uit de
galarang-geslachten van Malewang, Montjongkomba en Bontokadatto, die door de menigvuldige onderlinge huwelijken later één
geslacht zijn geworden.
98. Door de volgelingen van de opeenvolgende Karaengs van
Folombangkeng werden in den loop der jaren verschillende nederzettingen gesticht; ook ontstonden er kampoengs op ornamentsjacht- en weideplaatsen van den Karaeng. Deze alle werden
rechtstreeks ondergeschikt aan den Karaeng, die daarover hoofden aanstelde buiten bemoeienis van de Bate's lompo. Vier van
die hoofden nl. die van de nederzettingen Fatalassang, Sompoe,
Bilatjadi en Pasoeleang werden Bate akalompoang of Bate Tja-
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di ( = ornaments- of kleine landsgrooten) genoemd. De zes overige
nl. die van de nederzettingen Salaka, Sabientang, Tamasongo,
Sambila, Sajowang en Ana-aoeng werden Anrongtoea akalompowang
( = hoofden van ornamentskampoengs) geheeten.
99. Daar de Karaeng van Polombangkeng in den regel te Paleko
in Malewang woonde, verkreeg hij op den duur op den gang van
zaken in dat galarangschap veel invloed, te meer daar de eigenlijke gaoekang van Malewang — een zijden vlag, waarop het afbeeldsel van een duizendpoot „Alipanga" genaamd, die uit den
hemel zou zijn neergedaald toen er nog een Karaeng Lowe van
Malewang bestond — bij hem en niet bij den Galarang in bewaring was.
100. Daarentegen was zijn invloed in Lassang en Lantang,
maar vooral in Moiitjongkomba en Bontokadatto, waarvan de
Galarang's door de bevolking met „Karaeng" werden aangesproken
en zich qua geboorte en afkomst met hem op een lijn stelden,
van niet veel beteekenis. In 1915 tijdens het bestuur van den
laatsten Karaeng of regent, den reeds in punt 91 genoemden
Tikolla daeng Malleio, was dit nog vrijwel het geval.
101. Nabij de westelijke grens van het district Polombangkeng
liggen de galarangschappen Manoedjoe en Ballo. Het gebied van
het eerstgenoemde galarangschap behoorde, zooals reeds in punt
61 werd aangeteekend, in overoude tijden tot het Kareschap
Bontonoinpo, waarvan het door den Vorst van Gowa werd afgescheiden om aan den Bonischen prins Aroe Lemo apa te worden
geschonken. Deze vestigde er zich niet zijn volgelingen. Een
broer van hem stichtte de ten zuiden van Manoedjoe gelegen
nederzetting Ballo. Beide nederzettingen worden dan ook de
broederstichtingen of broeders genoemd, zoodat heden nog uit het
galaranggeslacht van Ballo de Galarang van Manoedjoe gekozen
kan worden en omgekeerd. Lang hebben deze stichtingen, ondanks haar ligging te midden van tot het karaengschap Polombangkeng behoorende kampoengs, haar zelfstandigheid weten te
bewaren. Vóór 1865 werden zij door het Gouvernement als op
zich zelf staande galarangschappen beschouwd l). Eerst in dat jaar
werden zij, Manoedjoe bij het Gouvernementsbesluit van 1 Maart
n°. 37, Ballo bij dat van 8 Augustus d.a.v. n°. 30, bij het regentschap Polombangkeng ingelijfd. Tientallen van jaren daarna
hebben zij zich evenwel gedragen, alsof zij niet waren ingelijfd;
zij erkenden het oppergezag van den regent van Polombangkeng
niet en deze gaf zich volstrekt geen moeite om zijn oppergezag
te doen erkennen. De bewoners en hoofden van Ballo en Manoe') In het bij artikel 2 van de publicatie van 17 Juli 1824 (Staatsblad
n°. 31a) vastgesteld reglement worden zij regentschappen genoemd; Manoedjoe komt daarin voor onder den naam van Manoedjoe ; evenals Polombangkeng, Galesong, Bontolebang, Sawakoeng, Aëng Towa, Lakatong, Takalara,
Lengkese en Topedjawa werden zij ingedeeld bij het district of onderafdeeling
Zuiderdistricten.
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djoe beschouwden dea regent evenals vóór de inlijving als hun
meerdere in geboorte, behoorden hem als zoodanig den verschuldigden eerbied te betuigen, maar verder behandelden zij hem als
vreemdeling, die geen recht had zich met hun aangelegenheden
te bemoeien, en de regent liet zich dat gaarne welgevallen, mits
aan hem de belastingen werden voldaan, die hij meende te mogen
vorderen. Tijdens het bestuur van den laatsten regent, die in
1916 naar Atjèh werd verbannen, bestond deze toestand nog
min of meer.
102. Wat in het vorige punt over de verhouding van Ballo en
Manoedjoe tot den regent van Polombangkeng werd medegedeeld,
geldt in gelijke mate voor de in het oostelijk deel van het regentschap gelegen galarangschappen Malolo, Komara, Balaborong,
Pangkadjene en Djenemaedja. De hoofden van deze vijf kampoengcomplexcn worden nu nog „Galarangtoedjoewa" ( = de zeven
galarangs) genoemd; er zijn er dan ook eerst zeven geweest,
doch het gebied van de Galarang's van Lcngkese en Lasoelle geraakte zoodanig ontvolkt, dat wij Lengkese bij het galarangschap
Malolo en Lasoelle bij Ballaborong hebben ingelijfd. Deze zeven
adatgemeenschappen werden in overoude tijden, toen de bevolking
nog niet tot den Islam was overgegaan, elk bestuurd door een
hoofd met den titel van Dampang. Samen vormden zij een federatie, waarvan de Dampang van Komara als het hoofd werd beschouwd. Als gemeenschappelijk ornament hadden zij een vlag,
Tjindea genaamd, die uit den hemel zou zijn neergedaald. Deze
gaoekang werd hun later door den Gowaschen radja afgenomen
en bij de rijksornamenten van Gowa gevoegd. Na eerst tot het
grondgebied van dit landschap te hebben behoord maakten zij
in een latere periode een deel uit. van het landschap Tello of
Tallo, waartoe zij nog behoorden, toen in 1856 Tello voorgoed
bij het rechtstreeksch gouvernementsgebied werd ingelijfd. Nadat
zij daarop gedurende eenigen tijd onder het bestuur van den
Galarang van Mariso (onderafdeeling Makassar) hadden gestaan,
werden zij bij het regentschap Polombangkeng ingedeeld. Het
galarangschap Bontotanga, dat door uitzwerving van een deel der
bevolking van de federatie binnen het grondgebied van Gowa
was ontstaan, werd aan Gowa afgestaan in ruil voor de Gowaschc enclaves Sorejang en Pat ani, die bij het lomoschap Topedjawa
werden gevoegd (zie punt 40).
103. De ornamenten van den Karaeng van Polombangkeng —
eigenlijk van het galarangschap Malewaug — zijn reeds genoemd
iii de punten 91 en 99; het zijn nl. de vlaggen genaamd La
Sikapaja en Alipanga; later zijn daarbij gevoegd een drietand
en een lengoc of schild, die door de Oostindische Compagnie
aan den eersten Karaeng Keboe daeng Madjareki zouden zijn
geschonken. Sedert het ontslag van den laatsten regent worden
deze voorwerpen op het kantoor van den besturenden ambtenaar
te Takalar bewaard. Thans bij Madjadi daeng Sila, Karaeng Polo-
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mbangkeng, benoemd bij besluit van den Gouverneur van Celebes
en Onderhooiïgbeden ddo. 14 Augustus 1924 no. 162/III.
104. Bij den Galarang van Montjongkomba wordt bet ornament
van dat galarangschap bewaard, bestaande uit een witte vlag
waarop liet afbeeldsel van een kip, en „Maradikaja" gebeeten.
Het ornament van Bontoka.datto is een lans, die den naam draagt
van Bate-Bateja; zij is bij den Galarang in bewaring. Lassang
bezat twee ornamenten, nl. een songko, „Salokowa" gebeeten (een
boofddeksel), die aan den Vorst van Gowa werd gesebonken bij
gelegenlieid van bet huwelijk van den Galarang van Lassang I
Geleng daeng Manaba met een dochter van dien Vorst, en een
sonri of klewang, die den naam droeg van „Maradekana Lassang"
en door wijlen resident Brugman van den Galarang zou zijn afgenomen ; het is niet bekend, waar die sonri sedert is gebleven.
105. Het district Polombangkeng besta at thans uit 22 zoogenaamde onderdistricten, nl.
491 heerendpl.
a. Lassang', onder een Galarang, met
1394
b. Malewang, onder een Galarang, met
1059
c. Montjongkomba, onder een Galarang', m et
d. Bontokadatto, onder een Galarang', met
748
e. Lantang, onder een Galarang, met .
52
f. Patalassang, onder een Galarang, met
589
181
g. Sompoe, onder een Poenggawa, met .
h. Bilatjadi, onder een Daeng, met . .
95
i. Pasoeleang, onder een Galarang, met
186
j . Salaka, onder een Poenggawa, met .
186
Je. Sabientang, onder een Poenggawa, met
83
/. Taniüsongo, onder een Poenggawa, met
114
ra. Sajowang, onder een Poenggawa, met
105
n. Ana-aoeng, onder een Poenggawa, met
54
o. Sambila, onder een Poenggawa, met.
63
p. Manoedjoo, onder een Galarang, met
118
361
q. Ballo, onder een Galarang, met
81
r. Mallolo. onder een Galarang', met.
193
.v. Komara, onder een Galarang, met
31
t. Ballaborong, onder een Galarang, met
u. Pangkadjene, onder een Galarang, met
42
v. DjenemaEdja, onder een Galarang, met
41
Totaal
6145 heerendpl.
onderdistrictshoofden worden door de be106. Deze 22
volking verkozen en door het hoofd der afdeeling ben o e m d en
ontslagen.
107. Berustte liet recht om een Karaeng van Polombangkeng
te verkiezen vroeger alleen bij de Galarang's van Malewang,
Montjongkomba, Bontokaddatto, Lassang en Lantang, sedert de
laatste vijfentwintig jaren bezitten ook de overige zeventien
zoogenaamde onderdistrictshoofden dat kiesrecht. Het Europeesch
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bestuur lieeft hun dat recht verleend. De Karaeng wordt dooiden Gouverneur van Celebes benoemd en ontslagen.
108. De in punt 105 onder e tot en met v genoemde hoofden
worden in het bestuur over hun kanipoengcornplexen bijgestaan
door de soero's of boodschappers, die door lien buiten bemoeienis
der bevolking benoemd en ontslagen worden. De hoofden van
Lantang, Bilatjadi, Salaka, Sabientang, Sajowang, Ana-aoeng,
Sambila, Ballo, Ballaborong, Djenemaïklja' en Pangkadjene : )
hebben ieder slechts de beschikking over één soero: die van
Sompoe, Tamasongo, Manoedjoe, Malolo en Kamara 2 ) ieder over
twee, en die van Pasoeleang s ) en Patalassang 4 ) onderscheidenlijk
over drie en zeven soero's.
109. De Galarang van Lassang wordt in het bestuur bijgestaan door:
a. den Todo van Bontomompo met 4 1 :
b. den Todo van TamoeloE (met Tompobalang) met 130:
c. den Taoetowa van Lassang (met Penaikang, Salekowa en
Boeroeng) met 60 :
d. den Taoetowa van Laoewa (met Romanglompowa en Kabatjadi) met 113 en
e. den Taoetowa van Malagina (met Pandjodjo en Matoangieng)
met 147 heerendienstplichtigen.
Zoo welde Todo's als de Taoetowa's worden door den Galarang
na raadpleging van de oudsten in de betrekkelijke kampoengs
benoemd en ontslagen.
110. De Galarang van Malewang heeft onder zich 4 Poenggawa's, nl. :
a. den Poenggawa van Lerekang met 415,
b. dien van Manongkoki met 372,
c. dien van Pangembang met 155, en
d. dien van Paleko met 452 heerendienstplichtigen.
Zij worden door den Galarang na raadpleging der oudsten in
de betrekkelijke kanipoengcornplexen benoemd en ontslagen.
') Het kampoengcomplex L a n t a n g bestaat uit de kampoengs L a n t a n g en
Painakan : Bilatjadi uit Bilatjadi en Bontorappo: Salaka uit Salaka, Balatowa.
Parasangangberoe: Alloe en Lompo: Sabientang uit Sabientang, Matowangieng, Bontobodo, Sambila, Borongdjamboe en Kokowa: Sajowang uit Sajowang en P a i k a : Ana-aoeng uit Ana-aoeng en Pangngai : Sambila uit Sambila en Tengko: Ballo uit Tamalalang, Tanga, Bontowa, Talla, Massade,
Katji-Katji, Karampoe en Kalampa: Balaborong uit Balaborang, Nangkolong
en Masolangangrai : DjenemaEdja uit Parengeng, Matowangieng, Taloka en
Djamboewa: Pangkadjene uit Pangkadjene en Djambonga.
') Sompoe bestaat uit de kampoengs Sompoe en Tala: Tamasongo uit Tamasongo en Parisi (met Panaikang en Kammi) : Manoedjoe uit Manoedjoe
en Lembang (met Bontowa): Malolo uit Malolo (met Bontowa en Lengkese)
en Leiengang (met Saoeleang) : Komara uit Rannaija en P a r a n g b a n g g a n g rannaija.
s
) E é n soero voor de kampoengs Pasoeleang en Mallonna: een voor Liemboengang en een voor Bajang, Goeroenga, Bontopoko Alloeka en Baradjarang.
d
) Eén soero voor elk der kampoengs Patalasang, Palemba, Djenematelasa,
Sandi, Manjampa, Matoangieng en Liemboengang.
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Den Poenggawa van Lerekang staan zes door hem zelven buiten
bemoeienis der bevolking aangestelde soero's of boodschappers ten
dienste, ril, één voorde kampoengs Malewang en Borongleko; één
voor de kampoengs Djoemamala en Balangtanaija, één voor Boeloekadjang, Marangieta en Leangboemboeng; één voor Balangparang,
Koenjika, Balangbonto, Tiembangang, Masalangko en Lamoekang;
één voor Lerekang, Bontowa, Isoka en Poetjaka en één soero
voor Bontosoenggoe, Tabanga, Batoenipa en Balangarisi.
De Poenggawa van Manongkoki bestuurt met behulp van een
soero de kampoengs Manongkoki, Palipoengang, Bontorita, Bontokamase, Pabetengang, Solonga, Beroe en Pangoedjoerang.
De Poenggawa van Pangembang heeft onder zich de kampoengs Pagembang, Bontokassi, Bontobodo en Pandaroengang:
één soero staat hem in het bestuur bij.
Onder den Poenggawa van Paleko eindelijk staan:
a. de Poenggawa van Boelo-Boelo, die met behulp van een
soero de kampoengs Boeloe-Boeloe, Lembang, Manjampa en Batoeara bestuurt;
b. de soero voor de kampoengs Paleko, Bontoparang, Bontobodo,
Maronde, Andjaroa, Borongbodi, Tiling-Tiling en Panaraka.
e. de soero voor de kampoengs Parangbodo, Boronginroe, Tangkalang en Kasi-Kasi en
d. de soero voor de kampoeng Tompopadalle,
Zoowel de Poenggawa van Boeloe-Boeloe als de onder b, c en
cl genoemde soero's worden buiten bemoeienis der bevolking dooiden Poenggawa van Paleko benoemd en ontslagen: de Poenggawa van Boeloe-Boeloe benoemt en ontslaat zijn eigen soero.
111. De Galarang van Motjongkomba heeft 13 Poenggawa's
onder zich, nl. :
a. den Poenggawa van Basara met . . . .
45 heerendpl.
b. den Poenggawa van Bilatjadi met . . . .
36
,,
c. dien van Bone-Bone met
103
„
cl. dien van Bontotala met
165
„
e. dien van Bontomatene met
124
„
f. dien van Biringbalang met
49
„
'g. dien van Oaloengbangara met
60
„
h. dien van Masago met
20
„
i. dien van Bontolebang met
108
.,
j . dien van Patene met
61
„
k. dien van Tjakoera met
171
„
1. dien van Bontotjinde met
86
„ , en
m. dien van Oedjoengbori met
31
„
Alle dertien Poenggawa's worden na (beraadslaging) raadgeving der oudsten in bun gebied door den Galarang benoemd
en ontslagen.
De Poenggawa's van Basara, Bilatjadi, Bone-Bone (met Ballaborong, Bontobado, Tjambadjawaja, Biring Balang en Damme),
Bontomatene (met Bontopoetjoe, Bontomanai, Kalampa, Loeanga
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oentia en Oentia), Biringhalang (met Badjing en Bontobado),
Galóengbangara (met Koelantoebengisi en Lekobodong), Bonto
lebang (met Balang Bilatjadi, Badasepa, Bontobila en Lanjara),
Bontotjinde (met Mallakaj en Oedjoengbori (met Pabentengang)
liebben ieder de beschikking over een door liem zelven aangestelden soero: die van Masago heeft geen soero, terwijl die van
Bontotala, (met Bontosanra, Taipaboronga, Tjampagaja en Batoenaparalabaka) drie, die van Patene (met Paugkarod'e en Kajoetakkanga) twee en de Poenggawa van Tjakoera (met Balangdjangang, Parasangangberoe, Padjenekang,'Boeloepoero, Boenea,
Panganrang, Poentjange, Bolongia, Biringkonto en Bontatjamba)
eveneens twee soero's te hunner beschikking liebben.
112. De Galarang van Bontokadatto eindelijk beeft vijf Poenggawa's en één Galarang onder zich, nl. :
«. den Poenggawa van Bontonompo met. . . 164 heerendpl.
b. dien van Tjiniajo met
128
c. dien van Tana-Tana met
104
d. dien van Taboewakang met . . . . . .
175
e. dien van Bontotanga met
50
, en
f. den Galarang van Makammoe met . . . .
132
De vijf Poenggawa's en de Galarang van Makammoe worden
na raadpleging der oudsten in hun gebied door den Galarang
van Bontokadatto benoemd en ontslagen. Zij hebben ieder de
beschikking over een door hen zelven aangestelden soero, de
Poenggawa van Taboewakang zelfs over twee soero's. Deze
laatste heeft onder zich de kampoengs Taboewakang, Djailamoe,
Baba, Tanaberoe, Tappalang, Sanrangang en Bontobila. De Poenggawa van Bontonompo: Bantinoto, Taipabanda en Romanga;
die van Tjiniajo: Tjiniajo, Pangkalang, Pangai, Bontokadatto en
Letjenga; die van Tana-Tana: Tana-Tana, Taipaboronga, Isoka
en Bontomara; die van Bontotanga: Bontotanga en Boeloekoenji,
en de Galarang van Makammoe: Makammoe Tanalaba, Parasangangberoe, Pangkarode, Horongtala en Pagentoengang.

SERIE P.
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N°. 58.
LOSSE GEGEVENS N O P E N S DE B h R G K E G E N T S C H A P P E N (1904).

Uit reis- en andere aanteekeningen van een controleur.

R e g e n t s c b a p T j a m ba. De regent wordt ter zijde gestaan
door een gala en een badat. Die hadat, patató, d. i. de vier
steunpilaren, geheeten, bestaat uit evengezegden gala, wonende
te kampoeng Toloe (Sawaroe), als hoofd, en de aroeng's van
Marâdâ, Madengeng en Satoa. Die drie kampoeng's zijn onder
gouvernementsbestuur vereenigd, doch worden door het volk nog
als drie afzonderlijke eenheden gezien.
Verder had men twaalf limpo's, staande onder de bevelen van
den patató. Het waren de hoofden van Oedjoeng, Bongga, Matadjang,
Patanjamang, Tjampoelili, Tadjo, Mario, Padanglohe, Gatarang,
Salanra, Bontotanga, Soempatoe. Dezen heetten allen aroeng, en
onder eiken linipo stond een gala als uitvoerder van des limpo's
bevelen.
In sommige kampoengs als Matadjang en Patanjamang had
men naast d e n limpo ook nog e e n e limpo : een vrouwelijk hoofd,
dat ook weer een gala had, man of vrouw. Die vrouwelijke aroeng
had verstand van adat en van gebak. Met het eigenlijk bestuur
moeide zij zich niet. Wel met de rechtsbedeeling. Iemand die misdaan
had kwam voor de vrouwelijke radja, die oordeelde, waarna de
zaak kwam voor den mannelijken radja, die besliste. Van lieden
uit den omgeving van den vorst werden de zaken door de vorstin
alleen berecht; zaken van lieden uit de omgeving van de vorstin,
uitsluitend door den vorst. Vond een gala dat zijn aroeng er uit
moest, dan overlegde hij met zijn collega en de vorstin, en dan
ging de aroeng er uit.
Vorst en vorstin waren niet uit één familie.
De galâ-betrekking was erfelijk.
Te Oedjoeng stonden onder den limpo vier aroeng's, die van
Padang Mani, KalihoE, KoelangE en Oedjoengdilaoe. Onder die
vier aroeng's stonden twee gala's, een voor Oedjoeng dilaoe, en
een voor 'Oedjoeng diadja.
Te Tjampoelili stond onder den aroeng slechts een matoa.
31
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Volgens het hoofd van Mario is het hij hem als te Matadjang en te
Patanjamang. Hij heeft ook nog ornamenten: een vlag, wit met
rood, en een wapen, padang of parang.
R e g e n t s c h a p T j e n r a na. Bij gouvernementsheslnit van 7
Maart 1868 n°. 14 werden drie regentschappen, Tjenrana, Bengo
en Lahoeadja, vereenigd.
Op 22 Augustus 1877 verschenen vele hoofden en een groot
gedeelte der bevolking van Laboeadja en Bengo voor den controleur
te Tjamba, om de gehoorzaamheid aan den regent van Tjenrana
op te zeggen. Bij onderzoek van hun grieven bleek, dat die wel
voor een deel gegrond waren, maar het verzet was toch vooral
aan opruiing te wijten. Het geschil werd bijgelegd, en de hoofden
van Laboeadja en Bengo kwamen eenige dagen later, de een
vóór, de ander na, den regent vergiffenis vragen. Alleen Kraeng
Bonto Danno (Bengo) bleef weigeren naar den regent toe te gaan
en diens bevelen te aanvaarden. Ten slotte vroeg en kreeg hij
ontslag.
In December 1902 zeggen de hoofden van Bengo en Laboeadja
de gehoorzaamheid weer op, en worden met vijf dagen aanhouding
gestraft. In Maart 1903 is er onwil om de ornamentsvelden van
den regent te bewerken, en den 21 sten Maart wordt de zaak te
Tjamba onderzocht. De hoofden van Parigi, Tanatakko, Patalassang, Manggesera, Patiro en Kapang, en die van Samata, Bontopanno en Kaloekoe, klagen: De regent vraagt te veel heerendiensten voor zijn ornamentsvelden. Zonder zijn toestemming mag
er niet meer worden gevischt en in de bosschen gezameld. Van
het jachtgebied „longi-longi", dat ornament is van de hoofden
van Kaloekoe en Samata, beweert de regent, dat het zijn „ongko" is. De regent heeft buiten echt een kind verwekt bij Mami
daeng Kebo, een lid van de oude regeiitsfamilie van Laboeadja,
geen ingetogen lid! dit wordt à décharge van den regent toegegeven. Wat men wenscht is, dat Laboeadja weer een eigen regent
moge krijgen, te kiezen uit de zoons van wijlen I Tjalla. Gebeurt
dat niet, dan vragen allen ontslag.
Ingevolge bekomen opdracht poogt de controleur op 4 Juli
1903 te Boea de hoofden af te brengen van hun plan ontslag
te nemen, en heeft daarmee succes.
Het hoofd van Patiro klaagt 14 September 1904, dat in het
bosch Alâ lohéa zekere goeroe Saleh van Kampong Alloe, regentschap Toerikalé, met drie makkers, zestien stijlen heeft gekapt,
zonder hem (het hoofd van Patiro) verlof te vragen. De balken
bevinden zich reeds te Bantimoeroeng. Hadden zij verlof gevraagd,
dan hadden zij niets hoeven te betalen, maar nu, meent het hoofd,
moet er tien gulden boete worden betaald.
In Tjenrana is een plaats Lappa djannang, waar de regent
zijn hoofden pleegt te verzamelen, wanneer hij hun eenig bevel
heeft mede te deelen.
R e g e n t s c h a p M a l a w a. Malawa is Boegineesch.
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In het regentschap Malawa staan onder den aroe — die wordt
geassisteerd door een broer of neef als soelewatang —de „taloempanoea", d. z. de hoofden van Mamappang, Watang Malawa en
Matadjang. Verwant aan den Aroe Malawa, zijn zij hooger in
rang dan de verdere kampoenghoofden.
Elke kampoeng heeft twee aroeng's: één aroeng dilaóe en één
aroeng diadja, en bt-iden hebben hun gala, zoodat er in elk dorp
vier bestuurders zijn. Ook heeft iedere kampoeng haar soero. De
aroe- en gala-betrekkingen kunnen ook door vrouwen worden
vervuld.
Matadjang heeft zelfs vier aroeng's, die naar hun woonerven
heeten : Aroe Salohe, Aroe Kadjoeara, Aroe Salaka en Aroe Pari ma
BalaE. Allen zijn even hoog en afstammelingen van een vorst van
Malawa, en allen hebben hun eigen gala.
Te TodjappoeE is een „aroeng matjini", d. i. de helderziende
aroeng, die een bijzondere positie inneemt. Indertijd ging zekere
La Pading tjèrang, zoon van een hoofd van TodjappoeE, naar
Goa. Daar was een vreemdeling die een zwaardvechter had die
zóó goed schermde, dat niemand het tegen hem durfde opnemen.
Het was toen namelijk gewoonte om menschen tegen elkaar te
laten vechten, zooals thans hanen. La Pading tjérang waagde
het hem partij te geven en stak des vreemdelings „vechthaan"
overhoop. De vorst van Gowa stelde toen des jongelings vader
aan als zijn spion en zaakwaarnemer in de Bergregentschappen.
Vandaar dat Makassaarsche „matjini".
De lieden van Sabila hoeven op de pasar te Malawa geen
sassoeng te voldoen, want zij zijn de voorvechters van Malawa's
vorst, en als er een ornamentshuis voor den regent gebouwd moet
worden, zorgen zij voor de eerste, tevens hoofdpaal, die zij halen
op den berg Batóe in een heilig bosch, waar niet mag worden
gespogen of gewaterd, en waar men onder een zonnescherm moet
loopen, wil men niet ziek worden (marana) en sterven. Hoe kara
het hout uit dat bosch is blijkt wel daaruit, dat kinderen vrij uit
de regentswoning naar beneden kunnen vallen, zonder zich in
het minst te bezeeren.
Batoe Madinring werd door den vorst van Gattarang geschonken
aan zijn collega van Malawa, in belooning voor de hulp, verleend
aan Kraeng Gattarang's broeder, den Aroeng Boeloe Bangi, toen
deze, beoorloogd door het hoofd van Laboekoe, een toevlucht
zocht bij den aroeng Malawa.
De bevolking van Batoe Madinring is een slavenbevolking: de
negen mannen die er wonen zijn slaven van La Parakasi, die
van 1879 tot 1889 regent was van Malawa. Zij brengen hem nog
geregeld proefjes van den oogst en sirih, doch zijn overigens vrij
om te trouwen, te wonen, bezit te verwerven enz., zonder hun
heer daarin te hoeven te moeien. Zij zijn ata aradjang en daardoor achten zij zich voornamer dan hun buren van Pange Sorang;
want zij — ata aradjang — zijn in vergaderingen gezeten vóór den
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vorst, terwijl de lieden van Fange Sorang achter den aroeng zitten.
Ten controleurskantore te Tjamba meent men dat Batoe Madiming tot Fange Sorang zou beliooren, maar ter plaatse denkt
men daar anders over. Tot nu toe waren liet de regent en het
hoofd van Mamampang, die er de lakens uitgaven. Noch van een
vereeniging met Pange Sorang, noch van een met Dodjong wil
men te Batoe Madinring weten.
Dodjong heeft geen aroeng docli een matoa. Nadat de hoofdelijke belasting — of volgens andere berichten de kofhebelasting
— ereis verdubbeld was, werd door Dodjong als door Gattarang
Matiuggi de betaling geweigerd, en stelde men zich onder den
vorst van Goa. Als gevolg van in 1890 te Malawa tusschen afgevaardigden van Bone, Goa en ons bestuur gevoerde besprekingen,
kwam Dodjong toen weer aan het gouvernement.
Rea lolo en Rea toa hoorden vroeger niet onder Malawa. Wel
waren de vorsten elkaar verwant (sapoepoe sekali), maar zij
kregen geschil en in den oorlog die volgde, was de overwinning
aan Malawa. Sinds was Malawa de baas.
Het bestuur kent alleen Reatoa, maar vroeger had ook het
hoofd van Realolo een besluit. Dit werd ingetrokken op voorstel
van Malawa's regent La Parakasi, nadien men La Parakasi's
ornamentssawahs niet tot diens tevredenheid had bewerkt.
Het hoofd van Reatoa is de broer van het hoofd van Realolo :
de eerste beveelt over de menschen, de tweede over de sawahs.
Het oude hoofd van Reatoa stelt voor Realolo weer zelfstandig
te maken. Hij vergelijkt zich met een karbouw die een te groote
oppervlakte sawahs te bewerken kreeg.
Reatoa — of eigenlijk Realolo — heeft 10 vakken ornamentsvelden „Di Lasonra", groot 250 bossen padi. Van die tien vakken worden er bewerkt: 4 door Daeng Pahata, zoon van het
hoofd Daeng Sisoeroeng; 1 door I Lako, zoon van wijlen Lakedjo, neef van Lapabola, wier vader-schoonvader, volgeling was
van het vroegere kampoenghoofd, als dit naar Maros ging; 2 door
Latakka, zoon van Lakka, die soero waren, gelijk hun vaderen en
voorvaderen ; 3 door Ladodo, wiens vaderen het hoofd van Malempong naar Maros plachten te vergezellen. De grootvader van het
hoofd van Realolo had een broer, die hem soms verving zoo einaar Maros moest worden gereisd. Daarvoor kreeg die broer die
drie vakken. Zijn kleinzonen zijn thans hoofden van Malempong
en Realolo en bewerken afwisselend de drie piling's.
Ingevolge voorstel van den controleur der Bergregen! schappen
van 1881 werd kampoeng Paberangan ingelijfd bij Reatoa-Realolo.
Te Watang Malawa werden geschillen aangebracht bij den Aroe
Sadjarâ, die ze doorgaf aan den Aroe Laie, die ze voorlegde aan
den regent. De aroe Lalé had een gala. Een zoon van den
vroegeren aroe Sadjara is thans kampoenghoofd. (Sadjarâ en
Lalé waren de namen der woonerven, waar de aroe's verbleven.)
R e g e n t s c h a p B a l o t j i . Balolji is Makassaarsch. Tondoeng
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Koera, dat vroeger tot Malawa lieeft behoord, is thans ook Makassaarsch. Andere toevoegsels aan het regentschap zijn Lanne, Patiro, Tagari, Bilango en Mario, die bij besluit van den gouverneur
van 27 December 1864 van Labakkang werden afgescheiden en
aan Balotji toegevoegd. De kampoeng Mangiloe is in 1882 op
verzoek van de eigen bevolking afgescheiden van Balotji en gevoegd bij Pangkadjene.
Te kampoeng Malaka werd vernomen, dat Malaka, Bantimoeroeng
Birao en Balotji gelijkwaardige grootheden waren, ieder onder een
regent, en die vier regenten waren broers uit één stel ouders. Zij
ressorteerden achtereenvolgens onder Bone, Goa, Oostindisehe
Compagnie, Bone, en thans onder het Gouvernement. Het bestuur
van het regentschap Malaka bestond uit een regent en een hadat
van vier leden: soelewatang, galarang, Daeng toa en Anrong
taoe. Bij feesten ziet men hen ook tegenwoordig nog wel bijeen,
doch vaste bekleeders van die waardigheden zijn er niet meer.
Het hoofd van Malaka heeft een stok met zilveren knop waarop
de Compagnies initialen.
Een familielid van het hoofd is pinati en geeft het sein van
den aanvang der sawahbewerking.
Het hoofd van Tondong Koera heeft ook naast zich zijn broer
als pinati, die het begin van de sawah werkzaamheden aangeeft
door te gaan naar de plek Pala rikang, en daar met zijn ploegen buffel een paar elkaar kruisende voren in den grond te ploegen;
dat drie ochtenden achtereen (rikang = kruisen). Voordeden zijn
aan het pinati-ambt niet verbonden, geen sawahs, geen hulp bij
de bewerking der velden, niets.
Te Bantimoeroeng is het adatbestuur als te Malaka, en ook kent
men er den pinati. Maar er zijn ook parang loewarâ; sawahs en
ladangs die hun eigen gang gaan en niet naar den pinati luisteren.
Zij beginnen vroeger, omdat zij van den regent afhankelijk zijn.
De pinati heeft hier pinati-velden, maar tot hun bewerking heeft
hij geen hulp van de bevolking.
In 1879 schrijft de controleur der Bergregentschappen, dat te
Toeboeng-toeboeng nabij Sero in Balotji vroeger eenige lieden
van Lamoeroe woonden, die, hoewel op gouvernements-grondgebied verblijvend, zich rekenden te staan onder de bevelen van
den soelewatang Patodjo (Lamoeroe). Deze had op den weg een
wachthuisje doen bouwen en er iemand geplaatst om belastingte heffen van passeerende handelaren. De controleur zeide dien
lasthebber aan het huisje af te breken en dadelijk alle heffingen
op gouvernementsgrondgebied te staken.
Was het in Balotji, of in een ander „bergregentschap"? — dat
kan ik mij nu in 1928 niet meer herinneren — dat ik een palmblad guirlande dwars over het pad vond gespannen, als sein aan
inheemsche touristen, dat het rondtrekken nu moest gedaan zijn,
en men aan de sawahs moest.
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N°, 59.
TO BADJING ENZ (1913).
Aanteekeningen van den toenmaligen assistent-resident van Makassar.

