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INLEIDING.

Nadat ik thans zoolvelvoor Boegineesch als MakaseaarschSpraak.

kunst, Chrestomathie en Woorcienbock met Etbnographischen Atlas in

het licht mogt geven, had ik ook gaaruc in het belang van de beoefe

ning dier beide talen een uitvoerig Ethnologisch werk over de bevol

king van Zuid-Celebes geleverd, te meer , dewijl ik daarvan iu mijn'

woordenboekeu slechts zooveel kon opnemen» als tot het verstaan VUl}

woorden en spreekwijzen, gelijk ook van de door mij uit inlandsche

geschriften aangehaalde plaatsen ten eencnmnle onmisbaar was,

Bovendien meende ik, dat dergelijk werk ook voor heu , die zich

uitsluitend met de land- en volkenkunde van onze Nederlandsche Oost

Indische bezittingen bezig houden, niet van alle gelvigt ontbloot zou

zijn. Het valt toch voorzeker niet te ontkennen, dat de Makossaren en

Boeginezen vele gewoonten hebben, die men elders in het geheel niet,

of althans zeer gewijzigd aantreft. ~

Dit zal, vertrouw ik t reeds ten volle gebleken zijn uit hetgeen ik

daarvan iu mijne door de Akauemie van Wetenschappen uitgegeven'

verhandeling over de bra8oe',J of keidensck«priester. ril prlesieressenJ op

Zuid-Celebes mededeelde.



Daar ik echter nog vóór het einde van dit jaar naar Makasser te

rugkeer, om aldaar op verlangen van het Gouvernement eenc kweek

school voor inlandeche onderwijzers, alsmede eene school tot opleiding

van tolken en translateurs voor de Hollandsohe t Maleisehe, Maknssaar

sche en Boeginesche talen tot stand te helpen brengen, zoo voorzie ik t

dat deze taak mij vooral in de eerste jaren nog niet vergunnen zal, aan

de volvoering van het reeds zoo lang gekoesterd voornemen te denken.

Ik ben daarom besloten, om nog vóór het verlaten van den vader

landschen bodem datgeen van de ethnologie van Zuid..Celebes mede Ie

deelen , wat mijns insiens het allerbelangrijkst is.

Ik doorloop tol dat einde met den Lezer het leven der Boeginczen

en Makassaren J van huwelijk en geboorte af tot aan het einde toe, ach..

teréénvolgens stilstaande bij: huwelijk en echtscheiding.. zwangerschap

en geboorte t eerste levensjaren en opvoeding, taal- en letterkunde t

godsdienst en bijgeloof. spel en vermaken j dood en begrafenis.

En dewijl hot eigenaardige der gebruiken van Zuid.Celebeshet meest

uitkomt bij de Boeginesche bevolking van Loewoe, dat land, waar een..

maal de wieg en bakermat stonden der .in verschillende rijken van Zuid..

Celebes verspreide Boeginesche en Makaesaarschcstammen, stel ik de

bewoners van dat rijk overal op den voorgrond, te meer daar ik een

paar hoogst belangrijke handschriften over Loewoeschezeden en gebrui ..
-.J, -A,.. """"'-'

ken bezit van zekere 'fjalli-poedjiye Aroe...Panjtjana, een' oude Boegi..

nesche prinses, \VaarV811 ik reeds meermalen elders gewaagdeJ als de

vrouw, die zeker al hare landgcnooteu verre overtreft in kennis van

inlandsche talen en gewoonten. (Verg. Kort verslag aangaande alle mij

in J4~uro}lt' bekende Makassaarscho cn Boegincschc handschriften, bl. 59)

N. Dijb. N°. 156 cn 157.)

Zoo dikwerf als in andere Boeginesohestaten t of ook in (Jel\fakas..

saarschc rijken, van de gebruiken van Lo"ewóeafgeweken wordt, stip

ik zulks zooveel mogelijkmet een enkel woord aan.
A """"'-'

l)Harhijheb ik steeds, evenals A.roc-l)anjtJanaJ hoofdzakelijkvorste-



lijke personen op het oogt omdat men de gebruiken van de mindere

standen des volks hieruit tevens gemakkelijk kun leeren, kennen.

Hetvoorname verschil is slechts dit, dat de geringe man over min

der geld te beschikken heeft, weshalve sommige ceremoniën geheel

achterwege blijven, andere minder omelagtig en zooveel mogelijk te ge- .

Jijkertijd plaats vinden.

Ter bekorting verwijs ik slechts naaf andere mij bekende bronnen,

1,,00 dikwijls als ik vermeen hiermede te kunnen volstaan.

Zeer gnarne zou ik later D. V. ook verscheidene andere punten uit

de cthnologic van Zuid-Celebes eenigsius uitvoerig bespreken.

Voorloopig moet ik Jnij daartoe bepalen J om, bij een' eenvoudige

opgave daarvan, slechts nu en dan te vermelden. waar de Lezer daar

omtrent in eenig geschrift t hetzij van mijzelven of anderen t oenige bij

zouderbeid zou kunnen vinden.

Ik noem alzoo de volgende onderwerpen:

10
• de verschillende standen, waarin het volk verdeeld is,"als: vor

sten, adel t geestelijken t middelstand t geringe lieden, slaven en paude

Iingen,

De onderscheiden' benamingen voor vorsten zijn: Karáél;g(vcrgcl,

Mak. Woordcnb., bI. 48, kol. 1, reg. 19), aroêng(verg. Doeg. Woord.,

bl, 854, kol. I, reg. 5 vvo.], ópoe(verg. Boeg."'\Toonl.,hl. 790, kol, 1,

1.r.), ddioe, adotóewattgen adû,tocwátta(verg. Boeg. Woord., bl. 390,

kol. 2, J. r. en mijne Verhandeling "over de \Vacljorczcntt enz., bI. 28,

noot c),pJtta (verg. Boeg. \Voord., hl. 149. kol. 1,1".11, op: poêwaltg).

Die vorsten zijn van onderscheiden' rang, als: KtJráéiï9-nutUáoé(verg.
"""'

Mak. Woord., bL 86, kol. 2, rcg. 21, op: !/ltoéN°. 2), of: árOe-7Jlatlgkáoé

(verg. Boeg. Woord., bl. 83) kol. I, reg. 13), een"regerelulvor,t, J1atóla

(verg. Mak, 'Voord., bl, 344, kol. I, reg. 8 v. o, op: tóla N°. 1, en

Boeg. Woord., bl, 364 , kol. I, reg. 5. s, o., op: tóla N°. 1), prinse» of

prinsessen van Roogt geboorte, die in aanmerking kunnen komen voor

de opvol!Jil:g.'~'a'·adi9Q) titel van de zel)~" hoofdvorsten van Mandar.

1 •
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toe-mano1woeii9(v~rg. Mak. "Voord., bl. 333. kol. 2, reg. 5, op: tóe

1"oèii9)of to-mánóéroeng(verg. Boeg. \Voord., hl. 354, kol. 1, reg. 2

v. o, op: táeroefijj).eB1Jvorst t of wie OOK,die uit den Hemei i8 nederçe

tlt.4áU,áná-,Jhgdngof ároe-s4äDáng,een zuivere afstammeling van zulk

ec.' to-mánoêrocng t wiens bloed nog wit is als het sap van den tákkoe

UOOll1,daar hét nog. evenals bij Batêra-goeróe en diens uit de beneden

wereld verrezcnvechtgenoote \Ve-N]ili-timó, geheel Hemelach of Onder

aardsoh bloec.\is, volkomen vrij van vermenging met bet roede bloed

der wereldlingen (verg. Boeg .. 'Vooru., bl. 674, kol. I, reg. 9, op:

1-.1'--.1) .A , ..... LJA " kb' d 1.' d .:J·'Z··IA .rsat/U"',:}, aJIO-flUltlla8a tOa· ge cZlg van ,,1,11 eren !'all gOaue 1Jn;8 CV-

kO'tlllJt,te vergelijken met oeláwá/ig-mátá,áof gaar goud, d, L: oeláwliJif)

"isJppoé, op!JekooktCl/, gezuiverd goiuJ (verg. Doeg. 'Voord., bl. 687,

kol. 2. reg. 19, op: adppoé,N°. 3), állá...arÓtitg, ánákaroéii:ó(Bocg.) of

á"áh4 aráéiiU(l\Iak.), ál~ákaróefiji-11Zádánrlinû, ánákarÓlJtï9-8ála (Boeg.) of

. iÎIJá-karáëïiU8ála(?tInk.) (verg. ~Iak. \Voord., bI. 48, kol. 1, reg. 19)

en Boeg. \..yoord., bl. 854. koL 1, reg. 5 vvo.), ráJjeng.kind van ecu'

áná..patóta bij eene ánákarói!lîj,ráJjeii;g-libb{, letterlijk: ooornamerá,

Jjeiiij's, s, d.. kludere»»an ee1l.'ráJje;;gbij eeneráJ}elï9,ráJjeii/;-1Jl.átiÎ.Sll-

t.: d 'A;;; -.J l 11·Ó(ó" .:1r.-J ZI I, I, ([NB D dani/fit/I, eren »a» ee» '"'"tIeNg-au, 'IJeene1"uóJeng-aotn . e zoo anigen

kunnou reeds voor opvolging in de regering in aanmerking komen],

ráJ]ei:tj-mádópli, kiudere« van een' rád}efi9-mátásábij eene ráJjeiiU

tJlálásá, die dus tengevolge van goede huwelijken als 't ware een gekeel

nieuto vel gekregen hebben t gelijk door uit woord I1ládÓjJáte kennen

gegeven wordt (vcrgel. Boeg. 'Voord., u, 513, kol. 2, reg. 11, op:

ttfd]eiióN°. 1 cn bl, 388 J kol. 2 J reg. 3 v, o. op: dópá).