Op 9 Juli 19 L> onderzocht de assistent-resident van Makassar
in een te Limboeng met de hoofden van Zuid-Goa belegde vergadering, of inen den toestand, dat men onder Takalar ressorteerde, wenschte bestendigd te zien, dan of men liever met WestGoa zou worden hereenigd.
Patriottische of nationalistische overwegingen zaten bij de hoofden
niet voor. De afstand van de bestuurszetels te Takalar en Soenggoeminasa bepaalde de voorkeur voor het eene of het andere
ressort. Moest er gouvernementsrechtspraak komen, dan zou er
dus niets tegen zijn om Zuid-Goa in tweeën te hakken en een
stuk bij Takalar en het andere bij Soenggoeminasa te voegen.
Kon de adatrechtspraak blijven — en zulks werd door de hoofden
van Zuid-Goa zeer gewenscht —, dan ware het beter West- en
Zuid-Goa één te maken.
De To Badjing-kwestie, vroeger aangevoerd als argument vóór
de scheiding van Zuid- en West-Goa, woog niet. Van die To
Badjing was gezegd, dat zij niet gaarne met Goa te maken
hadden gehad, en het voor hen aangenamer was met Galesong
en Polombangkeng te doen te hebben. Zulks werd thans niet
toegegeven en omtrent hun geschiedenis vertelde men als volgt:
De To Badjing stammen af van Karaeng Lowé, van de Godheid
(badjing = badji = baik = goed, voornaam, edel). Den vorst van
Goa waren zij gevaarlijk en zij bevochten hem niet zonder succes,
tot het hem gelukte om door een list het ornamentswapen, een
blaasroer, van de To Badjing te bemachtigen. Goa's vorst had
daartoe den regent van Galesong in den arm genomen. Deze
stapelde brandhout op bij zijn kampoeng en ging naar den vorst
der Badjing's. 's Avonds vloog de houtstapel volgens afspraak in
brand, waarop de regent wanhopig riep: „Help! help! zij steken
mijn kampoeng in brand! Leen mij je blaasroer, dat ik de vijanden kunne verjagen !" De vorst der Badjing's leende zijn
soempitan, en de regent van Galesong liep daarmee naar Djo-
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ngaja iii plaats van naar Galesong. Sinds waren de Badjing's den
vorst van Goa gehoorzaam, en dienden liem als voorvechters.
De tegenwoordige bewaarder van de ornamenten der To Badjing
is de Batang Banoa Limboeng. •
De To Badjing huldigen een eigenaardige kinderverdeeling :
bij huwelijk van een To Badjing met een ander moeten er zeven
kinderen zijn, vóór de niet-Badjing er eentje krijgt, en dat is
dan het allerminste.
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N°. 60.
K R E D I E T E N W O E K E R (1919).
Aanteekeningen van den toetimaligen assistent-resident van Makassar.

Voorbeelden gegeven door den lioofddjaksa.
1. Een handelaar leent geld van een Chinees op onderpand
van een prahoe of tegen persoonlijke borgstelling. De handelaar
moet zijn handelsgoederen dan inslaan bij zijn geldschieter, en
bij thuiskomst van zijn tocht moet hij de gedurende dien tocht
opgekochte producten leveren aan dien geldschieter volgens marktprijs, waarbij hem wordt ingehouden f 0.50 van elke f 15.
2. Leent een handelaar geld onder borgstelling, dan wordt' de winst
jaarlijks gedeeld: geldschieter en handelaar krijgen iedereen helft,
3. Men leent geld tegen borgstelling van goederen of van zijn
huis en rentebeding ad 10 pCt. of meer. De tot zekerheid gestelde goederen worden bewaard door den geldschieter, doch
een tot onderpand gesteld huis of vaartuig blijft bij den leener.
Na een jaar moet de leener schuld en reuten betalen. Kan
hij dat niet, dan wordt het pand eigendom van den geldschieter.
Soms echter wordt enkel rente betaald en gaat de overeenkoms door.
4. Men leent geld tegen verbintenis over twee of drie maanden
in copra terug te betalen tot een zekere hoeveelheid, waarvoor
de prijs (per pikol) dan echter gemeenlijk f 0.50 of f 1 beneden
den marktprijs wordt gesteld.
Voorbeelden van den inlandschen assistent:
1. Men leent b.v. f 100 en stelt zijn huis tot pand. Dat
heet dan tot dien prijs door den geldschieter te zijn gekocht.
Binnen een of twee jaren kan het worden teruggekocht (diteboes).
Maar de geldleener, die er blijft wonen, moet het, zoolang de
inlossing niet heeft plaats gehad, huren voor ten hoogste f 5 (aan
den wegkant en bij waroengs) of anders f 2.50 à f 3 per maand.
2. Men leent f 10 koper en stelt goudvverken tot pand; betaalt maandelijks de basi dier f 10 ad 15 duiten per rijksdaalder,
tot de schuld is afgedaan; of ook wel de eerste maand f2.50 zilver
en de basi van de rest.
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3. Men leent f 50 en stelt tot pand goud werken van ten minste
f 100 waarde. Tijd: één tot drie maanden. Zijn de goudwerken
bij ommekomst van dien termijn niet ingelost, dan zegt de geldschieter: „laat ik je er nog f 2 5 bij geven!" Stemt de leeiier
toe, dan is hij zijn goudwerken kwijt. Soms wordt er niet eenmaal gesuppleerd en rekent de geldschieter de goudwerken direct
in, als de termijn verstreken is en terugbetaling niet geschied is.
Civiel gezaghebber van Takalar:
Aan omzetting in geld van een deel van den oogst wordt
niet gedacht. Bij sterfgeval, huwelijk of besnijdenisfeest verpandt
men het een of ander, maar neemt niet meer op dan noodig.
1. Sawahs, daarop neemt men zoo min mogelijk geld op,
want de terugbetaling is moeilijk. Een sawah van f 100 waarde
wordt beleend voor f 20. De inlossing mag niet binnen het jaar
geschieden. De paudnemer heeft voor die f 20 het vruchtgebruik
meteen. Vaak geeft hij de sawah in tesang aan den eigenaar.
De pandhouder ontvangt dan | oogst, of, zoo hij de bibit verstrekt, | oogst. Is in een volgend jaar de pandhouder reeds
begonnen de sawah te bewerken, dan dient de inlossing uitgesteld tot na den oogst. Maar het geld is er niet steeds op het
juiste moment, en zoo duurt het vaak jaren, vóór de sawah kan
worden ingelost; en vaak worden daaruit kwesties en ingewikkelde processen geboren tusschen de erven van pandhouder en
pandgever, en het verlies van de sawah voor de familie van den
pandgever is dikwijls het eind.
2. Karbouwen zijn ook vaak het voorwerp van geldleeningen.
Een karbouwkoe van f 20 waarde wordt beleend voor f 10. De
kalveren worden verdeeld tusschen gever en houder. Is er slechts
één kalf, dan wordt de waarde gedeeld. Sterft de karbouw, dan
betaalt de pandhouder aan den beleener de halve waarde terug.
Afbetaling van de geheele geleende som doet de karbouw terugkeeren tot den beleener.
3. Vischvijvers worden beleend gewoonlijk voor één jaar. De
beleener krijgt voor een vijver, die f200 jaarlijks opbrengt, niet
meer dan f 50 krediet.
4. Zoutpannen worden in Sanrabone, Langkese en Topedjawa
vaak beleend. Hiervoor geldt wat is gezegd over vischvijverbeleening.
5. Kleinhandelaren leenen geld op onderpand van prahoe of
van gouden sieraden. De zuivere winst wordt gelijk verdeeld
tusschen pandhouder en kleinhandelaar. Aldus in Galesong. Doch
in Takalar krijgt de pandhouder 4 volgens dezen regel: l voor de
prahoe, -j voor den handelaar, -j voor den leener. Wordt er verlies
geleden dan draagt de leener dit.
6. Visschers krijgen geld tegen onderpand hunner netten, onder beding dat van de opbrengst van de vangst g reaal of f 0.25 van iedere
f2, alzoo 12^ pCt., wordt uitgekeerd, tot de som is terugbetaald.
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N9. 61.
SCHA.KINGSMOORD (1913).
Aanteekeningen van den toenmaligen assistent-resident van Makassar.

I.
Sampara was een jongeling van 26, Uawia een meisje van
22 jaren. Hij woonde te Batangkaloekoe in West-Goa, zij aan
de andere zijde van de Beerangrivier te Tjambaja of Tetebatoe
in Zuid-Goa, ten huize van haar tante en oom Lenggo.
Sampara kwam veel bij Lenggo, en wenschte Dawia tot vrouw, maar
Lenggo vond Sampara geen partij voor de dochter van zijn zuster.
Vrijdag 25 December 1913 te één nur 's namiddags schaakte
Sampara Dawia. Samen vluchtten zij naar den goeroe van Batangkaloekoe.
Lenggoe vroeg hulp aan den ouden glarang van Tetebatoe om de
jongelui na te zetten, en glarang Baso ging toen met Lenggo
en diens broeder Kasamang naar den inlandschen assistent. Deze
stuurde het kampoenghoofd Moloking van Batangkaloekoe om de
geschaakte te halen, en weldra kwam het kampoenghoofd het
tweetal brengen. Dawia werd aangehouden ten huize van den
inlandschen assistent, en Sampara teruggezonden. Dra zag toen
het kampoenghoofd, hoe Lenggo en Kasamang over de sawah
snelden, Sampara achterna; doch zij werden door den glarang
en het kampoenghoofd teruggeroepen en naar huis gestuurd.
's Avonds halfzeven riep Lenggo zijn 22jarigen vriend Molla
uit diens woning te Tetebatoe naar beneden. Lenggo, gewapend
met lans en badik, vroeg Molla hem te volgen. Waarheen? Naaide overzij ! Waarom ? Niet te veel vragen ! ga mee ! — Nabij
Lenggo's woning stapten zij in een prauw, die daar klaar lag,
en vertelde Lenggo, dat zijn nicht Dawia 's middags door Sampara uit Batangkaloekoe was geschaakt; dat Dawia was aangehouden en zich ten huize van den inlandschen assistent bevond,
maar dat hij, Lenggo, Sampara toch wenschte te straffen. Geland aan de overzij van de Beerang, zei Lenggo, dat het hem
onverschillig was, wien hij doodde, als het maar iemand was
van Batangkaloekoe, het dorp van 'den schaker Sampara. Men
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volgde het voetpad, dat van den rivieroever naar Batangkaloekoe
leidde, en na vijftig schreden te hebben gedaan, zag men nabij
de pagger van Tembo's tuin iemand loopen. Lenggo riep hem
aan. De aangeroepene maakte zich bekend als Tembo. Lenggo
snelde op hem toe en stak hem met zijn lans in de rechterzijde.
Tembo poogde te vluchten maar kreeg een tweeden stoot en viel
neer. Talebe had het tweetal zien gaan, Lenggo gewapend; hij
had gehoord van de schaking van diens nicht; hij zag hen den
rivieroever afdalen en hoorde hen wegroeien, en hij dacht: dat
is om Sampara te doen.
Toen den volgenden Maandag Tembo's lijk vier paal benedenstrooms te Sapaboeloe uit de rivier werd opgehaald — met doorgesneden schaamdeel —, werden de feiten gecombineerd; en ten
overvloede vertelde Lenggo zelf aan Molla's vader Baso, dat hij
zich had gewroken, en dat zijn broer Kasamang Tembo's lijk
in de rivier had gegooid.
Maar nu gaan wij terug tot Zaterdag 26 December: toen
kwamen Sampara en üawia 's morgens voor de h adat, en daar
Dawia's moeder geen toestemming wilde geven tot Dawia's huwelijk met Sampara, werd Dawia naar Lenggo's woning teruggebracht, waar Lenggo zeer boos op haar was.
13 Februari 1914 werd Lenggo gearresteerd, en toen ging Dawia's
moeder er anders over denken ; zelf kwam zij ten kantore vragen,
dat Dawia en Sampara zouden mogen trouwen, — wat gebeurde.
Lenggo kreeg twintig jaar bij vonnis van de inheemsche
rechtbank van West-Goa 'van 4 April 1914 n°. 6, hoewel hij
ontkende, en zijn 60jarige tante Pongko getuigd had, dat Lenggo
dien nacht van de moord niet uit was geweest.
II.
Als de vader van een geschaakt meisje verklaart, dat hij haar
niet meer wenscht terug"te ontvangen, dat hij ze niet meer als
zijn dochter wil erkennen, en dus imam, kali of goeroe haar
vrijelijk mogen uithuwen aan wien ook, — dan moet de schaker
oppassen. Zijn doodvonnis is als het ware geteekend.
Geeft de 'vader toestemming tot het huwelijk van zijn dochter
met haren schaker, schenkt hij hun vergiffenis, en is de soenrang
ten volle betaald, — dan is het toch nog niet gezegd, dat des
schakers kansen gedood te worden verkeken zijn. Zijn schoonvader zal hem niets doen, maar de een of andere zwager, neef
of oom zou - hem tegenkomend — zich toch nog verplicht
kunnen rekenen, hem te dooden.
Doodslagen na schakingen geschieden meestal bij toevallige
ontmoetingen van den schaker met mannelijke bloedverwanten
van zijn vrouw, wanneer de schaker verzuimt hen kiesch te ontwijken.
Wordt de schaker aangevallen, dan zal hij zich niet verweren,
doch wegloopen, ook al is hij de sterkere. Eerst in het nauw
gedreven, geen uitweg ziende, of na verwonding, komt hij er
soms toe, om ook van zijn kant er op in te gaan steken.
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N u . 62.
DE G O W A - F E D E R A T I E (1.928).
Nota van den controleur M. J. Friederiey.

I. I n 1 e i d i n g.
Het is mij u doel:
le. te beschrijven den staatkundigen toestand vóór onze komst
van liet gebied, dat thans de Gowa-federatie wordt geheeten en
dat bestaat uit de in Staatsblad 1910 no. 573 met den naam
van onderdistricten aangeduide gebiedsdeelen Tombolo, Mangasa,
Karoewisi, BorongloE, Pattallassang, Manoedjoe, Borisallo en Parigi,
welke thans gemakshalve alle als adatgemeenschappen worden
aanvaard en te zanieii gevoeglijk als de kern van het Gowasehe
Rijk kunnen worden beschouwd;
2e. onder het oog te zien, welke veranderingen in deze staatkundige verhoudingen door liet Europeesch bestuur zijn gebracht
na onze komst en welke gevolgen deze hadden.
Aangezien deze nota besloten wordt met beschouwingen omtrent
de toekomst der Gowa-federatie in staatkundig opzicht, zal uiteraard de beschrijving der bestuursmaatregelen na 1906 allerminst
critiekloos kunnen zijn, daar verdediging van een gedachte of
een stelsel gemeenlijk aanvallen op andere stelsels of gedachten
in zich sluit.
Dat de thans tot de onderafdeeling Maros behoorende, in de
federatie „Galarang Appaka" opgenomen, adatgemeenscliap Soedijang in deze nota besproken wordt, vindt zijn oorzaak in het
feit, dat Soedijang, als lid van de Bate Salapang, geacht moet
worden te behooren tot de kern van het Gowasehe Rijk.
Zoowel Tompoboeloe (de Gowasehe naam voor het huidige
Malakadji) als Wawoboeloe (nu Balasoeka, Soeka en Pao in Sindjai) en Kindang (Boeloekoemba), welke gebieden niet tot het
lichaam van Gowa behoorden, doch waren als over den Lompobatang heenreikende. tot aanval of verdediging bereid zijnde,
klauwen, zullen in deze nota buiten beschouwing blijven.
Het Limboeug van thans wordt afzonderlijk behandeld, daar
het evenmin tot het eigenlijke Gowasehe land behoort als het
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tegenwoordige Bontonompo, waarover de toenmalige assistentresident O. M. Goedhart in 1920 schreef, en enkele kleine aan
Gowa behoorende enclaves en apanages, die ik stilzwijgend
voorbijga.
Als bijlagen voeg ik hierbij de bij mijn weten nimmer opgeteekende overleveringen en andere wetenswaardigheden omtrent
de samenstellende eenheden van de Gowa-federatie vóór en van
die na onze komst. Daar overleveringen zelden historische gegevens leveren, doch op zijn hoogst in een richting wijzen, ben
ik mij bewust door het op schrift stellen van deze verhalen geen
actueel belang te dienen. Als uitingen van de volksziel verdienen
zij evenwel belangstelling, en aan den geest, die spreekt uit overleveringen zooals zij op den huidigen dag nog leven en aan de
mate waarin zij* leven, moet waarde worden toegekend. Een vergelijking van de overleveringen van Parigi en Borisallo illustreert
mijn bedoeling: de legenden van Parigi spreken van Gowa als
overheerscher, die van Borisallo als vriend.
De bijlagen bevatten overleveringen van en wetenswaardigheden
omtrent:
I.
Tombolo,
II.
Mangasa,
III. Sao em ata,
IV.
Soedijang,
V.
Pattallassang en Patj el lekang,
VI. Borisallo,
VII. Manoedjoe,
VIII. Parigi,
IX. Karoewisi,
X.
BorongloE en
XI. de Patangbirang.
In het hoofdstuk „De gaoekang" teekende ik de samenstelling
op van de hofhouding in dienst van den gaoekang, die een indruk kan geven van den omvang van het ceremonieel, dat verricht werd ter eere van den gaoekang van het eens zoo krachtige
Makassaarsche rijk.
II. De g a o e k a n g .
In de oudste manuscripten leest men, dat na de regeering van
de vier eerste Gowasche vorsten — Batara Goeroe, de eerste;
zijn broeder, in de overlevering genaamd „de door ïalili gedoode", de tweede; Ratoe Sapoe, de derde; en Karaeng Katangka,
de vierde — een wouderschoone vrouw uit den hemel nederdaalde,
de vrouw die verschillende kleine rijkjes zich zou doen vereenigen
onder haar als vorstin, vorstin van een grooter Gowa. Bij haar
nederdaling op aarde droeg zij een gouden keten, waarvan een
helft een ornament van Gowa zou worden; het andere gedeelte
nam zij weer mede nadat zij, in een huwelijk met zekeren, te
zamen met zijn broeder, den legendarischen held Lakipadada
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(zie mijn nota over limboeng) uit BantaEng gekomen prins genaamd KaraEng Bajo, een zoon, Toemasalangga, ter wereld had
gebracht. Deze was de eerste houder van de wonderdadige
keten en tevens van het roemruchtig zwaard van zijn oom Lakipadada, dat de keten in kracht evenaarde niet alleen, doch zelfs
overtrof.
De gaoekang van Gowa is dus een dubbel-gaoekang, bestaande
uit de keten genaamd „DaEng Tanisamaang" en het slagzwaard,
eigenlijk een klewang, de „Soedang". Eerdnians teekent aan, dat
de „Tanisamaang" 80 à 90 cM. lang is, zeer kunstig is samengesteld, en hem voorkwam van Javaansch of Hindoesch maaksel
te zijn. De keten werd jaarlijks gewogen op Garebeg Besar, den
10du" Dzoelhidjah ; nimmer was het gewicht hetzelfde. Was de
ketting lichter, zoo zouden ziekten en rampen het land bezoeken,
zwaarder dan het vorig jaar, zoo zouden voorspoed en welvaart
heerschen. In bijzijn van evengenoemden auteur gewogen, bleek
het gewicht van de ketting 20 thail te zijn. De „Soedang" is
ongeveer 60 cM. lang en van 3 tot 6 cM. breed.
Om dezen dubbel-gaoekang groepeerden zich, zooals overal elders op Zuid-Celebes waar een lijkje zich ontwikkelde, gaoekangs
van vorstendommen die onderworpen werden, vriendschapsverbonden sloten, Gowa's suprematie veiligheidshalve erkenden, of
door huwelijken aan het steeds grooter en machtiger wordend
rijk verbonden. Deze gaoekangs maakten dan deel uit (naast
andere voorwerpen, die om redenen van anderen aard — omdat
zij aan een bijzonderen vorst of een volksheld hadden toebehoord,
dan wel geacht werden invloed geoefend te hebben op het winnen van een veldslag, en zoo meer — doch alle omdat zij, dynamistisch gesproken, met meer of minder oerkracht [manna]
waren geladen, aan Gowa's gaoekang waren toegevoegd) van het
zeer aanzienlijk aantal kalompowangs dat Gowa bezat.
Het ritueel van den gaoekang verschilt in principe weinig van
dat, hetwelk over het algemeen iii de Makassaarsche en Boegineesche rijken werd en wordt verricht en reeds door den door
mij zeer bewonderden Kooreman met voor dien tijd (1882) merkwaardig veel begrip van zaken werd beschreven. Het spreekt
evenwel vanzelf, dat het ceremonieel zich niet in allen eenvoud
voltrok, dat integendeel een stoet van dignitarissen, dienstplichtigen en slaven verbonden was aan den gaoekang-dienst van zulk
een machtig rijk als eertijds Gowa was.
Mag mijns inziens in een, zij het nog zoo eenvoudig opgezette,
staatkundige verhandeling over een Makassaarsch of Boegïneesch
rijk een afzonderlijk hoofdstuk niet ontbreken over den gaoekang, het begin en het einde van een gemeenschap, het oerding
waar men om vocht en streed als van 1777 tot 1814 toen de
„Soedang" in handen was gekomen van een vorst van Bone, het
voorwerp om welks bezit door eeuwen heen duizenden en duizenden den dood vonden, tevens kan nu opgeteekend worden, vóór
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het te laat is, welk een hofhouding de gaoekang van Gowa had,
een hofhouding wel eenig in haar soort.
De onderdanen die betrokken waren bij de verzorging van den
gaoekan behoorden allen tot de Toekadjannangang 1 ). Deze Toe
kadjannangang waren verdeeld in twee groepen :
1. de eigenlijke Toekadjannangang onder den Anronggoeroe Pa
Erang ;
2. de Annang Akkadjannangang 2 ).
Deze Anronggoeroe PaErang was belast met de regeling deizaken betreffende den gaoekang. De onder hem staande Toekadjannangang waren onderverdeeld in veertig groepen, elke met eigen
plichten, die te zamen, met een woordspeling op het voorvoegsel
„pa" bij den verzamelnaam van iedere groep, de „papatampoclowa" (de veertig „pa's") werden genoemd.
Hieronder volge de opsomming:
1. „Pa Erang" (van erang-brengen), die belast waren met het
vervoeren en begeleiden van de tot den gaoekang behoorende
attributen ;
2. „Paraoe" (van raoe-rotan snijden), de menschen die rotan
moesten snijden voor het,ornainentsschild (lengoe), de trommen enz.;
3. „Pakantisi" (van kantisi-slijpen, wetten), de menschen die
de Soedang en andere tot de kalompowangs behoorende wapens
moesten scherpen ;
4. „Padjai" (van djai-naaien), degenen die belast waren met
') De Toekadjannangang, dit tot beier begrip, vormden een bepaalde groep
van onderdanen van den vorst van Gowa. Over de beteekenis van deze groep
is veel verloren gegaan, en ook over den oorsprong verkeert men in het onzekere.
Men vond haar zoowel in als buiten Gowa. Zij, die tot de Toekadjannangang behoorden, wisten dit zeer wel, terwijl ieder ook bekend was met de
plichten die daardoor op hem rustten. Zij stonden onder den Anrongoeroe
lompona Toekadjannangang, een der allervoornaamste rijksgrooten, opperbevelhebber in oorlogstijd. Zij waren vrijgesteld van enkele verplichtingen.
Zoo behoefden zij o. a., in tegenstelling met andere Gowasche onderdanen,
geen 10 duiten af te dragen aan de Palalangia, degeen die te zorgen had
voor de Rijkspajoeng genaamd „LalangsipoeEja", als hij eenmaal 's jaars
Gowa rondging volgens een oud gebruik dat hem zijn bron van inkomsten bezorgde.
Het Toekadjannangang-instituut komt ook in Soembawa voor.
3
) Deze groep was onderverdeeld in, zooals de naam zegt, zes groepen, elke
onder de bevelen van een Anronggoeroe. Deze zes groepen waren die van den:
1. Anronggoeroe Damma,
2. Anronggoeroe Anagal arang,
3. Anronggoeroe Anaboerane,
4. Anronggoeroe Kamanakang,
5. Anronggoeroe Toelembang,
6. Anronggoeroe Tanabanka.
Deze zes Anronggoeroe's waren verplicht om beurten zeven dagen bij het
paleis van den vorst te waken. Daartoe brachten zij vier tot zes gewapende
mannen mee; zelf waren zij gekleed in „gadoe", het bekende Mnkassaarsch
officieel costuum, bestaande uit een witten gazen rok en een witte songko.
De plaats waar zij waakten was vlak vóór de deur van liet paleis; zij waren
bevoegd de menschen die het paleis betraden of verlieten aan den lijve te
onderzoeken Hoe de zes bovengenoemde groepen zijn ontstaan en wat de
namen beteekenen, is niet meer bekend; van den Anronggoeroe Toelembang
weet men alleen dat hij het bevel had over de bewoners van de bergstreken.
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liet naaien van de pajoeng, de tjinde (den gebatikten zijden doek)
en de klamboe voor den gaoekang;
5. „Pabannjang" (van bannjang-spannen), die de tjinde, de
klamboe en andere doeken hadden te spannen en ook belast
waren met het uitmeten van de plek, waarop 's Vorsten woning
gebouwd moest worden ;
6. „Paotere" (van otere-touwslaan), de menschen die het voor
den gaoekang en zijn ritueel benoodigde touw vervaardigden;
7. „Paoemoeng" (van oemoeng-roosteren, doen gloeien), degenen
die eiken Vrijdag en bij feestelijke gelegenheden voor den gaoekang wierook moesten branden;
8. „Padede" (van dede = smeden), de smeden van de wapens,
benoodigd bij het gaoekang-ritueel en wapens voor den vorst;
9. „Pagoeiïnda" (van goerinda = slijpsteen), slijpers van de
wapens ;
10. „Paoedjoeng-' (van oedjoeng = aanpunten), die belast waren met scherpen der wapenpunten ;
11. „Patimbang" (van timbang = wegen), die de keten Talisamaang moesten wegen ;
12. „Pabarrasa" (van barrasa = vegen),- die te zorgen hadden
voor het schoonhouden van de plaats waar de gaoekang werd
bewaard ;
13. „Pasere" (van sere = dansen), de menschen die de zg.
pekebanranga (lansen versierd met paardehaar) droegen als de
vorst'op reis was en bij feesten;
14. „Paganrang" (van ganrang = langwerpige trom), de trommelslagers ;
15. „Pakarena" (van karena = spelen), de danseresjes;
16. „Padjangka" (van dj angka = kammen), de verzorgsters van
de haren der danseresjes;
17. „Pasoea", die de eigenaardige haarwrong (soea) der danseresjes aanbrachten en rijkelijk van welriekende olie voorzagen;
18. „Pabembeng" (van bembemg = optillen, heffen), de dienaars
aan de feestmaaltijden;
19. „Parojong" (van rojong = een soort zang), die tot taak
hadden tijdens de bevalling van de vorstin onder het ceremonieel dat daarmede gepaard gaat, te zingen ;
20. „Patjoei" (van tjoei = eveneens een soort zang), die bij
huwelijksplechtigheden speciale zangen aanhieven ;
21. „Pasongko" (van songko, het nationale hoofddeksel), die
de kroon op het hoofd van den vorst moesten plaatsen;
22. „Palalangi", de dragers van de rijkspajoeng, genaamd
„lalaugsipoeweja" ;
23. „Pasele", zij die bij feestelijke gelegenheden diverse krissen
(sele) van den vorst hadden te dragen ;
24. „Paponto". zij die belast waren met het dragen van de
tot den gaoekang behoorende armbanden ;
25. „Papalilil", degenen die bij bet' appalili (het rondvoeren
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van de keten Talisamaang op liet gaoekang-veld Londjoboko)
werkzaam waren. Hun aanvoerder was de hoofdbisoe, den titel
dragende van „ DaEngta Laliaja" ;
26. „Pagora", de jubelaars bij feestelijke gelegenheden (van
gora = schreeuwen) ;
27. „Panjanggaja = (van sangga = waken voor), zij die onder
de wachters bij het paleis van den vorst belast waren met de
visitatie van de bezoekers. Onder de ornamenten bevond er zich
ook een, genaamd Panjanggaja, d. w. z. de beschermer, de waker,
een lans die verhinderde dat rampen voortschreden voorbij de
plaats waar zij in tijden van epidemieën of bij dreigende bandjir
geplaatst was ;
28. „Pabise" (van bise = roeispaan), de roeiers;
29. „Pagantang", zij die met een gantang (een inhoudsniaat)
het rijstzaad maten voor de ornamentsvelden van den vorst;
30. „Pasoelengkaja" (van soelengka = gehurkt zitten), degenen
die aan de gasten van den vorst hun zitplaatsen aanwezen bij
feestelijke gelegenheden ;
31. „Pagentoeng", die belast waren niet bet ophangen van de
klamboe voor den gaoekang (van gentoeng = hangen);
32. „Paloeloe", die de tot de ornamenten behoorende wapens
moesten schoonmaken (Joeloe);
33. „Pakeso", die deze wapens moesten schuren (keso);
34. „Parante" (van rante = keten) de verzorgers van de keten
Talisamaang ;
35. „Palengoe", de verzorgers van bet gaoekang-schild (lengoe) ;
36. „Paboele"', die den vorst van zijn woning naar de kroningsplaats moesten dragen (boele) en weer terug, alsmede de vercischte gaoekang-attributen ;
37. „Pabirang", die een wit doek (birang) spanden boven de
plaats waar de kroning immer plaats had ;
38. „ 1'atjindea", die voor de tjinde, die bij alle feesten uitgespannen moest worden, zorgden ;
39. „Pariwaja" (van riwa — schot), die de gaoekang-attributen
en kalonipowang's op bun schoot hielden ;
40. „Patjallaka" (van tjallak = zwartsel voor de oogen), die
het zwartsel aanbrachten bij de danseressen.
Eenige van deze groepen hadden een eigen Anronggoeroe:
men kende de Anronggoeroe's PaErang, Pabise, Pabannjang,
Padede, Padjai, Paoemoeng, Pabembeng, Pakantisi, Paraoe, Paotere en Paloeloe.
III. R e g e e r i n g v ó ('i r o n z e k o m s t.
Aan het oude Oowasche Rijk ligt de federatie van vermoedelijk
negen, wellicht minder, waarschijnlijk niet meer, zelfstandige
hoofden ten grondslag. De kronieken zijn, zooals reeds werd
opgemerkt, summier omtrent de beginperiode van het oude rijk.
31
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Als vaststaand kan evenwel worden aangenomen, dat op zeker
oogenblik negen zelfstandige hoofden een gemeenschappelijk hoofd
boven zich hebben verkozen, volgens de kronieken een vrouw,
de Toenianocroeng.
Hiermede werd het karakter der federatie zooals die te voren
bestond, volkomen gewijzigd. Immers, vormden eerst de hoofden
te zaraen een bond waarin ieder lid, theoretisch althans, dezelfde
rechten en plichten had en waarin slechts gemeenschappelijk
beraad zwaarder woog dan de indiyidueele macht van ieder hoofd
ten opzichte van zijn gebied, en dit nog alleen in gevallen
waarbij gemeenschappelijk belang in het spel was, na het kiezen
van een gebiedster gaven zij hun zelfstandigheid prijs. Ten duidelijkste blijkt dit uit den naam, dien zij daarna droegen: „kasoewijaug salapang", de negen dienstplichtigen. Later nog vielen
zij terug tot kieshceren, de „bate salapang", wier aandeel in het
bestuur dat was van ondergeschikte hoofden.
Eerdmans noemt den vorst het hoofd van de regeering. Zuiverder komt het mij voor te zeggen, dat de regeering de vorst was
en de vorst de regeering. Ik meen, dat dit een voornaam punt
moet worden geacht bij het ontwerpen en uitvoeren van een
plan tot organischen opbouw van het inlaiidsch bestuur in (Iowa.
Autocratischer dan dat, wat in het (»owaschc Rijk werd gevoerd
kan men zich een bewind moeilijk denken. Ook Eerdmans geeft
dit later met zoovele woorden toe, wanneer hij zegt, dat „feitelijk de vorst heer en meester (is) van allen en alles in het rijk''
en dat „zijn wil wet (is)". Wel bestond een Hadat, doch meer
dan een raad van negen kiesheeren beteekendc dit college niet,
want het bezat in het geheel geen bevoegdheden : het was noch
wetgevend, noch uitvoerend, noch raadgevend lichaam.
In Hone — en uit een vergelijking van de regeeringen van de
beide rijken zal blijken dat de „Aroe Pitoe" in geenen deele op
één lijn mag gesteld worden met de „Hate salapang" — stonden
de zaken geheel anders. Hakkers zegt in den aanvang van hoofdstuk III van zijn „Het Leènvorstendoni Boni" — en het laat aan
duidelijkheid weinig te wenschen over —: „De regeeringsvorm
in Boni is gedeeltelijk van monarchalen, gedeeltelijk van aristoeratischen aard Heide elementen zijn echter zoodanig vereenigd,
dat het laatste verreweg de overhand heeft; want berust, ook al
het hoogste gezag in handen van den vorst, hij kan niets verrichten zonder zijn rijksgrooten, wier invloed zich in alles doet
gevoelen enz." De Aroe Pitoe (de zeven leden van den Hadat)
zijn met den Toemarilalang of Rijksbestierder, die als voorzitter
fungeert, „verpligt" heet het dan verder „de belangen van den
vorst te behartigen; zoodat alle zaken aan hun bestuur
onderworpen zijn, met uitzondering evenwel van die, welke den
handel en de scheepvaart, inkomende en uitgaande regten, de
ankerage gelden, en die welke de godsdienst en het huwelijk betreffen, welke tot de attributen van de sjahbandar en
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den priesterraad behooren". Tevens zijn zij leden van de rechtbank.
Beschouwen wij nu het oude Gowa nader, dan zien wij het
tegendeel. De vorst voert het bewind en allerminst kan gezegd
worden dat hij niets kan verrichten zonder zijn rijksgrooten. Hij
heeft zijn gunstelingen, zijn raadgevers, die meer of minder invloed op hem hebbeo, doch dezen staan buiten het regeeringsstelsel en ook het bestaan van door de adat geëischte bewindsleden, van wie de Toeniailalang Matowa de hoogste is, verandert
niets aan den despotischen monarchale regecringsvorm, daar deze
autoriteiten, hoeveel macht zij ook bijwijlen bezitten, toch slechts
in 's vorsten naam kunnen handelen en geheel van hem afhankelijk zijn. (In Bone werd de Tomarilalang door den Hadat
benoemd onder goedkeuring van den vorst.)
Stond de „Bate salapang" geheel buiten de regeering, de sjarat
- zooals ik reeds schreef in mijn nota over de sjarat in Gowa 1 )
— genoot slechts een betrekkelijke zelfstandigheid en droeg meer
het karakter van een a.dviseerend college van den vorst, een
zekere mate van vrijheid bezittend bij de behandeling en afdoende
van binnen haar bevoegdheid vallende kleine zaken en hierin
eigenlijk bij delegatie beslissingen nemend, dan van een rechtbank
die, onafhankelijk in het uitspreken barer vonnissen, onder het
toezicht van een hoogere autoriteit staat.
In Gowa kunnen dus noch „Bate salapang" noch „sara"
regeeringslichanien worden genoemd.
Onder de drie laatste vorsten was het eigenlijk de Toeniailalang
Matowa, die het rijk bestuurde. Hij sprak recht, dikwerf alleen,
gewoonlijk bijgestaan door eenige rijksgrooten (den Anronggoeroe
lompowa Toekadjannangang, opperbevelhebber van 's vorsten leger
in oorlogstijd, en de Galarang's van Tombola en Mangasa, de twee
in de onmiddellijke nabijheid van het hof wonende en daardoor
veel aan het hof verkcerende leden van de „Bate salapang")
in crimineele en civiele zaken, met dien verstande, dat in het
kader der boven reeds aangegeven verhouding tot den vorst (in
de practijk vervangen door den Toeniailalang Matowa) erfrechtzaken, huwelijksaangelegeiihedcii (waaronder geschillen omtrent
bruidschat en echtschcidingszaken) en schakingskwesties tot de
competentie van de sjarat behoorden. Ook politioneel regelde de
Toeniailalang Matowa wat zijns insziens geregeld behoorde te
worden en de zorg voor de inkomsten van den vorst was eveneens
in zijn handen; de sjahbandar stond practisch gesproken evenals
ieder ander onder het toezicht van den rijksbestuurder. En hiermede zijn de bestuursbemoeienissen, die in vroegere tijden den
vorsten meer of minder zorg baarden, wel volledig opgesomd.
Eerdmans noemt nog den Rijksraad, bestaande uit den Toeniailalang Matowa, den Toeniailalang Malolo en de „Bate sala!) Vergelijk Adatreclitbundel XXIX, }<]•/,. 78—85 en 165—17-5. — Noot van
de commissie.
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pang", doch meer dan een zekere groep van personen, die bij
plechtigheden en festijnen den voorrang hadden boven anderen,
beteekende deze niet.
Alvorens de wenschelijkheid van het inruimen van een plaats
in het te construeeren bestuursstelscl voor de „Bate salapang"
nader te beschouwen, zij nagegaan, wat na onze komst alzoo
den oorspronkelijken leden en hun ressorten overkomen is.
Wie de leden waren is nog een vraag op zich zelf.
De overleveringen leeren, dat er ongetwijfeld wisselingen in
de Bate salapang hebben plaats gevonden. Ten tijde van den
vorst genaamd KaraEng Toenibatta (den vorst, die door het
breken van zijn nek na een veertigdaagschc regeering stierf,
1565, in den strijd tegen Bone) werden er verscheidene leden
van de Bate salapang als zoodanig ontslagen, omdat zij waren
te kort geschoten in hun plicht in dezen oorlog. De ontslagen
leden waren de Galarang's van Pampang, Batoewa en Tamamaoeng (thans kampoengs in Mangasa en Tombolo). Hun opvolgers waren Galarang Soedijang, KaraEng Manoedjoe en KaraEng
Borisallo.
De leden der Bate salapang werden daarna in drie groepen
verdeeld, t.w. :
1. Gowa-i-laoe (West-Gowa), bestaande uit Mangasa, Tombolo
en Saoemata,
2. Gowa-tanga (Midden-Gowa), bestaande uit Pattallassang,
Patjellekang en Bontomanal,
3. Gowa-i-raija (Oost-Gowa), bestaande uit Manoedjoe, Borisallo
en Soedijang.
Het Gowa-contract van 1894 evenwel is mede onderteekend
door :
1. KaraEng Gantarang (kampoengcomplex in Parigi).
2. Galarang Mangasa.
'•'). Galarang Samata.
4. Galarang Bontomanal.
5. Galarang Tjamba.
6. Galarang Tombolo.
7. Galarang Soedijang.
8. Galarang Patjellekang.
9. KaraEng Pattallassang.
Eerdmans geeft hen als volgt:
„Galarang Mangasa.
„Galarang Tombolo.
„Galarang Saoemata.
„Galarang Bontomanai.
„Galarang Sodijang.
„KaraEng Pattallassang.
„KaraEng Manoedjoe.
„KaraEng Patjelekang.
„KaraEng Borisallo".
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Dr. Matthes evenwel wijkt hiervan af in zijn „Bijdragen tot
de ethnologic van Zuid-Celebes", en noemt:
„Gallarang Mangasa.
Gallarang Tombolo.
Gallarang Saomata.
Gallarang Tjamba.
Gallarang Soedijang.
Gallarang Patjellekang.
KaraEng Pattallassang.
KaraEng Borisallo.
KaraEng Manoedjoe".
Omstreeks 1900 bestond, naar mij bleek, de „Bate salapang"
uit de volgende leden:
Galarang Mangasa,
Galarang Tombolo,
Galarang Saoemata,
Galarang Soedijang,
Galarang Patjelekang,
KaraEng Pattallassang,
KaraEng Bontomanal,
KaraEng Manoedjoe en
KaraEng Borisallo,
dezelfde samenstelling als die welke Eerdmans vermeldt, alleen
„Galarang" Bontomanal is gewijzigd in „KaraEng" en „KaraEng
Patjelekang" in „Galarang".
Nog onder het vorstenbestuur werd, door den Toemailalang
Matowa, den Galarang van Saoemata gezegd het grootste deel
van zijn gebied maar „los te laten". En zoo ontstond het huidige
BorongloPl Veel waarde werd dus aan het blijven bestaan van
een der bate-salapang-gebieden blijkbaar niet gehecht, daar het
overblijvende gedeelte van Saoemata slechts eenige kampoengs
telde. Zeer wel mogelijk is het evenwel, dat de Toemailalang,
tot een splitsing van eigenlijk Saoemata en BorongloeE overgaande,
welbewust een einde maakte aan een ongewenschten band tusschen
twee eenheden, waarvan BorongloP] op historischen grond rechten
kon doen gelden op een eigen hoofd. Twijfel, of Toemailalangs
wel ooit zich afgevraagd hebben of een land al dan niet rustig
en tevreden was met een van hoogerhand geknoopten band, behoeft in dezen niet te rijzen, daar de laatste Toemailalang een
voor zijn tijd en omstandigheden waarachtig bestuurder was, al
ware het alleen al om het wetboek, dat hij in 1891 voor Gowa
uitvaardigde.
In dit verband zij er de aandacht op gevestigd, dat het vorstenbestuur door de tijden heen de bate-schappen onaangetast en
gaaf heeft gelaten, en dat slechts de veroverde gebieden als
Parigi, Limboeng, Bontonompo en Malakadji verkaveld zijn geworden. Aan kampoengs en kampoeng-complexen uit die gebieden
slechts, of uit het gebied om de residentie Djongaja heen, buiten
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de bate-schappen dus, werden de titels (1er vorstentelgen ontleend
(vergelijk de titels Kara En g Mandjalling, KaraEng Mandalle, KaraEng Bontonompo, KaraEng Baramamase, KaraEng Lengkese enz.).
1 V. B e s t u u r n a o n z e k o ni s t.
Gaan wij thans na wat met onze komst zich in Gowa wijzigde.
Het aspect van het Gowa van 1906 is treurig. De vorst is gevallen in den krijg, en naast hem voorname legeroversten. Zijn
zoon, de jeugdige vorst van Soeppa, wordt naar Salajar, zijn
broeder, de bestuurder der berglanden, een dapper man, KaraEng
Bontonompo, naar Bima verbannen. De overige vorstentelgen
blijven achter in Djongaja en Goenoengsari (vanouds de woonplaats van eenige voorname anakaraEngs), verarmd en ontluisterd.
De gaoekang, de keten en het zwaard worden buitgemaakt door
de Kompani en, met het grootste deel der kalompowang's, verdeeld
over de musea van Batavia, Leiden en Amsterdam. De negen
bate's moeten bun vaandel inleveren. Na eenige jaren reeds loopt
een weg over de plaats, waar eens het vorstelijk paleis stond.
Gowa is verpletterd. De vorst dood, zijn broeder evenals zijn zoon
verbannen, de gaoekang weg, en ook de banieren der kiesheeren
in handen van den overwinnaar.
Het was afdoende. En, in het licht dier tijden beschouwd,
noodzakelijk.
Daarna gaat het bestuur, na eenige jaren van, zooals vanzelf
spreekt, zwaar patrouitleeren, voornamelijk militair en politioneel
werk en zoo nu en dan een aarzelend tasten met besturende be :
doeling, over tot het regelen van de zaken in Gowa. in de richting
van inlijving. Den Sisten December 1906 had de Gouverneur een
besluit geslagen (n°. 6041/2), waarbij de onderafdeeling West-Gowa,
bestaande uit de districten Djongaja, Rappotjina, Karoewisi, Mangasa,
Tombolo, Saoemata, BorongloE, B irisallo, Manoedjoe c.s., Patallassang en Batjellekang, gesteld werd onder een controleur met standplaats Pandang-Pandang (op ongeveer 1 paal van het huidige
Koenggoeminasa), welk besluit - hetwelk niet aan critiek zal
worden onderworpen, daar het een zeer voorloopig karakter draagt
en den stempel der oppervlakkigheid moest dragen wegens de
korte spanne tijds, verloopen na de beëindiging van de expeditie
— bij Staatsblad 1907 no. 16 werd goedgekeurd.
Veel van de op de inlijving betrekking hebbende correspondentie is verloren gegaan, doch twee nota's, die, gezien het inlijvingsstaatsblad, geacht moeten worden veel gewicht in de schaal
te hebben gelegd, zijn bewaard gebleven als bewijs van een ontstellend gebrek aan kennis van zaken.
De eerste nota, van de hand van den controleur Breedveldt
Boer, draagt den naam van „Nota betreffende de administratieve
indeeling enz. van het landschap West-Gowa in verband met de
samenvoeging van dit gebied bij de Gouvernementslanden", en
vangt aan met de verrassende niededceling, dat „het landschap
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West-Gowa onder het Vorstenbestuur omvatte le de galarangschappen: Mangasa, Tombolo, Samata, BorongloE, Borisallo, Manoedjoe, Pa-tallass ing, Patjelekang en
Karoewisi, 2e liet anronggoeroeschap Rappotjini, Be het kampoengcomplex Djongaja,
Balangbaroe en Bonto Tanga onder een zelfstandig kampoenghoofd
en 4c" de enclaves Bontoparaeg, Kabalokang en Gantarang Pangi,
eigenlijk vazalstaatjes onder KaraEngs van dien naam."
Een galarangsckap van Karoewisi heeft nimmer bestaan. Om
Djongaja lag een gebied, dat rechtstreeks door den Vorst werd
bestuurd en waartoe een kleine kampoeng Karoewisi behoorde,
alsook het „Anronggoeroeschap" Rappotjini, Balangbaroe en Bontotanga, die volgens den heer Boer zelfstandige hoofden zouden
gehad hebben.
„Gestreefd dient te worden naar het creëeren van belangrijke
goed afgeronde gcbiedsdeelen", zoo verklaart de samensteller even
later, „glarangschappen in den geest als de regentschappen in de
Gouvernementslanden. Ik besprak deze aangelegenheid met de
Bate salapang van West-Gowa en was dit college bet met mij eens
dat verandering noodzakelijk was". En dan de oplossing: „liet
navolgend schema van indeeling, hoofdzakelijk verband houdende
met de dichtheid der bevolking, komt het meest gewenscht voor :
I. Het district l) Karoewisi, omvattende het tegenwoordige
glarrangschap van dien naam, het anronggoeroescbap Rappotjini
en het "kampoengeomplex Djongaja, Balangbaroe en Bontotanga
en (ioesoeng. Dit district ware te brengen onder den tegenwoordigen glarrang van Karoewisi die én door zijn invloed én door
zijn ontwikkeling daartoe bet meest geschikt wordt geacht. Naast
hem waren de Anronggoeroe van Rappotjini en het hoofd van
Djongaja als bezoldigde kampoenghoofden te handhaven daar het
district' vooral door zijn nabuurschapmet de hoofdplaats Makasser,
een politieressort van beteekenis is."
Daar is dus Karoewisi, dat, met zijn naam van een onbeduidende
kampoeng, menigeen voor een raadsel beeft gezet. De opvolger
van den"heer Boer, de heer Hecht Muntingh Napjes, wien door
het Hoofd van Gewest opgedragen werd een uitgebreide nota
samen te stellen omtrent de inlijving van het geheelc rijk van
Gowa (waarover later), schrijft, dat zijn voorganger waarschijnlijk
den naam Karoewisi voorstelde in verband met bet feit, dat diens
candidaat Njenjong daeng Nombong den titel van KaraEiig Karoewisi voert, beheer Boer creëert dan in zijn verbeelding het district
Mangasa, wat nog te begrijpen is, voegt Saoemata bij Tombolo
tot het district Tombolo, plaatst aan het hoofd daarvan den Galarang van Saoemata en zegt dan:
„IV. liet district BorongloE in zijn tegenwoordigen vorm, een
der grootste ressorten van West-Gowa doch schaarseh bevolkt.
i) Het is merkwaardig, Hoe kwistig men met de qnalificatie district JS;
Karoewisi is p'otseling een district, en ook kampoengcomplexen van P a n g i
zijn afwisselend Undscliap, district of onderdistriot.
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De tegenwoordige glarrang kan niet gehandhaafd blijven; lui in
de hoogste mate, is hij ook van vexatoire neigingen niet vrij.
Bern zag ik gaarne vervangen door het hoofd van . . . kampoeng
Malengkeiï (district Mangasa) een jong, actief en energiek hoofd,
dat zijn bruikbaarheid volmaakt toonde zoo onder mijn voorgangers
als onder mij. Door zijn bewegelijkheid bij uitnemendheid geschikt
voor een uitgebreid ressort, zal hij in BorongloE zijn de „right
man on the right place". Over stand wordt niet getobd, integendeel: „het ambt (van galarang BorongloE) is niet erfelijk"; gelukkig voor liet kampoenghoofd van Malengkeiï, dat als hoofd
van een slavenkainpoeng niet hooger was dan de eenvoudigste
kampoengman.
„V. Het district Pattallassang, omvattende het tegenwoordige
glarrangschap van dien naam met het Noordelijk deel van liet
glarrangschap Patjelekang", zoo wordt dan verder gecreëerd, „door
welke samenvoeging een goed afgerond geheel verkregen wordt".
Horisallo blijft gelukkig intact, Manoedjoe krijgt er het zuidelijk
gedeelte van Patjelekang bij. Het voorstel kost'dus aan Saoemata
en Patjelekang het leven, Soedijang is als enclave reeds besloten
in de toenmalige onderafdeeling Tello ParangïoE, en Karoewisi
verschijnt als fonkelnieuw district.
Over het gebied, dat thans, evenals in oude tijden, Parigi
genoemd wordt, spreekt controleur Hoer niet, daar'dit niet tot
West-Gowa behoorde, doch op voorstel van den assistent-resident
Vermeulen, den eersten bestuursambtenaar over Gowa, vrijwel
onmiddellijk na de expeditie bij Bonthain werd gevoegd.
Den Oden Mei 1909 voltooide de reeds genoemde heer Hecht,
luitenant der infanterie met den titel van civiel gezaghebber,
belast met het bestuur over West-Gowa, zijn „Nota naar aanleiding van een onderzoek naar de mogelijkheid van het brengen
van vereenvoudiging in de voorstellen aangaande de indeeling
van Gowa bij het Gouvernementsgebied, voor zooverre betreft
indeeling, hoofden en bezoldiging". In deze nota vinden dus ook
Gantarang Matinggi, Soedijang, Zuid-Gowa (tegenwoordig Limboeng en Bontonompo), Oost-Gowa (tegenwoordig Parigi en Malakadji), Aroengkeke, Boengiug en Kindang bespreking.
Over West-Govva schrijvende, zegt de heer Hecht,' dat hem
wijzigingen in de oorspronkelijke voorstellen (van controleur Boer
o. a.) nuttig voorkomen, en hij zegt dan :
„In de eerste plaats komt het aantal districten mij te groot
voor. Waar wij nu in den overgang bij het Gouvernementsgebied
een motief hebben, vereenvoudiging in te voeren is het zaak dit
dadelijk grondig te doen"; waaruit blijkt, dat hij de maatregelen
ten aanzien van het oude Gowa genomen niet erg ingrijpend
achtte. En dan steekt de heer Hecht van wal:
„Ik dacht mij de volgende indeeling. Het voorgestelde district
Karoewisi vervalt. Met het oog op het feit, dat in bet gebied
van Dongaja de honderden familieleden van den overleden vorst
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van Gowa wonen, acht ik het beter dat dit gebied in zijn tegenwoordigen vorm blijft bestaan onder een zelfstandig kampoeng
hoofd en onder direct toezicht van den Europeeschen bestuursambtenaar".
Dat klinkt zoo gek nog niet in den tijd, dat men het Gowasche
Vorstenhuis niet mocht vertrouwen en uit het bestuur wenschte
te weren. Overigens zou van de „zelfstandigheid" van het kampoenghoofd weinig terecht gekomen zijn. De Gouverneur zette er
evenwel kort en krachtig „neen" naast.
Dan neemt de verbeelding van den grondig vercenvoudigenden
bestuurder met krachtigen wiekslag een hooge vlucht: „Tombolo,
Samata en BorongloE vormen een district Tombolo, met een
onderdistrict BorongloE, waarvan het hoofd een tractement geniet van f 40 's maands. Het onderdistrictshoofd acht ik noodig
met het oog op de uitgebreidheid van het gebied." Simple
comme bonjour.
„De onderdistricten (sic) Rappotjini en Karoeisi worden gevoegd bij Mangasa". „De voorgestelde districten Pattaüassang,
Borisallo en Manoedjoe acht ik niet geschikt voor nadere samenvoeging en zou ik dus onveranderd wenschen te laten."
Even later worden wij gewaar, waarom de assistent-resident
Vermeulen de Kampoengcoinplexen van het huidige Parigi naar
Bonthain had weten te doen verhuizen.
„Voorts zou ik er (het gaat over West-Gowa dus) aan toe
willen voegen een achtste (wordt vermoedelijk bedoeld: zesde)
district, ,nl. Parigi (de goede groep), gevormd uit de zes tot
heden onder Oost-Goa bchoorende districten (sic) Djondjo, Sirondjong, Manimbahoei, Longka, Boeloetana en Gantarang. Deze
zes districten behooren geographisch geheel tot West-Goa, zijnde
zij geheel gelegen aan den bovenloop van de Boerang, terwijl zij
door een bergketen gescheiden zijn van het overig deel van
Oost-Goa. Aanvankelijk werden zij, na de occupatie van Goa
door onze troepen, dan ook-van uit Djongaga bestuurd; eerst in
het begin van 1907 werden zij gebracht onder het bestuurstoezicht
van den assistent-resident der Zuiderdistricten, en wel om de
volgende reden. De toenmalige assistent-resident Vermeulen wilde
een deel van Goa brengen onder Bonthain en dan aan den
assistent-resident aldaar toevoegen een inlandsen assistent voor
dat deel; aanvankelijk had hij alleen het oog op de districten
Datara, Rappoala, Limbaja, Paladingang, BontoloE, Bangkoa,
Bisoloro en Sapaja (alle bchoorende tot het tegenwoordige Malakadji),doch", en nu komt het: „de geschatte opbrengst der
sima in die districten was zoo laag dat daaruit geen inlandsch
assistent kon worden bekostigd; daarom werden de zes hierboven
reeds genoemde districten er bijgevoegd". En dan verder: „de
hoofden dezer zes districten verzochten dringend, toch niet bij Bonthain te worden ingedeeld, zooals zij dat noemden. Hadden zij hiervoor
een bepaalde reden? In het oog van den Westerling een belachlijke,
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in hun oog een ernstige. Wij zijn kinderen van de Boeraug, zeiden zij;
de linderen van de KaraEng Lowe" (de geestenvorst die den tweeden
top van de Lompo Battang-complex, de Bawa KaraEng, bewoont; de
auteur van de nota gaat evenwel verder); „beide rivieren op de
Lompo Hattang, zijn broeders, docb hun wegen scheiden zich;
dan kunnen wij. hunne kinderen, ook niet samengaan".
Al is dit betoog niet zonder ongelukken tot een einde gebracht,
op de strekking valt niets aan te nierken. Voor dit voorstel
mogen wij den heer Hecht dankbaar zijn ; doordat men zich
gelukkig in de schatting van de sima met 300 pCt. had vergist
(de taxatie was f 4500 en de opbrengst ongeveer f 10000) kon
hij ook het motief van „geen sima, geen inlandsen assistent"
ontzenuwen.
Dit zijn dan de voorstellen geweest die het liunne zouden
doen tot het ontstaan van Staatsblad 1910 n°. 573.
De eindvoorstellen omtrent de inlijving (die van Civiel- en
Militair-Gouverneur Swart verschillen voornamelijk hierin van die
van Gouverneur Quarles de Quarlcs, zijn opvolger, dat de eerste
West-Gowa als regentschap uit zeven districten wilde laten bestaan en de laatste, onder voorlichting van do regeering, uit
één district met negen onderdistricten) komen op de volgende neer:
District Gowa bestaande uit
Ie Karoewisi, 2e Mangasa, 3e Tonibolo, 4e BorongloE, 5e
Samata, 6c Patalasang, 7e Borisallo, 8c Manoedjoe, 9e Parigi
(combinatie van de voorstellen Hecht, Boer en Quarles). Als
districtshoofd was voorgesteld Mappanjoeki, de zoon van den
lautsten Vorst, die evenwel weigerde dit ambt te aanvaarden.
waarover hieronder, in ander verband, nogmaals zal gesproken
worden.
in zijn aan den Gouverneur-Generaal gerichte missive van 17
Augustus 1909 no 2585 merkt de Directeur van Binnenlandscli
Bestuur, de heer De Graaff, omtrent deze voorstellen op:
„Hoezeer ook instemmende met liet gevoelen van den Gouverneur' dat West-Coa niet van genoegzaam belang is om in zeven
districten te worden verdeeld, meende ik echter voorshands te
moeten betwijfelen, of het wel raadzaam geacht kon worden die
onderafdeeling, uitgebreid met de districten Djondo c.s., onder
het bestuur van slechts één Districtshoofd te brengen en als zoodanig te benoemen den boogergemelden zoon van den lautsten
Radja van Goa, wien alsdan het bestuur zou worden toevertrouwd
over een gebied uitmakende een groot gedeelte van bet landschap
Goa, zoodat, naar het mij wilde voorkomen, bij de Goasche bevolking allicht het denkbeeld ingang zou vinden, dat die familie
in macht en aanzien was hersteld, hetgeen zeer nadeelige gevolgen
zou kunnen hebben.
„In verband hiermede verzocht ik den heer Quarlcs de Quarles
. . . . van zijn gevoelen te doen blijken omtrent de vraag, of het
geen aanbeveling zou verdienen de' op de aangeduide wijze te
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vergrooten onderafdeeling West-Goa, althans voorloopig te verdeden bijv. in twee districten, elk onder het bestuur van een
districtshoofd met den titel van Regent, zoodat naast Mapanjoeki
een ambtenaar van gelijken rang zou komen te stam, welke verdeeling in twee distrieten, niet het oog op het aantal inwoners
van West-Goa ( + 60.000), bovendien niet overdadig zou zijn te
achten.
„Tevens werd dien gewestelijken Bestuurder, in verband met
het door den heer Colijn ad III van zijn voormeld advies dienaangaande opmerkte, aanbevolen wel te overwegen of Mappanjoeki's
benoeming tot districtshoofd niet de oorzaak zou worden van veel
gekuip en tweedracht, zoo niet opnieuw van onrust in de onderwerpelijke landstreek, terwijl eindelijk inlichtingen werden gevraagd ten aanzien van de aan liet Districtshoofd, c.q.i aan ieder
der beide Districtshoofden in dat gebied en aan de tegenwoordige galarangs, bij evcntueele aanstelling tot Onderdistiïctshoofd, toe ie kennen bezoldigingen".
Op grond van 's (Jouveneurs antwoord zegt de heer De Graaff
zich echter bij de voorstellen neer.
In deze zelfde missive, waarin dus van een in tweeën gekapte
kern van Gowa wordt gesproken als van de eenvoudigste zaak
ter wereld, vindt men even later nog het volgende:
„Zooals de heer Colijn in zijn . . . . nader advies . . . . opmerkt,
kan ook deze bestuursindecling op den duur niet bevredigend
zijn, wijl daarin te weinig systeem is te bespeuren ten aanzien
van het karakter, der te vormen bestuursressorten.
„Met dien Hoofdambtenaar wil het mij echter voorkomen, dat
niettemin om practische redenen en uit overwegingen van politieleen aard daarmede voorloopig' genoegen zou zijn te nemen,
hoezeer ik het ook betreur, dat men, wat aangaat de organisatie
van het lnlandsch bestuur, ook in dit, gewest van den beginne
af op een verkeerd spoor is geraakt''. Van een verkeerd spoor
gesproken 1
Wat de heer Colijn bedoelde blijkt uit dit citaat:
„De door dien Hoofdambtenaar voorgestelde bestuursinrichting
van het in te lijven landschap Gowa geeft mij aanleiding tot
de algeineenc opmerking, dat van uniformiteit ten aanzien van
de grootte en de beteekenis der te vormen bestuursressorten en
de bezoldiging der districtshoofden daarin nog weinig (e bespeuren
is. Tegenover districten met een bevolking van 240 en 254 geregistreerden ( Ir 1000 zielen) staan andere met 4700 en 4100
(18 à 16000 zielen).
De adviseur voor de bestuurszaken der Buitenbezittingen inspireerde tevens het schrijven van den eersten Gouvernementssecretaris van 23 October 1909 n°. 2763 aan den Gouverneur van
Celebes en Onderhoorighcden, waarin gezegd werd :
„Zijne Excellentie wenscht tevens onder uwe aandacht te zien
gebracht, dat Zij instemt niet de zienswijze van den heer De
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Graaft', dat met de voorgestelde organisatie van liet inlandsch
bestuur in Goa slechts voorloopig genoegen kan worden genomen
en dat er in de toekomst naar gestreefd zal worden om onbeduidende districten, welke door hun zielental en uitgestrektheid
geen reden van bestaan hebben, op te heften en samen te voegen
met andere, telkens wanneer daartoe gelegenheid bestaat door het
overlijden of defungeercn van de betrokken hoofden".
De heerschende ideeën omtrent de reorganisatie van een Makassaarseh rijk zijn nu de revue gepasseerd; ideeën van controleur,
civiel-gezaghebber, Gouverneur, adviseur buitengewesten, directeur
B.B. en den Landvoogd zelf. Andere redenen dan zielenaantal en
uitgestrektheid, die opheffing en samenvoeging van gebieden
zouden kunnen beïnvloeden, blijken niet te bestaan.
Het is een opluchting, dat hiermede aan de ontmoedigende
lectuur ongeveer een einde is gekomen.
Staatsblad 1910 n°. 573 verschijnt dan als kroon op het werk.
Aangezien intusschen de Galarang van Tombolo overleden was,
had men nog juist op tijd Tombola en Saoemata kunnen samenvoegen (voorstel-Boer). Gowa was bij het rechtstreeks bestuurd
gebied van het Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden ingelijfd.
Na 1910 kwam rust. Gowa was een district, bestaande uit een
aantal onderdistricten, bestuurd door hoofden, die, waar een districtshoofd nimmer werd benoemd en zelfs, na de weigering van
Mappanjoeki, niet werd gezocht, in het bestuur aanvaard werden
als „zelfstandige" onderdistrictshoofden. Het is merkwaardig —
hoewel geenszins onbegrijpelijk — te zien, hoe langzaam maar
zeker het volledig fiasco van een experiment als dit: een aantal
te voren innig verbonden gemeenschappen, thans ieder op zich
zelf in hoogste instantie bestuurd door een ondergeschikt hoofd,
aan den dag trad, voor al in de dichtbevolkte onderdistricten in de
vlakte, Tombolo en Mangasa. In den vorstentijd immers waren
de beide Galarang's van Tombolo en Mangasa niet veel meer dan
hovelingen geweest, die den weinigen glans, die hen nog omgaf
geheel aan den vorst ontleenden en practiscb gesproken werden
de beide bateschappen direct bestuurd door den Toemailalang
Matowa. Geen verwondering behoeft het te wekken, dat de invloed
dezer twee hoofden zeer gering bleek — de bestuursambtenaren
noemden hen slap en ongeschikt (het waren geen lichten), —
maar de wortel hiervan stak minder in de persoon van het hoofd
dan in het gezag, waarmede wij hem belaadden: de Gowarees
wenscht den mantel van het hoogste gezag slechts om de schouders van den Vorst. Contact dezer Galarang's met de bevolking
bestond niet; zij waren vanouds geen middelpunten, waaromheen
zich een bevolking schaart, hetgeen tot uiting kwam (en komt)
in hun huizen, die — anders dan bij de hoofden in de bergstrekon, waar het gezag van vorst zich minder had doen voelen,
waar een zekere zelfstandigheid zich had kunnen ontwikkelen
en daarmede het vertrouwen der bevolking — klein zijn en niet
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berekend op liet ontvangen van die menigte lagere hoofden
en kampoenglieden, die men bij de Makassaarsche en Boegineesclie KaraEngs en Aroe's pleegt aan te treffen.
Veel bemoeienis met bet tijdelijk bestuur werd van de onderdistrictshoofden overigens niet geëisebt. Soenggoeminasa, Bili-Bili
en Tanetc waren standplaatsen van bestuursassistenten, die de
eigenlijke verantwoordelijkheid voor den goeden gang van /aken
in hun toegewezen ressorten droegen.
Ook bet nieuwe onderdistrict Karoewisi was een mislukking.
Het omvatte liet vroeger tot geen der bate schappen behoorende
gebied der residentie Djongaja en ommelanden, dat rechtstreeks
door den vorst was bestuurd geworden en voornamelijk bewoond
werd door de leden van het voormalige vorstenhuis en hun volgelingen. Dat het ouderdistrietshoofd, slechts door aanhuwelijking
in de verte met eenige vorsten telgen verwant en van betrekkelijk
lagen, niet eens Gowaschen adel zijnde, niet het gezag bezat en
al zijn tijd besteedde om met de booge beeren in zijn ressort
goede vrienden te blijven, behoeft geen betoog. Hier trad eerst
recht de bestuursassistent van Soenggoeminassa op als de gezagsdrager bij uitnemendheid.
Bij .Staatsblad 1916 no. 352 (nadat in 1911 bij Staatsblad no.
605 de indeeling van het inlijvingsbesluit gehandhaafd was) werd
het district West-Gowa opgeheven, omdat, naar uit de correspondentie blijkt, men tot de ontdekking was gekomen, dat
Mappanjoeki niét de noodige geschiktheid bezat; de onderdistricten
van vroeger werden uitdrukkelijk in het Staatsblad van 1916
verheven tot wat zij in bestuursoogeu noodzakelijkerwijs reeds
waren geworden : „zelfstandige" onderdistricten.
Na dezen onbeduidenden maatregel op papier, die slechts van
belang is als kenschetsing van de bestuursrichting dier dagen,
bleef Gowa, misschien wel gelukkig, verstoken van eenig teeken
van belangstelling, — politiek gesproken en de Tolo-zaak buiten
beschouwing gelaten. De jaren 1915 en 1916 maakten het er
voor Gowa en zijn kans om langzamerhand eens aangezien te
worden voor wat' bet waard was, niet beter op, waarover hieronder nader.
V. V e r h o u d i n g t o t b e t V o r s t e n g e s 1 a c b t.
De verhouding tusschen Gouvernement en Vorstenhuis kon onmiddellijk na 1906 moeilijk anders zijn dan die van overwinnaar
tot onbetrouwbaren vijand, en het is duidelijk dat de aandacht
der eerste bestuurders in de eerste plaats zich concentreerde op
den tweeden nog in leven zijnden broeder van den Vorst, KaraEng Bontonompo, die een der voornaamste bestrijders der Hollanders was geweest, en den Kroonprins, regeerend Datoe van
Soeppa. Deze was toenmaals achttien jaren oud ; hij werd verbannen naar Salajar, terwijl aan zijn oom Bima als verblijfplaats
aangewezen werd.
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De oudste broeder van den Vorst had door zijn dubbele rol
tijdens de expeditie het veege lijf weten te redden ; de vooraanstaande jongere edellieden, zooals de gebroeders KaraEng Batoepoete en KaraEng Langkese, hadden wel de aandacht Van het
bestuur, doch schenen niet als te gevaarlijk te worden beschouwd,
hoewel de eerste dapper meegevochten had en later den naam
van Hollanderhater zou krijgen.
Ten aanzien van KaraEng Bontonompo en Mappanjoeki bleek
men overigens nogal vergevensgezind. In 11)07 verbannen, kregen
zij anderhalf'jaar later, nog in het volgend jaar, vergunning om
naar hun geboorteland terug te kceren. In die dagen had men
reeds weer het besef gewonnen, welk een politiek "kapitaal zelfs
een eenige jaren te voren ten diepste vernederd, eens zoo machtig,
Vorstenhuis als het Gowasche vertegenwoordigt. Zoowel Gouverneur
Swart als diens opvolger baron Quarles de Quarles stelde voor,
Mappanjoeki, wien men eigenlijk nimmer een kwaad hart toegedragen schijnt te hebben, tot regent of districtshoofd van WesfGowa te benoemen. De Regeering aanvaardde, nadat eenige bedenkingen van den toenmaligen Directeur van Binnenlandse!)
Bestuur, zooals wij boven zagen, uit den weg waren geruimd door
Gouverneur Quarles, deze voorstellen. \
In 19:0 werd Mappanjoeki gepolst. Hij weigerde, aanvoerende
dat hij de noodige ontwikkeling miste, waarop de civiel-gezaghebber de pen ter hand nam en den afdcelingschef berichtte dat
Mappanjoeki niet de noodige geschiktheid bezat voor het ambt
van districtshoofd. Het is voor mij nog steeds de vraag, of Mappanjoeki de ware reden al dan niet verhulde. Zou het zoo vreemd
zijn, nu de door de Kompanie geslagen wonden nog versch waren,
als zijn trots zich gemakkelijk had afgewend van een salaris van
f400 'smaands? Een trots, die wel gezwicht zou zijn, naar men
zegt, indien de roepstem om als districtshoofd het 'bestuur over
Gowa te aanvaarden niet alleen van de zijde van het Gouvernement, doch ook van de zijde der voornaamste hoofden ware
gekomen. Na deze weigering van Mappanjoeki behoorde de zoo
al niet welwillende, dan toch in zekeren zin tegemoetkomende,
houding van het Bestuur tot het verleden en sinds dien is wantrouwen ten aanzien van de Vorstentelgen troef geweest.
Er kwamen dan ook kwade jaren. Tolo trok met zijn benden
plunderend rond en men leze liet belangrijke, met veel verve
geschreven verslag omtrent het rooverwezen van de hand van
den toenmaligen Edeleer ('oenen om een denkbeeld te krijgen
van de toestanden omtrent 1915. kit dit rapport treedt een zeer
sterk wantrouwen tegen alle vorstentelgen zonder uitzondering
aan den dag en hoewel ik het mecrendeel (1er beschouwingen
kan onderschrijven, is het mij niet mogelijk het eens te zijn met
de wijze waarop de heer Coenen, zelf ten sterkste overtuigd 'zijnde,
anderen wil doordringen van de onbetrouwbaarheid van alles wat
met het vorstenhuis in verband staat.'Men leze hoofstuk B, „Oor-
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zaken van vorenbesclireven toestanden en de daaraan vastgeknoopte beschouwingen en conclusion", waarbij men al dadelijk
stuit op de van weinig' betrekkelijkheidszin getuigende tirade:
„Hoezeer ik ook in de perioden, gedurende welke ik dat volk
bestuurd heb, voor zijne ook goede eigenschappen, die liet zekerlijk
bezit, ook bel) gevoeld, zoo aarzel ik niet op grond van deze
langdurige bestuurservaring den Makassaar een beestmenseu te
noemen, dal, evenals de dierentemmer dat zijn leeuwen doet, met
een ijzeren tang moet worden geregeerd". En even te voren : „Gedurende de achttien jaren, welke ik in de laagste tot de hoogste
bestuursbetrekkingen ouder hen heb doorgebracht, heb ik dat
volk becstachtigheden en gruweldaden zien bedrijven, waarvan
mijn handen koud werden en mijn hart kon stilstaan", waar een
minder in rethoriek zwelgend, nuchterder auteur nimmer er over
gedacht zou hebben „dat volk" aan te wrijven wat zijn slechte
dementen misdaan hadden, evenmin als deze den Amerikaan een
beestmenscli zou hebben genoemd, als is het niet moeilijk een
reusachtig aantal misdaden, bedreven in de grootc steden van de
Yereenig'de Staten gedurende de laatste jaren, op te sommen, die
uitermate geschikt 'zijn om h ar (stoornissen te weeg te brengen.
Het is mijn bedoeling niet detail-critiek te gaan leveren op liet
waardevol rapport van den heer Coenen ; het is slechts mijn
bedoeling de betrekkelijke waarde aan de daarin voorkomende
beschouwingen aan te toonen met een voor de hand liggend,
voor het geheele betoog teekenend, voorbeeld. Het is noodzakelijk
wil men de zaken objectief beschouwen, dit rapport te lezen met
voorzichtigen twijfel" in bet hart. En leest men dan aandachtig,
dan ziet men deii sprong van „een groep slechte elementen'1 naar
een „volk" met gemak en gratie volgen door een sproi g van
een groep roovende en met Tolo heulende vorstentelgen naar bet
geheele voi>tengeslacht, Mappanjoeki incluis.
AVie zal zeggen wat in de harten van de vooraanstaande anakaraEngs leefde, toen zij Tolo daar zoo bezig zagen. Het zal
niemand verwonderen, als zij den Hollander last en zorg gunden
bij bet besturen dezer landen, als zij nog treinden om vervlogen
macht en glorie; doch dit mag nimmer reden zijn om te condudeeren: zij zijn allen onbetrouwbaar, zonder uitzondering, en zij
zijn te laken,'die lanterfantende beeren, omdat zij ons hun hulp
niet aanbieden, en als zij ons hun hulp aanbieden, wees dan
eerst recht op Uw hoede. 'Dit wantrouwen, dat spreekt uit het
verslag van den Regeeringscommissaris Coenen, heeft een lang
leven gehad, en ik geloof niet, dat ik ver van de waarheid ben
als ik aanneem, dat de betoogtrant van den heer Coenen in diens
voorgelezen relaas hiertoe in belangrijke mate beeft meegewerkt.
Contact tusseben bestuurder en vorstenhuis bestond hoegenaamd
niet, als gevolg waarvan het bestuur niet in het minst op de
hoogte was van de partijen in dat huis, de vooraanstaande persoonlijkheden of de stemming onder de verschillende leden ten
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aanzien van het Gouvernement. Men vond het maar een gevaarlijk
ding, zoo'n troep vorstentelgen, zoo iets als 'n vaatje springstof
waar je met je handen af moest blijven en waarvoor je alleen
moest oppassen dat het zoo weinig mogelijk mee de lucht in
nam als liet uit elkaar sprong. Besef dat de energie, die dit
vorstenhuis in zich borg en die inderdaad, indien'niet geleid,
gevaarlijk zou kunnen geworden zijn, ten goede kon worden
aangewend, scheen men niet te hebhen.
VI. H e t

heden.