1)0 adellijke titels zijn minder talrijk. :pc Makasearen hebben huu

l.;áre(verg. Mak, 'Voort!., hl, 38. kol, IJ r. 20) en dáif/ió (Mak. \Voord.,

IJL370. kol. 1» r. 5), de Bocgiuczen slechts het laatste (Boeg. Woonl.,

hl. tl04 t kol. 2, reg. 21).

\roor den !/cc8lelijkclI,stand verwijs ik naar hotgeen ik in deze CI]lijdra

gen" mededeel, alsmode naar hel Jaarboekje Celebes van 1865, bl, 1/18.



Over de slaven,en slaoiunen~ic men Boeg. "Voord.,. hl. 80~, kol. 2.

reg. 1, .vlgg.. op: dta , en bl, 250, kol. 2, reg. 15 op: I1tánáN°. 1,

Mak. Woord .• hl. 642, kol. 1., reg. 1 en u. 614, kol. 1, reg. 12. op:
~ -.Isossoraugo

Wat de vrij"p.rklaringvan slaven of slavinnen betreft , zoo zie InCH

Doeg. Woord., bl, 2GO, kol. 1, reg. 11 tOp: f!laroàiJka.

Eo over de gebruiken hij het oerkoopenvan slaoen of slaoinnen vcr

goelijke men Boeg. Woord., bl. 184, kol. 1, reg. G V'O. J vlgg.., op:

!JóttáN°. 7.

2°. Regering in de vooruanmste onafhankelijke staten va11 Zuid.

Celebes..

Deze bestaat meestal hoofdzakelijk in een' koning met rijksbcatler

der cn rijksraad.

Zoo' bij voorbeeld in Gêwa , waar die Tijksbcsticn]e_~ den naam

draagt van toe-má6iijilra-hoéUa.en de rijksraad dien vnn !Játe.Balápang,

of negen vaandels, omdat ieder van de negen prinsen, welke dezen raad

uitmaken, een bijzonder vaandel voeren.

Die prinsen heetcn:

Gallarrang (NB..ook titel van een kalnp0Ugs-hoofdin do Gouver..

ncmcntslanden) -~fallgasa,

Gallarrang- Tomboló,

Gallarrnng-Saomafa, '

Gal1àrrang.fjthnba.

Gallàrrang- Paljellêkang ,

I~araëllg"Patallûssa ng,
Knraëng-Borisêllo ,

Knrûëlig..Mano'èdjoe

en Gallarr~Ug.SoediynUg.

Zooin BOlle,gelijk men uitvoerig beschreven vindt in bet werk van

den tegenwoordigen Gouverneur van Celebes en Ondcrhoorigheden , .

den Heer J. A. Bakkers, over bet Lccnvorst:nilom Boni, bl. 68 vlgg. /
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Danruit blijkt, dat de rijksbcsticnler TO-l1utriláldJiDcn de rijksrnau

Ároe.pttoe heet. Men vergelijke ook mijn Boeg. Woord., bl, 592,

ko1.1, reg. 15, op: láldi';gN°. 1 en hl. 10.3, kol. 2, reg. 12, op: pitoe,

N°. 1.

Zoo in SOppengt waar de vorst of dûtoe tot titel voert den naam

van Pf)lipáews,letterlijk: het onderste (pöng) van den stam, Waal"Op

het land (lipoe). als ware dit het overige V8n den boomJ rust j terwijl

de eerste minister den naam draagt van lJTatallipot~e, letterlijk: dat

gedeelte van den stam, hetwelk onmiddellijk op dat onder8te(pöng)

volgt, en den naam draagt van ,cálang,alzoo met die pöng,dienende

tot steun van den gansehen boom, waarmede dan natuurlijk gedoeld

wordt op land en "olk. (Verg, Boeg. Woord., hl. 543, kol. 1, reg. 9,

op: lipoeN°. 1, ~ntl).

De rijksraad bestaat hier uit 4 kiesheeren, te weten: de vorsten

van Bêtto, niJn.~dJoeDg en Bo~lóe I en 8 rijksgrooten, genoemd:

A'" S'd A'" M Al· A n"""":",.....roe-..1 0, roe- ssoewa 1 en Aroe- ~ampoe.

De 3 laatsten beeten paoiijára'aof raad81ieden.de 4 eerstgenoemden

voeren den eigenaardigen titel van pangépá, welke te kennen geeft t

dat zij met evenveel naauwlettendheid voor den vorst zorgen als eene

moeder voor hare kinderen. (Verg. Boeg. Woord. bl. 7'88, kol. 2,

reg. 6 v.o .• op: épá, drageu,op den arm een kind.)

Zoo in L~\vóe, welks bestuur men vrij uitvoerig bescbreven vindt

in mijn B. W., bI. 790, kol, 1, 1. r. vlgg. op: ópoeN°. 1.

Bij bet Leenvorstendom Tanêtte en het onafhankelijk rijkje van

n!rróe, vf.'rgelijkemen voor het eerste Dr. J. J. de Hollander's Lnud..

en Volkenk. IJ, 2de uitg., bl. 288 tot en met 290, met, mijne (COpITIer

kingen" j voor bet laatste insgehjks Dr. J. J. de 11011.t. n. pl. bI. 302

en 303, met mijne ccOpmcrkingen";doch voor beiden vooral 't Tijdschr.

v. Ind. Taal ..., Land- en Volkenk. van het Batav. Gen., Deel XII,

Aa.S, lrl, 255. vJ~g., waar men een belangrijk stuk vnn den Hcer J, A.

Bakkers vindt. over T(lN.élteen ndrroé.



De staten van de ./lJja-tapptlrái;;;t of de landen beuesle» kel ~{f(".

VQII Témpe, bestaande in Sidénrei;U.,Satoieiio, 8(J,ppa, li(Îppt1/ijj (\11

..1.liéttat vindt men ook bij de 11011.t, u. pI. behandeld, hl. 297' tot en

met 299. Men vergelijke insgelijks mijne "Oplnerkingen,t' doch' vooral

ook de verzameling van berigten betreffende Bijbelverspreiding XCI,

XCVI tot en met XCIX. alsmede mijne verhandeling "over de \Vadjo

rezen" bl, 28 I Noot e. »:

Over de regering van de To-RaJJaschc staten, die het bondgenoot ..

schop Jlfá8ftwfii;Poll loé (letterlijk: de landen nalÛjket !Jeberote)uitmaken,
teweten e ~latwa, Doeri I Eiirêk&figI Kûssa, Bûtoe-lûppá en Lêtta , zie

men al wederom Dr. J. J. de Hollander t. a. pl., bl, 294 vlgg., alsmede

mijne uOpmerkingen U daaromtrent. .I

Omtrent Mandar met deszelfs 7 rivierstaten IJnlnnnipn, 1.iaJjJné,

Pambat)~wang, Tjcnrana,Tuppûlalig, nind~~\vnUgen }lamoêJJoe I die

ieder een mal'adtya of vorst met ccn Hadat aan het hoofd hebben, vindt

men bet een cn ander meêgcdeeld in de Hollander's Land- on V·olk. I I,

bl, 296 vlg., alsmede mijne "Oplnerkillgen."

Over de regering van Karli, bestaande uit de staten liflloc, Dolig

gala en To\vaBlit verg. men ook de Hollander t. a. p., bl. 292 vlgg.

met mijne ((Opmerkingen"; over die van Têli-Têli , Dr. J.•J. de Hol

lander, t. 8. pl., bl. 290 tot en met 292, met mijne "Opmerkingen:'

Over Lai\\'o~i's TO-l'aJjaschcn vorst met diens 8apátî of 1·ijk,6e.tifJr.

der, sprak ik in mijne "Opmerkingen omtrent en naar aanleiding van

Dr .• J. J. de Hollander's Land- en Volkenkunde. bl, 75 en 7G."

Naar hetzelfde stuk, hl. 77 tot en met 81, verwijs ik voor lloetoeiig

(Boeten), en bl, 81 tot en met 91, voor de 4 rijken op bet eiland Sam..

bûwa, te weten: clie van Sambàwu, Dompo, Sanggnr en Bima, Omtrent

het laatste is Dr. J. J. de Hollander zelf in diens Land- en \Tolkcnkundc,

11, bl. 315 tot en met 333 t zeer uitvoerig. Bij bet rijk van nilnavolgt

hij vooral 11. Zollingcr's Verhandeliug in de werken van het Bat, O-c

nootscbap, Deel XXIII.
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'Vat eindelijk het bestuur van \VaJJóbetreft; uit verschilt zeer van

«at der andere rijken. In 'VadJóvindt men ecne soort van nristocrati..

sche republiek. Men heeft daar 40 vorsten, en onder die veertig zijn er

zes, die met een' President aan bet hoofd het opperbewind in handen

hebben. Men vergelijke Inijn Boeg. ''Voord •• bl. 828, kol, 2, r. 9 v. 0.,

op: ànuA.figN°, 1. zes, doch vooral mijne Verhandeling over de \VadJo..

rezen met hun handels- en scheepswetboek I bl. 5 vlgg.

3°. Krijgswezen en manier van oorlog voeren. Hiervoor verwijs ik

naar het werk van den lIeer J. A. Bakkers, over het Leenvorstendom

Boni,1)1. 74 vlgg. en' 1\f.T. 11. Pcrelaer's Bonisoho expeditiën in 1859

en 1860, I, hl. 15, vlgg.

4°. Ilegtspraak. Men vcrgel. J. A. Bakkers, t. a -pl., bl. 97, alsmede

het Ilegt in Nedetl.-Indië , Jaarg. IV~ N°. 8, Batevia 'V. Bruining,

1852, waar men eene vertaling vindt der collectie van inlandsche ,vet

ten, welke in 1759 op last der Hollandsche regering, inzonderheid ten

behoeve van de Europesche ambtenaren , die op de buitenposten Maros,

Bantaëiig, Salcijer en Bima met het bestuur belast waren, bijééngebragt

en aan do hooge regering te Batavin ter beoordeeliug toegezonden is.