In de laatste jaren namen vele zaken in Gowa een keer.
Het jaar 1925 bracht de voorbereiding tot de vorming van
inheemsche rechtsgemeenschappen in de onderafdeeling Gowa,
en na het voorgaande zal begrijpelijk zijn, dat overwogen werd,
in hoeverre de zelfstandige onderdistricten van 1916 aanvaard
zouden kunnen worden als inheemsche rechtsgemeenschappen.
In de hoofdstukken „Regeering vóór onze komst" en „Bestuur
na onze komst" volgden wij de wederwaardigheden der negen
bate-schappen, en wij zagen omstreeks 1900 de volgende leden
als lid der „Bate salapang" :
Ie. Galarang Mangasa,
,{
2e. Galarang Tombolo,
3e. Galarang Saoemata,
4c. Galarang Soedijang,
5e. Galarang Patjelekang,
6e. KaraEng Pattallassang,
7e. KaraEng Bontomanal (zonder ressort),
8e. KaraEng Manoedjoe en
9e. KaraEng Borisallo.
Staatsblad 1916 no. 352 noemt als zelfstandige onderdis!rieten:
Ie. Tombolo (waarin het bate-schap Saoemata);
2e. Mangasa (onaangetast gebleven);
3e. Karoewisi (gecreëerd na onze komst) ;
4e. BorongloE (vlak vóór onze komst losgemaakt van Saoemata; geen lid van de Bate salapang);
5e. Pattallassang (vergroot met het noordelijk gedeelte van
Patjelekang);
6e. Manoedjoe (vergroot met het zuidelijk gedeelte van Patjelekang) ;
7e. Borisallo (vrijwel onaangetast gebleven);
8e. Parigi (oud lijkje door Gowa verkaveld, tot eenheid gebracht na onze komst).
Van „Bate salapang" kon dus niet gesproken worden ; slechts
Mangasa, dat eeuwenlang in denzelfden vorm als waarin het
zelfstandig onderdistrict werd, bate-schap was geweest, Borisallo,
Parigi en ook wel BorongloE (zie bijlagen), mogen aanspraak
maken op den naam van inheemsche rechtsgemeenschap.
Tot herstel van de „Bate salapang", na al wat veranderd en
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bijna twintig jaren lang bestendigd was, over te gaan zonder
grondige bestudeering van liet gebeele Gowa-vraagstuk, boe aantrekkelijk bet al dadelijk was op grond van historie een dergelijken terugkeer tot den ouden vorm te verdedigen, zou onverantwoordelijk zijn geweest. Daarom werd dan ook voorloopig de
oplossing gedeeltelijk ter zijde gelaten, en de onderdistricten
werden, eveneens voorloopig, aanvaard als adatgemeensebappen,
in bet volle besef, dat vier van de acht bet niet waren.
Vrees dat met deze aanvaarding de zoo ongewenschte zelfstandigheid der onderdistricten in bet algemeen, en die der kunstmatig gevormde vooral, zou toenemen door beheer van eigen geldmiddelen en daarmede zelfstandige behartiging van eigen belangen,
behoefde niet te bestaan, daar bij den reebtsgemeenschapsvorm
voor Gowa het federalieve verband gekozen werd, waardoor integendeel, gelukkigerwijze — dit werd toen reeds ingezien —,
een zeker gedeelte dezer zelfstandigheid verloren ging. Deze federatie, die ook weer voorloopig Gowa-federatie werd geheeten,
bracht het voordeel dat de deelen, die sinds eeuwen de kern
van het Gowasche Kijk hadden gevormd, weer samen werden
gebracht, gezamenlijk geldmiddelen kregen en gemeenschappelijke
belangen konden behartigen. Wel was Soedijang uitgevallen en
werd Farigi in de federatie opgenomen, doch hier mochten de
eischen, door geographische ligging gesteld, niet afgewezen worden
door overwaardeering van historische banden.
Den lsten Juli 19.'6 — er was achter de vorming van adatkassen in de ouderafdeeling Gowa vaart gezet, ook omdat de
zelfwerkzaamheid der hoofden alles te wenschen liet en moeilijk
ter hand genomen kon worden zonder dat adatkassen waren ingesteld — verkreeg de Gowa-federatie haar eigen middelen en
haar eigen begrooting. Dit was een stap naar de assaineering
van Gowa.
De bestuursassistenten woonden reeds sedert een jaar op de hoofdplaats Hoenggoeminasa, en de ressorten dezer ambtenaren („bestuursassistentschappen") Soenggoerninasa (Tombolo, Mangasa,
Karoewisi en negen kampoengcomplexen van de huidige adatgemeenschap Limboeng), Bili-Bili (PattalassangenBorongloE)enParigi (Parigi en Manoedjoe) hadden opgehouden te bestaan. Ook dit was een stap.
In de maand September d.a.v. werd wederom een stap gedaan.
Geïnstalleerd werd als KaraEng van Karoewisi, waarvan het
hoofd wegens ongeschiktheid was ontslagen, Tjoneng daeng Mattajang KaraEng Mandjalling, volle neef van Mappanjoeki. Door
bet Bestuur was namelijk contact verkregen met het vorstenhuis,
ongezocht, zooals wenschelijk was, en wel door ernstige gebeurtenissen in de maanden Juli en Augustus 1925 onder de leden
van het vorstengeslacht ' ). Daar ingezien werd dat een vorsten') Zie mijn „Kort Rapport van de gebeurtenissen, welke plaats grepen
onder vooraanstaande leden van het voormalige Gowasche Vorstenhuis, in
de maanden Juli en Augustus 1925".
ai
25
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huis als liet Gowasche een jiolLtiek clement van groote beteekenis
vertegenwoordigde, stelde het Bestuur zich volkomen op de hoogte
van de verhoudingen onder de leden van het vorstengeslacht,
zorgde het zooveel mogelijk te weten te komen omtrent den invloed, die van de verschillende leden op de andere onderling en
naar buiten uitging; kortom, het trachte het materiaal, dat voor
onze bestuursvoering wellicht van groote waarde, wellicht van
groot gevaar zou kunnen zijn (dit laatste als gevolg van verkeerde
behandeling of andere oorzaken, uitwendige, misschien ook inwendige), zoo nauwkeurig mogelijk te leeren kennen 1). Deze
kennismaking leidde tot het inzicht, dat het vorstengeslacht nog
immer een kostbare bron van energie voor de Makassaarsche
landen zou kunnen vertegenwoordigen. Indien nog langer geschroomd werd deze energie voor onze bestuursvoering te gebruiken, zou een onvergeeflijke fout worden begaan 2 ).
De oude garde, noch .KaraEng Mandalle en KaraEng Bontonompo, noch Mappanjoeki, kon in aanmerking komen voor een
plaats in het inlandsch bestuur; hoe groot de invloed der twee
laatsten ook immer nog was en welk een loyale houding dezen
ook aannamen — KaraEng Mandalle, de ondste broeder van Gowa's
laatsten vorst, diende alzoo voorbijgegaan te worden —, hun
ontwikkeling stond op een te laag peil om van hen in de toekomst te mogen verwachten wat bij de snelle evolutie dezer
landen binnen afzienbaren tijd van adatbestunrders zal worden
geëischt. In aanmerking kwamen na rijpe overweging slechts
KaraEng Mandjalling, van zuiver vorstelijk bloed, Andi Baso,
zijn jongste volle broeder, en Tangerang, wiens moeder uit het
geslacht der Galarangs van Tombolo stamde. Andi Baso, die
thans nog de Osvia te Makassar bezoekt, werd bestemd tot hoofd
der Gowa-federatie, in ontwikkeling de meerdere van KaraEng
Mandjalling, in bloed de meerdere van Tangerang zijnde. In
afwachting van de beëindiging der Osvia-studie door Andi Baso,
die de lang ontbeerde top zou worden op wat eens de Gowasche
monarchie-pyramide was, werd besloten dat zijn oudere broeder,
KaraEng Madjalling, als KaraEng van Karoewisi, voorzitter zou zijn
van een raad van hoofden der Gowa-federatie, en in September
1926 werd hij dan ook te Djongaja in deze dubbele functie
geïnstalleerd. Deze maatregel droeg dus een voorloopig karakter.
Het feit, dat KaraEng Mandjalling volgens de adat nimmer in
aanmerking mocht komen voor een hoogere positie dan Mappanjoeki, de beide broeders van den Vorst, KaraEng Mandalle en
KaraEng Bontonompo en zijn eigen oudere broeders (de adat let
nu eenmaal niet op karaktereigenschappen, capaciteiten en ontwikkeling), maakte het noodzakelijk -zijn candidatuur uitvoerig
te bespreken met de voornaamste vorstentelgen, die met Mappa) Zie mijn ,,Gida door liet Gowasche Vorstenhuis''.
) Zie mijn „Nota bij Gids door het Gowasche huis"-

!
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njoeki, KaraEng Bontonompo en de broeders van KaraEng Mandjalling vooraan, onze keus toejuichten niet alleen, doch hem hun
vollen steun — dien hij ook niet zou kunnen ontberen — toezegden, een belofte die zij allen tot op den huidigen dag hebben
gehouden en waarvan zij o. a. in de Novemberdagen van 1926,
toen communistische ongeregeldheden ook in Gowa dreigden,
niet daden blijk gaven, daden die in die tijden eeu doorslaand
bewijs gaven van hun houding tegenover ons gezag 1 ).
Inderdaad: vele zaken namen een keer in Gowa de laatste
jaren, ü e Gowa-federatie bracht den noodzakelijken band tusschen
de bloedarme „zelfstandige onderdistricten''; wij leerden het vorstenhuis vertrouwen, evenals zij leerden het ons te doen; Karoewisi
verloor het hoofd, dat van 1911 daar zijn nutteloos bestaan gesleten had, en kreeg een anakaraEng van zuiver vorstelijk bloed
hiervoor in de plaats; als voorzitter van den raad van hoofden
der Gowa-federatie bracht deze anakaraEng een, evenzeer noodzakelijken, steun in het bestuur van de tot hun ongeluk „zelfstandige onderdistrictshoofden"; de hoofden werden verlost van
den druk der bestuursassistenten
Veel werd goed gemaakt in politiek opzicht. Voldoende? Keen.
- VII. ü e t o e k o m s t .
In de naaste toekomst zullen drie problemen rijzen:
„Wie zal Gowa besturen?"
En als deze vraag beantwoord is:
„Hoe zal hij Gowa besturen?"
En ten derde:
„Waarover zal hij het bestuur voeren, d. w. z. in welken staat
zal Gowa verkeeren ?"
Het eerste probleem, nader geformuleerd is dit: zal KaraEng
Mandjalling, nadat hij eenige jaren voldaan heeft als voorzitter
van den raad van hoofden der Gowa-federatie, als voorzitter van
de inheeinsche rechtbank en als alleensprekend rechter, bij het
verlaten van de Osvia door zijn jongste« broeder Andi Baso KaraEng Bontolangkasa, zonder meer bedankt worden voor de vele
diensten door hem bewezen?
Als dan hetzij Andi Baso, hetzij KaraEng Mandjalling, hetzij
— hetgeen niet te hopen is — een ander aan het hoofd der
Gowa-federatie komt te staan, los van het dagelijkse!) bestuur der
adatgemeeuschappen, dan rijst het tweede probleem: hoe zal hij
Gowa besturen?
Wellicht is na wat ik schreef reeds begrijpelijk, dat ik een
raad van hoofden niet een voorzitter niet het juiste instituut
vind om Gowa te bekronen. De leden van den raad zouden een
positie innemen, die hun niet past, daar zij ondergeschikte hoofden dienen te blijven, die op zijn hoogst in een adviseerenden
) Zie mijn nipporc Kttsai-zaak.
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raad bijeengebracht mogen worden; een adviseerenden raad, die
een moderniscering beteekent van liet voor den liuidigen tijd voor
Gowa te autocratisch stelsel dat tot vóór onze komst bestond.
Ondergeschikte hoofden zullen zij, in de eerstkomende jaren althans, moeten blijven . . .
Zooals ik het zie, dient Gowa te beginnen met een eenhoofdig
bestuur, wat zeer wel de kiem tot een collegiaal bestuur in zich
kan dragen, indien naast het hoofd een adviseerende raad wordt ingesteld.
Wat zal dit hoofd dan zijn'? Mij u antwoord is een Vorst. ledere
andere functie zou een halven maatregel beteekenen, en halve
maatregelen zijn vooral in een land, dat zich snel ontwikkelt,
uit den booze.
Indien tegen het standpunt dat aan het hoofd van Gowa een
Vorst dient te staan en (Iowa wederom een vorstendom dient te
worden, wordt aangevoerd, dat de wederaanstelling van een Vorst,
bovendien - - alsof het anders zou kunnen — stammende uit de
in I90u afgezette dynastie, den indruk bij vorstenhuis en bevolking zal vestigen alsof het gezag zich zwak voelt en de eens
gewonnen macht weer uit handen geeft, dan wordt vergeten dat het
gezag aan Gowa niet onder den drang der omstandigheden zijn Vorst
hergeeft, doch eigener beweging den band tusschen het vorstengeslacht en Gowa herstelt, een gebaar dat eerder uiting zal zijn
van maehtsbewustziju dan het angstvallig weren uit ons bestuur
van deze anakaraEngs; dan wordt vergeten, welke waarde dat gebaar voor hen zal hebben : een gunstbewijs dat zij zich duurzaam
waardig zullen moeten toonen, willen zij ook duurzaam de positie
blijven bekleeden, waarin zij dan door ons gezag gekomen zijn.
Een adviseerende raad zal dan het hoofd, den Vorst dus, ter
zijde staan, zoo werd hiervoren gezegd, en denkt men dan onmiddellijk aan de „Bate Salapang" als het aangewezen lichaam,
dan blijkt een r< constructie in dien zin bij nadere overweging
allerminst eenvoudig'. Moet het onderdistrict Tombolo na anderhalf decennium weer verdeeld worden in de bate-schappen Tombolo
en Saoemata? Moet Patjelekang weer gevormd worden? Moet
Soedijang als enclave in Maros wederom onder Gowasch bestuur
komen ? Zullen de hoofden van BorongloE, Parigi en Karoewisi
(welke drie onderdcelen toch als zoodanig zullen moeten blijven
bestaan) uit den adviseerenden raad gebannen worden omdat deze
gebieden te voren nimmer bate-schappen waren ? . . .
De Vorst en zijn adviseerende raad zullen dan te besturen
krijgen het gebied, dat thans Gowa-federatie wordt genoemd.
Wij staan voor de oplossing van het derde probleem : Waarover zal
hij het bestuur voeren, d.w.z. in welken staat zal Gowa verkeeren ?
Dit probleem hangt ten nauwste met het vorige samen, en
het brengt ons voor de keuze: Gowa-federatie, dus een federatie
van negen „adatgenieensehappen" met aan het hoofd den Vorst
met zijn raad, óf zelf besturend landschap Gowa met aan het hoofd
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den Zelf bestuurder, dus den Vorst met zijn adviseerende Raad? . . .
[In elk geval zal een lierscliapen Gowa van groote waarde zijn
voor het geheele Makassaarsch-Boegineesche gebied van dit gewest.]
Bijlage I.
I O 111 1) O I O .

Van deze adatgeineenschap is van een overlevering niets moeite bespeuren, zoodat volstaan zal worden met liet vermelden van
enkele bijzonderheden en van kampoenggroepeering.
Met bestuur over de huidige adatgemeenschap Tombolo wordt
uitgeoefend door een Galarang, die door de bevolking van oudsher
niet DaEngta aangesproken wordt, evenals dit het geval is met
den Galarang van Mangasa. Onder de bevelen van den Galarang
Tombolo stonden tijdens het Gowasche bestuur:
1. Galarang Patjinongang, die het bestuur voerde over de
kampoengs Patjinongang en TaEng-TaEeng;
2. Galarang Pao-Pao, die onder zijn bevelen had de kampoengs
Pao-Pao, Kasomberang, Sampeang en Bontotanga;
3. DaEng Kassi met de kampoengs Kassi, Manggala, Lengkese,
Palanipang. Kadjendjeng, Parinring en Tamangapa onder zich ;
4. Galarang fjamba, die het bestuur had over Tjainba, kampoeng Sero en Pabangiang; en
5. Taoetowa Bitowa, die alleen de kampoeng Bitowa onder
zich had.
In 1910 werden de kampoengs Samata, Rouiangpoloiig, Garaganti, Balang-Balang, Bontoa, Borongraoekang, Tjampagalompo
'en Tiampagaja, welke te voren behoorden tot het ressort van
den Galarang van Samata, die lijdens het vorstenbestuur lid van
de Bate Salapang was, gevoegd bij het ressort van den Galarang van
Tombolo en werd de toenmalige Galarang van Samata benoemd
tot Galarang van Tombolo.
Het huidige ressort van den Galarang van Tombolo omvat de
volgende kampoengs :
1. Patjinongang en TaEng-TaEng onder een kampoenghoofd
met den titel van Galarang;
2. Kassi, Kadjindjing, Parinring, Palanipang en Tamangapa
onder een kampoenghoofd met den titel van DaEng;
3. Samata, Borongraoekang, Tjampagalomo en Tjampagaja;
4. Komangpolong, Garaganti, Balang-Balang en Bontoa. De
onder 3 en 4 genoemde kampoengs behoorden, zooals reeds werd
medegedeeld, vroeger tot het ressort van den Galarang van Samata
en hadden geen eigen kampoenghoofd. De huidige functionarissen
dragen dan ook slechts den titel van „kapala" ;
5. Manggala en Eengkese beide behoorden vroeger tot het
ressort van DaEng Kassi en hebben thans een hoofd met den
titel van „kapala";
6. Pabangiang, Tombolo en Sero. Vroeger behoorden ze tot
het ressort van Galarang Tjamba; dit ressort is opgeheven
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en de genoemde kampoengs hebben thans een eigen hoofd niet
den titel van „ kapal a" ;
7. Pao-Lao, Kasomberang, Sampeang en Bontotanga onder een
Galarang ;
8. Katangka, Lakioeog, Bone-Bone, Gowa onder een kampoenglioofd met den titel van „kapala". Deze kampoengs hadden
vroeger geen eigen hoofd, doch stonden rechtstreeks onder de
hevelen van den Vorst ;
9. Pannara, 1'atoenoeang en Dadakong. Tijdens liet vorstenbestuur stonden deze kampoengs onder een hoofd met den titel
van „Matoa"; hij had weer de bevelen op te volgen van den
Anronggoeroe Oedjoengtanah ;
10. Bitoa, Antang, Lassoeloro en Oedjoeng-Bori. Tijdens het
vorsten bestuur stonden de kampoengs Antang, Lassoeloro en Oedjoengbori niet onder de bevelen van Taoetowa van Bitoma,
doch hadden een eigen hoofd met den titel van Anronggoeroe
Toematenea, die te Antang woonde. Kort na de vestiging van
het Gouvernement, bij het ontslag van een Anronggoeroe, werd
hierin wijziging gebracht en kwamen bedoelde . kampoengs te
belmoren tot het ressort van den Taoetowa van Bitowa. In de
kampoeng Antang wordt tot op den huidigen dag bewaard een',
met Makassaarsche karakters geschreven, boek, dat volgens de
overlevering afkomstig zou zijn van Loino ri Antang, een leerling
van den bekenden Sech Joesoef. Zelfs wordt beweerd, dat Lomo
ri Antang dit boek ten geschenke zou hebben gekregen van Sech
Joesoef. Het boek bevat gedeeltelijk in het Makassaarsch, gedeeltelijk in het Boegineesch gestelde lofdichten op Allah en den
Profeet. Het boek wordt, begrijpelijkerwijze, door de bevolking van
Antang, Lasoeloro en Oedjoengbori als heilig beschouwd. Het
wordt in een bepaald geslacht als poesaka overgeleverd, terwijl
een goeroe, o<>k uit een bepaald geslacht, het boek tweemaal in
de maand, op den 7,,e" en den '22sten of 23 s,en van de Mohammedaansche maanden, voorleest, Te dien einde verzamelen zich
op genoemde data de menschen van de bedoelde kampoengs in
het huis, waar het boek bewaard wordt. De goeroe begint het
boek op zangcrigen toon te reciteeren en de verzamelde menigte
valt hierbij in. Vóór het reciteeren een aanvang neemt wordt
wierook gebrand en ook het boek bewierookt De beteekenis van
een en ander schijnt te zijn dat men op deze manier de nagedachtenis van Sech Joesoef wil eeren. Een merkwaardig feit is
nog dat de bevolking van deze kampoengs altijd een dag eerder
de Lebaran poeasa viert dan die der omliggende kampoengs.
Wat de beteekenis hiervan is, is niet recht duidelijk. Mogelijk
voelt de bevolking zich, in het bezit van het heilige boek van
Sech Joesoef, superieur en bevoorrecht boven de andere kampoengs en willen zij dit toonen door den i?rooten dag niet gelijk
met de anderen te vieren. De juistheid van de meening, dat de
bevolking dezer kampoengs zich bevoorrecht acht boven die van
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andere kampoengs, wordt bevestigd door liet feit, dat zij, zooals
reeds vermeld, tijdens liet vorstenbestuur stonden onder een
hoofd met den titel Anronggoeroe Toematenea, d.w.z. Anronggoeroe van de gelukkige menschen ;
11. Batangkaloekoe, Kallongtala en Tjambaja onder een hoofd
met den titel van „kapalà". Zooals reeds gezegd stond de kampoeng Tjambaja vroeger onder een Galarang; na opheffing van
liet ressort van' dezen Galarang kwam de kampoeng onder het
bestuur van het kampoenghoofd van Kallongtala. Toen in 1918
het toenmalige kampoenghoofd van Kallongtalla overleed, werd
zijn ressort toegevoegd aan dat van het kampoenghoofd van
Batangkaloekoe, hetgeen tot nu toe zoo is gebleven. Tijdens het
vorstenbestnur stond Batangkaloekoe onder een hoofd met den
titel van Anronggoeroe Toepoko, hetgeen beteekent Anronggoeroe
van de eigenlijke Vorstenslaven, en Kallongtala onder een Anronggoeroe Toeboelo. De voornaamste werkzaamheden van den
Anronggoeroe Toepoko bestonden, evenals die van den Anronggoeroe PaErang (over wien meer in het hoofdstuk over de gaoekang
en zijn verzorging), uit het regelen van de zaken betreffende de
gaoekang bij feestelijke gelegenheden, terwijl de Anronggoeroe
Toeboelo namens den Vorst het bestuur voerde over de inwoners
van kampoeng Boelo (Parigi) ;
•
12 Bonto-Bontoa, Matjiniajo en Bontokamase, onder een kampoenghoofd met den titel „kapala". Tijdens het Gowasche vorstenbestnur woonde in de kampoeng Bonto-Bontoa de Aronggoeroe Padede, de Anronggoeroe der smeden. Hij had onder zijn
bevelen alle smeden uit het Gowasche rijk en zorgde voor de
uitvoering van de bevelen van den Vorst betreffende den aanmaak
van wapens. De bevolking van Bonto-Bontoa behoorde tot verschillende groepen : een gedeelte stond onder de bevelen van den
Anronggoeroe Toekadjannangang, een ander gedeelte had de
bevelen op te volgen van den Anronggoeroe PaErang, weer
anderen stonden onder den Anronggoeroe Ana-Galarang, terwijl
één groep de bevelen van den Anronggoeroe Anaboerane op te
volgen had. Voor de beteekenis van deze titels moge verwezen
worden naar het hoofdstuk, handelende over den gaoekang en
zijn verzorging;
13. Soenggoeminasa en Lambaselo onder een kampoenghoofd
met den titel van „kapala". Tijdens het Gowasche vorsten bestuur
was hier geen kampoenghoofd en stond de bevolking rechtstreeks
onder de bevelen van KaraEng Riboerane. In vroegere tijden
heette de kampoeng Soenggoeminasa nog Tompobalang. De
overlevering vertelt van het ontstaan van den naam Soenggoeminasa het volgende. In 1777 werd de vorst van Gowa, Toemenanga
ri Matowanging, overwonnen en afgezet van zijn troon door den
bekenden Sangkilang, een slaaf van den Boneschen prins Aroe
Pasempa, en de eerste die zich uitgaf voor den in 1767 naar
Oeilon verbannen Gowaschen vorst Batara Gowa. Zooals velen
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geloofde ook een broer van den Vorst van Gowa, dat Sangkilang
werkelijk de verbannen en thans teruggekeerde Batara Gowa
was, sloot zich bij hem aan, en hielp hem in zijn .strijd tegen
den Vorst van Gowa en de Kompenie. Hij vestigde zich in Tasese
(destijds tot Borisallo, nu tot Manoedjoe behoorende). Na den
dood van Saugkilang in ongeveer 1785 gelastte de Vorst zijn
broer terug te keeren. üeze dacht, dat hij zwaai- gestraft zou
worden voor zijn ontrouw, maar de Vorst schonk hem genade,
waarop de broer zich vestigde in de kampoeng Torupobalang.
Daarna werd de naam van deze kampoeng veranderd in „Soenggoeminasa", d.w.z.: wat men hoopt, dat verkrijgt men.
Bijlage II.
M a n g a s a.
Van de adatgemeenschap Mangasa bestaat geen overlevering,
is althans niets meer bekend, zoodat hieronder alleen zal volgen
een bespreking van speciale toestanden welke opmerkenswaard
zijn en van de oorspronkelijke en huidige kanipocnggroepeering.
Galarang Mangasa, door de bevolking betiteld als „DaEngta",
was een der voornaamste leden van de Bate Salapang. Tijdens
het Gowasche vorsten bestuur had Galarang Mangasa vijf kanipoeiighoofdcn onder zich, allen niet den titel van Galarang. üeze
vijf waren :
1. Galarang Bontonamai, die weer onder zich had de kampoengs
Bontonamai, Bontokapetta, Mannoerocki en Maoe-Maoewa;
2. Galarang Mappala, Bontomakio, Tidoeng, Djipang en Karoenroeng;
:>. Galarang Tamamaoeng, die onder zich had de kampoengs
Tamamaoeng, M asale, Pappang, Panaikang, Sepe, Sengkaminrowa,
Tjampagaja en Bilawaja;
4. Galarang Batoewa, met de kampoengs Batoewa, Tjambadjawaja, Bontobila en Borong onder zich ; en
5. Galarang Bangkala met de kampoengs Bangkala, Dampangbira en Biringromang onder zich.
Na de vestiging van het Gouvernement en instelling' van
onderdistricten werd hierin wijziging gebracht en kreeg Galarang
Mangasa twaalf kampoenghoofden onder zich en wel :
1. Kepala 1 ) Mangasa, welke onder zijn bestuur kreeg de kampoengs Mangasa, Pandang-Pandang, BontobiraEng en Padjaipao.
Deze kampoengs hadden onder liet Gowasche vorstenbestuur geen
eigen hoofden, doch stonden rechtstreeks onder den Vorst. De
inwoners dezer kampoengs waren verdeeld in twee groepen:
a. ata (boedak, slaaf), b. taoe badji (middenstand). De ata
stonden onder het bevel van hun heer, terwijl de taoe badji
rechtstreeks de bevelen moesten opvolgen van den Vorst;
') Na de komst van de Kompenie kwam de ütel „kepala" in zwang.
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2. Kepala Mallciigkeri kreeg slechts de karnpoeng Mallengkeri onder zich, welke kampoeng tijdens het vorstenbestuur eveneens geen hoofd had. De inwoners van deze kampoeng waren
verdeeld in: 1. ata, 2. mardeka, 3. pabise. De ata (slaven) hadden
de bevelen van hun lieer op te volgen. De mardeka ontvingen
bij voorkomende gelegenheden, door tusschenkomst van een daartoe speciaal door den Vorst aangewezen persoon, bevel om hun
diensten ter beschikking van den Vorst te stellen. De pabise
(roeiers) stonden onder een Anronggoeroe Pabise, die in kampoeng Mangasa woonde, en waren verplicht de vorstelijke prauwcn
te roeien ;
3. Kepala Bontomanai, die onder zich kreeg de kampoengs
Bontomanai, Bontokapetta, Manoeroeki en Maoe-Maoea;
4. Kepala Parangtaniboeng, welke de kampoengs Parangtamboeng en Bontodoeri onder zijn bestuur kreeg. Deze kampoeng
Parangtaniboeng stond vroeger onder een hoofd, todo genaamd,
dat rechtstreeks de bevelen van den Vorst ontving. De inwoners
van deze kampoeng werden genoemd Torikale, gunstelingen van
den Vorst. Wanneer zij vernamen dat de Vorst van plan was
een feest te geven of een of ander werk voor den Vorst verricht
moest worden, waren zij verplicht zich naar het hof te spoeden,
ook zonder daartoe bekomen bevel ;
5. Kepala Mappala, welke de kampoengs Mappala, Bontomakio,
Tidoeng timboro, Karoenroeng, Djipang, Kassi-Kassi en Bontotangi onder zich kreeg ;
6. Kepala Tamamaoeng; deze kreeg onder zich de kampoengs
Tamamaoeng, Tidoeng wara, Masale en Pandanga. Tusschen de
kampoengs Tidoeng wara en Tidoeng timboro bevond zich een
voetpad, genaamd Agang Taparigi, de weg van de menschen
uit Parigi, aldus genoemd omdat hier genoemde menschen passeerden wanneer zij zich begaven naar den in kampoeng Tidoeng
timboro gevestigden Anronggoeroe Toelembang (beteekenis onbekend) of Lomo, aan wien de Vorst van Gowa liet bevel over
de menschen uit Parigi en andere bergstreken had opgedragen.
Genoemd voetpad werd de grens tusschen de kampoengs Mappala
en Tamamaoeng;
7. Kepala Batoewa, die te besturen kreeg de kampoengs Baloewa, Tjambadjawanja en Bontobila;
8. Kepala Pan ai kang, aan wien toevertrouwd werden de kampoengs Panaikang, Sep e, Lengkaminroa, Salappokang, Tjampagaja en Bilawaja;
9. Kepala Pampang, welke onder zich kreeg de kampoengs
Pampang en Tjambaja. De inwoners van deze kampoengs waren
meest ballo-tappers, aangezien zij in de streek der nipa-palmcn
woonden. Tijdens het vorstenbestuur werd het recht van ballotappen verpacht;
10. Kepala Borong, die slechts kampoeng Borong onder zijn
bevelen kreeg;

ZUID-SELEBES

394

11. Kepala Paropo, (lic alleen kampoeng Paropo te besturen
kreeg. Tijdens liet vorstenbestuur was hier gevestigd een hoofd
niet den titel van Djannang, wiens voornaamste taak was liet
bewaken en verzorgen van de zich in deze kampoeng bevindende
uitgestrekte bamboebosschen, welke aan den Vorst van Govva
toebehoorden;
12. Kepala Bangkala, die het bestuur kreeg over de kampoengs
Bangkala, Dampangbira en Biringromang.
De Galarang van Mangasa en alle bovengenoemde kampoenghoofden werden in het genot van ambtsvelden gesteld, welke
savvahs behoord hadden tot de ornamentsvelden van den Vorst
van Gowa. De vijf kampoenghoofden, die reeds onder den Vorst
van Gowa in het bezit van ambtsvelden waren, zagen zich. door
het Gouvernement nog meer sawahs als ambtsveld toebedeeld.
Bijlage III.
S a o e m a t a o f S a m a t a.
Saoemata, ook wel genaamd Samata, lieteekent „oogenstreelend",
liet werd zoo genoemd, omdat in vroeger tijden in de kampoeng
Saoemata een boom stond, die bloemen droeg, welke zoo schoon
waren, dat ieder die er naar keek zich behaaglijk en tevreden
voelde.
Saoemata was eertijds een zelfstandig rij k je onder een üampang,
later onder een KaraEng, terwijl nog 'later deze titel gewijzigd
werd in Galarang.
Toen de eerste vorstin van grooter Gowa, KaraEng Toemanoeroeng, in haar rang verheven zou worden, was onder de beraadslagcnden de oudste en de meest invloedrijke: KaraEng Saoemata.
Ten tijde van KaraEng Saoemata vond men in kampoeng Kassi
een hoofd niet den titel KaraEng Kassi, in Kadjendjeng (thans
behoorende tot Kassi) KaraEng Kadjendjeng, terwijl in de kampoeng Sabeng een hoofd aangetroffen werd met den titel üampang.
'Kampoeng Sabeng bestaat thans niet meer; op de plaats daarvan
bevinden zich thans bosch en tuinen. In dien tijd droeg ook het
hoofd van Manggala den titel Dampang.
Volgens de overlevering zou Dampang Sabeng eens in strijd
gewikkeld zijn geweest met den Dampang Manggala. Hij werd
daarbij geholpen door KaraEng Samata, zoodat Dampang Mangala
overwonnen werd. KaraEng Samata stond bekend als buitengewoon dapper, en daardoor kragen ook de inwoners van Samata
den naam zeer moedig te zijn. Eens werden alle weerbare mannen
uit Samata door den Vorst van Gowa uitgezonden om den Sultan
van Boeton te gaan bestrijden. Bij aankomst voor de haven van
van Boeton bleek deze geheel door een zware ijzeren ketting
afgesloten te zijn, doch door den moed en de geslepenheid van
KaraEng Saoemata en zijn gezellen wist men de haven binnen
te komen en op Boeton te landen.'De groote meerderheid der
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strijders van Saoemata vond hier den dood; men zegt, dat bijna
allen die sneuvelden dapper waren, terwijl de enkelen die naar
hun kampoeng terugkeerden lafaards waren, welke het terrein
van den strijd ontvlucht waren.
Het is niet bekend, waar zich het graf van den eersten
KaraEng Saoemata bevindt. Dat van KaraEng Kadjendjeng vindt
men ia kampoeng Kadjendjeng, dat van KaraEng Kassi in kampoeng Kassi. Het graf van KaraEng Kassi is buitengewoon lang,
nl. drie vadem; dit graf wordt dooi- de inwoners van Kassi
als heilig beschouwd. Men vindt er daarom ook een offerhuisje
(saoekang).
Hoe de ressorten van KaraEng Kassi, Kadjendjeng en Sabeng
teruggevallen zijn tot gewone kampoengs en zijn gaan behooren
tot het ressort van Galarang Tombolo, is onbekend.
Dat Samata ouder is dan Tombolo blijkt uit het feit, dat, bij
het verschijnen van KaraEng Toemanoeroeng van Gowa, Samata
reeds als zelfstandig ressort bestond, terwijl Tombolo eerst na het
optreden van KaraEng Toemanoeroeng ontstond. Hiermede stemt
overeen het feit, dat men in Tombolo nooit van een bestuurder
met den titel Dampang of KaraEng heeft gehoord, zooals dat in
Samata het geval was. Het ressort van KaraEng Samata strekte
zieh eertijds uit tot BorongloE; ook dit behoorde er toe, totdat
ten tijde van den lautsten Toemailalang Matowa, BorongloE zelfstandig werd; zijn Galarang kreeg evenwel geen plaats in de
Bate Salapang. Het ornament van Samata bestond uit een vlag,
genaamd Tamadjarraja; deze vlag werd in 1905 aan het Gouvernement ingeleverd, evenals bijna alle andere ornamentsvlaggen
in Gowa.
In 1910, toen de toenmalige Galarang Samata benoemd werd
tot Galarang Tombolo, werd' Samata als zelfstandig ressort opgeheven en bij Tombolo gevoegd. Het bestond toen nog slechts
uit de kampoengs Samata, Borongraoekang, Tjampagaja en
Tjampagalomo.
Bijlaga IV.
Soedij ang.
Ten tijde dat in Gowa regeerde de Vorst Batara Gowa T, broer
van KaraEng LoE ri Sero, bestond in Soedijang een klein zelfstandig vorstendom, dat niet Soedijang, doch Bentang heette. De
vorst droeg den titel KaraEng LoE ri Bentang en was een broer
van KaraEng Loc ri Bira.
Eens dat KaraEng LoE ri Sero ongenoegen had met zijn broer
Batara Gowa I, verliet hij zijn kampoeng Sero (Tombolo) en vestigde zich o]) een plek nabij de rivier, de plaats die thans Patjinang heet. Op deze plaats bevond zich destijds een bpsch, dat
door KaraEng LoE ri Sero genoemd werd Passinang, d.w.z. „bedroefd van hart". Na verloop van tijd werd deze plek, waar een
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kampoeng ontstond, genoemd Patjinang; dit is afgeleid van het
woord „tjinna", hetgeen beteekent „verlangen, begeeren". De betcekenis van Patjinang (of Patjinnang) is dus „de begeerde plaats".
Toen KaraEng LoE ri Ben tang en KaraEng LoE ri Bira vernamen, dat KaraEng LoE ri Sero zich te Passinang gevestigd
had, besloten zij vriendschap met hem te sluiten en verzochten
hem vervolgens in kampoeng Batowa (Bira) een huis Ie willen
bouwen en daar zich te vestigen. Na eenigen tijd beraadslaagden
KaraEng LoE ri Bira en KaraEng LoE ri Bentang weer en besloten KaraEng LoE ri Sero als hun meerdere te erkennen. Daarom
kapten zij een bosch, genaamd Tallowang en gelegen nabij de
Bira-rivier, schoon en bouwden daar een prachtig paleis voor
KnraEng LoE ri Sero. De kampoeng die aldra daar ontstond kreeg
den naam Tallowang, welke naam in den loop der tijden veranderde in Tallo. KaraEng LoE ri Scro werd hier tot vorst aangesteld. Dit is het begin geweest van het vorstendom Tallo, dat
tot omstreeks 18(30 bestaan heeft.
Tijdens de regeering van KaraEng LoE ri Sero over Tallo
besloten KaraEng EoE ri Bentang en KaraEng LoE ri Bira, dat
eerstgenoemde, die reeds in vriendschappelijke verhouding tot
den vorst van Gowa stond, deze vriendschapsbanden zou versterken, terwijl KaraEng LoE ri Bira zijn vriendschap met den
vorst van Tallo hechter zou maken, opdat beiden in macht zouden
toenemen doordat zij elk verbonden waren met den vorst. Na
verloop van tijden was KaraEng LoE ri Bentang de vazal (palili)
van den vorst van Gowa geworden, doch zóó vaak verzuimde hij
de bevelen van den vorst op te volgen, dat deze ten slotte de
verzuchting slaakte „KaraEng LoE ri Bentang is een KaraEng
Kodia" (slechte KaraEng). Deze naam werd direct overgenomen
door de bevolking, doch daar de vorst het niet gepast achtte dat
een KaraEng de naam „Kodia" (slecht) droeg, veranderde hij
hem in „Soedijang" (wreed). Toen deze KaraEng LoE ri Bentang
overleed, werd op verzoek van zijn opvolger, die, nu zijn gebied
onder de bevelen van den Vorst van Govva stond, het niet in
overeenstemming met zijn geringe macht vond dat hij den titel
van „KaraEng" droeg, deze titel vervangen door dien van Galarang. Sinds dien heetten hij en zijn opvolgers Galarang Soedijang.
Toen de Galarang verheven werd tot lid van de Bate Salapang,
kwam tusschen den Vorst van Gowa en hem de volgende overeenkomst tot stand:
1. Tanoepaboeboekka ri Tamamaoeng, Tanoepatanga ri Londjoboko; d.w.z. ik ben niet verplicht bibit te gaan trekken op
de sawahs Tamamaoeng en ik ben niet verplicht padi te gaan
planten op de sawahs Londjoboko.
2. Tanoepapolonga ridolangang, Tanoepapisanga ripangkoeloe;
d.w.z. mij kan niet bevolen worden de zee over te steken en ik
ben niet verplicht voor de vorst van Gowa hout uit de bosschen
te halen.
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3. Tanoepapisanga ripoke; d.w.z. men kan mij met verplichten
een lans voor den vorst te dragen.
4. Tanoekanrejai kaddotinokoe, tanocinoengai djenekoe; d.w.z.
gij (vorst van Gowa) zult mijn rijst niet eten en mijn water niet
drinken.
5. Tanoeboeboe lamoeng-lamoengkoe, tanoepalamoeng lamoengi ;
d.w.z. gij (vorst van Gowa) zult geen voortbrengselen in mijn land
in bezit nemen en gij zult niet in mijn land planten.
6. Tanoekottji bajawo ribakapota, tanoealle djaugang ganata ;
d. w. z. gij (vorst van Gowa) zult geen meisjes uit mijn rijk nemen
en gij zult ook geen vrouwen uit mijn rijk huwen.
7. Naijadjia djangang lakita, poenna ganamo lima lama tmggina, kiErangangmako; d.w.z. wanneer onze knapen vijf span
(djengkal) groot zijn, zullen wij ze U brengen opdat zij U diensten
bewijzen.
8.' Poenna sangai idjaki kipinawangko, poenna takmgaiako
koèpilariko; d.w.z. als'wij ons met ü te zanicn behaaglijk gevoelen zullen wij ü volgen ; indien niet, zoo verlaten wij ü.
Deze overeenkomst werd zoowel door den Vorst van Gowa
als door den Galarang van Soedijang met den eed bekrachtigd.
De overeenkomst kon in den bovengenielden zin aangegaan worden,
omdat Galarang Soedijang zich vrijwillig onder de bevelen van
den Vorst van Gowa gesteld had. Verder werd bepaald, dat
Galarang Soedijang aan den vorst zou leveren de „mata panai",
het huldebewijs dat vazallen en onderworpenen drie of vier dagen
vóór Lebaran' en vóór Garebeg besar aan den Vorst van Gowa
moesten brengen. Voor Galarang Soedijang werd als mata panai
vastgesteld jonge djamboe paratoegala-bladen, voor het zwart maken
van de tanden, én bovendien nog langiri, dat gebruikt werd
voor het reinigen van de haren (1er vrouwen. Van elk der ingrediënten moesten twee pakken geleverd worden, gewikkeld m
pisang-bladeren. Wanneer deze mata panai aan den vorst gebracht
werd, werd zij over den schouder gedragen aan een kort bamboe) uk, opdat de drager zwaar zou zwoegen en de vorst en zijn
gezellen den indruk zouden krijgen dat het gedragene zeer zwaar was.
De eerste Galarang die lid van de Bate Sala pang werd had
een broer, die niet verkoos de bevelen van den vorst van Gowa
o]) te volgen en zich daarom naar Maros begaf en zich stelde
onder het Gouvernement. Hij vestigde zich in kampoeng Pattiro
en kreeg tot ressort:
1. kampoeng Batangase.
Bado.
j?
—.
Pannasaleang.
3.
!1
Patontongang.
4.
n
Leko.
5.
Saloeka.
6.
n
Tokka.
7.
n
Kaloekoe.
8.
r,
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9. kampoeng Likoepantjing.
10.
„
Likoebodong.
Kon andere broer van Galarang Soedijang vestigde zich in
kampoeng Mandjalling, werd daar Galarang over de kampoengs
Mandjalliug en Sanggarang, en volgde de bevelen van den Vorst
van Tallo.
Het ressort van Galarang Soedijang was oudtijds ten noorden
begrensd door Balanporong (Tanralili) ; ten oosten door Laikkang
(Tanralili); ten zuiden door Manoeroeki (Pattjerakkang-LikoeloE)
en ten westen door Pai (Biraj.
Onder zijn bevelen stonden de volgende hoofden :
1. Galarang Balangporong.
2. DaEng Mannoeroeki.
3. Galarang Padjaijang.
Thans staan onder de bevelen van Galarang Soedijang:
1. Djannang Mandai; tijdens liet bestuur van den Vorst van
Gowa was in Mandai geen kampoenghoofd.
2. Djannang Pai; ook in Pai was'vroeger geen hoofd.
3. Djannang Laikang; hier was eertijds ook geen hoofd.
4. Galarang BalangPorong.
5. DaEng Mannoeroeki.
6. Galarang Padjaijang.
De vroeger tot het ressort van Galarang Pattiro behoord hebbende
kampoengs (zie boven) belmoren thans tot het ressort van KaraEng
Tanralili, terwijl de voorheen de bevelen van den vorst van Tallo
volgende Galarang Mandjalling nu de bevelen heeft op te volgen
van Galarang MontjongloE. De eerste Galarang van Soedijang
die lid van de Bate Salapang werd was Bapa daeng Boerane ;
van dezen stamt ook de huidige Galarang Soedijang af.
G a o e k a n g . Als ornament bezat de Galarang een vlag, samengesteld uit de kleuren blauw, wit en rood. Tot het ornament
behoorde tevens een vertakte lans (poke pangka). De vlag werd
in 1905 aan het Gouvernement ingeleverd; de lans bevindt zich
nog in handen van Galarang Soedijang. Anibtsvelden heeft de
Galarang van Soedijang nooit bezeten.
Bijlage V.
P a t t a l l a s s a n g en P a t j e l l e k a n g .
Patallassang en Patjellekang worden, te zamen behandeld, omdat
de geschiedenissen zeer nauw samenhangen en Patjellekang, eertijds zelfstandig en tot de Bate Salapang behoorende, thans
grootendeels opgenomen is in de adatgemeenschap Pattallassang.
Over het ontstaan van P a t t a l l a s s a n g en zijn ornament bestaan
verschillende lezingen, welke hieronder mogen volgen.
Volgens de eerste lezing was Pattallassang in vroeger tijden
een klein, zelfstandig vorstendom, bestuurd door iemand met den
titel KaraEng, gevestigd in kampoeng Pattallassang. Op zekeren
dag ontdekte iemand in een geweldig grooten asamboom in
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kampoeng Saile een tjinde (gebatikte zijden doek). Waar deze
tjinde vandaan kwam," wist bij niet. Van zijn ontdekking deed
hij mededeeling aan de Taoetoa (kampoengboofd) van Saile. Deze
verzamelde daarop de kampoengbewouers en gezamenlijk trok
men naar den bewusten asamboom, waaruit de tjinde op eerbiedige wijze naar beneden werd gebaald en vervolgens naar
bet huis van den Taoetoa gebracht, waar haar alle eerbied en
hulde werd bewezen, aangezien men van meening was dat de
tjinde ait den hemel was neergedaald, liet bericht van de vondst
van deze tjinde kwam KaraEng Pattallassang ter oore. Deze
was zeer bevriend met den Taoetoa van Saile, daar deze laatste
zeer bedreven was in het bereiden van toeak (palmwijn) en
KaraEng Pattallassang daarvan een groot liefhebber was. KaraEng
Pattallassang verzocht den Taoetoa de tjinde bij hem te brengen,
opdat zij dienst zou kunnen doen bij het besnijdenisfecst van
zijn kind. De Taoetoa van Saile gaf daaraan gehoor en bracht
de tjinde naar het huis van KaraEng Pattallassang, waar ze
bleef en het ornament (gaoekang) van Pattallassang werd. Telkens wanneer eerbewijzen aan de tjinde gebracht werden, moest
de Taoetoa van Saile aanwezig zijn. Later werd de tjinde dooiden Voist van Gowa aan KaraEng Pattallassang ontnomen, die
daarvoor in de plaats kreeg een vlag, welke in 1905 aan het
Gouvernement moest worden ingeleverd.
De tweede lezing luidt aldus: Ten tijde dat Pattallassang nog
niet als zelfstandig vorstendom bestond, was in de streek van
Midden-Gowa (Gowa-tangnga) de voornaamste kampoeng Paboendoekang met een zelfstandig hoofd, den titel Kasoewiang Paboendoekang dragende. Zijn gebied grensde ten noorden aan de
Tellorivier, ten oosten aan Borisallo, ten zuiden aan BorongloE
en ten westen aan de kampoeng Kassi. Kasoewiang Paboendoekang bezat een zuster, wier naam onbekend is. Zij werd door
hem aangesteld tot Pattallassang, en was de eerste die dezen
titel voerde. De genoemde tjinde gaf Kasocwijang Paboendoekang
aan zijn zuster tot ornament van Pattallassang. De naam van de
tjinde is ,,1 Edja ri Pattallassang" (de roode van Pattallassang).
Na verloop van tijd verdween het rijk Paboendoekang, en terzelfder tijd kwam liet rijk Patjellekang op.
P a t j e 11 e k a n g. De nakomelingen van genoemde Kasoewiang
Paboendoekang volgden elkaar in deze functie steeds op. Een
dezer nakomelingen raakte zeer bevriend met een vorst van
Gowa, die een groot liefhebber van jagen was. Zijn naam is
niet meer bekend. Op zekeren dag bracht de Vorst van Gowa
een bezoek aan KaraEng (Kasoewiang) Paboendoekang. Hij werd
onthaald op een uitgebreiden maaltijd. Toen een groot gedeelte
van de spijzen reeds bereid was, gaf de Vorst van Gowa te
kennen, dat hij geen liefhebber was van sterk zoute en sterk
zure gerechten. Nu waren de door KaraEng Paboendoekang
reeds bereide spijzen juist van zeer veel zout en zuur voorzien.
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Toen de Vorst hiervan proefde, was hij uitermate vertoornd en
sprak: „Het is voor mij duidelijk, dat KaraEng Paboendoekang
opzettelijk met mij spot"; en zich daarna tot KaraEng Paboendoekang wendende, vervolgde hij : ..Gij aartsspotter verdient
den naam Patjelleka (spotter). Van nu al' aan zal uw titel
niet Karaeng doch slechts Galarang zijn". Sinds dien heette Kasoewijang Paboendoekang Galarang Patjellekang.
G a o e k a n g . Het ornament van Patjellekang is evenals dat van
van Pattallassang een tjinde (gebatikte zijden doek) in den vorm
van een buikband (bara-bara). De naam van deze tjinde is Bolonga
ri Patjellekang en was daarvóór Bolonga ri Paboendoekang. Deze
tjinde bevindt zich thans ten huize van Paso alias Apele DaEng Pali
in kanipoeng Tasilli (Pattallassang). In 1905, toen alle doeken en
vlaggen aan het Gouvernement moesten worden ingeleverd, werd door
den toenmaligen Galarang Patjellekang een andere doek aan het
Gouvernement afgegeven, terwijl de werkelijke gaoekang verbolgen
gehouden werd. Genoemde Baso alias Apele DaEng Pali is familie
van den toenmaligen Galarang Patjellekang en bewaart als zo >danig den vereerden doek.
Uit het bovenstaande volgt, dat kanipoeng Paboendoekang en
Patjellekang vroeger één en dezelfde kanipoeng vormden. Tijdens
het Gowasche vorstenbestuur hoorde kanipoeng Paboendoekang
dan ook altijd tot liet ressort van Galarang Patjellekang.
Tot het ressort Patjellekang behoorden:
1. kanipoeng Lata.
2.
,,
Bilainpang.
3.
„
Manjampa.
4.
,,
Alloe tjadi.
5.
„
Pare.
().
„
ParangloE Lata.
7.
„
Pita.
8.
,,
Paboendoekang.
9.
„
Tasilla.
10.
„
Saile.
11.
,,
Balangpoenia.
12.
,,
Montjoiig-inontjong.
13.
„
Sawagi.
De kampoengs 1 t/m 7 behooren thans tot de adatgemeenschap
Manoedjoe, de kampoengs 8 t/m 13 tot de adatgemeenschap
Pattallassang.
Van de opeenvolgende Galarangs Patjellekang zijn de volgende
bij de bevolking nog bekend:
1. Galarang Patjellekang, gesneuveld in den oorlog in Sapaja
(Malakadji); zijn naam is onbekend.
2. Poddo DaEng Managa;
3. Maddolangang;
4. Baso DaEng Mangasi ;
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5.
6.
7.
8.