Dit stuk werd nevens andere iulandsche welten , uit RápaltgenLa

lóu:aontleend, in mijne l\lakasaarschc en Boeginesche Chrestomntiën in

de respectieve talen opgenomen, en van aanteekeningen voorzien.

Een Boegincesch handels- enschcepswetboek , onder de bevolking,

van Zuid-Celebes algemeen in gebruik, werd afzonderlijk door mij uit

gegeven, niet .alleen in de oorspronkelijke taal, maar ook met cenc 1101

landsehe vertaling cn menigte van aautcekcningen. Men zie mijne ver

handeling O\'Cl· de 'VnJ}orczcu met hun handels- en schcepswctbock.

Over de -onderschcidcuc straffen spreekt de heer Bakkers t, a. p. J

bI. 98.

Onder de doodstraffen behoort ook het doorsteken met eene lans.

\roorts zijn er voorbeelden 'van, dat eene vorstin één harer hofdames,

.xlie zwanger was, door de andere liet doodtrappen, omdat zij de trouw

f
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van haren echtgenoot verdacht, Zeker geen stnaltje van vrouwelijke

zachtmoedigheid t

.Andere wreede en daarbij dikwerf zeer vreemde straffen vindt men

vermeld in mijne Boegiueschc en Maknssunrschc Woordenboeken. Men

verg. Boeg. Woord., bI. 96, kol. 2, reg. 8, het ripipf,op: pip!N°. 2;

bI. 789, kol. I, reg. 5 v, 0., het ri!/épé op épé/ bl, 154, kol. 2. reg. 4

V.o., bet ripL,{llofoa ..Zoehánaop: piast; u, 721 J kol. 1, reg. 23, het

ripasii&ó-lné!Joi;g,op: ''{!Jó;hl. 776, kol. 2, reg. 20, het ripaókdriardllil

f . ~ 1 A • 1. 11I 1. '" 't':"t'Zl' , 1 "'1 ~ 11t'o ripaosori ocre-oere ma '.Ja a maeata , op: 0 o,

Belialve deze in de Woordenboeken opgenomenJ straffen heeft men

nog andere. Zoo bij voorbeeld die. waarbij men iemand achterover legt,

hem de knieën zoover mogelijk optrekt t en de houden vóór de onder ..
I

boenen stevig zamenbindt. 'Vervolgens steekt men hem een stok tusschen

de aralen. en beeneu, om hem door middel daarvan nu eens vóór. dan

eens achterover. nu eens naar de regter- dan eens naar de liakerzijde te

gooijen.

Zoo ook het op de markt tC'll toon stellen of met rietslagen vervolgen

vnn een overspelige slavin.

5°. Inkomsten van den vorst. Men verg. J. _A....Bakkers over het

Leenvorstendom Boni t bl. 99, en Tijdschr. van het Bat. genootschap,

XII, A,il.3, Tanêttc en B~l"róe, bI. 258 vlgg.

6°. Hofhouding van den I vorst. Verg.•T.A. Bakkers over het Leen ..

vorstendom BoniJ bl, 102.

7°. Hof-étiquettc , verg. J. A. Bakkers, t. 8. pl., hL 104.

8°. Inkomaten van den rjjksbosticrdcr, verg, J. A. Rakkers, 1.a. pl.,

hl. 130; van den rijksrnad, hl. 130; van de mindere hoofden, bl. 131;

van de geestelijken, bl. iai.

9°. Hccrendiensten , verg. J. A. Bakkers, Leenvorstendom Boni,

u. 137.

10°. Belastingstelsel, verg. J. l\.. Bakkers, t. a. pl., bl. 138 ..
11°. Grondbezit. Men verg. J. A. Bakkers, Leenvorstendom Boni.
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hl. 141, alsmede diens nola betreffende bet particulier landbezit op

Celebes, in antwoord op G4 van gouvernemcutswegc over dut onder

werp gestelde vragen.

12°. Middelen van bestaan t als: landbouw, veeteelt 1 nijverheid.

handel en scheepvaart, visscherij. Men verg. J. A. Bakkers. Leenver ...

stendom Boni. bl, 30 vlgg., over Tnnêtte cn n4rróc, bl, 267 vlgg. en

D. F. Liedermoy's Memorie betrekkelijk den landbouw en de veeteelt,

benevens andere takken van nijverheid t op oenige voorname gedeelten

van Celebes, te vinden iu Tijdschr. van Nederl.-Indiê I Jaarg, X VI,

Afl. 12 I u, 345.

Over de visscheri]spreek ik zelf vrij uitvoerig in deze "Bijdragen:'
'""'-'"

Van de wijze t waarop de beroemde ~langkasar·olie, doepn en

istunggi bereid worden I vindt men een' naauwkeurige beschrijving in

mijne «IOpmerkingen omtrent en naar aanleiding van Dr. J. J..de 1101..

landere's Handleiding bij de beoefening der land- en volkenk. van N.

Oost...Indië , bi. 31 volgg. cn hl. 5G.

Over het verwen van bet blad van den lontarpalm voor die bekende

Boeginesche mandjes zie men Verznm. bcrigt. Bijbelverspreiding XCVI

tot en met XCIX, hl. 61.

Wanneer men de indigo bezigen wil om meê zwart te verwen t legt

~Cll in de lépa-U1pat een' tot vaartuig dienendeu booInsta 111, ook be..

halve die indigo)bast van den Jjtîkko-boom,de Rkizophora candelaria])0.

En als beiden dan terdege gerot zijn, worden zij vervolgens gekookt.

Ten slotte schept men het water af, en vermengt bet met koperroest en

aluin. De aldus bereide vcrw behoudt goed hare kleur I vooral wanneer

het geverwde later in water van jonge kokosnoot gewasschon is.

Over het roodverwen met de wortels van de lJ/orinda bracteata

Roeb, (Boeg. a/iij'oeliiljfJ.ng,Mak. lJi~kÓt~I·oe) vel'g. men Boeg. Woord.,

bl, 804, kot. 2, reg. 11' v, o. op: oJ;)JoeláJjdiig.

Desgelijks OVCl' het geel verwon met kurkuma het llof'~. \VoorJ.

IJL847 , kol. I, r. ()tOp: (jt';;;!.
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Over het blaauwverweu van kleêren met indigo vergel. men Boeg,

Woord, hL 477 t kol. 1, reg. 21, op: ;,jtla.
Voor de spinnerijen en weefgetouwen verwijs ik naar mijne atlassen

en de daarbij gevoegde verklaring. (I'

In de hoop alzoo, dat het mij nog eenmaal gegeven worde , om ook

al de boven gemelde punten eenigzins naar bchoeren te behandelen t

eindig ik deze inleiding met den wcnsch , dat het weinige wat den

Lezer in nevensgaande uBijdragcn" aangeboden wordt , hem niet ge

heel ongevallig moge zijn!

n, }'. 1\1ATT IJES.
's GRAVENII:\GE, 18ï ó.



ZoonIs . ik hierboven in de Inleiding te kennen gaft wensch ik den

Lezer in deze "Bijdragen" eenige eigenaardige gebruiken uit het hui

selijk en maatschappelijk leven der Boeginezen en Makaasaren mede

te deelen, en tot dat einde achtereenvolgens stil te staan bij huwelijk

en echtscheiding, zwangerschap en geboorte, eerste levensjaren en op

voeding, taal- en letterkunde, godsdienst cn bij~eloof, spel en ver

maken, dood en begrafenis.
- --~-- ~ ... - -.... --

Ik spreek alzoo in de eerste plaats over de gewoonten der Boegi-

\ nezen en MakuRsaren bij het sluiten van een huwelijk, ~.~.dez..Q...~~j!1_

~ !~~T~~.~!?~~(~er vorsten en andere voorname inlanders niet gering in getal.
\

Dat de keuze van een' levensgezellin op Zuid-Celebes dikwerf even·

min als in Europa alles behalve den nanm van gelukkig verdient, valt

helaas 1 niet te ontkennen. Doch voor een groot gedeelte is dit zeker

. hieraan te wijten, dat de ouders in zoo gcwigtige zaak meestal te wei

uig naaf bet gevoelen der kinderen vragen. Trouwens de jonge hee

ren hebben hier ,over het algemeen "reinig of geen' gelegenheid, om met

de schoonc sekse, die zich vooral aan de hoven zeer afgezonderd houdt t

kennis te maken. Zelfs tijdens de feesten moelen zij zich meestal enkel

met een' aanblik van de jonge dames tevreden stellen. En een' vrijheid,

1.00n]8 hun in vroeger' dagen in het na den Bonischcn oorlog van 185H

tot de afdceling Oostenlistrikten behoorende noêlo ...boelo op het zooge

naamde vorstelijk schommelfeest (Boeg.. ritûro pêre) verleend werd, be

hoort inderdaad tot de zeldzaambeden. Bij die gelegenheid gingen de
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. jeugdige schoenen één voor één op den schOlnt~~~ (Bocg.v pêre) zitten.

iEn wanneer er dun ouder de prinsen -één was t die zich door de bekoor

lijkheden van ecn prinsesje uangctrokken voelde ; zoo nam hij zijn' bij

het heft van de kris ingestoken' zakdoek, en bond dien van voren aan

tien schommel vast , als 't ware uit vrees, dat het meisje anders onder

het schommeleu voorover storten en' zich bozeeren mogt, Deze teedere

bezor!?dheid werd als cene soort van liefdesverklaring bcschouwd , en

soms later, wanneer de jong man i 11 den 5H18nk viel, door een huwelijk

achtervolgd. Een dergelijk schommelfeest 'heeft nog tegenwoordig in

Scgêri tijdens het oogsten plaats Ook elders bestaat er voor de jonge

lieden gelegenh~id tot keunismaking op oogst- en spiufeesten , al .gaan

die' dan ook juist uiet altoos van schommelspel vergezeld. Jammer

slechts, dat de spinfeesten niet dan op zeer weinig plaatsen, cu de

oogstfeesten hoogstens CC118 per jaar gevierd worden (1).

Doch in het luidden gelaten, of zulk cen' enkele ontmoeting wel

veel te beleekenen hebbe , zoo spelen ook bovendien onder Docginezen

en Makussarcn, inzonderheid in de hoogere standen , evenals ten onzent,

geld en.. politiek hij het sluiten van een huwelijk maar al te dikwerf

een' belangrijke rol. Doch waarop bij deze volken inzonderheid gelet

wordt J is dat ccne vrouw van hooge geboorte niet tra uwe met een'

{DaUvan geringer' stand, hetgeen vooral afgekeurd wordt, wauueer die

man haar eigen slaaf is (2). De aanzienlijke vrouw, die een huwelijk

beneden haar' stand sluit t wordt onmiddellijk door haar' familie ver

stoeten, Alleen onder de \VadJorezcn. bij wie als echte handelaren

het geld steeds een' voorname rol speelt, is dergelijke vcrbindtenis ge

oorloofd) mits de man voor 400 rcyaal off 800 als 't ware edeler bloed

koopc , cn hierdoor in rang ge.lijk warde aan de adellijke 'dame (3).

Is het onder ons zeer krenkend voor eén man, om ecu zoogenaamd

Llaauwtjc te loopen; ook bij Boegluczen cu Makassaren wordt dit als

zoodallig beschouwd, .De ouders van den jongman zenden er daarom

gewoonlijk te voren iemand op af) om te laten polsen (Boeg. mópé'l(i.
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pi!8d, Mak. ápéla-pé&a),boe de ouders van het meisje der keuze over

een huwelijk tusschen de beide jonge lieden zouden denken ..

"Villen deze nu niets van die verbindtenis weten; zoo is de zaak

hiermede doorgaans voor goed afgedaan; doch het gebeurt ook wel

eens. dat de jongman , na het hoofd gestooteu te hebben bij de ouders

zijner geliefde, haar, hetzij des uaehts of bij dag, opzoekt t en ziel,l.!

nevens haar nederzettende , beider midden vcreenigt , door er een' sa

rong om heen te winden. In deze houding blijft hij zitten, terwijl hij

eene ontbloote kris in de hand boudende , de ouders dreig,t het meisje

te zullen vermoorden t wanneer zij niet hunne toestemming tot het

huwelijk geven. Mogten nu de ouders blijven weigeren; zoo wordt hun

kind een offer des doods, en eindigt de zaak mot een amok (4).

Loopt daarentegen het voorloopig onderzoek bij de ouders van, een

meisje in dier voege af, dat er gegronde hoop op welslagen bestaat;

zoo heeft de openlijke liefdesverklaring I hetzij door de ouders zelve) of

door middel van iemand J wien zij daartoe zenden, plaats. Hiervoor

bezigt men dan de uitd rukking een fJogt'ttjelaten uü"Ziegen(Boeg.: lná-
A , A' A' , 1" -!:!.-.J .-.J "'"'-::!.-.J .-.J ,paZoettoemfUtoe·manoeI Mak.: aparloatlJangatlfl-dJangQllg,of Bocg.: ma-

má"oé...mánoé, Mak.: álj~~aiió·JjiiiDai;g). lIij of zij, die het huwelijks

aanzoek overbrengt, wordt dus vergeleken met een' fJogel. En volgens

de legende is deze overdragtelijke spreekwijze hiervan ontleend, dat in

oude tijden een bijzonder bespraakte vogel de hem bekende genegenheid

van zijn' wat sohroomvalligen meester voor een' jeugdige schoone aan

de slavin van dat meisje geopenbaard en daardoor een huwelijk tus

schen die beiden tot stand gebragt zou hebben. Volgens anderen is

bet derde van de vergelijking enkel in bet gedurig been en weder flad..

deren der vogelst alvorens zij ergens een nestje bouwen, te zoeken.

De woorden bij die gelegenheid gebezigd zijn ook doorgaaus geheel

in beeldspraak vervat. Zoo luidt bij voorbeeld de taal V8n hen I die

voor een' vorst van Go\vaeen buwelijkeaanzoek naar Ma1'08overbrug

ten J aldus: "'Vij komen van Gêwu, en zijn gezonden door onzen vorst.
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.\V.ij zijn dus als. een kakme« j n de band van een' landman, als de

lJlaérender boome» die door den wind nu her- dan derwaarts bewogen

worden. Onze zender woont in den kampong Máijf"na,den kampong

van een onroedr8laanbaarverlangen(5), van waar men het uitzigt heeft

op den kampong van wetrkeerig8genegetJ,lteid,genaamd Padattó_(6).

En naauwelijks hadden- ,vij bet verlangen van onzen IIeer verno

men J of iu nog minder tijd, dan vercischt wordt om een betelpruimpje

te knauwen J was alles tot de afreize gereed. Vervolgens spoedden wij

ons herwaarts met de vlugheid V811 een' vogel, in de hope van een gun

stig antwoord te ontvangen op de boodschap van onzen zender, die

Allah dag en nacht bidt.')dat het hem gegund worde, zich als een ka

lêlcng-rank te slingeren om een' teederen tak van uwen stam.

En zoo gaat die beeldspraak dan onophoudelijk voort; totdat einde

lijk de vorst van Maros die dichterlijke taal op gelijke ,vijzebeantwoordt,

en zijne rede hegint met te zeggen, dat men bij het openen der vensters

het anngenaOlJlgekweel der door Gêwa afgezonden' vogels vernam, en

natuurlijk niet weinig verblijd was, die liefelijke zangers het vorstelijk

paleis tc zien binnen vliegen.

Het slot van ·het antwoord komt bierop neder, dat men zijn' toestem..
.,

ming geeft tot bet sluiten van een verbond, gelijkelijk..door Adat en

8arat t of gewoonte en priesterwet, bevestigd I met andere woorden, tot

het .aangaan van een wettig door den priester naar bchoeren ingezegend

huwelijk.

Vóórdat bet gezantschap huiswaarts keert, vraagt het gowoonlijk,

als het ten minste cen toestemmend antwoord bekwam, wanneer de

jongman nu door het toezenden van geschenken zou mogen toonenJ dat

hij zich volkomen vercenigt met de door de vogelen overgcbrogtc bood

schap t' opdat het woord dat zij spraken, ook na hun huiswaarts vliegen

achterblijve • en als het ware aan banden gelegd worde (7).

Die geschenken bestaan vooral in verschillendesoorten VUil vruchten,

waaronder natuurlijk de kokosnoot niet te vergeten is, voorts ook hef



JO

betelblad en wat daarbi] voor het sierih kanuwen vercischt wordt , als ..

mede oenig gebak. Dit alles in zoo grootc hocveelheid t dat daarmede

150 à 120 bûsar6's (soort vau koperen schenkbladen) gevuld kunnen

worden. Verder zeer fijn neteldoek voor 4 korte vrouwenbaadjes, als

mede ! 32 à I 40 tot aankoop van de tot het rood verwen van kleedjes

gebezigde kaso~mba..bloement of bloemen van den Carthumus tinctorius,

Eindelijk ook eeuige gouden ringen, alsmede een paar slaven.

Bij gelegenheid. van het overbrengen dezer geschenken wordt ook

al weder de dag voor ecne volgende plegtigheid bepaald, die in het

lloeginecsch en Makaseaarseh bekend is onder den naam van bezegeling

van '8 n1.cisjtljawoorddoorde» lJruidegol'n.(8). En hierbij heeft men ook

al weder aan niets anders te denken, dan aan het zenden van oenige

geschenken, vooral: een metalen schenkblad met een stuk grof wit.

katoen er op (Boeg.: káppará-wtdang).een porseleinen schotel (pd,tne

,ala!J4tta),eene soort van zijden stof en eenige gouden ringen (lJ[iJiiif)

,iAótlJélóllonupat[ro)t alsmede een' slaaf en slavin. Ouder het nuttigen

..van gebak en 'koffij, gelijk ook van, rijst met toebehooren, wordt clan

ook dikwerf de buwelijksgift(Boeg. aó/iPaI Mak. ,ó'ell,,.aiïzj)besproken J

vooral in de mindere standen; hij de vorsten daarentegen is bet bedrag

daarvan meestal een' reeds van zelf uitgemaakte zaak.

Deze huwelijksgift bestaat in ceno zekere som gelds, behalve eene

-menigte geschenken van allerlei aard, als: kleedingstukken , eetwaren

cnz., en is zeer onderscheiden naar gelang van den stand der bruid.

De voornaamste huwelijksgift was in oude tijden de ,ó,'itjJato...SJUi,

aldus genaamd naar SJlUt een in den Hernel gelegen land t als zijnde

de huwelijksgift van den eersten uit den Hemel gedaalden vorst van

• Loêwóe,met name t)impoeroesiya.Dezethaus geheel in onbruik geraakte

huwclijksgif] bedroeg 100 kati goud, of 8.000 royaal, u.LJ 16,000.

Daarop volgde de aó,iiJ?a..iêh(JJwaarschijnlijk zoo veel a15 vot'lelijlte .

.Iullcelijk,oift,naar het oud..Bocgincschc ta-léóaJ fJorstJ ten bodrage van

50 káti goud, of 4000 reyaal , a. Î.: 18000.

./
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V~orts kwam de lJó,ûJ!a-LóewoéJ of I.AiéllJoésch6uuwelijksgiftaan de

orde, van minstens 10 kati cn 10 taf.of 880 reyaal ,/1760, doch ook

meer.