Pandja DaEng Makkoeling;
DaEng Siama;
Songg'o DaEng- Mangasi;
Djapa DaEng Nodjeng; deze was Galarang tijdens de komst
van het Gouvernement in 1905;
9. Koeba DaEng Mattawang; de laatste Galarang.
Baso alias Apele DaEng Pali, die de gaoekang van Patjellekang
thans in bezit heeft, is een bloedverwant van dezen laatsten
Galarang en tevens zwager van Djapa DaEng Nodjeng (zie n°. 8).
Een kampoeng 1'otjellekang bestaat thans niet meer, wel een
bosch van dien naam, gelegen op de grens van de adatgemeenschappen Tombolo en Pattallassang.
Een derde lezing over het ontstaan van de adatgemeenschap
Pattallassang moge thans volgen. In de kampoeng Pattallassang
woonde in vroegere tijden een hoofd met den titel Dampang
Pattallassang en genaamd Daeng Malotteng. Deze Dampang bezat
twee kinderen : een dochter genaamd Dalle Taoea en een zoon
Belo Bambaja geheeten. Toen DaEng Malotteng overleed, werd
hij opgevolgd door zijn oudste kind, zijn dochter Dalle Taoea.
Zij nam den titel van Kare Pattallassang aan. Tijdens het bestuur
van Dalle Taoea, aldus deze lezing, daalde uit den hemel neer
de hierboven meermalen genoemde tjinde. Volgens deze lezing
zou de doek ook neergekomen zijn in een enormen asam-boom in
kampoeng Saile. Het gelukte de'verzamelde menigte echter niet
de tjinde naar beneden te halen, daar de boom te groot was
om beklommen te worden. Dagen achtereen waakte men onder
den boom in de hoop, dat de tjinde op den grond zou waaien,
doch vergeefs. Ook gendang en gong hadden niet de gevvenschte
uitwerking. De tjinde bleef wapperen als een vlag, hoog in den
asam-boom. Na eenigen tijd was de tjinde plotseling' uit den
asam-boom verdwenen en werd zij ontdekt in een tjampaga boom
op Mamampang, een kleine verhoogïng (Mak. goesoeng) in de
sawahs ten noorden van kampoeng Pattallassang en ten zuiden
van kampoeng Sailc. Men trok daarheen en trachtte opnieuw,
doch vergeefs, de tjinde uit, den boom te doen neerdalen. Eenigen
tijd later was ook hier de tjinde weer verdwenen en zij wapperde
nu in een teeng-boom nabij een groote put (boengoeng lompoa)
in kampoeng Pattallassang. Men verzamelde zicli ook daar, en
plotseling daalde de tjinde uit den boom neer, waarna zij vol eerbied
gebracht werd naar het huis van Dalle Taoea. Groote feestelijkheden
werden gehouden en karbouwen werden geslacht. Van dat oogenblik af werd de tjinde beschouwd als het ornament van Pattallassang. Destijds droeg de Vorst van Gowa ook den titel Kare.
Op zekeren dag noodigde de Vorst van Gowa deze Dalle Taoea uit
hem te bezoeken, daar hij gaarne kennis met haar wilde maken
en vriendschap sluiten. Dalle Taoea gaf aan de uitnoodiging
gehoor en werd naar het huis van den Vorst gedragen. Toen
Dalle Taoea voor het huis van den Vorst was aangekomen, begon
31
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dit plotseling over te hellen, doordat alle bewoners naar één kaut
liepen om Dalle Taoea te bewonderen, daar zij zeer schoon van
uiterlijk was, zoo schoon dat er niemand was die haar evenaarde.
De Vorst van Gowa was op dat oogenblik niet, in zijn paleis.
De echtgenoote van den vorst, die de opwinding der menschen
zag, wilde niet gaan kijken naar Dalle Taoea, die zich nog steeds
vóór het paleis bevond. Integendeel beval de Vorstin, dat Dalle
Taoea moest terugkeeren naar haar land, want zij vreesde, dat,
wanneer de vorst en zijn gezellen teruggekeerd zouden zijn en
Dalle Taoea zouden zien, daaruit moeilijkheden zouden ontstaan.
Dalle Taoe was over de ondervonden behandeling hoogst verbolgen en zeer bcleedigd over het feit, dat men haar den toegang
tot het paleis geweigerd had. Daarom bezwoer zij dat in den
vervolge alle vorstendochters leelijk van uiterlijk zouden zijn.
Vervolgens deed ze afstand van haar waardigheid, waarna haar
broer Belo Bambaja haar opvolgde als Kare van Pattallassang.
Belo Bambaja was zeer bevriend met deti Vorst van Gowa, en
toen deze laatste den titel KaraEng verkreeg, werd Belo Bambaja,
na overleg m< t den Vorst, ook tot KaraEng verheven. Sinds dien
was Pattallassang ondergeschikt aan (Jowa.
Tijdens dezen Vorst van Gowa was de Bate salapang van oordcel dat de gaoekang van het Gowasche rijk niet volledig was
zonder tjinde. Belo Bambaja deelde toen mede, dat hij in het
bezit was van een tjinde als ornament; hij stond deze af aan
den Vorst van Gowa en kreeg daarvoor in ruil een vlag, genaamd
Alakkaja, die in 1905 aan het Gouvernement werd ingeleverd.
In ruil voor de afgifte van de tjinde stond de Vorst van Gowa
aan Belo Bambaja toe, dat de menschen uit Pattallassang geen
heerendiensten voor den vorst behoefden te verrichten. Allen, die
na dien KaraEng van Pattallassang werden, uitgezonderd de
huidige KaraEng, waren afstammelingen van Belo Bambaja. De
KaraEngs die nog bekend zijn bij de bevolking zijn de volgende:
1. Tjangko DaEng Malili. Tijdens het bestuur van Tjangko
DaEng Malili kreeg het hoofd van Kassi (KaraEng Kassi) in
Tombolo ongenoegen met KaraEng Manggala omdat menschen
uit Manggala visch gestolen hadden uit een vijver die aan menschen
uit Kassi toebehoorde. KaraEng Kassi riep de hulp in van Galarang
Samata, die op zijn beurt weer aan KaraEng Pattallassang om
hulp vroeg teneinde Manggala te tuchtigen. Men trok naar Manggala, en de kampoeng Bangkala, die aan den kant van Manggala
meevocht, werd in de asch gelegd. Manggala werd overwonnen.
KaraEng Manggala werd door den Vorst van Gowa uit zijn ambt
ontzet, en kampoeng Manggala gevoegd bij het ressort van KaraEng
Kassi. Galarang Bangkala onderwier]) zich vrijwillig aan de bevelen van KaraEng Pattallassang en zwoer dat zijn nakomelingen
nooit anders dan Pattallassang zouden volgen. Hij moest beloven
dat de menschen uit Bangkala nooit zouden huwen met vrouwen uit
Pattallassang, hetgeen tot op den huidigen dag nog niet is geschied.
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2. Tagala DaEng Manronrong. Deze KaraEng werd na zijn
dood genoemd Niposowa ri Pallanga, d. w. z. liij die in Pallanga
gedood werd (nl. in den strijd tusschen den Vorst van (iowa en
DaEng Pallanga).
3. Malloeroe DaEng PaEwa.
4. Mappainga DaEng Makkoeling.
5. Temba DaEng Taba.
Van de KaraEngs genoemd onder 3 en 4 is niets meer bekend;
van die onder 5 alleen dat bij een dronkaard was en slechts
kort zijn functie waarnam.
6. Pattja DaEng Ngoendjoeng. Deze KaraEng Pattallassang
nam deel aan den strijd tusschen KaraEng Manoedjoe eu Karaeng
Boiïsallo en ook aan den oorlog in de Tompoboeloe (Malakadjil
Ook bij bleef slechts kort en nam zijn ontslag aangezien hij zich
beleedigd gevoelde omdat KaraEng Lambangparang (familie van
den Vorst van Gowa) hem op het jachtterrein van den Vorst
met een lans aangeraakt had.
7. Pasissing DaEng Roempa.
8. Tjambang DaEng Todjeng.
9. Mamma DaEng Mone, Deze was KaraEng van Pattallassang
tijdens de vestiging van het Gouvernement in 1905.
10. Baso DaEng Massere. Deze werd veroordeeld wegens veediefstal.
11. Ea Oegi DaEng Mappela, de huidige KaraEng.
'Pen huize van hei kampoenghoofd van Pattallassang bevindt
zich een stuk van de ornamentsvlag Alakkaja, die in 1905 aan
het Gouvernement werd ingeleverd. Dit stuk wordt thans dooide bevolking als het ornament beschouwd en vereerd. Volgens
de adat van Pattallassang mag bet ornament niet in het huis
van den KaraEng van Pattallassang bewaard worden, zoolang
deze niet ten aanschouwen van de geheele bevolking tot KaraEng
is verheven. Daar dit met den vorigen en den huidigen KaraEng
niet is geschied, is bedoelde vlag ook nooit in hun huis geweest;
zij wordt bewaard in het huis van het kampoenghoofd van Pattallassang, omdat deze een afstammeling is van Belo Bambaja.
De hierboven vermelde Dalle Taoca, KaraEng van Pattalkssang,
werd eens door den KaraEng van Alloekekc (Borisallo) ten huwelijk
gevraagd, doch hoofden en bevolking verzetten zich tegen inwilliging van dit verzoek. Daar KaraEng Alloekekc echter sterk
bleef aandringen, beraadslaagde de bevolking van Pattallassang
en besloot het verzoek aan te nemen, doch in plaats van Dalle
Taoea een volgelinge van haar uit te huwelijken. Toen KaraEng
Alloekeke vernam, op welke wijze hij bedrogen was, was hij
zeer vertoornd en zwoer, dat menschen uit Alloekeke nooit meer
zouden mogen huwen met lieden uit Pattallassang. Tot op heden
wordt hieraan de hand gehouden. De inwoners van Pattallassang
hebben gezworen niet te zullen huwen met die van Kotjikang,
omdat eertijds een geschil over den bruidschat ontstond tusschen
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de inwoners van Pattallassang en die van Kotjikang; de eersten
vroegen 28 reaal, de laatsten boden 26 reaal.
K am p o en g s. In den (iowasehen vorstentijd telde Pattallassang de volgende hoofden :
1. Taoetoa Garangdjawa, die oorspronkelijk onder zieh had
de kanipoengs Garangdjawa, Sangngi-Sangngi en Tasilli ; toen
echter iemand uit het ressort van den Galarang Patjellekang zich
in kampoeng Tasilli vestigde, werd deze kampoeng onder het
bestuur van Galaraug Patjellekang gebracht.
2. Galarang Bangkala niet de kanipoengs Bangkala, Tjilallang,
Palemba en Biringbalang.
3. Galarang Patadang niet kampoeng Patadang onder zich.
4. Taoetoa of Soelewatang Pattallassaug, die tot ressort had
de kanipoengs Pattallassang, Biringbonto, Palatjini Panri en
Tejaniate.
5. Anronggocroe Bonglangi met de kampoengs Bonglangi en
Tona-Tonasa.
6. Djannang Kotjikang met kampoeng Kotjikang tot ressort.
Deze kampoeng kwam later te behooren tot het ressort van
KaraEng Haromboug, omdat een inwoner van Kotjikang een
varken, toebehoorende aan KaraEng Baronibong, had gestolen.
7. Taoetoa Soembarang met de kampoengs Soembarang, Borongpalala, Lamoeroe, Karesanging en Djaping. Later kwam de
Taoetoa van Soembarang met zijn ressort rechtstreeks onder den
vorst van Gowa en daarna volgde hij Galarang Patjellekang.
Zij nog vermeld, dat in kampoeng Pattallassang gevonden
worden de graven van Dampang Pattallassang, Dale Taoea en
Belo Bambaja. Dit laatste graf wordt genoemd Dj era lompowa
(liet groote graf). Dat deze graven als heilig beschouwd worden,
is overbodig te zeggen.
Ten slotte vertelt men in Pattallassang, dat in oude lijden in
kampoeng Sawagi in een tuin gevonden werd een zevenjarig
knaapje, van wien men niet wist vanwaar hij kwam en wie zijn
ouders waren. Hij wilde geen gewone rijst eten, doch nam slechts
pisang en gebakken rijst (bente). Zijn naam was Taoe Kammaja
Kananna, d.w.z. „wat hij voorspelt gebeurt". Later werd hij door den
Vorst van Gowa tot zijn waarzegger en raadsman genomen en
heette sinds dien „Boto Lempangang'', de naam waaronder de
sluwste raadgever van den Vorst van Gowa bekend staat.
Bijlage VI.
B o r i s a l l o.
O u d s t e tijd. De huidige adatgenieenschap Borisallo is vermoedelijk te beschouwen als een federatie van vijf rijkjes, die
bestuurd werden door hoofden met den titel van Dampang, en wel:
1. Laikang,
2. OedjoengloE,
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3. Arangaiig,
4. Togo-tog'0 en
5. Kanneija.
De oorspronkelijke woonplaatsen dezer Dainpangs zijn thans
door bosch bedekt, doch steeds wijst men den bergtop ten noordwesten van kampoeng Bontodjai aan als de voormalige vestiging
van Dampang Laikang, terwijl Dampang OedjoengloE op den
berg OedjoengloE beoosten Bontodjai, Dampang Arangang op
een berg in bet gebied van kampoeng Pa nj angka lang gewoond
zou hebben. Dampang Togo-togo zou zijn woning op den berg
Balleanging (grens Borissalo-Tanralili, Maros) evenals Dampang
Kanneija, een vrome, hebben gehad.
Na het verdwijnen van genoemde rijkjes — hoe en onder welke
omstandigheden zij hun zelfstandigheid verloren, is niet meer na
te gaan — kwamen deze gebieden, naar men verhaalt, onder één
gebieder te staan, wellicht na federatie en waarschijnlijk na denederdaling van de Toemanoeroeng, waaromtrent twee lezingen bestaan.
O v e r l e v e r i n g e n . De eerste luidt aldus: Op zekeren dag
ging iemand van kampoeng Pamolongang naar het bosch om
gandjeng (een bladsoort, die bij gebrek aan sirih gebruik wordt)
te zoeken. In dit bosch vond hij een ongeveer zevenjarig meisje,
prachtig gekleed en gouden armbanden en een gouden borsthanger dragende.Zij wist niet, vanwaar zij afkomstig was, waarop
de menschen baar beschouwden als nedergedaald uit den hemel
en haar den naam gaven van Toemanoeroenga ri Pamolongang
(de hemelinge van Pamolongang). Zij werd in kampoeng Pamolongang verzorgd tot zij volwassen was, waarna zij m het buwelijk
trad met KaraEng Nisaoeka, KaraEng van Borisallo.
Aannemelijker komt mij evenwel de volgende overlevering voor
in verband met het feit, dat de Toemanoeroeng hierin de moeder
is van den grooten held Hela Poenranga en zijn broeder Bela
Montjong, hetgeen niet overeenkomt met de eerste lezing, (laaide daarin genoemde KaraEng Nisaoeka, die huwt met de hemelinge,
een zoon is van Bela Poenranga. Volgens deze laatste lezing dan
zou de hemelinge als zuigelinge in een bosch nabij kampoeng
Pamolongang zijn gevonden en aldaar zijn opgevoed, volwassen
zijnde met iemand, wiens naam onbekend bleef, zijn gehuwd, en
twee zoons en vijf dochters ter wereld hebben gebracht, t.w. :
1. een zoon genaamd Bela Poenranga;
2. een zoon genaamd Bela Montjong;
3. een dochter genaamd KaraEng Mangempang;
4. een dochter genaamd Dampang Kanneija;
5. een dochter genaamd KaraEng Toboentoeloe;
6. een dochter genaamd KaraEng Bontodjai, en
7. een dochter, wier naam onbekend is.
Wellicht is de hemelinge gehuwd geweest met den eersten gebieder over Borisallo na de verdwijning of federatie der Dampangschappen. die den titel van Lao zou hebben gedragen of
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beter Laopoenranga, waarbij „poenranga" de oude naam voor
Borisallo zou zijn. Men verhaalt soms namelijk, dat deze de vader
van Bela Poenranga en Hela Montjong zou zijn geweest.
B e l a P o e n r a n g a . („Bela" Mak. voor: vriend). Bela Poeuranga, zijn vader opvolgend, woonde in liet centrum van Borissallo,
iu kampoeng Pattallassaug, terwijl Bela Montjong, die zijn broeder
terzijde stond in het bestuur, in Galesong Timbore zijn residentie
had. Tijdens het leven van Bela Poenranga knoopte de Vorst
van Gowa - toen nog Kare Gowa genaamd
niet dezen
vriendschapsbanden aan, daar Bela Poenranga wijd en zijd beroemd was om zijn groote dapperheid. Bela Poenranga zou den
Vorst van Gowa dan ook veel diensten bewijzen in zijn oorlogen
tegen Maros, Parigi en Sapaja (Malakadjil
T Omtrent den strijd tegen Parigi zegt de overlevering, dat de
Vorst van Gowa, na drie jaren vruchteloos pogen om Parigi ten
onder te brengen, zich moedeloos tot een destijds befaamd waarzegger, den Boto van Lempangan *), wendde oui raad. Boto Lempangang stelde den Vorst voor vriendschap te sluiten met Bela
Poenranga, want slechts Pela Poenranga zou in staat zijn Parigi
te vernietigen. Daarop sloot de Vorst van Gowa vriendschap
met Bela Poenranga, waarna hij dezen zijn plannen mededeelde.
Bela Poenranga zegde zijn vollen steun 'toe. Door list wilde hij
trachten KaraEng Parigi te overwinnen. Hij bracht KaraEng
Parigi een bezoek en prees bovenmatig diens moed, waardoor
KaraEng Parigi zich zeer gevleid voelde. Ook prees Bela Poenranga de gunstige ligging van KaraEng Parigi's vesting op een
berg, waardoor zij bijna onneembaar was. Na eenigen tijd zcide
Bela Poenranga tot KaraEng Parigi, dat Parigi zeer machtig zou
kunnen worden, wanneer de voet van de berg ten Oosten en ten
Westen werd afgegraven, opdat de vijanden den berg niet meer
zouden kunnen beklimmen, en wanneer de bosschen verbrand
werden, opdat de komst van vijanden reeds van verre opgemerkt
zou kunnen worden. KaraEng Parigi volgde den raad van Bela
Poenranga op en liet den berg ten westen (daar geheeten: Oeloena
Parigi = hoofd van Parigi) en ten oosten (bangkmna Parigi =
voeten van Parigi) afgraven. Nadat dit geschied was, ging Bela
Poenranga naar den Vorst van Gowa en zeide hem : „Parigi is
reeds overwonnen, want hoofd en voeten heb ik afgekapt". Daarop
trokken de Vorst en Bela Poenranga gezamenlijk naar Parigi.
Daar aangekomen, beval Bela Poenroenga een groote pop van
arèn-vezels te maken. Vervolgens werd 's nachts deze pop geplaatst
nabij de afgegraven plek Oeloe Parigi en werd een groot vuur
nabij de pop ontstoken. Toen de menschen van Parigi deze pop
zagen dachten ze dat het een reus uit Gowa was, gekomen om
hen te dooden. In grooten angst vluchtten zij en velen kwamen
om doordat zij in den afgrond van Bangkeng Parigi stortten.
') Zie Nota Limboeng.
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Zoo werd Parigi overwonnen. Ter belooning van zijn diensten
wilde de Vorst van Gowa aan Bela Poenranga de kampoeng
Tanette of Djondjo in Parigi ten geschenke geven, doeh Bela
Poenranga wilde dit niet aannemen; slechts verzocht hij om een
vischvijver (Balewang), in de hergen gelegen, en zoo kreeg hij
Tonro ten geschenke. Later hielp Bela Poenranga den Vorst van
Gowa om den KaraEng van Sapaja te overwinnen, waarna Bela
Poenranga Tassilli (Tassese), Bengo en Gantaranga Pangi als
geschenk ontving. Eenige jaren later was Bela Poenranga den
Vorst behulpzaam bij zijn strijd tegen Maros en ontving ter belooning Kassi, Aloekeke en Pannjangkalang. Als belooning voor
zijn grootc diensten wilde de Vorst aan Bela Poenranga toestaan,
dat ïiij in zijn ressort (Borisallo) negen kieshceren (Bate) aanstelde, zooals' die in het Gowasche rijk ook bestonden (de Bate
salapang). Doch Bela Poenranga wees deze gunst af, zeggende:
„Laat Gowa alleen groot zijn, laat het zij. s gelijke niet hebben;
voor Poenranga (Borisallo) is het voldoende, wanneer er lagere
kiesheeren (Todo, waarover hieronder meer) aangesteld worden".
Toen eens de Vorst van Gowa een moskee bouwde, _ gaf hij aan
Bela Poenraiva verlof' eveneens een moskee te stichten, doch
deze vond voor zich een langgar reeds voldoende »), terwijl toen
de Vorst van Gowa de geschiedenis van -zijn rijk liet opteekcnen
en Bela Poenranga toestemming gaf dit zelfde voor Borisallo te
laten doen, Bela Poenranga ook dit afsloeg om zich den mindere
van den Vorst te toonen.
V r i e n d s c h a p s v e r b o n d m e t G o w a . Bela Poenranga outing nog ongeveer tien petak's sawah, gedeeltelijk genaamd Maleko
\en gedeeltelijk Toeborisalloa, ten geschenke. Zij zijn alle gelegen
in kampoeng Baliti (Parigi) en thans in handen van zekeren teimo
te Sirondiong (Parigi). Eertijds werden bedoelde sawahs in pand
gegeven door den KaraEng Borisallo Manjangreri DaEng Tasawi
II aan zekeren Loeloeng Poca Garra van Bontapanno (Langi),
waarna ze in handen van den tegenwoordigen pandhouder bimo
kwamen voor een pandsom van f' 80.
Toen de Vorst van Gowa een vriendschapsverbond sloot met
Bela Poenranga werden de volgende bepalingen vastgesteld: _
1. , Taniroeroesai kajoena"; d.w.z. de vorst van Gowa is niet
gerechtigd eenige inkomsten uit Borisallo te trekken.
2. „Tanialleai djangang ganan-i"; d.w.z. de vorst van Gowa
mag geen vrouw uit Borisallo huwen.
3. „Tanïrokaijangi basse asenna"; d.w.z. de vorst van Gowa
mag geen heffingen van de sawahs van Borisallo vorderen.
4. „Nalebbakangi lebbanna"; d.w.z. wat reeds door KaraEng
Borisallo vastgesteld is, mag door den vorst van Gowa niet gewijzigd worden.
i) D.t ilp.nl der overlevering moet onjuist zijn, daar tijdend Bela Poenranga
du islam in deze land- n nog niet was doorgedrongen.
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5. „Poennatakkaloeppa karaenga ataja apakainga; aapoenna
ataja takaloeppa karaenga apakainga," d.w.z. als de Vorst van
Gowa iets vergeet, mag ik (KaraEng Borisallo) hem herinneren,
en als ik (KaraEng Borisallo) iets vergeet, dat de Vorst van Gowa
mij heiïnnere.
Door bedoelde overeenkomst was Borisallo vrijgesteld van het
opbrengen van de zg. matapanai, een schatting die alle andere,
aan Gowa onderworpen of verbonden landen elke maand Ramadan zeven dagen vóór Lebaran aan den Vorst van Gowa
hadden op te brengen.
Om nog verder te toonen, hoezeer de verdiensten van Bela
Poenranga door den Vorst werden op prijs gesteld, werd de bevolking van Borisallo vrijgesteld van het verrichten van werkzaamheden op de ornamentsvelden van Gowa - - Londjoboko en
en Lantaboko —, terwijl, om steeds herinnerd te worden aan
het gesloten vriendschapsverbond, Bela Poenranga en Bela Montjong in overleg met den vorst van Gowa een groep sawahs in
kampoeng Galesong Timboro den naam geven van Londjoboko,
denzelfden naam dien o r n am en ts vel den van den vorst van Gowa
droegen. Deze sawahs werden door Bela Poenranga aan zijn broeder
Bela Montjong gegeven, doch van oudsher werden zij — en worden
zij n o g — bewerkt door het kanipoenghoofd van Galesong Timboro.
L a t e r e K a r a E n g s . Na Bela Poenranga volgden bestuurders,
die allen den titel van KaraEng droegen. Bij de bevolking zijn
thans nog de namen van de volgende KaraEngs bekend (het is
evenwel zeker dat er meer zijn geweest):
1. KaraEng Nisaocka, genaamd Manraboeki, een zoon van
Bela Poenranga,
2. KaraEng Bainea, een vrouw,
'à. Manrakkai daEng Leba, deze was gehuwd met de dochter
van KaraEng Manoedjoe, DaEng Mangelai, genaamd DaEng Sajoe,
4. Mannjangreri daEng Pasawi,
5- Mannoeroesi DaEng PaEwa,
6. Manrakkai DaEng Ngemba,
7. Mannjangreri DaEng Pasawi II,
8. Makkoetanang DaEng Kalalla,
9. Tamba DaEng Makkio (de huidige).
O p n e m i n g in h e t G o w a s c h e Rijk. Borisallo werd dus
tijdens Bela Poenranga „Palili", d.i. vazal van den Vorst van
Gowa. Onder KaraEng Nisaoeka, tijdens de regecring van KaraEng Toenibatta, Vorst van Gowa (die sneuvelde in den strijd
tegen Bone) werd KaraEng Borisallo lid van de Bate salapang
in de plaats van Galarang Batoewa, terwijl tegelijkertijd Galarang
Parang-Parang (Malakadji) en Galarang Tamamaocng (Mangasa)
als lid van de Batesalapaug vervangen werden door respectievelijk
KaraEng Manoedjoe en Galarang Soediang. Als reden van deze
vervanging wordt opgegeven, dat de Galarangs van Batoewa,
Parang-Parang en Tamamaoeng in den strijd van Gowa tegen
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Bone zieh liet ongenoegen van den Vorst van Gowa op den hals
haalden, weshalve hij hen ontsloeg als lid van de Bate salapang.
De T o do s a l a p a n g . Zooals boven reeds terloops werd medegedeeld, waren er in Borisallo negen todo of kiesbeeren. Zij waren
niet allen van gelijken rang; een drietal droeg den titel Oeloe
Todo (hoofd-todo), de overige zes waren gewoon „todo".
De drie Oeloe Todo waren :
1. DaEng Bontodjai, die als zoodanig optrad voor de kampoeng Boelo-Boelo ;
2. KaraEng Pannjikokang, die voor de kampoengs Man gem pang
en Pamolongang optrad ;
3. Galarang ParangloE, voor Galesong Wara en Pamandjengang.
Wanneer KaraEng Borisallo verhinderd was, konden deze hoofdtodo's hem representeeren bij den Vorst van Gowa, bij welke
gelegenheid ze een ambtskostuum mochten dragen.
De zes todo waren :
1. Galarang Borisallo; deze was gevestigd in kampoeng Pattallassang en werd later Soelewatang van Borisallo. Hij trad op
namens de kampoengs Pattallassang, Tjondo-Tjondo en Tonro
(Parigi).
2. KaraEng Alloekeke, namens de kampoengs Kabbaterasa,
Paunjangkalang en Gentoeng (Pattallassang).
3. KaraEng Kassi.
4. Galarang Galesong Timboro.
5. Galarang Bengo.
6. Galarang Tassese, mede optredende namens Gantarang Pangi.
De Galarang's van Bengo en Gantarang Pangi konden elkaar
vervangen, als een van hen verhinderd was. Deze negen todo
waren lid van den Hadat van Borisallo en hadden het recht den
KaraEng van Borisallo te benoemen en te ontslaan.
Door het Gouvernement werd in de samenstelling van Borisallo wijziging gebracht: de kampoeng Gantarang Pangi, die in
den Vorstentijd van Borisallo werd afgescheiden en rechtstreeks
onder den Vorst van Gowa kwam te staan, werd weer bij Borisallo gevoegd; kampoeng Gentoeng daarentegen werd aan Pattallassang toegevoegd, terwijl de kampoeng Tonro, die door den
Vorst van Gowa als belooning voor zijn diensten aan Bela Poenranga ten geschenke was gegeven, weer tot Parigi kwam te behooren. Kampoeng Tassese kwam te staan onder de bevelen van
KaraEng Manoedjoe.
De g a o e k a n g . De gaoekang van Borisallo is afkomstig uit
den tijd van Lao Poenranga, kwam vervolgens in handen van
diens 'opvolger Bela Poenranga en diens nakomelingen. De gaoekang bestaat uit:
1. een vlag ,,Baroemboengna Pattallassang" geheeten,
2. een klewang,
3. een dubbelgetande lans (poke pangka).
Alles wat tot de gaoekang behoort is sinds eeuwen bewaard
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in het buis van KaraEug Borisallo in Pattallassang. Volgens de
adat mag de gaoekang niet uit de kampoeng verwijderd worden,
omdat hij daar gevonden zou zijn. Tot op den huidigen dag
vindt men den gaoekang in gezegd huis opgeborgen ; alleen de
vlag werd in 1905 aan het Gouvernement uitgeleverd door den
toenmaligen KaraEng Boiïsallo, Manjangreri DaEng Pasawi. Men
beweert wel, dat de destijds uitgeleverde vlag niet de werkelijke
Baroemboengna Pattallassang is geweest, doch een daarvoor in
de plaats gestelde vlag, en dat de werkelijke ornamentsvlag zich
ook thans nog ten huize van KaraEng Borisallo bevindt. De inwoners van Borisallo en menschen van andere ressorten, die zich
nog beschouwen als oorspronkelijk tot Borisallo behoord hebbende,
komen geregeld eer bewijzen aan den gaoekang. Dan hebben
er feesten plaats en worden er karbouwen, geiten en kippen
geslacht.
Bijlage Vil.
Man o e dj o e.
O v e r l e v e r i n g . De adatgemeenschap Manoedjoe is vroeger
een klein maar machtig zelfstandig vorstendom geweest onder
een vorst, die den titel droeg van: Damping Bilalang. Zijn zetel
was in kampoeng Bilalang, die thans behoort tot het ressort van
het kampoenglioofd van Djandjang. De naam van den Dampang
Bilalang is niet meer bekend, evenmin als de namen van zijn
voorgangers. Ook is het niet bekend, wanneer de Dampong Bilalang regeerde; waarschijnlijk is dit gelijk geweest met andere
hoofden die den titel van Dampang droegen, zooals de Dampang
Komora in Polombangkeng, Dampang Bissoloro in Malakadji,
ca. Volgens de overlevering regeerden deze Dampangs vóór het
bestaan van het koninkrijk Gowa, of in ieder geval toen dit
rijk nog klein en weinig bcteekenend was en nog geen andere
rijkjes aan zich onderworpen had.
De overlevering zegt nu, dat een Vorst van Gowa, die er steeds
op uit was zijn rijk te vergrooten en zijn macht te versterken,
vernam, dat het rijk van Dampang Bilalang veel bosschen bevatte en daarom begeerenswaardig voor hein zou zijn. Door listen
trachtte hij zich liet bezit van het begeerde rijk te verzekeren,
hetgeen hem niet gelukte, daar Dampang Bilalang den Vorst van
Gowa niet als zijn heer wilde erkennen. Met behulp van een
zekeren Boto (Achlinoedjoem), een slimmen handlanger van den
Vorst van Gowa, gelukte het dezen eindelijk kennis te maken
en vriendschap aan te knoopen met een zoon van Dampang
Bilalang, wiens naam echter onbekend is. Langzamerhand rijpte
bij dezen het. plan zijn vader, Dampang Bilalang, te dooden, welk
plan hij na eenigen tijd ten uitvoer legde. Het graf van Dampang
Bilalang, waarover hieronder nog nader, bevindt zich thans nog
in kampoeng Bilalang (Djandjang). Ka den dood van zijn vader
werd hij in diens plaats door den Vorst van Gowa aangesteld,
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maar zijn titel werd veranderd in dien van KaraEng van Manoedjoe. Van dien tijd dateert liet bestaan van Manoedjoe als
een gebied, dat de suprématie van liet Gowasebe Rijk erkende.
Wanneer dit geweest is, is niet precies te zeggen; wel is het
waarschijnlijk, dat deze eerste KaraEng Manoedjoe nog niet tot
den islam bekeerd was. Met den Vorst van Gowa werd een overeenkomst gesloten waarin o.a. voorkwam: 1. De Vorst van Gowa
belooft zich niet te zullen bemoeien met bestuursaangelegenheden
in Manoedjoe; KaraEng Manoedjoe wordt door hem erkend en
de bevolking zal alleen aan de bevelen van KaraEng Manoedjoe
hebben te gehoorzamen ; 2. De Vorst van Gowa zal zich zonder
toestemming van KaraEng Manoedjoe geen enkel eigendom van
de bevolking van Manoedjoe mogen toeè'igenen.
Tn den tijd, toen liet vorstendom Manoedjoe zich vrijwillig
voegde bij de landen die reeds aan den Vorst van Gowa ondergeschikt waren, onderwierp ook Borisallo zich vrijwillig aan dezen
Vorst, zoodat voor de onderwerping van deze beide rijkjes geen
strijd behoefde te worden gevoerd. Na deze onderwerping geraakte de Vorst van Gowa in oorlog met den Lonio Maroesoe,
in welken strijd hij werd bijgestaan door KaraEng Borisallo en
KaraEng Manoedjoe, zoodat hij zijn vijand kon overwinnen. Vervolgens werd een krijg gevoerd tegen dan Ratoc Hapaja (Malakadji'i en KaraEng Pavigi, in welken oorlog KaraEng Borisallo
en KaraEng Manoedjoe wederom meevochten aan de zijde van
den Gowaschen Vorst. Ook deze beide rijkjes werden overwonnen.
De diensten van KaraEng Manoedjoe en KaraEng Borisallo in
dezen strijd waren zoo buitengewoon geweest, dat zij beiden uitgestrekte 'sawahs van den Yorst ten geschenke kregen als ambtsvelden. Deze ambtsvelden van KaraEng Manoedjoe zijn gelegen
in kampoeng Malikoena (Longka Parigi) en dragen den naam
„Toemanoedjoea" of „Papatintingang Batena Toemanoedjoea",
d.w.z. de plaats waar de vlag van de menschen van Manoedjoe
geplant werd tijdens den oorlog. De ambtsgronden, die KaraEng
Borisallo kreeg, zijn gelegen in kampoeng Djondjo (Parigi) en
heeten „Tocborisalïoa". De bedoelde sawahs kan men er tot heden
nog vinden, terwijl het bij de bevolking algemeen bekend is dat
zij behooren tot de ambtsvelden van KaraEng Manoedjoe en
KaraEng Borisallo. De ambtsgronden van KaraEng Manoedjoe zijn
eertijds door zekeren DaEng Eco verpacht en bevinden zieh
thans in handen van zekeren Dondo DaEng Sitoedjoe (kampoeng
Malikoe Malongka Parigi).
Na den dood van den eersten KaraEng Manoedjoe is Manoedjoe geruimen tijd zonder KaraEng geweest, daar de overledene
geen kinderen achterliet. Te dien tijde leefden er in Manoedjoe,
volgens de overlevering, zeven zusters, bloedverwanten van den
overleden KaraEng. Op zekeivn dag gingen deze zeven zusters,
wier namen onbekend zijn, naar de rivier Tjapa in de kampoeng
Eata om daar visch te gaan vangen. Onder de gevangen visschen
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(moemoeng) was er een van bijzondere grootte; zoo groot als een
volwassen varken. De gevangen vissclien werden door de jongste
zuster onder haar allen verdeeld, terwijl zij zelf liet grootste deel
nam. De grootste visch wilde men toebedeelen aan de oudste
zuster, doch deze gaf hein aan de jongste, die hem aannam en
in gelijke deelen onder de zusters verdeelde en haar eigen aandeel aan het volk schonk. Toen men zag, hoe schrander zij de
visch wist te verdeden, zoodat niemand overgeslagen werd, was
men zeer verbaasd, en vervolgens beraadslaagden de andere zusters
met de voornaamsten uit het land en met het volk en werd er
besloten dat de jongste zuster KaraEng van Manoedjoe moest
worden. Van deze vrouwelijke KaraEng Manoedjoe stammen ook
de huidige KaraEngs nog af.
G r e n z e n , h o o f d e n en k a m p o e n g s . Manoedjoe had in
vroegeren tijd andere grenzen dan tegenwoordig. In het Zuiden
grensde het aan kampoeng Panjambeang (Malakadji) ; in het
Oosten aan Patcne (Borisallo); in het Noorden aan het boseh Gantarangbatoc, en in het Westen aan het bosch Tambang (Bili-Bili).
KaraEng Manoedjoe had onder zijn bevelen eerst acht, later
zeven todo of kiesheeren, te weten :
1. Galarang Manoedjoe,
Parang] oE,
id.
2.
Pannjiingkokang,
id.
3.
Bontoparang,
id.
4.
Kaballokang,
id.
5.
Lata,
id.
6.
Mangempang en
id.
7.
Bilalang.
id.
8.
Tijdens de vrouwelijke KaraEng Manoedjoe woonden in het
ressort van den Galarang Lata vele rainpokkers en dieven, die
haar veel last bezorgden, waarom zij zich ontdeed van deze kampoeng en die afstond aan den Galarang Patjellekang. Puiten
deze zeven kiesheeren was er nog de Soelewatang, gevestigd in
kampoeng Manoedjoe. Hij trad op als plaatsvervanger van KaraEng Manoedjoe, wanneer deze verhinderd was. Verder woonde
in kampoeng Porong nog de Anronggoeroe Anakaraeng, de Anronggoeroe, die alle aangelegenheden betreffende afstammelingen
van den KaraEng van Manoedjoe had te regelen.
D e g a o e k a n g . Over den gaoekang van Manoedjoe weet
men nog het volgende te vertellen.
Tijdens Dampang Bilalang bestond hij uit een blaasroer, Boele
genaamd. De genoemde eerste KaraEng van Manoedjoe bood hem
als huldeblijk aan den Vorst van Gowa aan. Daarna kwam KaraEng Manoedjoe in het bezit van een nieuwen gaoekang, een
klewang (Sonri). Volgens de overlevering is deze klevvang gevonden
op den top Bataja (Saonglangi) ten oosten van kampoeng Boettamoendja. Bij dezen gaoekang behoorde een zwart-roode vlag,
afkomstig van den Vorst van Gowa, die de vlag aan KaraEng
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Manoedjoe geschonken had. Deze vlag werd in 1905 aan liet
Gouvernement ingeleverd. De Sonri (klewang) wordt thans bewaard
in liet huis van de moeder van den tegenwoordigen KaraEng
Manoedjoe in kampoeng Boettamoendja. Volgens de overlevering
mag deze Sonri niet ver van de Berang-rivicr verwijderd worden.
Van tijd tot tijd, wanneer deze Sonri geheel met roest bedekt
is, wordt zij schoongemaakt, hetgeen met allerlei ritueel en feestelijkheden als het slachten van karbouwen, dobbelen enz. gepaard
gaat, welke feestelijkheden zeven dagen worden voortgezet.
Zooals hierboven reeds werd medegedeeld bevindt zich het
graf van den door zijn zoon vermoorden Dampang Bilalang in
kampoeng Bilalang (Djandang). Het wordt als zeer heilig beschouwd,
niet alleen door de bewoners van Manoedjoe, doch door die van
heel Zuid-Celebes. Van heinde en ver komen zij er hun karbouwen
eu geiten offeren 1er verkrijging van geluk en voorspoed of tot
het inlossen van een afgelegde gelofte. Zóó sterk is in Manoedjoe
het geloof aan de heiligheid van dit graf, dat de inwoners voor
den bouw van hun huizen geen gebruik durven maken van het
overigens veel voorkomende, uitstekend daartoe geschikte, bilalang-hout.
Bijlage VIII.
F a r ig i.
In oude tijden was de huidige adatgemeenschap Parigi een zelfstandig vorstendom, waarvan de naam wijd en zijd bekend was,
daar het het eerste en voornaamste vorstendom in de bergstreken
was. Oorspronkelijk was Parigi eigenlijk niet de naam van een
kampoeng, doch van een berg gelegen ten noorden van kampoeng Djondjo. Dier stond, naar men zegt, de woning van den
KaraEng van Parigi, die door den Vorst van Gowa overwonnen
werd. Thans bevindt zich op deze plaats een offerhuisjc (saoekang), omdat men dit beschouwt als te zijn „Pa so Boetta", d.w.z.
het middelpunt van Parigi. De gaoekang van Parigi, genaamd
Lasikapa, een oebi van bijzonderen vorm, werd door een Gewaschen Vorst, men zegt Toemaparisi Kallonna, uit erkentelijkheid
voor betoonde hulp en dapperheid in den strijd tegen Parigi en
Sapaja, ten geschenke gegeven aan het hoofd van Malewang
(Polombangkeng); bij dezen gaoekang behoorde een vaandel, dat
later ook den naam'van Lasikapa heeft gekregen en dat, sedert
de eigenlijke gaoekang is verloren geraakt, als het voornaamste
ornament van den KaraEng van Polombangkeng wordt beschouwd.
De eerste KaraEng van Polombangkeng immers was een achterkleinzoon van genoemd hoofd van Malewang.
Volgens de overlevering werd Parigi eertijds bestuurd door een
vorst met den titel van Batara; vervolgens werd de titel Lao,
toen Dampang, Kare, en eindelijk KaraEng, ook wel genoemd
Ratoenna Toe Parigia.
Eens voerde een KaraEng van Parigi oorlog tegen den Vorst
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van (Iowa. De naam van dezen KaraEng Parigi is niet meer
bekend. Hij werd overwonnen door den Vorst van Gowa, ten gevolge van de bedrieglijke raadgevingen van Boto Lempangang,
die te voren door den Vorst van Gowa naar Parigi was gezonden
om vriendschap te sluiten met KaraEng Parigi. De door Boto
Lempangang toegepaste list om Parigi te overwinnen was dezelfde
als die hij gebruikte om KaraEng LoE ri Badjing te overwinnen,
nl. hij liet den berg, waarop de KaraEng gevestigd was, door de
bevolking aan weerszijden afgraven (aldus „het hoofd" en „de
voeten" van het land wegnemende), voorgevende, dat zoodoende
het land onoverwinnelijk werd voor welken vijand dan ook. Lateizou blijken, dat bet door de afgraving ontstane diepe ravijn den
ondergang van Parige ten gevolge zou hebben, want dit ravijn
verhinderde de bevolking van Parigi aan die zijden op te trekken,
terwijl de Gowasche vijanden aan de niet afgegraven zijde het
land binnendrongen.
Over den strijd die door KaraEng Parigi tegen den Vorst van
(Iowa gevoerd werd, bestaat ook nog een tweede lezing. In het
gebied van Parigi bestond lang geleden een vorstendommetje,
Boelo genaamd. Het werd bestuurd door iemand met den titel
Dampang ri Pangadjiang (een berg in het ressort van de huidige
Kampoeng Boelo heet nog Pangadjiang). Later werd de titel van
den bestuurder van Boelo veranderd in Kare, en nog later in
KaraEng. De KaraEng van Parigi, die door den Vorst van Gowa
overwonnen werd, was de vader van den toenmaligen KaraEng
Boelo en broeder van Karaeng Lombo (thans Sirondjong) en ook
van KaraEng' Kasepekang (dit werd later, toen een vrouw het
bestuur hierover kreeg, veranderd in Longka, omdat zij zich beschaamd gevoelde over den naam Kasepekang, hetgeen beteekent
„bekneld" en waarin men een toespeling meende te zien op het
vrouwenschaamdeel). Toen op advies van Boto Lempangang de
berg Parigi aan weerszijden afgegraven was en het ravijn gereed,
meende de Vorst van Gowa nog niet machtig genoeg te zijn om
Parigi te onderwerpen, en daarom zocht Boto Lempangang nog
een andere list. Hij ried den Vorst van Gowa om KaraEng Boelo,
zoon van KaraEng Parigi, te roepen en te trachten dezen te bewegen vriendschap te sluiten met Gowa. Reeds eerder toch had
Boto Lempangang getracht een ravijn te graven, zooals hij dat
later bij Parigi had gedaan, doch dit was niet gelukt, doordat,
wanneer men begon te graven, de stem van Balasapatina Boelo
(de geest die Boelo bewaakt) dit verbood aan de gravers. (Dit
is een typisch voorbeeld van het sterke bijgeloof der Makassaren
aan een goeden geest die bij elke kampoeng te vinden is en haar
bewaakt tegen onheilen ; voor deze geesten vindt men in bijna
elke kampoeng thans nog een of meerdere offerhuisjes o p ' d e
plaats waar de geesten geacht worden te verblijven, de saoekang.)
Nadat hij herhaalde malen vergeefs opgeroepen was, verscheen
eindelijk KaraEng Boelo voor den Vorst van Gowa en het ge-
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lukte dezen, met behulp v;.in Boto Lempangang, die allerlei sehoone
beloften en voorspiegelingeu deed, KaraEng Boelo over te balen
vriendschap met hem te sluiten. Daarbij beloofde KaraEng Boelo
naar Parigi terug te keeren met het Gowasche leger en daarmede
zijn vader, KaraEng Parigi, te gaan bestrijden. De Gowasche
troepenmacht legerde zich in kampoeng Lembang. Deze k;impoeog bestaat niet meer, doch was gelegen aan den zuidelijken
oever van de Djcnebcrang, nabij Kallere, op ongeveer drie KM.
afstand van Tanete. Daarna begaf' KaraEng' Boelo zich naar zijn
vader, KaraEng Parigi en deelde dezen mede, dat de Vorst van
Gowa den strijd met hem wilde aanbinden. Karaeng Boelo verzocht zijn vader liet land te verlaten met medeneming van den
gaoekang en andere kostbaarheden. KaraEng Parigi voldeed aan
liet verzoek van zijn zoon en trok naar kampoeng Sitjini en
vervolgens naar Polombangkcng. Zijn huis werd door KaraEng
Boelo tot op den grond verband, waarna KaraEng Boelo iemand
liet dooden, wiens hoofd vervolgens aan den Vorst van Gowa,
die zich met zijn legers nog steeds in Lembang bevond, gebracht
werd onder mèdedeeling, dat dit het hoofd was van KaraEng
Parigi door KaraEng Boelo zelf gedood, door welk bericht de
Vorst zich zeer verheugd gevoelde. Vervolgens trok hij 1113t zijn
legers Parigi binnen. Allen, die met hun troepen den Vorst geholpen hadden, zooals KaraEng Manocdjoc, Belapoenranga, DaEng Palangga en Galarang Samata, werden voor hun verdiensten
met savvahs in Parigi beloond. Deze sawahs kregen den naam
„Pappatintingangbate", d.w.z. de plaats waar het vaandel geplant
werd tijdens den oorlog. Volgens de overlevering kreeg ook
Galarang Tjambaja uit het ressort van Galarang Tombolo een
sawah in Parigi,'hoewel hij niet mede ten strijde was getrokken;
waarschijnlijk was dit omdat Galarang Tjambaja toen tot de
voornaamste hoofden behoorde. Zoo kreeg ook KaraEng Batoepoete van den Vorst zeven petak's sawah, genaamd Sapaja, hoewel het ook niet zeker is dat hij den Vorst naar Parigi gevolgd was.
Nadat Parigi overwonnen was, wenschte de Vorst van Gowa,
dat KaraEng Boelo zijn zuster, genaamd Bombongkoasa, naar
het huis van den Vorst zou brengen. Eerst hadden KaraEng
Boelo en zijn zuster hiertegen bezwaren, maar eindelijk zwichtten
zij voor het herhaalde verzoek, verlieten kampoeng Boelo en
trokken met den Vorst en zijn legers mede naar Gowa. Onderweg
kwam bij hen meermalen de gedachte op weer naar hun land
terug te keeren, daar zij bevreesd waren dat de Vorst hen zou
misleiden, maar de vriendelijke en aanmoedigende woorden van
den Vorst weerhielden hen telkens van terugkeer. Zoo zeide de
Vorst onder andere: „Talamangeako tjadi tainangedjako lompo",
d.w.z. „gij gaat niet naar Gowa om een nietig en onbeteekend
mensch te worden, doch om een voorname persoon te worden".
Eiken keer, als de gedachte aan terugkeer bij KaraEng Boelo
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weer opkwam, hield hij stil en maakte plannen om amok te
maken, doel) telkens spoorde de Vorst liem weer aan om toch
mede te gaan. Aan de plaatsen nu, waar KaraEng Boelo stilhield en waar de plannen van verzet tegen den Vorst bij hem
oprezen, werden door den vorst namen gegeven, welke in overeenstemming waren met de minder vriendschappelijke voornemens
van KaraEng Boelo. Zoo kreeg b.v. kampoeng Romangpolong
haar naam, omdat op die plaats bij KaraEng Boelo de gedachte
opkwam om zijn zuster te onthoofden, daar het naar zijn meening
beter was dat zijn zuster dood was, dan dat zij naar het huis
van den vorst ging. Hij trok zijn kris reeds, doch werd toen
door den vorst bepraat, waarop hij van zijn voornemen afzag.
Het bosch nu, waar een en ander zich afspeelde, werd genoemd
Romangpolong, d w.z. het bosch waar geslacht wordt (waar men
iemand wilde slachten). Toen KaraEng Boelo en zijn zuster
eindelijk in Gowa aankwamen, verbleven zij in 's vorsten woning,
en niet lang duurde het, of de Vorst van Gowa deed Bombongkoasa huwen met KaraEng Polombangkeng. Toen KaraEng Po
lombangkeng zijn echtgenoote naar zijn land voerde, ontmoette
zij daar haar vader, den gevluchten KaraEng Parigi. Beiden
bleven tot hnn dood in Polombangkeng en werden daar begraven.
De meergenoemde KaraEng Parigi had een zuster, genaamd
KaraEng Botobarani, die bij haar broer inwoonde. O]) zekeren
keer was KaraEng Botobarani plotseling zwanger zonder dat men
wist wie de oorzaak daarvan was. Een ieder was verwonderd,
daar KaraEng Botobarani immers streng bewaakt werd in het
huis van KaraEng Parigi. Toen zij door haar broer ondervraagd
werd, verklaarde KaraEng Botobarani dat zij niet wist wie haar
zwanger gemaakt had, en zij bezwoer hem dat zij nooit omgang
met een man gehad had. Wel deelde zij mede, dat sinds geruimen tijd een groote vlieg, laoeloeng geheeten, haar lastigviel
en o]) haar neerstreek en ook meermalen onder haar sarong
kroop. Nu was KaraEng Botobarani in het bezit van een karbouw van buitengewone afmetingen. Zijn horens hadden een
dikte van een rolkussen en waren twee vadem lang. Op deze
karbouw streek altijd een vlieg neer en men meende nu dat dit
de vlieg was, die KaraEng Botoborani altijd lastig viel. De
karbouw kreeg toen den naam Tambalaoeloeng, d.w.z. groote
vlieg die door een slag met de vlakke hand wordt weggejaagd,
duidende op het verjagen van de vlieg door KaraEng Botobarani
wanneer deze haar lastig viel. (Opmerkelijk is, dat niet de vlieg,
doch de karbouw, waarbij de vlieg als het ware behoorde, den
naam Tambalaoeloeng kreeg.) De karbouw Tambalaoeloeng is
tot op den huidigen dag niet alleen in Makassaarsche streken
bekend, doch ook ver daarbuiten. Tn menig moeras wijst men
de sporen aan van de plaatsen, waar Tambalioeloeng gerust heeft
en zich in de modder wentelde. Ook vertelt men, dat, wanneer
KaraEng Parigi of zijn zuster een tekort aan zout hadden, de
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menschen op den rug van Tambolaoeloeng manden laadden op
een lastzadel, waarna de karbouw zich zonder geleide alleen op
weg begaf naar de zoutpannen van Panampoe (Tallo-Makassar)
of naar die van Toeratea (Djeneponto). In de kampoeng Songkolo
(BorongloE) wijst men een groot gat aan als de plaats, waar
Tambalaoeloeng overnachtte op zijn tocht naar de zoutpannen.
De karbouw Tamalaoeloeng had een zuster, die TjongkoloE,
alias Lamedjing, heette. Heide karbouwen waren even groot en
stierven op den berg nabij kampoeng Patoekoc (Gantarang-Garassi);
anderen zeggen (lat de karbouw Tambalaoeloeng stierf op den
berg Tanetelangiri, op de grens van Asana en Borisallo. Van de
karbouw TjokoloE zijn verder geen bijzonderheden meer bekend.
Toen KaraEng Parigi vernomen had, dat zijn zuster zwanger
was, gebood hij haar liet land te verlaten. Daarop trok Botobarani
naar den berg Batoeganrang, thans Sitjini geheeten. Daar bouwde
men een huis voor haar, want vandaar kon zij haar geboorleland
zien. Daarom kreeg deze berg den naam Sitjini (zichtbaar, nl.
Parigi). Later verliet KaraEng Botobarani haar woning op Sitjini
en wilde zich gaan vestigen op den Berg Tinggiballa (Malakadji).
Op weg daarheen verbleef zij eenigen tijd in kampoeng Batoepoete
(Malakadji) en beviel daar van een zoon, die later KaraEng Sapaja
(Malakadji) zou worden en den naam Hamboe Taoebarani droeg.
Volgens de overlevering bevindt zich in kampoeng Batoepoete
een platte steen (batoe napara), waarop zichtbaar de indruk van
het hoofd van het kind, dat daarop rustte direct na de geboorte.
Niet zeker is het, waar Botobarani begraven werd. Sommigen
wijzen den berg Tinggiballa als de plaats aan, anderen noemen
Sapaja. KaraEng Botobarani had een zuster, genaamd Noese DaEng
Sarombe; deze werd later KaraEng van Toeroengang (Mani piSindjaï), en van haar wordt de huidige KaraEng Toeroengang
gezegd af te stammen.
Ten tijde van KaraEng Parigi, die door den Vorst van Gowa
werd overwonnen, woonde in Gantara.ng Garassi een oorlogzuchtig
en dapper man, genaamd KaraEng Likoepantjing. Volgens velen
zou hij een broeder zijn van den KaraEng van Parigi. Hij bestuurde een zelfstandig rijkje. Het was bekend, dat zijn gedrag
zeer wreed was. Eens bracht hij een bezoek aan zijn vriend
KaraEng Paitana (Djeneponto). Door de gesprekken van de menschen
daar over zijn gedrag voelde liij zich beleedigd ; hij werd nl.
door KaraEng Paitana op een feestmaaltijd onthaald, en toen die
afgeloopen was wierp KaraEng Likoepantjing de door hem gebruikte, nu leege, borden weg; de menschen, die dat zagen,
fluisterden onder elkaar, dat KaraEng Likoepantjing in zijn
land niet gewoon was borden te gebruiken, doch dat men daar
slechts van pisangbladen at en deze natuurlijk na afloop van
den maaltijd weggeworpen werden. Daar KaraEng Likoepantjing
zich door deze gesprekken beschaamd gevoelde, nam hij zich
voor geducht wraak te nemen. Daartoe noodigde hij Kara31
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Eng Paitana uit een tegenbezoek te zijnen huize te komen
brengen, aan welke uitnoodiging KaraEng gehoor gaf. Toen
KaraEng Paitana met twintig vrienden on volgelingen ten huize
van KaraEng Likoepantjing verscheen, werden allerlei gerechten
en palmwijn opgediend. De gerechten werden gebracht op
pisang-bladen, terwijl de palmwijn zich bevond in dunne bamboekokers, waaraan scherpe punten gemaakt waren. Voordat
de maaltijd een aanvang nam, verklaarde KaraEng Likoepantjing
aan de gasten, hoe in zijn land de gewoonten waren bij feestelijkheden. Ieder nam een bamboe, gevuld met palmwijn in zijn
hand en wanneer KaraEng Likoepantjing dan zeide „drinkt", dan
hief men de bamboe naar zijn mond, terwijl de menschen, die
vóór elk der gasten geplaatst waren, elk een hamer ophieven en
wanneer dan KaraEng Likoepamjang voor de tweede maal zeide
„drinkt allen", moesten allen den wijn in hun mond laten vloeien.
De maaltijd nam een aanvang en toen KaraEng Likoepantjing
voor den tweeden keer sprak: „Drinkt allen" en de gasten de
bamboekokers naar hun mond brachten, sloegen de vóór hen
geplaatste personen (metgezellen van den gastheer) niet hun zware
hamers op de bambockokers, zoodat de scherpe punten in de kelen
der gasten drongen en allen onmiddellijk stierven. Dit was de
wraak van KaraEng Likoepantjing voor de hem aangedane belcediging.
Toen de Vorst van Gowa KaraEng Parigi overwonnen had,
hoorde hij van een rijkje, waar een dapper en wreed man regeerde, KaraEng Likoepantjing genaamd. Onmiddellijk zond hij
Boto Lempangang naar KaraEng Likoepantjing om dezen te
verzoeken vóór hem te verschijnen. Hoewel KaraEng Likoepantjing eerst weigerde, wist Hotolenipangang hem eindelijk te overreden aan het verzoek te voldoen. Toen KaraEng Likoepantjing
voor den Vorst verscheen, beval deze hem te dooden, doch het
bleek dat KaraEng Likoepantjing onkwetsbaar voor wapens was.
Verscheiden malen stak men hem met een kris en trachtte men
hem zelfs te onthalzen, doch geen wapen deerde KaraEng Likoepantjang en hij bleef ongekwetst. Eindelijk zag men kans hem
den hals te binden met zijn eigen broekriem en toen men dezen
met kracht aantrok stierf KaraEng Likoepantjing. Volgens de
overlevering is de kroon (saloko) van de vorsten van Gowa afkomstig van KaraEng Likoepantjing. Na den dood van dezen
werd de kroon door den Vorst in bezit genomen. Eerst toen dit
gebeurd was, voelde de Vorst van Gowa zich tevreden, want
thans waren alle kleine rijkjes aan zijn macht onderworpen.
Toen KaraEng Parigi, die door den Vorst van Gowa overwonnen
was, overleed, wilde de Vorst geen nieuwen KaraEng over Parigi
aanstellen. Zijn bedoeling was Parigi's macht geheel te breken
en het te maken tot een geheel onderworpen land, opdat geen
gevaar zou dreigen, dat nog eens geprobeerd zou worden zich
vrij te maken van de Gowasche överheersching. Daarom be-
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lastte de Vorst den voornaanisten onder de hoofden in Parigi,
met den titel van Anronggoeroe Djondjo, met het bestuur over
Parigi. De eerste Anronggoeroe Djondjo was de zoon van den
overwonnen KaraEng Parigi en heette Bakkarang DaEng Manai.
Over het geheele voormalige Parigi kreeg hij het bestuur.
K a m po e n g - i n d e e l i n g . Tijdens liet Gowasche Vorstenbestuur was de bestuursindeeling in Parigi als volgt:
1. Anronggoeroe Djondjo stond aan het hoofd van kampoeng
Djondjo.
' 2 . KaraEng Sirondjong had onder zich de kampoengs Sirondjong, Bontopanno (behoort nu tot Longka), Tanete. Madjannang.
In deze laatste kampoeng woonde Anronggoeroe Paloeloe, die
belast was met het verzorgen en schoonmaken van den gaoekang,
een zwaard („Soedang").
3. KaraEng Longka met de kampoengs Longka en PadangMaloeloe onder zijn bevelen.
4. KaraEng Boelo aan het hoofd van kampoeng Boelo (behoort
thans tot het ressort van KaraEng Sirondjong).
5. KaraEng Lembang of Lembangpanai bestuurde de kampoeng
Lembangpanai (deze kampoeng valt thans binnen het ressort van
KaraEng Gantaranggarassi).
6. KaraEng Boeloetana aan het hoofd van de kampoengs Boeloetana, Bontoleroeng, Patapang en Lombasang.
7. KaraEng Gantaranggarassi met onder zich de kampoengs
Gantarang Mamampang, Datara, Sanggiringang en Matanna.
8. KaraEng Tonrokombang, kampoenghoofd van Tonrokombang
(deze kampoeng behoort thans tot Manimbahol).
9. KaraEng Manimbahol met de kampoeng Manimbahol of
Sampeang.
10. Galarang Teko met de kampoeng Raoelo onder zijn bevelen.
De bevolking van de beide laatstgenoemde kampoengs was
niet inheemsen in Parigi; zij was afkomstig respectievelijk van
de kampoengs Manimbahol en Teko in Manipi (Sindjai) ; toen zij
zich in Parigi gevestigd had gaf zij aan haar nieuwe kampoengs
de namen van haar oude woonplaatsen.
Tijdens het Gowasche Vorstenbestuur sloten KaraEng Boelo,
KaraEng Longka en KaraEng Lembangpanai een bondgenootschap
en werd KaraEng Longka als de voornaamste aan liet hoofd
hiervan gesteld. Ontstonden er geschillen tussclien de bevolking
der verschillende kampoengs, dan was het KaraEng Longka die hen
weer tot overeenstemming trachtte te brengen. Eerst als dit niet
lukte, werd de zaak aan den Vorst van Gowa voorgebracht. Als
vertegenwoordiger van den Vorst van Gowa trad in de kampoengs
Manimbahol, Raoelo en Barombong, KaraEng Barombong op, die
in kampoeng Barombong een groot sawah complex bezat. Zeer
waarschijnlijk zijn dit ambtsgronden geweest, maar na de vestiging
van liet Gouvernement kwamen zij in handen van den Matowa
Barombong. Thans zijn bedoelde sawahs door den Matowa Baro-
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mbong aan verschillende menschen in pand gegeven voor een totaal
bedrag van omstreeks f 200.
In de kampoeng Djondjo is een priester (pinati) gevestigd, die
belast is met de regelen van de saoekang-plechtigbeden in Parigi
en de sawah-bewerking. Deze pinati beeft tot op den huidigen
dag een petak sawah, genaamd Pangnganreanna, als ambtsveld.
Bijlage IX.
K a r o e w i s i.
De adatgetneensebap Karoewisi stond tijdens bet Gowascbe
Vorstenbestuur niet onder één hoofd; een KaraEng Karoewisi
met tot ressort de kampoengs Karoewisi, Djongaja, Balangbaroe,
Goesoeng en Rappotjini werd eerst door liet Gouvernement aangesteld, ü e kampoeng Karoewisi heeft thans een kampoengbuofd
met den titel kepala, wiens ressort omvat de kampoengs Karoewisi,
Sinridjala, Tamadjene, Sangkarabara, TaEng en ßontolaboea.
Tijdens bet Vorstenbestuur voerde iemand met den titel KaraEng
Karoewisi (waarschijnlijk een afstammeling van den eerstijds zelfstandigen vorst KaraEng Sinridjala) bet beheer over de kampoengs
Karoewisi, Sinridjala, Sangkarabara en Bontolaboea, terwijl hij
later de bevelen had op te volgen van KaraEng Mangepe Anronggoeroe Lompowa Toebontoalaka. De kampoeng Tamadjene, die
thans valt in bet ressort van bet kampoenghoofd van Karoewisi,
stond rechtstreeks onder de bevelen van den Vorst. Ook de
kampoeng Djongaja stond rechtstreeks onder de bevelen van den
Vorst. Deze bevelen werden namens den Vorst gegeven door den
Djoeroebahasa, evenals ook in kampoeng Balangbaroe. Deze
Djoeroebabasa was, niet zooals zijn naam zou doen vermoeden,
een tolk, doch o. m. belast met het overbrengen van brieven van
den Vorst aan den Gouverneur. Hij was in bet bezit van vier
sawabs als ambtsvelden, genaamd Seko en gelegen in kampoeng
Batoewa; thans vormen zij de ambtsvelden van het kampoenghoofd van Goesoeng.
Bij de vestiging van het Gouvernement werden de kampoengs
Djongaja, Balangbaroe, Kaloekoeang, Bontotanga en Sappaboelo
onder één kampoenghoofd gesteld; eerst in 1920 hwaui hierin
verandering en kreeg kampoeng Djongaja zijn kampoenghoofd.
De kampoeng Goesoeng, welke thans omvat Goesoeng, DaEng
Pasawi (een zandbank eigenlijk in de Berang, aldus genoemd
naar een familielid van den KaraEng van Borisallo, dat daar ter
plaatse vermoord werd), Gontang en Tandjong Boenga, stond
vroeger rechtstreeks onder den Vorst van Gowa; namens dezen
werd daar het bestuur uitgeoefend door iemand met den titel van
Djannang. De voornaamste taak van dezen Djannang was het
bewaken en verzorgen van de in de kampoengs Goesoeng en
Gontang zeer talrijke klapperboomei} welke toebehoorden aan
den Vorst.
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De kampoeng Rappotjini, welke thans onder een Anronggoeroe
staat en omvat de kampoengs Rappotjim, Pjilalang Boeloekomba, Boewakana, Bontolanra, Bontobantoeng Gotong Goesoeng en
kampoeng Parang, stond eertijds ook rechtstreeks onder den
Vorst van (Iowa, die zich liet vertegenwoordigen dooreen daar
gevestigd familielid met den titel van KaraEng Rappotjini, welke
in de eerste plaats voor het beheer van de sawahs Rappotjim
zorg te dragen had. Tijdens het Vorstenbestuur was er ook reeds
een Anronggoeroe Rappotjini, wiens werkzaamheden daarin bestonden, dat hij bij reizen van den Vorst dezen vergezelde en
dan te zorgen had voor de maaltijden van den Vorst en zijn
rcisgenooten.
Bijlage X.
H o r o n g 1 o E.
In onde tijden, aldus de overlevering, was de adatgemeenschap
BorongloE een zelfstandig en uitgestrekt gebied. Het was in twee
doelen verdeeld, nl. het eigenlijke BorongloE en Songkolo. In
BorongloE regeerde destijds een vrouw, die den titel Baoe droeg.
Over de afkomst van deze Baoe wordt het volgende ver eld
Op zekeren dag brak een zwaar onweder over BorongloE los;
de bliksemflitsen waren niet van de lucht Toen alles weer tot
rust kwam, ontdekte men in een bosch ten Westen van kampoeng
Songkolo, dat daar als plotseling uit den grond gerezen een
groot en geheel ingericht huis stond Het bestond uit zeven
vertrekken en in één daarvan bevond zich een jonge sclioone
vrouw die in baar ééne band een vlag hield (die den naam
Tampeng Pakkere" kreeg) en in de andere een aan weerszijden
scherpe badik. De scheede van de badik was geheel van goud;
de rins-en er omheen waren van gebrand goud en zoo dik a s
een kindervuist; ook het gevest was van gebrand goud, evena s
de schoen van de scheede. Deze vrouw werd beschouwd als
Toemanoeroeng (uit den hemel neergedaald) en door de, toen
noo- weinig talrijke, inwoners tot vorstin verheven. Haar naam
was Saoenia. De plaats waar zij neerdaalde werd genoemd Sokkolia d.w.z. de met geluk begunstigde. Later werd dit veranderd
in Songkolo. Veertien dagen nadat Saoenia in BorongloE was
»•ekomen, bemerkte zij plotseling dat zij zwanger was. Driejaren
duurde deze zwangerschap, waarna haar een zoon geboren werd,
die men Dato Toeinakkana Taoe Labbaka Songkona noemdeToen bij geboren werd, aldus het verhaal, werd plotseling het
buis zeer helder verlicht, zonder dat er echter een lamp brandde.
Toemakkana Taoe Labbaka Songkona, die ook wel genoemd
wordt Mangalla Kami, werd onder leiding van zijn moeder belast met liet bestuur en droeg in die functie den titel Goentoeroe
Mangoelappaka, d.w z. „eeuwigdurende donder". Goentoeroe Mangoelappaka huwde niet Sadalle, een zuster van den Lagoeroeda
(hoofd) van Lassang in Polombangkeng. Zij was de tante van
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den eersten Dampang van Lassang, die dezen Lagoeroeda, zijn
vader, opvolgde in het bestuur over Lassang. Uit'het huwelijk
van Goentóeroe Mangoelappaka en Sadalle sproten twee zoons
voort, die beiden een ressort kregen; de oudste vestigde zich
in Songkolo, de jongste in BorongloE, beiden den titel Dampang
dragende. Destijds droeg BorongloE nog den naam Borong, d.w.z.
verzameling, bijeenkomst. Later, toen het land dichter bevolkt
was, kreeg het den naam BorongloE, d.w.z. grooter verzameling.
Toen Goentóeroe Mangoelappaka en zijn moeder Baoe zagen,
(lat de beide zonen reeds zelfstandig het bestuur in Borong en
Songkolo konden voeren, besloten zij zich uit de wereld terug
te trekken. Daarom verzamelden zij alle inwoners van Borong
en Songkolo, en terwijl zij beiden op een grooten steen gezeten
waren, deelden zij aan de menigte mede, dat zij de aarde wilden
verlaten. Op dat zelfde oogenblik brak een vrecselijk onweder
los, een bliksemstraal trof den steen waarop beiden gezeten
waren, en Baoe en haar zoon Goentóeroe Mangoelappaka waren
verdwenen. Om die reden is van geen van beiden een graf te
vinden. De steen waarop Baoe en Goentóeroe Mangoelappaka
gezeten hebben bevindt zich thans nog in kampoeng Songkolo.
Men heeft er een offerhuisje (saoekang) gebouwd, waar de bewoners van BorongloE noch vaak hun offer komen brengen.
De woonplaatsen van de beide bovengenoemde Dam pangs,
zoons van Goentóeroe Mangoelappakka, waren Parangbanoevva en'
Songkolo. Het graf van Dampang BorongloE vond men vroeger
in Padja Solong, nabij kampoeng Parangbanoewa. Het is thans
door bosch overwoekerd en niet meer precies aan te wijzen.
De plaats van het graf van Dampang Songkolo ligt thans in de
Berang-rivier. Niets is er meer van over, doch de juiste plaats
weet men nog aan te wijzen.
Na hun dood werden beide Dam pangs vervangen door hoofden
met den titel Kare. Van deze Kare's is niets meer bekend. Slechts
van één, Kare Parappa, weet men nog, dat de bevolking hem later
Galarang Songkolo noemde, en over hem bestaan verschillende
verhalen, zooals hieronder zal blijken. Waarschijnlijk is hij de
eerste Galaraug van Songkolo geweest. Kare Parappa leefde ten
tijde van dien Vorst van Gowa, die Toemenanga ri Papangbatoena heette. Eens trok Kare Parappa op verzoek van den
Vorst van Gowa, te zamen met Galarang Lassang, ïjamangko
geheeten, ten strijde naar Padang (Sumatra). Zij behaalden daalde overwinning, en op hun terugtocht voerden zij uit Padang
zaden van den djati-boom mede in een steen en watervat (martavaan), waar men onderin de vezels van een klapperdop had gelegd.
Deze djati-zaden werden uitgeplant in kampoeng Tambakola (Lassang) en in BorongloE. Dit is, naar men zegt, de oorsprong van
de djati-bosschen in dezestreken. Het watervat en de klappervezels
bevinden zich nog steeds in handen van Djolobang, Goeroe van
Lassang. Lenigen tijd later was Kare Parappa den Vorst van Gowa
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Toemenanga ri Pappangbatoena behulpzaam bij zijn strijd m
Tambora (Soembawa). Kare Parappa sneuvelde hier, en op verzoek van KaraEng Sanrabone, die zeer bevriend was geweest me
Kare Parappa, werd zijn lijk in Sanrabone begraven. Men vindt
het graf op de begraafplaats der KaraEng s van Sanrabone Daar
KaraEng Sanrabone bevriend was met Kare Parappe, nam hij bij
diens overlijden de badik, die te gelijk met de vorstin Toemanoeroeng (Baoe) van BorongloE uit den hemel was gedaald 1 bans
moet deze badik zieh bevinden in banden van KaraEng Kaballokang in Bontonompo, die een afstammeling zou zijn van genoemden KaraEng Sanrabone. De eveneens uit den hemel nedergedaalde vlag Tampeng Pakkere is zoekgeraakt; m den strijd
van Kare Parappa tegen Maros werd zij door de menschen van
Maros geroofd.
„
. .,
a
Uit het bovenstaande is dus gebleken, dat BorongloE en Songkolo een zelfstandig gebied vormden met twee nauw verwante
hoofden. Dit duurde zoo tot den tijd, dat Garantjing DaEng
Malala alias Bapa Ponto Galarang van Songkolo en zijn zoon
Apabang, Galarang van BorongloE was. Deze beide Galarangs
werden door den Vorst van Gowa Koemala ui hun ambt ontzet
en tot hun dood in de gevangenis opgesloten te zamen met den
toenmaligen Galarang Mangasa, omdat zij zieh schuldig hadden
gemaakt aan opstand. Tijdens de afwezigheid van den Vorst die
in Bonthain vertoefde, hadden de drie Galarangs mat KaraEng
Borong, regent van Tanralili (Maros) een complot gesmeed en
hem aangespoord een inval in Gowa te doen teneinde zich meester
van den troon te maken. Zij waren van meening, dat niet de
Vorst, doch KaraEng Borong, afstammeling van Sangki ang, de
pseudo Batar Gowa, recht had op het rijk Gowa. Het gebied van
Galaran- Songkolo werd als zelfstandig ressort opgeheven, daar
Galarang- Songkolo, de oudste zijnde, als de voornaamste opsteker
van den opstand werd beschouwd; zijn ressort werd bij BorongloE
->evoe«-d Verder werd door den Vorst van Gowa en zijn H dat
benaald ' dat de afstammelingen van de drie opstandige Galarangs
tot in het zevende geslacht geen enkele functie zouden mogen
bekleeden Dit is in geheel Gowa bekend, en bij verkiezingen is
men dit verbod nog steeds indachtig, daar alle Gowareezen de
handelingen der drie Galarangs zeer minderwaardig vinden.
De Galarang van Mangasa, Manjereang daEug Serang, van
wien hier sprake is, was niet afkomstig uit Mangasa, doch uit
Tombolo, kampoeng Kasomberang (Pao-Pao). Hij was de broeder
van DaEng Djannang, moeder van zekeren Daeng Maroeppa, die
de vader was van het tegenwoordige kampoenghoofd Samata.
Volgens de overlevering zou BorongloE voorheen zeer uitgestrekt
zijn geweest. De grenzen waren de volgende: Een lijn werd getrokken van de noordzijde van kampoeng Sailong (Samata) naar
het zuiden (kampoeng Tamboengbaoeta-Pattiro-Songkolo) tot nabij
Parangbanoewa (oostpunt van kampoeng Tallang-Tallang-Pallanga)
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naar Birang-balang (Limboeng) en vervolgens tot Tammatjina
(Limboeng). Doze lijn vormde de scheiding tusschen Songkolo
en BorongloE. Ten Oosten van de lijn lag Songkolo, ten Westen
BorongloE. De grens van BorongloE liep verder van kampoeng
Sailong naar het Westen tot Tamalate (de heuvel Tinggiume bij
kampoeng Katangka), vervolgens verder naar Pandang-Pandang
(Mangasa); vandaar over de Berang rivier naar kampoeng Lambengi (TaEng), Manjampa (Tetebatoe) en van hier naar Allatappampang en Bontorea (Pallanga), waar de grens een riviertje
volgde naar Parangmalengoe, Koendjoengmange (Limboeng) om
vandaar naar het Zuiden te Buigen naar kampoeng Pannoedjoeang
en Tammatjina, waar de grens vervolgens weer naar het Westen
boog naar Garagantie en Kalaserena (Bontonouipo) en vandaar
naar het Oosten van Palleko en kampoeng Manoeng koki (Po
lombangkeng, Takalar). De grens van Songkolo, van Tammatjina
uitgaande, liep naar het Oosten naar kampoeng Mangalleataoe,
vervolgens naar Kekoelantoebengisi (Polonibankeng), van hier
naar Komara en Bissoloro (Malakadji), dan naar het Noorden
naar Tokka, Lata, Bentengradjaja, Koendjoeng, Bontoparang
(Manoedjoe), van hier naar het' Westen naar Tona-Tonasa en
naar den top van den berg Bonglangi, en dan naar Lambatapole,
Djapmg, Bontosoengoe en Sailong, vervolgens in oostelijke richting naar Pomangpolong, de oostpunt van Patjinongang; van hier
naar kampoeng Tombolo, het moeras Bisel èn den oostkant van
Katangka, en van hier naar den heuvel TinggimaE (kampoeng
Tamalate).
Volgens de bewoners van BorongloE zijn de ornamentsvelden
Londjoboko, Lantaboko, Tjampagaja en Balinapara, die in het
bezit van den Vorst van Gowa waren, oorspronkelijk afkomstig
van Galaräng Songkolo en wel van Goentoeroe Mangoelappaka.
Ongeveer ten tijde van Kare Parappa werden zij aan den Vorst
van Gowa afgestaan om onbekende redenen. Galarang BorongloE
bezat vroeger ook een ornamentsvlag, genaamd „Bakkana BorongloE". In 1905 werd deze aan het Gouvernement uitgeleverd. Een
anderen gaoekang bezat BorongloE niet meer.
Eertijds waren er in BorongloE vier voorname hoofden, den
titel Bate (hagende. Het waren:
1. Taoetowa Parangbanoewa;
2. Taoetowa Pakatti;
3. Taoetowa Palangiseng ;
4. Taoetowa Borong. De Taoetowa Borong was gevestigd in
kampoeng Pattiro (Song- kolo); zijn ressort was dus een ander
dan de kampoeng Borong in BorongloE. Bedoeld ressort is reeds
lang opgeheven. Tijdens het Gowasche vorstenbestuur werd er van
BorongloE gesproken als Appoe Ebate met Samata, d.w.z. als bij
elkaar behoorendc, als tweelingen. Bij feestelijkheden zaten Galarang
Samata en Galarang BorongloE ook vlak naast elkaar (Mak.: Abbali
Empo). Toen de ornainentsvlag van Songkolo nog niet door Maros
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was geroofd, werd deze (Tampeng Pakkere) op feestelijkheden van
den vorst van Gowa steeds te zamen met de vlag van BorongloE
(Bakkana BorongloE) gedragen. Men noemde beide vlaggen te
zamen Remba-Rembaja (tweelingen) of ook wel Boentingberoewa
(jonggehuwden).
Zooals bekend is en uit de nota over Samata eveneens blijkt,
maakte BorongloE in later tijd deel uit van het ressort van den
Galarang van Samata. Wanneer BorongloE daarbij gevoegd werd,
is niet bekend. Later, ouder den Vorst KaraEng Toemailalang n
Kakowasana, weid BarongloE weer afgescheiden en een zelfstandigressort onder een Galarang.
hi kanipoeng Parangboewana vindt men het graf van DaEng
Djannang, moeder van KaraEng Data. DaEng Djannang zou de
dochter zijn geweest van een der Aroepitoe van Bone en naar
Songolo zijn verhuisd, waar zij door Galarang Songkolo opgevoed
zou zijn. Later huwde zij, zegt men, met den vermeenden Batara
Gowa, Sangkilang, uit welk huwelijk KaraEng Data geboren werd.
Het graf van DaEng Djannang wordt door de inwoners van
BorongloE en Songkolo zeer vereerd.
Bijlage XI.
De P a t a n g b i r a n g .
Toen de Vorst van Gowa KaraEng Toenibatta oorlog voerde
in Bone, sneuvelde hij in den strijd, en zijn lijk bleef op het
slagveld achter, daar zijn legeraanvoerders en manschappen, die
overgebleven waren na de verwoede gevechten, ijlings op de vlucht
geslagen waren, met achterlating van hun vorst. Daarop beraadslaagden vier Bonesche hoofden, Aroe Teko, Aroe Lamontjoeng
en Aroe Sanrego, en besloten den vorst van Bone toestemming
te vragen omvliet lijk van den Vorst van Gowa naar zijn land
terug te brengen. Het verzoek van de vier Aroe's werd, door de
medewerking van Kadjao Laliddo, raadgever van den Vorst,
toegestaan. °De reden, ' dat de vier Aroe's dit voorstel deden,
was, dat zij van meening waren, dat, wanneer het lijk van den
Vorst van Gowa in Bone bleef en niet naar Gowa vervoerd werd,
dit zou verhinderen, dat de oorlog tusschen Bone en Gowa zou
eindigen. De vier hoofden meenden, dat inwilliging van hun verzoek
in het belang van heide oorlogvoerende landen zou zijn. Hun
verzoek was een daad van grooten moed, die geen ander aangedurfd had, daar men bevreesd was voor den Vorst van Bone,
die als zeer streng bekend stond. Nadat hun verzoek was ingewilligd, zochten de vier Aroe's liet lijk van den Vorst van Gowa
en wikkelden het in de vier buikbanden (bara-bara) die zij droegen.
Vervolgens werd het lijk naar Gowa gebracht onder geleide van
de vier Aroe's. Halfweg, op den berg Pattirowang tusschen Maros
en Bone, ontmoetten ze enkele Toebadjeng, die van Toemabitjara
Boeta van Gowa opdracht gekregen hadden liet lijk van den Vorst
te gaan halen. De Toebadjeng verzochten de vier Aroe's huir het
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lijk van hun vorst over te geven, opdat zij liet zelf naar Gowa
konden brengen en de Aroe's naar liun land konden terug keeren.
Doch de Aroe's weigerden aan liet verzoek van de Toebadjeng
te voldoen en hielden vast aan hun plan om zelf het lijk naar
Gowa te brengen. Over de kwestie werd hevig getwist, zoodat
het bijna weer op een gevecht uitliep. Doch onder ben waren
twee oude, wijze mannen, die een gevecht wisten te voorkomen
en de partijen tot overeenstemming wisten te brengen door voor
te stellen, dat allen gezamenlijk het lijk naar Toemabitjara Boetta
van Gowa zouden brengen. Toen zij voor dezen verschenen, was
hij zeer verheugd het lijk van zijn vorst terug te hebben. De Aroe's
vertelden hem uitvoerig de gesebiedenis van het begin tot het einde,
van hun verzoek aan den Vorst van Bone om het lijk van den Vorst
van Gowa naar zijn land terug te mogen brengen af, tot hun ontmoeting
met de Toebadjeng en den daarbij bijna opnieuw ontbranden strijd.
Toen Toeuiabitjara dit verhaal vernam, was hij zeer verheugd en hij
besefte de wijae en goede daden van de vier Aroe's niet genoeg
te kunnen beloonen. Hij verzocht hun zich in Gowa te willen
vestigen, daar zij van groot nut voor land en volk zouden kunnen
zijn. De Hadat van Gowa wenschte hen te begiftigen niet een
gebied in het Gowasche rijk, doch de vier Aroe's weigerden dit
geschenk aan te nemen en verzochten slechts toestemming zich
in Gowa te mogen vestigen daar, waar zij wenschten. Ook vroegen
zij toestemming om een tuin te mogen aanleggen en dien te beplanten met datgene, wat ze zelf wenschten. Ten slotte vroegen
zij vrijgesteld te mogen worden van heerendiensten, in eiken vorm.
Toen het lijk van den Vorst van Gowa aan Toemabitjara Boetta
werd overgegeven, sprak hij tot de vier Aroe's: Voortaan zult
gij genoemd worden: „Patangbirang" (nl. omdat de vier Aroe's
bet lijk van den vorst van Gowa gewikkeld hadden in hun vier
buikbanden en en deze dus als lijnwaden gebruikten. Fatangbirang
wil nl. zeggen : „de vier lijnwaden").
De vier genoemde Aroe's behoorden tot de hoofden in Bone,
die bedoeld werden met „Palili sampoelowa Parasangang", d.w.z.
„de vazallen der tien landen". Onder de vier was Aroe Teko de
voornaamste. Hij bezat een ornamentsvlag Baloewarana Teko. De
vlag was wit, waartussen endoor blauw en rood. Ook deze vlag
werd in 1905 aan het Gouvernement ingeleverd.
Toen de vier Aroe's niet hun volgelingen zich in Gowa vestigden, kozen zij tot woonplaats kampoeng Lasoeloro (AntangTombolo). Zij legden daar sawahs aan, die tot op den huidigen
dag nog ongeveer het oorspronkelijke compiex van honderd vakken
vormen. In deze kampoeng vindt men ook bet graf van den
eersten zich daar gevestigd hebbenden Aroe Teko.
Na langen tijd trokken de vier Aroe's en hun volgelingen
weer uit en vestigden zich in Soegitanga (Liniboeng), waar zij
een klapperbosch aanlegden. Daarna, vestigde Aroe Teko zich
met zijn volgelingen in Bori-Bori (Borisallo), vervolgens in Bon-
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tosoenggoe (Pattallassang), daarna in MontjongloE (Maros), toen
in Bonglangi (Pattallassang), en eindelijk in Pco (Bonsallo). Daar
verbleef de laatste Avoe Teko tijdens de Gowa-expeditie in 190o,
en daar overleed hij eenige jaren later. Tot op lieden wonen m
deze kampoengs talrijke Boegineezen.
Een der Aroe's van Teko, genaamd Pakkai daeng Marala,
liuwde destijds met de dochter van den toenmaligen Galarang
Soedijang. Uit dit huwelijk werd geboren Baso daeng Pasarrang,
die Galarang van Soedijang werd en opgevolgd werd door zijn
zoon Soepoe, den tegenwoordigen Galarang Soedijang.
Over Aroe Teko en de onderdanen van de „Patangbirang
valt nog het volgende te melden. Voor ieder, die tot de Patangbirang (zooals ook de onderdanen later werden genoemd), behoorde,
hetzij hij binnen, dan wel buiten het Gowasche rijk woonde,
werd een bruidschat vastgesteld van 44 reaal (f 88). leder tot
de Patangbirang behoorende was verplicht bij zijn huwelijk aan
Aroe Teko te betalen 4 reaal, ten teeken dat hij tot de Patangbirang bleef behooren. ledere Boegiuees, afkomstig uit de Boegineesche landen, die zich vestigde in de kampoengs bewoond dooide onderdanen der Patangbirang, werd gerekend in deze groep
opgenomen te worden. Wanneer de Vorst van Gowa overleed,
gaven de vier Aroe's elk 8 reaal voor aankoop van doodskleeden,
en wanneer omgekeerd een van de Aroe's kwam te sterven, betaalde de Vorst van Gowa 8 reaal voor den aankoop van lijkwaden.
Van de menschen, die tot de Patangbirang behoorden, was
het bekend, dat ze verzot waren op dobbelen, en als belooning
voor de diensten van de vier Aroe's werd hun daartoe door den
Vorst vergunning gegeven. Waarheen zij den Vorst ook volgden,
altijd voerden zij hun dobbelspelen en vechthancn mede.