Eindelijk bad men eertijds nog de 8d/;;PaoéJj~iió-áJjoe. welke nooit

meer dan ..IO kàti en 10 tAf, of 880 royaal, dat îs:/1760, bedroeg.en

op verre na niet van zooveel geschenken vergezeld ging, als bij de an

dere vorstelijke huwelijksgiften gewoonlijk het geval was. Het was dus

overeenkomstig de beteekenis van oéJjoelig-áJjoe,te weten die van een

008 kout. alsof men slechts eenig nout,tot~~~..~p~.J9~amen bond. _d I

I

De huwelijksgift van een' Lo'èwóesche of andere voorname vorstinI
bedraagt thans niet meer dan 3 kati en 3 ta.f,of 264 reyaal, dat is: I

• j

1528, en dikwijls slechts 1 kAti cu 1 ta.f,of 88 reyaal, d. Î.: / 176 , 1

en 88 duiten.

Op deze laatste huwelijksgift volgen successievelijk die, welke onder

prinsen' en andere inlanders van mindert rang in gebruik zijn) als van

44 reyaal, d, î.: /88, van 28 reyaal, d.. i.. 156, van 26 reyaal, d. i.:

1 G2, vau 24 reyaal , d. i.: J 48, van 22 reyaal, d. i.: f 44, van 20

reY831,d, i.i ] 40 en van 12 reyaal, d. i.:/24.

Voorts vindt men onder vorsten ook gewaagd van een 1Jáli-~ó/itPa ,_
~.- ~ ..

wanneer man en vrouw heide een land ten huwelijk meêbrengen, omdat

de vrouw dan als 't ware ook 1cederkeerigeen' huwelijksgift aan haar'

man- geeft, overeenkomstig de bcteekenis van lJiJli.te weten die van

tegenover,wederkeerig(9). In geval van een ,óronglépa-lépa.1ett.: eene

ldpa-lipa (kleine soort van vaartuigje) "an wal 8tooÛ!n,waarmede men

te kennen geeft. dat de bruidegom, zonder het anders gebruikeJijkheir

leger van ceremoniën J eenvoudig de ,hll\veljjksgift laat brengen, en ver

volgens, onmiddellijk na het sluiten van het huwelijk door den priester.

voor goed bij zijne vrouw blijft, komt de bruidegom met de ouders van

de bruid overeen, om slechts bij de huwelijksgift eene zekere som te

voegen, \V88rVOorde bruid zich de noodzakelijkste dingen die zij anders

bij deze gelegenheid ten geschenke zou gekregen hebben, aankoepen.
2
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kan. Ook gebeurt het wel, dat zelfs deze som achterwege blijft, en de

ouders van de bruid enkel met die }lu\velijksgiftgenoegen nemen. Als

dan spreekt men wel van eene adlïpaláóolJ,of.huwelijksgift die als de

Zon onàergaat, waarvoor men in het Makassaarsch bezigt de uitdruk

king lJóenrang-máte,d, i.: doodehuwelijksuift. Men vergel. hierbij onze

platte spreekwijze van een'doodehoél.

VaR laatstgenoemde huwelijksgift wordt van de zijde van de bruid

ook geen gedeelte terug gegeven, gelijk anders na ontvangst der huwe

lijksgift het geval is, hetgeen dan insgelijks met geschenken gepaard

gaat. Zoo bij voorbeeld: van een huwelijksgift van 12 reyaal : 4 royaal,

van 20 reyaal : 5 reyaal, van 22 reyaal: 6 reyaal , van 24 reyaal: 7

reyaal , van 26 reyaal: 8 royaal t van 28 reyaal: 12 reyaal t van 44

reyaal: 20 reyaal en van 88 reyaal: 40 royaal. Zoo de huwelijksgift

meer dan 88 reya,al bedraagt, wordt dit meerdere bij het teruçsende»

niet in rekening gebragt , maar als een geschenk beschouwd. Dit terug

zenden (10) geschiedt als 't ware ter gemoetkoming in de vele kosten,

die de bruidegom te maken beert.

Van zulk een' huwelijksgift nu wordt slechts één rcyaal bewaard

voor de beurs van de bruid, het overige verdeelt men onder hare bloed

verwanten, die dan tegengeschenken dienen te geven, ter waarde van

4 royaalt voor elke royaal die zij van de huwelijksgift gekregen hebben.

. Ziet men reeds uit liet bovenstaande, dat de huwelijksgift op Zuid

Celebes bij het sluiten van een [urwelijk een' hoogstgc\vigtigcrol speelt,

nog duidelijker wordt dit. wanneer men bedenkt .j.datgeen huwelijk.

hetzij onder Boeginezen of Makassaren als wettig beschouwd wordt, al

ware het ook door den priester bevestigd t zoo lang als de huwelijksgift.

niet volkomen betaald is. De kinderen uit zulk ecn huwelijk gesproten

zijn dan ook enkel kinderen van de vrouw, zoodat bij voorbeeld de kin

deren welke een' vrije, die de huwelijksgift niet voldaan heeft, bij eene

slavin venvckt, allen zonder onderscheid slaven of slavinnen van den

. eigenaar dier slavin"zijn. \



IQ

,Een drie dagen nu het bespreken van de huwelijksgift zendt de

bruidegom een gezantschap met geschenken, als: een' slaaf voorzien van

een b?og zonnescherm, een paar stuk gebloemd katoen t en een paar

Bengaalecho sarong's , om te zien",hoe de bruid het maakt. Van daar,

dat dit geschenk ook genoemd wordt : popalta, lctt.: een latenküken~

Zulke bezoeken worden vervolgens, al naar gelang van den afstand,

\vaarop het toekomstig paar van elkander afwoont t eens of tweemaal

per maand herhaald. Doch de geschenken zijn dan van eenvoudiger'

aard , en bestaan in eetwaren en andere dingen van onmiddellijk nut.

Wanneer de bruidegom zich in die dagen van huis verwijderen wil.

11etzijtot het bijwonen van eenig feest I of om welke andere reden ook t

moet hij hiervan aan de ouders zijner bruid kennis geven, die dan voor

het bij die "gelegenheid vereischte gewaad zorg dragen. .,

Heeft hij één van de groote kerkelijke feesten t bij voorbeeld die aan

bet einde van de vasten der maand ralnadllÜnen op den tienden der
w

maand dsoe-I ...~hidJat} gelijk ook het feest ter gedachtenis van de ge-

boorte van Mohammedt bijgewoond; zoo begeeft hij zich na afloop

daarvan tot zijne aanstaande schoonouders t om hun bij gelegenheid

van die feesten geluk te wenschcn , die hem dan natuurlijk weder

kecrig feliciteeren t en hem met zijn gevolg terdege onthalen.

Alles wat de bruidegom van zulk een feest medebrengt , al zij het

ook met spelen en dobbelen verworven, biedt bij gewoonlijk aan de

ouders zijner bruid aan.

Een dag of zes I acht, vóór de zoo even vermelde (eesten t aan het

einde der vasten, zijn bruidegom en bruid gewoon elkander wedcrkee

rig een geschenk aan te bieden , dat hoofdzakelijk in klcedingstukken

bestaat. waarvan men (Jan op die feesten gebruik maakt.

Inmiddels heeft de vader van de bruid J vooral \VanDCOr hij een

vorst van hocgen rang is, reeds lang iuvitatie's tot bijwoning van de

aanstaande feesten laten rondgaan, zoowel bij zijne medcvorsten , als

hij zijn' onderdanen en leenmannen (palilijs cn.pascaJjiûgfloIfs).Voor



de eigenaardige wijze waarop Bêne in vroeger.dagen zijne vassalcu bij

dergelijke gelegenbeid liet uitnoodigen » te weten door middel van het

toezenden van een' reep Iontarblad) waarin men een zeker aantal platte

knoopen legde) ver,vijs ik naar de Inleiding op het door mij uitgegeven'

Boeginesche Heldendicht op den eersten Bonisohen.vcldtogt van 1859,

hl. 5. 6 en 7, inzonderheid de Noot op bI. 6, alsmede naar mijn Boe...

ginecsoh Woordenboek op lJtLaN°. 2, hL 2] 1.

Vóórdat de gasten te wachten zijn, maakt men bijtijds de noodigc

toebereidselen tot hun ontvangst. Ook verzuimt men niet, om voor

een' ruime feestzaal te zorgen t dewijl bij zoo grootc menigte van gasten

de plaats in huis t al zij het ook een paleis, daartoe niet meer toerei

kend is. Zelfsde geringe inlander 2a1»indien hij niet doodarm is, voor

deze feestelijkheid een' tijdelijke uitbreiding aan zijn huis geven (Boeg.

en Mak. 8flrápo). Geen wonder alzoo, dat een voornaam vorst van

Lo"c\vóeof ander aanzienlijk rijk» bij zoodanige gelegenheid een' groote

feestzaal, ja ecu zeer ruim afzonderlijk gebouw laat oprigtcn, dat onder

Boeginezen en Makassaren den naam draagt van óaróega. Zelfs bestaat

zoo'n bareega soms uit twee groote gebouwen onder één gevel of door

middel van een bruggetje tezamen verbonden.