SERIE Y,

GODSDIENSTIG RECHT
EN G O D S D I E N S T I G E R E C H T S P R A A K .
No. 42.
G E W E S T E L I J K E R E G E L I N G E N N O P E N S MOHAMMEDAANSCHE
H U W E L I J K E N IN DE B U I T E N G E W E S T E N (1912).
Aanvulling van Adatrechtbundel XII, blz. 314.

i
Besluit van den gouverneur van Celebes
en Onderhooriglieden van 21 Augustus 1912
n°. 4701/64.
De Gouverneur van Celebes en Onderhooriglieden,
willende voldoen
gelezen
heeft besloten :
Voor liet onder reehtstreeksch bestuur van het Gouvernement
van Nederlandsch-Indiê staand gedeelte van dit gewest vast te
stellen de navolgende regeling:
Artikel 1. Tot het sluiten van huwelijken volgens de leer van
den Islam en het kennisnemen van verstootingen (talaq) van
aldus gehuwde vrouwen en van herroepingen van verstootingen
(rocdjoe) is bevoegd:
A. voor de hoofdplaats Makasser:
a. onde" de eigenlijk gezegde Inlanders ieder voor zoover zijn
ressort zich uitstrekt en met standplaats de kampoeng of een der
kampoengs van zijn ressort: de hoogst in rang zijnde, door het
bestuur erkende Moliammedaansche geestelijke.
b. onder de Vreemde Oosterlingen en Westerlingen voor zoover
geen Chineezen zijnde: de Imam van de Arabieren ter hoofdplaats.
c. onder de Mohamedaansche Chineezen : de zoogenaamde Imam
peranakan ter hoofdplaats.
Wanneer partijen tot verschillende landaarden belmoren en
verschillende personen zouden zijn aangewezen tot het doen deiin alinea 1 van dit artikel bedoelde verrichtingen, zal de landaard van den man als criterium worden aangenomen.
B. voor het overige gedeelte van het onder reehtstreeksch

429

GODSDIENSTIG RECHT

bestuur van bet Gouvernement van Nederlandsch-Indië staand
gedeelte van dit gewest, voor zoover liet gebied der kampong
ziiner woning zich uitstrekt en met standplaats de kampong
zijner inwoning: de hoogst in rang zijnde geestelijke bescheiden
in iedere Mohamedaansche kampong.
. , , , . , , ,
Tot het doen der in den aanhef van dit artikel bedoelde verrichtingen zijn eveneens bevoegd de kaliefs en imams, ieder
voor zoover zijn ressort zich uitstrekt.
artikel 2. Het Mohamedaansche hoofd, bevoegd om de schriftelijke vergunning bedoeld in artikel 2 alinea 2 der ordonnantie
in Staatsblad 1910 n°. 659 af te geven, is:
A. voor de hoofdplaats Makasser:
a. van de in artikel 1 sub A a en c bedoelde catégoriel! van
personen: de kalief ter hoofdplaats Makasser.
b. van de in artikel 1 sub A & bedoelde personen: de kapitein
der Arabieren te Makasser.
B. voor het overige gedeelte van het onder rechtstreeksch
bestuur van het Gouvernement van Nederlandsch-Indie staand
gedeelte van dit gewest: het hoogst door het Luropeesch bestuur
erkende Inlandsen hoofd, waaronder de kampong van inwoning
van den betrokken te vervangen geestelijke behoort.
artikel 3. Het maximum bedrag, dat door de m artikel 1 aangewezen personen voor hunne bovenomschreven verrichtingen
aan belanghebbenden in rekening mag worden gebracht, bedraagt:
A. voor het sluiten van een huwelijk:
I e in de afdeeling Makasser:
a. voor een huwelijk op de gewone wijze tot stand gekomen,
hoogstens f 4 .
,
,
,
b voor een huwelijk na schaking tot stand gekomen, hoogstens f 8.
2e in de afdeeling Bonthain:
in de districten Bonthain en Malakadjie der onderafdeeling
Bonthain.
in de onderafdeeling Boeloekoemba,
in de onderafdeeling Sindjai,
in de onderafdeeling Saleijer
ten hoogste 10 pCt. van den bruidschat doch in geen geval
meer dan f 16;
.
in het district Taroang der onderafdeeling Bonthain en in de
onderafdeeling Djeneponto ten hoogste f2.50.
B. voor het kennisnemen van een verstooting (talaq) hoogstens f 4.
C. voor een herroeping van een verstooting (roedjoe) niets.
Artikel 4. Bij onvermogenden zal het sluiten van een huwelijk,
alsmede de kennisneming eener verstooting (talaq) kosteloos belmoren te geschieden.
Artikel 5. De verdeeling der betaalde honoraria zal blijven
geschieden, zooals dat van vroeger gebruikelijk was, zullende
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bij verschil over die verdeeling het Hoofd van Plaatselijk Bestuur
van de onderafdeeling in hoogste instantie beslissen.
Artikel 6. De personen bedoeld in artikel 1 zullen van hunne
ter zake van de in dit besluit omschreven verrichtingen aanteekening houden in de bij dit besluit gevoegde modellen registers
A en B en desverlangd bewijzen van voltrokken huwelijk, geconstateerde verstooting, geconstateerde herroeping van verstooting
afgeven aan belanghebbenden volgens de bij dit besluit gevoegde
modellen C. 1). en E.