Maar. wat vooral ook niet ontbreken mag J is een behoorlijke gele

genheid voor de banenvechterijen , die zoo geliefkoosde uitspanning der

Boeginesen en Makassaren, waarover later zeer uitvoerig gesproken zal

worden, Nadat de gasten uit verschillende oorden aangekomen zijn,

wordt al spoedig een begin gemaakt met het in orde brengen van een

huwelijksbed , dat NB. niet minder dan 28 kussens cn 3 à 4 gordijnen

moet hebben, men verg. Boeg. "Voord.op lámm~ng, hl. 557. Dit hu

welijksbed is vooral onder inlanders ecne zaak van het grootst gewigt,

die men liefst aan menschën van hoegen leeftijd J en welke met een ~

talrijke bijzonder gelukkige nakomelingschapgezegend zijn, opdraagt,

omdat men zich overtuigd houdt, dat het jeugdig paar alsdan in bun

huwelijk: niet minder voorspoedgenieten zal (11). Nevens dit huwe..
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Iijksbed wordt ook nog ecne slaapplaats voor den bruidegom in gereed

heid gebragt., opdat hij daarvan gebruik make J tijden~ bij nog niet

met' zijne bruid mag slapen (atinro.'ála). Als nu die slaapplaatsen vol.

tooid ziju, nemen bruidegom en bruid ieder te huis een bad iu gewijd

water, Bovendien ondergaat laatstgenoemde cene zeer eigenaardige

berookiug. Men legt onder het huis een vuur aan. en brandt daarop

allerlei welriekende kruiden, om vervolgens den damp door middel van

een bamboezen pijp tot boven den vloer, en wel ter plaatse waar de

jeugdige schoone met niets anders dan cen' sarong omhuld , gezeten is J

te doen opstijgen, en alzoo haar gansche ligchaam daarmede te be-

wasemen.

Als eindelijk de tijd aangebroken is t \vaarop de huwelijksgift CtBoe

ginesche 'óJH1!a,'t Makassaarscho 8oêtu-ang)door den bruidegom ge·

zOlld~ll zal worden , laten de ouders der bruid die huwelijksgift in

oogensehouw nemen CtBoeginescho patito .'JóJH1!a).l\fat deze taak wor

den aan de hoven twee prinsen en twee prinsessen belust, die behalve

het gewone onthaal van gebak en koffij, alsmede van rijst met keur van

toespijzen. naar gelang van het bedrag der hu,velijksgift een geschenk

in geld bekomen t dat in het Bccgincesch den naam draagt vanpapadtu,

zooveel als geld om betel voor te kaanwen. Bedraagt bij voorbeeld de

huwelijksgiftJ 480 J of f 800, zoo krijgt iederJ 4.

Als de gecommitteerden van de bruid huiswaarts gekeerd zijn t

neemt de taak der dóeta', of gezatûen, een' aanvang.

Onder doéta verstnat men iemand, die als afgevaardigde van den

bruidegom over diens al dan niet toelaten bij do ouders van de bruid

komt spreken J en wel doorgaans op denzelfden dag als het zenden van

de huwelijksgift naar de woning der bruid en het opgaan van den brui.

degom derwaarts. Zulk een dóela, waarvoor men altoos de bespraaktste

menschen neemt, is een man of vrouw , aan de hoven vooral een prins

of prinses, van ccnigzins gevorderden leeftijd J en komt nu eens alleen,

dan eens met één J twee of drie andere J he-tzijmannen of vrouwen, die
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ook wel àóéta heeten J doch meer eenvoudig als getuigen optreden.

Wanneer die doétat welke het woord -voert, een mail is, wordt de rede

van de zijde der bruid door een' man I als dat een' vrouw is t ook door

eeue vrouw beantwoord. Men spreekt dan ook van een' dot,tader bruid.

Zoo er echter geen àoêta is t treedt één der oudsten van de familie als

zoodanig op. Deze dóeta', nu voeren tezamen een gesprek J dat van bet

begin tot hot einde niets dan beeldspraak bevat, in denzelfden trant

als waarvan reeds boven een' proeve gegeven werd ..

In de minder' standen geeft zulk een' woordenwisseling door de

zucht om geestigheid ten too.n te spreiden wel eens aanleiding tot on

aangenaamhoden, onder vorsten is dit niet zoo ligt het geval. dewijl

HHesdeftiger toegaat.

Als dit onderhoud der doêta's naar wensch afgeloopen is en men

de afgevaardigden van den bruidegom op gelijke wijze als vroeger die

van de bruid onthaald en hun insgelijks eenig geld tot het kaanwen

van sicrib t betwelk vooral van hetzelfde bedrag moet zijn t geschonken

heeft I begeven de doeta's van den bruidegom zich onmiddellijk weder

naar diens woning) om kennis te gevenJ dat men thans de huwelijks.

gift kan brengen..

Dit geschiedt in plegtigen optogt onder het bespelen van allerlei

muziekinstrumenten. En die huwelijksgift(Boeg.,óinpa,Mak. 8óenraiï9)

nu bestaat I gelijk boven besproken werd J voornamelijk in eene zekere

som gelds , en de daarbi] gevoegde geschenken zijn steeds naar gelang

van het bedrag der huwelijksgift. Zoo heeft men bij voorbeeld de pa

láwa. letterlijk een a/weermiddel. bestaande insgelijks in eene zekere

som gelds , die als 't ware moet voorkomen, dat men de huwelijksgift

afweert. Als de huwelijksgift 3 kati, of 3 x 80 royaal, d, i.: 3 X 160

gulden t bedraagt, is die palûwa 20 rcyaal of 40 golden. Is de huwc..

lijksgift grooter of kleiner. dan bedraagt ook 00 palálca naar diezelfde

male meer of minder. Behalve die paláwazendt de bruidegom ook een

geschenk. hekend onder den naam van táiiiJ.}áof ]Jatiti;ïptl,daLbij een'



huwelijksgift van 3 kati, of 3 X 80 royaal (= 11 GO)in 3, van meer

kàti ook in meer, jeugdige slavinnetjes bestuat , doch steeds naar gelang

van' bet getal kati's.

Voorts voegt de bruidegom bij deze táiïpá of patá/jijJá nog vier

andore, die elk een' bijzonderen nanm dragen en elk in één sluafje of

slavinnetje bestaan) te weten: één (de tá;iijJá-of patá'/ipá-mlîare),om (Ic

bruid te bewegenJ dat zij met ke1nete; één (de tá/ipá- of pattl/i;Pá-má

t[;;;'o),dat zij met "'emslape; één (de táJ;Pd-of patit;;;pápaboêka..{imoe),

dat zij haar' mond opene en met hem spreke, en één (Je tdJi(pá-of lJa ..

tá/ipá paóoéka-i}alána),dat zij haar bij l\laleijer en Boeginees onder den

naam van ijalána bekende klcedingstuk voor hem losmake.

Vcrder vindt men onder de geschenken zooveel mogelijk al de he

uoodigdhedeu acne!' huishouding, en wanneer die oumogelijk , althans

moeijelijk te vervoeren zijn J worden zij soms op zinnebeeldige wijze

aangeduid. Zoo zendt men bij voorbeeld een metalen schenkblad met

uitgewerkten rand, even als het blad van don tûkkocboom, en daarop

een porseleinen schotel, die Lij deze gelegenheid den naam draag~ van

ceu' soort van met zand gevulde kombuis (Boeg. dapoéráJ;g.Mak. pál

loe). Die representant van de in een huishouden zoo onmisbare kom

buis is dan rijkelijk voorzien van het onder den naam van istalï9uîeiu

Oost-Indië zoo algemeen bekende reukwerk, dat hier de aarde van de

kombuis moet voorstellen. Verder bevinden zich in den porseleinen

schotel drie soorten, van bcnzoin , van elke soort i pond. die 0118 aan

de drie steenon kooktoestellen van een inlandschc kombuis (Boeg. en

Mak. tárlfi9>doen denken, alsmede 10 stuks tosticuli van het onder

den naam van mêmoe bekende beest (12), welke bij het bereiden der

bekende Makassar-olie gebezigd worden en hier moeten voorstellen

de excrementa van de ook hij Bocginczcn cn Makasearen zoo hoogst

nuttige huiskat. Eindelijk heeft men' onder de geschenken van sym-
~

holischc bctcckcuis ook: 3 ganlang tot het roodvcrwen van kleêrcn

gebezigde kascemba-of Curthamus-tinctorius-blocmen , welke hier den
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naam dlagen van oude zemelen. als waarvan men zich gewoonlijk br.

dient om het vuur onder te bewaren.en een in gele stof gewikkeld bosje

van 7 langwerpig ronde stukken ebbenhout. die een bos brandhout

moeten voorstellen.

Tot de geschenken belloorde eertijds insgelijks een steenon pot voor

water (baloeboe) met allerlei ingrediënten van zinnebeeldige beteeke..

nis, waaruit bruid en bruidegom dan om beurten iets moesten uitvis...

schen (Boeg. mdtf, Mak. kóQ/). Dit laatste gebruik is thans geheel

vervallen, en tegelijk daarmede het zenden van zulk een' steenen pot.