SERIE Y.
GODSDIENSTIG RECHT EN GODSDIENSTIGE
RECHTSPRAAK.
N°. 43.
MOHAMMEDAANSCHE R E C H T S P R A A K OP ZUID-SELEBES (1919).

Rondschrijven van den gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden,
gedagteekend Makassar 11 Maart 1919 n». »2/1V, aan de assistent-res.denten
van Mandar, Paré-Paré, Boné, Loe^oe en Oost-Celebes. De noten zijn van
het origineel.

Vi-tikel 7 van de zelfbestuursverordeningen nopens de rechtspraak over de zelfbestuursonderhoorigen, goedgekeurd bij dzz.
besluit van 25 Juli 1910 no. 5499/7, luidt:
„Het huwelijks- en erfrecht blijft beheerscht door de terzake
„vigeerende adat.
Civiele vorderingen terzake daarvan worden berecht, voor zooveel
de betrokkenen den Mohammedaanschen godsdienst belijden en
"er in ons landscbap priesterraden (sjarat) gevestigd zijn, door
„den betrokken priesterraad, en elders door de speciaal daar voor
„krachtens de adat aangewezen rechtbanken of rechters.
Wordt door een der partijen geen genoegen genomen niet d e
uitspraak dier raden, rechtbanken of rechters, dan kan de eind
.beslissing van de betrokken inheemsche rechtbank worden ingeroepen." 1)
Dit artikel werd als volgt toegelicht:
In de meeste afdeelingen bestaan de zoogenaamde priesterraden die alleen civiele gedingen inzake huwelijken en erfrecht
„berechten.
.
Ofschoon tot nu toe nergens uitdrukkelijk voorgeschreven, is
het toch veelal aangenomen dat partijen, bijaldien zij geen ge"noegen nemen met de beslissing van de sjarat, de zaak kunnen
^voorbrengen bij de betrokken inheemsche rechtbank aan dee
.eindbeslissing van welk college partijen zich moeten onderwerpen.
In streken waar geen voorgangers van den Mohammedaanschen
godsdienst'zijn aangesteld, zooals bijv. in den Telbe LimpoE in
„het Landschap Lamoeroe, bestaat de sjarat uit hoofden en
„oudsten der bevolking.
i) Zie Adatrechtbundel V, blz. 486 en 437.
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„De woorden „en elders door de speciaal naarvoor krachtens
„de adat aangewezen rechtbank en rechters" slaan op streken als
„de Toradjalanden, waar geen sjarats bestaan, doch alwaar voor
„zaken betreffende huwelijks- en erfrecht bepaalde rechters zijn
„aangewezen.
„Het zal wel niet nader behoeven te worden vermeld dat de
„bevoegde inheemsche rechtbanken, bijaldien kwesties betreffende
„huwelijks- en erfrecht aan haar oordeel onderworpen worden,
„de zaken opnieuw volledig dienen te onderzoeken."
V. z. v. mij bekend, is de eerste zinsnede van deze toelichting
niet juist, dan wel indien juist, moet die juistheid onder den
invloed van een algemeencn, van onze met bestuur belaste ambtenaren en officieren uitgeganen drang tot regelen en ordenen
ontstaan zijn in de enkele jaren, die op het oogenblik van tot
standkoming der bedoelde zelfbestuursverordeningen verloopen
waren, sinds het begin onzer daadwerkelijke inmenging met de
inwendige huishouding der zelf besturende landschappen (1905—
1908). M
Naar ik vrij zeker meen te weten, bestonden vóór de expeditie
van 1905 slechts in het toenmalig zelfbesturend gebied priesterraden
in de landschappen Go a en B a r r o e, en zijn zij in andere landschappen eerst l a t e r in het leven geroepen.
Welke gedragslijn ik ten aanzien van de priesterraden gevolgd
wensch te zien, moge U blijken uit het Ü hierbij ter kennisneming aangeboden afschrift van mijn aan Uwe ambtgenooten
in het rechtstreeks bestuurd gedeelte van dit gewest gericht rondschrijven van heden, nummer dezes, dat m.m. ook in zelfbesturend
gebied toepassing dient te vinden.
Echter kan in zelfbesturend gebied in dezen een schrede verder
worden gedaan door U te verzoeken, er voor te willen waken,
dat g e e n n i e u w e p r i e s t e r r a d e n meer naast de thans reeds
bestaande worden opgericht, moetende, waar zij nog niet bestaan,
de elders door de priesterraden behandelde zaken rechtstreeks
door de betrokken zelfbestuursrechters en -rechtbanken in behandeling genomen worden. Zelfs zou in overweging genomen
kunnen worden, of het geene aanbeveling verdient om de o n d e r
o n z e n i n v l o e d in h e t l e v e n g e r o e p e n priesterraden weder
op te heffen, en tevens vorenbedoeld art. 7 in te trekken, dan
wel indien daartegen bezwaar mocht bestaan, om eene zelfbestuursverordening in het leven te roepen ter regeling van de samenstelling en bevoegdheden der priesterraden
Ik verzoek U, na raadpleging van de betrokken Zelfbesturen,
mij ter zake te dienen van raad 2 ), en mij daarbij tevens ten aan') Ta de eerste regeling van de inheemsclio rechtspleging in de zelfbestnrende
landschappen bij dzz. besluit van 8 Januari 1906 n°. 123/7 (opgenomen in
Adatrechlbundel V, blz. 375 e. v.) is van priesterraden nog geen sprake.
"•) Noot voor den Assistent-Resident van Mandar:
De Gezagh. van Mamoedjoe deelt in zijn brief van 16 Januari 1915 n". 20/B10
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zien van de in mijn rondschrijven, gericht aan de Afdelingshoofden in rechtstreeks bestuurd gebied, behandelde onderwerpen
uitvoerig in te lichten omtrent de in (Tw ambtsgebied bestaande
toestanden.
mede,dat de bevolking zich gaarne van den last (de instelling van een priesterraad) bevrijd zou zien, en in dien van 22 Februari 1915 n». 173/B10 dat de
instelling dateert van 1908. Ook de Gezagh. van Polewah vermeldt m zijn
brief van 27 Februari 1915 n». 33/B10, dat de sjarat van Bmoeang onder
invloed is ingesteld. De mededeeling, dat dat geschied zou zijn m den tijd,
toen ik Controleur van Mandar was, zal wel onjuist zijn; ten minste kan ik
mij daarvan niets herinneren. Ik meen dat toentertijd m Mandar nog geene
sjarats bestonden.
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SERIE Y.

GODSDIENSTIG RECHT EN
G O D S D I E N S T I G E RECHTSPRAAK.
N°. 44.
VERWIJZING.

Voor de rol van Molianimedaansclie godsdienstambtenaren bij
huwelijkssluiting na schaking oj) Zuid-Selebes, zie boven, blz.
179—182.
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SERIE Z.
SAMENVATTINGEN.
N°. -21.
GEWESTELIJKE REGELINGEN NOPENS
DE I N H E E M S C H E R E C H T S P R A A K (1919).

Besluit van den gouverneur van Celebes
en Onderhoorigheden van 8 December 1919 n°. 2166/11.
De gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden, overwegende
. . . . enz
beeft besloten:
Te bepalen, dat de eerste alinea van artikel 5 van de Uitvoeringsbepalingen der Regeling nopens de rechtspraak over de
Inheemsche bevolking in de zelfbesturende landschappen van
bet Gouvernement Celebes en Onderboorigen ' ) wordt gelezen
als volgt :
.,1) De Inheemsche rechtbanken houden zitting op de standplaatsen der voorzitters of op zoodanige andere plaatsen binnen
hun ressort als deze noodig zullen oordeelen, tenzij het Hoofd
van Gewestelijk Bestuur in bijzondere omstandigheden voor een
bepaalde zaak' het noodig oordeelt om zitting te doen houden
elders binnen het landschap".
') Zie Adatrechtbundel V, blz. 426. -

Noot van de commissie.
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Indonesische
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A.
abaka (velden), 285.
abbali Empo, 424.
achliwaris, 79, 80.
ada, 260.
adat, 16, 75, 83, 115, 119, 127. en
verder herhaaldelijk,
adatoewang, 106, 123, 153, 154. 189,
190, 191.
adë, 253, 260,261, 273,274,275,277.
âdjàmatëngang, 256.
„aengka-ni", 107.
akaroeugang (galoeng-), 114,119,123,
en verder herhaaldelijk,
akoi (boe-), 186, 188, 213.
alâwa-tënga = sîmbang-tânga, 251.
alipoeroe, 81.
ali noe mombine, 83.
amânna, 274, 277.
amboelea, 104.
anâ-ana riboko, 229, 232—237, 239,
242, 252.
anakaraeng, 146, 184, 302, 317, 387.
anakaroeng, 146, 180, 222—228,
230, 232, 239, 240, en verder
herhaaldelijk,
anak-bala, 75. 76, 77.
anak bersoedara, 2;!.
ana-kia. 186.
paeloe, 83.
patoewa, 83.
patola, 192, 239.
-tjera, 239.

anakoda, 231, 232. 277.
anggota, 79.
an gii ga n, 305.
annang akkadjânnangang, 367.
anregtiru of anregoeroe, '222, 268,
anregoeroe-tjenrana. 109, 249.
anronggoeroe Anaboerane, 391.
„
Anakaraeng, 412.
,,
Aua-Galarang, 391.
Oedjoengtanali, 390.
„
1'abise, 393.
„
Padede, 3)91.
„
Paerang, 391.
„
Toeboeio, 391.
,,
Toekadjannangang,
391.'
,,
Toeleinbang, 393.
„
Toematenea, 3)90, 391.
„
Toepoko, 391.
a(n)rongoeroe, 134, 135, 333, 334,
335, en verder herhaaldelijk.
anrongtaoe, 357.
Anrongtaoe Appa, 3>14, 3)15.
Anrongtaoe akalonipowang, 347.
Appoe Ebata, 424.
aradjang, 144; zie gaoekang,.
aradjang (galoeng-), 119, 132, 133.
aroe lalé, 356.
aroc lili, 190.
„ malolo, 194.
„Aroe Pitoe'', 114, 253.
aroe(ng), 120, 126, 127, 138, 139;
ziearoeng, en verder lerhaaldel ijk.
aroe sadjara, 356.
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aroeng diadja, 355.
aroeng dilaóe, 355.
aroengmatjini, 355.
Aroeng-Oedjoeag, 253.
aroengpona, 151.
aroro, 25.
asa (pitoe ri-), 190.
assaparang asoewong (sima-), 139.
ata, 392, 393.
., aradjang, 355.
manjamëng, 232.
ataribolang, 223, 224, 225. 227, 232.
240, 258, 267.
awa (pitoe ri-), 190.
B.
baisa, 188.
bako-bako, 200.
bakoe e'roki (nipoe-), 150.
bakoe toeloeng, 175.
bâkke (mâpelâso lâso-). 261.
bakoelompo, 316, 318.
bala (anak-), 75. 76, 77.
bâla (toelâ-), 262.
baleeuw, 183.
balësse, 278.
baligan, 203.
bâllâ karewat^ng, 268.
balóe (Matjôwa-)j 274.
halo kado (djënnang-), 240.
banggoja, 82.
banoewa, 190, 191, 192.
baoe, 421, 423.
bara-bara. 400, 425.
baroega, 188. 231, 23,7.
basi, 360.
batangbanoea, 135, 136, 344, 3,45,
en verder herhaaldelijk.
batara, 413.
bate, 407.
bate-bate, 302, 3,05.
bate akalompoang, 3,47.
., anakaraeng, 334, 3,3,5, 3,36. 331.
., lonipo, 304, 3,46.
„ Tjadi, 347.
„ salapang, 364, 388, 389, 392,
395, en verder herhaaldelijk.
bâwange (wuno-), 241.

beja, 139.
bempa, 240.
bënang kosta, 87.
bënnarâ, 233,.
bëssi-banrânga, '261).
„ -kalibâwo, 263,.
., kaliyawo, 238.
„ pake, 239.
., papaduwa, 239, 264.
., sanrêsëng 263.
.. (kôempa-), 263».
bëssîna (pasômpai-), 263,.
bëtrji (pëttoe-). 261.
bîla-bîla, 270, 271, 317.
bilal, 83,, 190, 193.
bilang-galoeng, 130.
., -tanah, 132, 13,3, 13,8.
biseyang (soessoeng-), 217.
bissoe(s), 195, 241, 256, 268, 279.
bitjaraboeta, 3,24.
blanda (galoeng-), 152.
boeakoi, 186, 188, 213.
boeli-boeli, 250.
boentingberoewa, 425.
boe-tanah, boeah-tanah, 13,8, 139.
boetta kakaraengau, 149.
sosorang, 146.
boeëno, 188.
boja, 82.
boki, 86.
bokeo, 186.
bôla (lise-), 264.
bone 202.
,, ballâ, 234.
bonto, 184.
boto, 406.

c.
eanjar, 183,.
chatib, 83, 190. 192, 193.
D.
daeng, 314.
daengta, 315, 389. 392.
daeng toa, 357.
dampang, 328, 348, 394, 395, 401,
en verder herhaaldelijk.

438
datoe, 144, 148, 149, 150, 152, 192,
193, 273.
dengkang, 332.
dëpa, 138.
djannang, 135, 145, 286, 313, 318,
en verder herhaaldelijk,
djannang- lomo, 150.
,,
romang, 319.
djeninia lappâ(e), 242, 244, 267.
djeramatöngëng, 253.
djënnang, 253.
djënnang balló kado, 240.
djoeloe, 209.
djoemba, 252.
djoeroebahasa, 420.
djoga, 199.
djouwa, 106.
djôwâ (pangoeloe-), 248.
djowa, 233, 236, 237, 238, 239.
dodja, 83.
doekoen, 135.
dóeloeng, 109, 253.

elano, 188.
7^
"•long-ôsong, • > C>..
endo, 2.
ëroki (nipoe bakoe-), 150.

>-aloeng thésang,
153.
(bilang-), 130.
gam ar u 241, 278.
gaoekaug, 143/4, 171, 195, 306, 307,
308, en verder herhaaldelijk; zie
aradjang.

g'êyo paso, 277.
ghagharen. 24.
giring-giring, 3,32.
gïrong-girong, 195.
goeroe, 136, 362, 363, 390, 422.
goesoeng(-gronden), 148.

H.
hadat, 82. 189, 190, 191. 192,314,
315, 316, 321, 322, 330, 331, en
verder herhaaldelijk.
hai, ohai, 187.
harta, 20, 21, 25, 79, 80, 83.
hërrë (sëssoem . 268.
hoekoemtoea, • ), 79, 80.
imam, 79, 83, 135, 190, 192, 193,
363, en verdei- herhaaldelijk.
impong(-visschers), 197.
ïna-njoenipërrëng, 271.
ipali, 188.
itta (nawar uni-), 242.

fiscal, 4.

G.
gala, 353, 355, 356.
galang (papita-), 207.
gal ar, 110.
gelarang (galarrang), 134, 135, 144,
152, 184, 197, 198, 210, en verder
herhaaldelijk.
gallataoe, 313.
galoeng akaroeugang, 114. 119, 129.
130, 131, 132, 133, 150.
,,
aradjang, 119, 132, 133.
„
blanda, 152.
,,
kabakoekang, 150.
„
mana, 129, 285.
„
pasima, 304.
„
soelèwatangang, 129.

K.
kaändoan, 2.
kabakoekang (galoeng-), 150.
kabesaran, 170.
kabo (tanah-.), 145, 146.
kadli, kadlim, kali, 79, 83. 192, 19;',
253, 363.
kado (djënnang halo-), 240.
kadjanangan, 3,02.
kaja, 1.
kajoe sala. 135, 136.
kajoe moeris, 25.
kakaraengau (boetta-), 149.
kalakepan em paloes, 6.
kalibawo (bëssi-), 263.
kaliyawo, 238.
kaliyawo (bessi-), 238.
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kalompoan(g), 127,199,301,306,323,
en verder herhaaldelijk,
kalong-tedong, 131, 132, 133, 138,
215, 305.
kalief, 429.
kampilo, 140.
kandaoere. 105.
kandjóli', 107.
kapaki, 134, 341, 389, 390, 392, 420.
.. bitjara, 192, 193.
dapoer, 79.
kapitan, 82.
-laoet, 82.
kara, 355.
.. -kara, 211.
karaeng, 119, 120, 126. 127, 130.
131, 132, 133,134, 144, en
verder herhaaldelijk,
lolo, 314, 315, 317, 322.
„
Lowe, 312, 313, 321, 323,
328, en verder herhaaldelijk,
karaenta, 324, 325, 337, 341.
kare, 312, 313, 3)21, 322, en verder
herhaaldelijk,
karewatâng (bâllâ-), 268.
kasisi, 79. 86.
kasoewijang (-gronden), 114,115,118,
" 126. 127, 128,139,146,
148, en verder herhaaldelijk; zie kasuwiyang.
„
(galoeng-l, 153.
kasurüan, 99.
kasuwiyag, 235,399; zie kasoewijang.
katallassang (siina-), 303.
katelocan, 2.
kâti (sëbboe-), 281.
kawin per Compania, 18. 19.
köna këmpunan, 227.
kepala djaga, 14, 18, 79.
kimbal, 3.
kipong, 201.
kodia, 396.
koemakimbal. 3 ; zie kimbal.
koeman (mawean-), 1, 2.
kôempa-bëssi, 263.
koerîta, 265.
kocroeng (patoekoe-), 267.
kolintang, 3.

kokona padjoeloejoelocang, 209.
.,
|)oesaka, 209.
„
taoe kidia, 209.
kôndo-tjâmpong, 269.
koöko, 2.

L.
lâboe-bâtoe, 109, 138, 13,9, 248.
laboeroe (tagala-), 147.
lagoeroeda, 421.
laika-landa, 187.
laker, 2.
lamoa, 99.
langkâna, 249.
langkoda, 100, 101.
lao, 405, 413.
laopoenranga, 406.
laoria, 82.
! lapang (tanah-), 145, 154.
lapa(e) (djemma-), 242, 244, 267.
' lattaE (talloe-), 217.
layang (sâmboeng-),_ 249.
lêdjâ soe tappcre, 251.
lelaki, 195.
; lengoe, 342, 348.
leube, 170.
lida, 84.
i lidi. 12.
lili (aroe-), 190.
limpo, 353.
!
lipa, 255.
lisé-bóla, 264.
lîwoe sêpë, 279, 288.
lodjäüg, 107.
loemaletek. 3.
lomo, 341, 348, 393, 411.
lomo (djannang-), 150, 311, 325, 326,
327.'
lompo (bate-), 346.
lontang (raba-), 217.
lopi (saessoeug-), 109.
nmbilang, 130.
madjelis, 82.
maeranan, 2.
mboeë, 186.
mâdjoemëtàngëng, 256, 257.
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ïuado, 258.
moengkin, 190.
maendo, 2.
monibado, 187.
maendoan se roea, 8; zie maendo,
momberepeako, 187.
„
„ opat 3 ; „
„
mombesowisowi, 187.
„
., tcloe, 8; „
„
mombin e (alê noe-), 83.
magaoe, 82, 83.
mopoboeloto, 76.
mahamatiloehoe, 76.
moseleï, 187.
mahapaloes wang, 12, 13, 14, 15; mosowi, 187.
zie mapaloes.
motoeo (toôno-), 186.
makole, 186.
mpêlo-wélôwi aradjâng, 279.
malela, 321, 323.
mamba, 2; zie rembana.
N.
malolo (aroe-), 190.
naerang abate-bate, 805.
man(n)a (kracht), 806, 366.
nawar uni itta, 242.
mânjarnëng (ata-), 232.
ngata, 82.
mantjoana (opoe-), 184.
nidoedoeki, 187.
mapaloes, 1 —6, 8, 9.
' iii-epe, 184.
màpclâso lâso bâkke, 261.
nilanti, 815.
màpalâo (sânro-), 282.
n i pang, 201.
mâparibôko, 279.
nipoe bakoe eroki, 150.
mardika, 82, 898.
nitoewasâ = ri tongkang, 280.
maroenggoe, 188.
nyepé = ripîpi, 279, 280.
marsaoleh, 79, 86.
njoemperrëng (îna-), 271.
maruwe, 226.
njumparëng, 289.
massi, 6.
maskawin, 83. 170.
O.
mata panai, 397, 408.
obite, 187.
Matjôwa-bâloe, 274.
oedjoeng (aroeng-), 258,.
Màtowa, 79, «0, 129, 144, 150, 190. oclama, 170.
192, 193, en verder herhaaldelijk.' oeloetodo, 409.
mawean koeman, 1, 2.
oepia, 86.
mawengian, 2.
oesômpaï = sombângkoe, 256.
mawewenangan, 2.
oewe, 186
mekekajaän, 1, 9.
olimokmo, 87.
me-(of ó-iloelo, 185, 188.
olingia, 82.
mémemaloe, 3.
oiigko, 198, 199, 854.
mememomong, 8.
onitoe, 188.
memoeket, 2.
opoe, 170, 171, 195.
mengeri, 9.
opoe Mantjoana, 184.
menggekoré, 187.
oppas, 3, 4, 8.
mengindjah, 84.
opu tjé'nning, 222.
mesapoetan, 2, 6.
orangbangsa, 75.
mesitatoekoes, 6,
ôsong (êlong-i, 272.
metetoötolan, 2.
otombi, 188.
mewanda, 185.
owàla, 187.
meweteng, 8, 14, 18 ; zie weteiu
owan-tänga, 232.
moa-mojang, 99.
ôwang-paenré, 282.
mo-akoi, 186.
owoea, 187.
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P.
pabanuwa, 223.
pabate, 151.
pabate bate(-gronden), 114, 189.
pabere, 153.
pabise, 393.
pabitjara, 186. 190, 191, 192, 193.
padang, 354; zie parang.
padjoeloejoeloeang (kokona-), 209.
padjôgé, 248.
padjongge, 87.
Padjung, 222.
paeloe (ana-), 83.
paé'nré (ôwang-), 282.
pajoengä, 105.
pakalâwing-êpoe, 252.
pake (bëssi-), 239.
pakëddé, 226.
pakken nai toempa, 8.
palâdeng, 250.
palatta, 148.
palawa parasangang, 217.
palawatana, 193.
palîli, 149, 253, 270,329,334,337,
en verder herhaaldelijk.
Palili sampoelovva parasangang, 426.
paloes (kalekepan em-), 6.
pamasé, 117.
pana, 104.
panasé, 150.
pangelli-dâra, 282.
pangîbing, 248.
pangoeloe, 109.
„
annang, 190.
„
-djôwa, 248.
Pangoeloe-lompôna anregoeroena
djôwâë-, 253.
paónro, 109.
papaduwa (bessi-) 239, 264.
papanika. 180.
papatampoelowa, 367.
papita galang, 207.
parang, zie padang.
parang loewarà, 357.
parasangang, 304.
paronoeng, 151.
parrakang, 242, 282.

parudju, 223.
pasâp'oe, 254, 255, 264, 281.
paseadjingeng, 231, 270.
pasima (galoeng-), 304.
pâso (gêyo-), 277.
pasôrnpaï bëssîna, 263.
.,
soïnpëna, 266.
patarana, 239.
patau tongëng, 244.
patató, 353.
l'atangbirang, 426, 427.
pateke, 139, 191.
paterirakeyang, 240.
])atoekoe-koeroeng, 267.
patoewa (ana-), 83.
patola, 273).
(ana-), 192, 293.
patoribilî, 239, 240.
patôkkong, 281.
Pàtta Màdânrënge, 252.
patumaning, 226, 233, 23,6, 23,9, 242.
pemali, 227.
penati, 171, 357, 420.
pentj(a)ënnâng(a)ëng, 108, 248,249,
259.
„
tjilâong, 109,
248, 253.
perhimpoenam, 79.
Pëtta-Matôwa, 255.
pëttoe-bëttji, 261.
pinesowi-sowi, 187.
pintoelang, 2, 3.
piong, 4, 12.
]>itoe ri asa, 190.
„
,, awa, 190.
po'eheno, 188.
])oenggaoe, 3,21.
poenggawa, 82, 109, 135, 171, 249,
253, en verder herhaaldelijk,
poesaka, 26, 115, 120. 126, 149, 150,
153,199, en verder herhaaldelijk.
.,
kalonipocan, 199.
„
(kokona-), 209.
,,
(sosorang), 303.
pogan, 244.
pohoeloii, 75.
posan 23.
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poke pangka, 328, 342, 39<s.
polomban'gkeng (toe-), 343.
pombahara, 187.
pombopono raino, 214.
Q.
qadhi, 275.

R.
râba lontang, 217.
radja, 75, 82, 84, 87, 195, 337, en
verder herhaaldelijk,
radjama, 276.
radjan g, 276.
rangko, 26.
ratoe, 411.
rawang (wâdjoe-), 252.
rembana, zie mamba, 2.
remba-rembaja, 425.
remog, 2.
riboko (ana ana-) 229, 23>2, en verder
herhaaldelijk.
ri pâli, 226, 230.
ripîpi = nyêpé, 279.
ritôngkang = nitoewasâ, 280.
roea weteng, 3.
,, wo w a. 3.
roedjoe, 428, 429.
romang (soessoeng-) 2] 7.
„
(djannang-) 319.
ryêpé = niyêpé, 280.

S.
sabânnara, 109, 248, 240, 253.
sabuwa, 21, 22.
saessoeng-lopi, 109, 268.
salapang (bate-), 364.
salâssà, 249.
salawatang, zie soelewatang.
saloko, 418.
samatadji, 313.
sambialé, 211, 212.
sâmboeng-lâyang, 249.
sanga soeweng, 3.
sanggéna boetta taéaah lebakkapi
ni lamoengi, 145.
saura poetta, 147, 244.
sanrêsëng (bessi-), 263.

sanro, 223.
sânro mâpalâo, 282.
saoekang, 395, 413, 414, 420, 422.
saoradja, 249.
sapak, 84.
sapana 229.
sapeo e opas, 27.
sapoet, 6.
„sara mami Poea", 188.
sarat, sjarat. 83, 190, 192, 274, 431.
432.
sarea, zie sariang. 186.
sariang, 151.
sassoeng, 139, 190; zie soessoeng.
sassoeng pasar, 139, 190, 191, 215,
268.
seadjïng, 226.
sëbboe-kâti, 281.
sêgarâ, 254.
sembagang, 111, 112.
semboeng, 3.
sêpê (lïwoe-), 279, 283.
seraja, 218.
sëssoeng, 233.
sessoeng-hërrë, 268.
siagang toerajana, 304.
sibolâna. 260.
sidëkka, 217._
silariang, 134', 135.
siyoerîkoe siyoerïngkoe, 260.
sikiloe (toewang-), 106.
sima, 302.
sima assaparang asoewong, 139.
sima katalassang, 303.
sima thésang, 115 139; zie tampa.
sîmbang tânga = alâwa tanga, 251.
sisalaän, 6.
sitaka 6.
sitinoemes, 6.
sjahbandar, 193.
soedijang, 396.
soelewatang, 144, 171, 191, 192, 218,
253, 285, en verder herhaaldelijk;
zie salawatang.
soemesemboeng, 3 ; zie semboeng,
soemesoeweng, 3, 4, (5.
soemänge, 272.
soenrang, 180, 183.
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soero, 319, 322; 323, 325, en verder tedong (kalong-), 131,132,133,138,
215 305.
herhaaldelijk,
tesang' 118,' 121, 126, 127, 128, 131,
soeroeh, 151.
147, 152, en verder herhaaldelijk:
soessoeng biseyang, 217 ; zie sassoeng.
zie
sima thesaüg. •
soessoeng romang, 217.
tëkkëna (soppa-), 241, 244.
somha, 150.
thésang (galoeng-), 152, 153.
sombângkoe = oesômpai, 256.
tïmpaladja, 249.
soinpa, 235.
tîmoe-tîmoe, 270.
sompêna (pasômpaï-), 266.
tëllôngëng-sâla, 249.
songkó, 254, 255, 264, 349.
tjakalele, 5.
songko tadoelako, 104.
tjâmpong-kôndo, 269.
sonri, 342, 349, 412, 413.
tjëmmë, tjëmmâ, 242.
spppa tëkkëna, 241, 244.
j
tjënning,
222.
sosorang (boetta-), 146.
tjenrana (anregoeroe-), 109, 249.
.,
(poesaka-), 303.
tjilaong, 109.
suwangi, swangi, 242.
toea-toea, 322.
tjoetjoe bersoedara, 23.
T.
toeangang, 322, 326.
taato, 86.
to detjeng, 180.
taboe, 208.
todo, 350, 39:',. 407, 409, 412.
tadoelako, 84.
., salapang, 409.
.,
(songko-), 104.
toeloeng (bakoe-), 1 75.
tagala laboeroe, 147.
toekadjannangang-, 367.
takin, 23.
toelâ-bâla,
262.
talaq, 428, 429.
toemabitjara boetta., 425, 426.
talloe lattaE, 189.
loema(r)ilalang matowa, 324. 337,
taloempanoea, 355.
395.
tampa(-plicMig), 114, 115, 117, 121,
toemalompo, 314, 316, 318, 344.
139.
345.
tamping, 242.
toenietanior,
3.
tana (palawa-), 193.
toerajana (siagang-), 304.
tanah akaroengang, 149.
toe polombangkeng, 343.
., aradjang, 148.
toewâng
sikâoe, 106.
„ déna-engka ri oemma, 145.
tokkong, 242.
., gaoekang, 148.
toleja, 214.
„ kabo, 145, 146.
tomanoeroeng, 144. 150, 405, 421.
„ lapang, 145, 154.
423.
., mana, 146.
tomasiri, 134, 135, 179,
„ (bilang-). 132, 133, 138.
. tomârelàl(a)ëng, 107, 108, 144.249.
tandaino, 186.
252.
tânga (alâwa- = sîmbang-), 251.
,,
-niàlôlo, 253.
tanga (ovvan-), 232.
to-nasôppâ tëkkëna, 282.
taoe badji, 392.
tonga oena, 186.
kidïa (kokona-), 209.
longeng (patau-), 244.
taoetoNva. 350, 389, 399, 404.
tong'ko siri, 180.
tappêre (lêdjâ soe-), 251.
tontoangan, 3.
tatoekoes, 6.
to'ono
motoeo, 186.
tëddung tanre, 238. 239, 263.
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torikale, 393.
to sama, 180.
W.
wâdjoe-ràwang, 252.
wakili, 188.
walli, wali, 180, 181.
waloek, 24.
wapidoe liaja haja, 86.
waroega, 82.

weteng, 3 ; zie meweteng.
wato, 75.
wawingian, 2.
weugi, 2.
wonoea, 188.
wowa (roea-), 3.
wiino bâwange, 241.
Z.
zina, 276.
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