Diezelfdeingrediënten worden tegenwoordigmet de huwelijkegift in één

doek tezamen gebonden. Zij bestaan vooral in de volgende voorwerpen:

één maat rijst van 5 Amsterdamsche ponden, als zinnebeeld van ge

noegzaam voedsel tot onderhoudt gelijk ook geroosterde en gekleurde

rijst, die beide op ieder inlaadach feest aanwezig zijn, en ,vaar\1111

vooral de eerste soort bij bruiloften dient, om den held en de heldin

van bet leest al strooijende mee te verwelkomen;

het voor den inlander. zoowel man als vrOU\V, in den letterlijken

zin van het woord onmisbare betelblad J en wel in een tiental bosjes

tcsamcngebondeuJ tot zinspeling op den band I die bet jeugdig paar

voortaan verbinden zal;

een 30 pinangnoten aan lakken, waarvan de vruchten en takken

natuurlijk op een talrijk nakroost doelen;

één hoenderei, dat evenals het vorige aan bet krijgen van kinde

ren doet denken;

de mannetjes en wijfjes muskaatnoot, de eerste ovaal, de andere

geheel rond van voren;

de gebeet ronde zoogenaamde mannetjcs-kamirlnoot met één pit t

on de aan één zijde platte zoogenaamde\vijfjcs.kämlrlnoot (Alouritee

Moluccana, 'Villd.) ;

een dOORdoeof zeepaardje,de Pega8l",Volat/'8 LiI11'., zoowelmannetje

~Is wijijc (13);

.1
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eene soort van schelpvisch, genaamd: pl.,11lo-ptfnlzo,mannetje 'en

wijfje, die niet enkel J gelijk de voorafgaande voorwerpen, als één paar

uitmakende J op de toekomstige huwelijksvereeniging zinspelen, maar

ook van wege de beteekenis van het woord p''''''o,te weten ti ie van

ool, aan de jeugdige echtelingen veel voorspoed en rij~dom in het

huwelijk voorspellen;

eene soort V811 plantjegenaamd ,iwoe-,itDoe,evenals het onmiddel

lijk voorafgaande, op groote schatten sinspclcndc , daar ,{WOtin het

Boegineesch het gewone woord voor ltonderdduizentlis;

kurkuma, gember en een wortel J welke in het Boeg. panin{, in het

Mak. 1Jálleheet, die alle drie zoo moeten zijn, dat zij uit twee in el

kander gegroeide stukken bestaan, welke als 't ware hei een op den

8choot I'an 4et andere zilten,. overeenkomstig oe letterlijke beteekenis

van het ,Boeginesche en Makassaarschc woord 8ir[wa, dat bij elk van

de benamingen dezer drie wortels gevoegd wordt, zoodat het ook niet

dubbelzinnig is, waarop met deze ingrediënten gezinspeeld wordt;

eene soort van zeegewas genaamd 8dUd.'iwóJjaI waarvan het woord

BiwóJja, letterlijk beteekent elkander zienof ontmoeIen,en alzoo doelt

op den co"itw;

eene soort vanslinger-plant genaamd !Joéloe-pfJrinrëngof t]ila.máróla,

van welke woorden rinfëng het bij de hand leiden der vrouw door den

man I en márdla het volgëtl,van den man door de vrou\V t te kennen

geeft, terwijl iJttaop beider wederkeerig verlangendoelt;

eene soort van knoestig gewas, dat uit oude boemen en daken te

voorschijn schiet, met een blad in den vorm van een waaijerJonder

den naam van wl1ra{ipárangen ook dien van tóiifa-loláiiódii!Jbekend,

terwijl de eerste benaming op toekomstigen rijkdom, of menigte van

goederen(het Boeg. waraliilJtJratî9)doelt, de andero te kennen geeft)

dat bruidegom en bruid ieder een rijk tcn'libu\vclijkmcê brengen, zoo

dnt zij als 't ware beide con Wild(loläng!iiig)meé&kpen(toMa);

ecnc soort van koraalgewas, die den naamdraagt van koraal met



LaK~~ellJ (Boeg. lJátoc-'I1Játákke),en alzoo zinspeelt op een ~1.lrjjk nakroost,

dat zich evenals de takkeu van dit gcwas naar alle zijden verspreidt;

7 stukjes aluïge(B.) of ká!loe-kámlnoe(M.) de Sassafra» Parlllel1,Ox!j

lu IJ" eu 7 dito kaneel of OittnamonJumZeijlanicum Nees, ook onder de

ingrediënten opgonomenom op het zoet der huwelijksmin te zinspelen;

een van Ionterblad gevlochten driehoekje, dat den naam draagt van

J'i1ga-rága,en 8)100 denken doet aan den troost) dien een gelukkig hu..

"lelijk te midden van bet leed der wereld aanbrengt t overeenkomstig

de betcekenis "all"het Boeginesche werkwoord riiga, teweten die van

trooete«,

een paar takjes van een' soort van heester J wier naam letterlijk he

teekent jeugdig "an voorkomen(Boeg. loloroepalilt en loloroepa6át~ d, i.:

mannelijke en fYfoutlJelijkelolo-roep«heester) en alzoo zinspeelt op een

jeugdig Nuwelijkapaarj

een takje van den heester td-málála, als zinnebeeld van het osoer

breekóare van den echt, dewijl td-málála letterlijk beteekent. niet

8cheiden; - """'-en eeue soort van medicinaal plantje t genaamd djallflltáli, dat bij..

zonder taai is, zoodat het niet sterft in wcêrwil van droogte of steen..

aohtigeu grond, en alzoo een zeer gepast sinncbeeld is van het besten

dige en onvergankelijke der huwelijkstrouw.

Behalve al de opgenoemde ingrediënten zijn er nog ccnige , die

vooral niet ontbreken mogen, als: een stukje gekleurde stof dat men

gewoonlijk boven op de hoeken van bet sit- of slaapmatje zet (aoé-top

péré);gelijk ookeen klos garen, waarin 4 naalden gestoken zijn, één van

goud, één van zilver, één van staal en één van geel koper, elk met. ceu'

draad van het garen van den geóang-paltn(WaJj. á"á, Bon. tdoe, Mak.

koéwalo')in bet oog gestoken. Ook behoort hierbij vooral, dat de zilve

ren naald cn clie van geel koper stuk zijn. Do reden dat deze voorwcr-

pen zoo volstrekt niet gemist mogen worden, is enkel om te voorkomen,

dat Inter J evenals in vroeger' dagen eens geschied zou zijn, van de



zijde der jonge vrouw # het verwijt gedaan worde : mijn man gaf mij hij

het sluiten van het 11uwelijk zelfs geen stukje gekleurde stof om op de

hoeken vau mijn slaapmatje te zetten. Ook vergat hij geheel, om mij

van naalden te voorzien, daar hij mij geen' enkele naald, zelfs geen'

gebroken' deed geworden. Daarbij zocht ik te vergeefs uaar cenig garen

van den gcbang-palm, om in het oog mijner naald te steken (14). Na

dat nu de bruidegom deze huwelijksgift met toebehooren aan het

voorwerp zijner keuze gezonden heeft, volgl hierop weldra ecu gc

schenk dat hoofdzakelijk bestaat in gebak en allerlei lekkernijen, waar

onder vooral de in den wasem gekookte rijst met eene versnapering die

pawpó heet, en van eijeren , klappermelk eu suiker gemaakt wordt,

niet gemist mag worden, Dit geschenk draagt in het Bocginecsch een'

naam (pal4nrd.8óiiipa),die letterlijk vertaald te kennen geeft een vast

dl'ukk,en(t&iUR)van de áUlCelijks!J'ift.Ook noemt de Boeginecs het wel

rijst die hij ket kopitaallJeltoort(inanre..pong), de huwelijksgift vergelij

kende bij een kapitaal, dat de man mcê tcn huwelijk brengt. De Ma

kassaar spreekt hier van panjóeki. Dit zenden van de huwelijksgift

wordt gewoonlijk gevolgd doch ook wel soms voornfgegnan van de

kerkelijke wijding van het huwelijk door den priester. De bruidegom

begeeft ziel} tot dat einde, vergezeld van zijne vrienden; in statigcn

optogt en onder het. bespelen der muziekinstrumenten, naar de woning

van den priester, of naar die van dc bruid, zoo deze ten minste iemand

van hooge geboorte is, dewijI de geestelijke alsdan daar aan huis oe
plcgtigheid komt bedienen, "

Naar onze begrippen, zou men mceneu, dat de bruid nu toch einde

lijk..te voorschijn moest komen. Echter blijft zij ook thans nog steeds

in de binnenvertrekken verscholen, en laat zich slechts door t\VCC naast

bestaanden vertegenwoordigen. Binnen gekomen zet de bruidegom zich

tegenover den priester neder, evenals deze rustende op de regter knie

en de voorwaarts geplaatste linker voetzool. De priester legt vervolgens

des bruidegoms regter duim tegen den zijnën aan, cn houdt alzoo diens
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hand terdege vast, doch alsof dit niet gezien rnogt worden) overdek t

hij beider banden volgensMohammedaanachgebruik meteen hoofddoek,

of ook wel met het onder de Arabieren bij het bidden gebezigde kleedje

dut den naam van moeçallä draagt (15).

Daarna laat de priester den bruidegom, wanneer deze ten minste

nog geen' belijdenis afgelegd heeft) de Mohammeduanschcgeloefsleuze

"ik belijd) dat er geen God is dan .Allaht en dat Mohammed de ge

zant van AJlah is" opzeggen (16). Eu op deze Arabische woorden laat

do priester dan onmiddellijk de in ieder geval gebruikelijke woorden

volgen: "in den naam van Allab. Geprezen zij GodI En mogen Gods

zegen en vrede rusten op de Godsdienst van den gezant van Allah 1

Voorts schrijf ik ulieden, dienaren Gods, en mij zelven voor de vreezc

Gods! (17)"

Na deze inleiding zegt de priester: uik verbind u in het huwelijk

met NN. Gij geeft haar als huwelijksgift]. kati en 1 taf (88 royaal},

of zooveel als men te voren overeengekomen is."

En de bruidegom antwoordt: "ik neem NN tot. vrouw. En ik geof

haar tot huwelijksgift 1 kati en 1 ,taf, overeenkomstig het voorschrift

van Allah.U

Ten slotte roept de gansche vergadering op voorgang van den pries

ter tot drie keeren toe: 0 Godt zegen Mohammed en de afstammelingen

van MohammedI" (18)

Hiermede is de zware taak van den priester afgeloopen. om vervan

gen te worden door het gezang der vrouwen en het bespelen van allerlei

Dl uziekinstrumenten.

Gelukkig dat de man iets tot belooning roor zooveel hoofdbrekend

werk ontvangt. Als bij voorbeeld de huwelijksgift 88 reyaal is J bedraagt

zekere bij die gelegenheid te storten som gelds (lLu1..kálOlng).die door

bruid en bruidegom gelijkelijk bijéén gebragt wordt: 8 royaal; is do

hu\vclijksgiCt44 rcyaalJ zoo beloopt die geldelijke bijdrage 4 rcyaal ,

js de lau\Vclijksgin22 reyaal, zoo kOIDt zij op 2 reyaal te staan. Tegelijk



met dit geld brengt men ook betel en verdere toebehooren voor sierih...

pruimpjes (het Doeg, dta ZiBd..káwlng, het Mak. lékó..panika). De eene .

helft IlU van dit gemeenschappelijk geschenk van het jonge paar is voor

den priester, de andere voor de getuigen (19).

De nieuwe echtgenoot brengt verder den avond ten huize van zijne

vrouw door, en wordt met de andere gasten op gebak met koffij, als..

mede rijst en toebchoeren onthaald J maar zelfs een enkele aanblik van,
zijn' ecbtgenoote wordt hem ook ditmaal nog niet geschonken. 1luiswaarts

keerende , laat hij zijne kris als vertegenwoordiger van zijn' persoon bij

haar achter; maar wanneer zij weet hoe het behoort. moet zij met onwil

en minachting daarop nederzien. En toch wordt de jeugdige schoone

na die priesterlijke wijding geheel als zijne huisvrou\V beschouwd, zoo

dat bij zich dan ook van nu af aan verpligt acht te zorgen, dat bet haar

toch niet aan de noodige bediening ontbreke. Hij laat daarom, wanneer

hij een vorst is, behalve die kris, minstens 8 mannen en 8 vrouwen

(Boeg. pangonrówalió),de eersten onder bet toczîf!t van een' prins, de

laatsten onder dat van eene prinses J bij haar achter. En aan deze be

dienden mag zij alles opdragen wat zij maar wil, met uitzondering alleen

van rijst stampen) water halen, en het dragen van vrachten hetzij op

het hoofd of over den schouder.

De jonge' vrouw heeft alzoo in de eerste dagenvan haar huwelijk

geen' gebrek aan oppassing, te minder daar zij bovendien nog een 8.ta1

jonge prinsesjes heeft, om haar overal te vergezellen (Boeg. paii9ápa),

evenals de bruidegom steeds een gelijk aantal jonge prinsen (Boeg.

pangom-ówang)om en nabij zich heeft. Bovendien heeft zij in die eerste

dagen gedurig bij zich eene vorstin van haar' leeftijd en rang, die zoo

veel mogelijk evenals zij geklee,den opgeschikt is; trouwens haar man

heeft op gelijke wijze altoos een' jeugdig' prins van zijn' rang bij zich.

Einllelijk: ziet het jonge vrouwtje zich gedurig van een 8 bejanrdc

dames, de zoogenaamde bruidsmeeders , omringd.

Een drie dogen later kan de jonge vorst ~ijnc kris terug bekomen,
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<lochdit komt hem ook' al weder op geen' geringe onkosten te staan,

uewijl hij tot dat einde op nieuw aan zijne cchtgenoote een geschenk

zenden moet, meestal bestaande in: één stuk satijn, twee stuk gebloemd

kaloen , één stu~ neteldoek, en tien royaal tot aankoop van Carthnrnus

ti nctorius-bloemen,

In stede van satijn doet hij haar ook wel één slavin geworden.

Nadat hij nu weder in het bezit van zijne kris is, begeeft bij zich

op nieuw in plegtstatigen optogt naar de feestelijke woning, één slaaf

nis geschenk voor zijne vrouw mcdebrengcnde , en dit bezoek is dan

bekend onder den .Boegineschcnnaam van tiedoe-JjaJjárállÇ,dat lelt.

beteekent tegenik d}aJjárdng,of dat gedeelte van het paleis hetwelk

achter bet middenbeschot gelegen J vooral als vrouwenvcrblijf gebezigd

wordt, aansckoppen; s , U. welligt zooveel als: het bijl/,azooverge!Jragt

helJben, dal men de bruid ontmoet, aleoode vrijheid lo'VUtom achter net

Jnidde1l8Ckotte komen.

Als oejonge man op gehak en rijst onthaald is, wordt hem vóór

het huiswaarts koereu de sierihdoos zijner vrouw overhandigd. waaruit

hij al de reeds tot het kaanwen bereide betelpruimpjes ncemt , en daar

\"001' 8 zilveren muntstukken van f 2.50, alzoo te zamenJ 20) in dc

plaats legt, welke voor het li(~ der vrouw's familie, dat met het aan

brengen c1ierbeteldoos belast was, bestemd zijn.

Van nu af aan beginnen de feestelijkheden eerst regt luidruchtig te

worden. Ten einde zich daarop voor te bereiden. komt men des avonds

ten huize van den bruidegom tezamen. om hem de nagels van handen

en voetcn, ook wel het binnenste der handen en de voetzolen, met het

sap van de bladen der Lawsonia albn L. (Boeg. pátji J Mak. karoc'JJtig,:)

rood ie verweu, hetgeen een goed luiddel tegen den nijd der booze

geesten schijnt te zijn, doch dewijl dit (Jan pas helpt, wanneer het ter

dege opgedroogd is , blijft men den gansehen daarop volgenden nach t

bij den bruidegom waken onder het genot van de noodige versnape

ringen en gezangen. Den volgeuden dag neemt de bruidegom plaats



/
31

"""'-'
op een' groeten toestel in den vorm van een' paleis of tempol (pttJIjtja B.

en M.), en wordt zoo naar het verblijf zijner vrouw gedragen onder een'

oorverdoovcnde muziek van allerlei juist niet altoos even welluidende

instrumenten, terwjjl hij zich thans niet slechts van de 8 bovenge

noemde bewakers (pangoDrowang's) maar bovendien nog van een talloos

heir van andere jonge prinsen en zelfs ook van prinsessen omgeven ziet

(Boeg. pa1iijJáwa.lJóttliiD"M.ak. patranu-hóentifi9). waarvan de prinsen

alle te paard gezeten, nu eens vóór, dan eens achter hem , nu eens aan

de regter-, dan eens aan de linkerzijde, in alle tigfingen heen cu wcêr

rennen, en daardoor eenigermatc .doen denken aan menschen , die met

een treknet aan het visschen zijn, en daarom in het Boeg. cn Mak.

ook wel eens visschors (paJjála-Jjála) genoemd worden, Dit gaat zoo

voort, totdat men eindelijk de plaats van bestemming bereikt heeft.

Wanneer de bruidegom nu i~ de nabij heid van het paleis gekomen is,

wordt hem de toegang op allerlei wijze .versperd , en houdt men hem

oruler het losse~ van geweerechoten , als ware bet een openbare oorlog,

met van paarde. of bokkehaar voorziene lansen (Boeg. lJ&si-banr-JiiUa,

Mak, póke-lJanringai'i9)tegen. En dit gaat zoo voort, totdat, zijn talrijk

gevolg dezen tegenstand eindelijk weet te overwinnen, door den ge

waanden vijand zooveel mogelijk uit eigen zak cenig geld terhand te

stellen, dat deze dan voor zich behouden mag. Dit geld heet in het

Boeginccsch ook paláwa, zooveel als middel om den te!Jen8ta1ulte doen

ophouden.

Daarna komen hem 8 kinderen, 4 jongens en 4 lnei8je~, te gemoct ,

die elk door een' man op den eenen schouder getorscht een zilveren

presenteerblaadje mot betelblad in de handen houden. De heeren van

het gevolg des bruidegoms brengen dan naar eigen goedvinden cenige

geldelijke offerbande aan de blaadjes der jongens, en de dames aan die

der meisjes,

1\.15men eindelijk aan de poort van het erf gekomen is J vertooueu

zich al weder eenigc manneu t die den toegang beletten; doch ook deze
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~ tegenwerking weet bet gevolg van den bruidegom spoedig door middel

van geld uit den weg ie ruimen.

Zoo bereikt nu de bruidegom eindcl.ijkden trap van het paleis, en

geeft men hem een' aan het eene uiteinde van een' langwerpig smullen

7.ijdendoek vastgemaakten armband in de regter band) om zich vervol

gens door een Pocwa-mátêwa of hoofd der bissoe's, (20) die boven staat

en den aan bet andere uiteiode van dien zijden doek vastgemaakten

armband vasthoudt t naar boven te laten trekken.

Vroeger ging hieraan nog vooraf de onder den naam van het ripa-

. ,ta8Oeri",ndiifltwebekende symbolischehandeling. Daarbij werd de brui

degom geleid of gedragen door een laan van tot dat einde in den grond

geplante bamboezen, die rijkelijk met gouden armbanden en halsketens.

mot prachtige kleedingatukken en andere kostbaarheden, met oliteiten

van allerlei aard, welke als bet ware de takken en blaêren J doch vooral

ook de vruchten van levende barnboesstammen moesten voorstellen,

behangen waren. Tc gelijker tijd werd de bruidegom bij herhaling uit

genoodigd, om toch vnn de vruchten en takken dier beomen als sym

bolen van toekomstig huwelijksgeluk en talrijke nakomelingschap ie

plukken.

En wanneer hij dan die laan uitkwam, liet men hem over een) wit

ten looper gaande, achtereenvolgens de voeten zetten, vooreerst op

een' metalen bak, die een' met ren witten doek overdekten buffelkopt

en daarboven een stuk goud ter grootte en in den vorm van een' voet

zool bevatte (óe/jiJ)Qsekáti); daarna op eene soort van porseleinen scho-
. I A

tel (.alalJatta)met aarde, die alleen voor groote feesten door de bis·

soe's van ver verwijderde zoogenaamde heilige plaatsen gebaald, en

met allerlei oliteiten vermengd werd (lána-mëiu-dJja);eindelijk op een

negental metalen bakken met padiearen.

Met deze laatste symbolische handeling werd dun de wcnsch te

kennen gegeven, dat '8 bruidegoms pad voortaan effen en blank, ja

1100rniets verontreinigd, evenale die witte loopcr mogt zijn; dat 11ij
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vooral overvloed van rijst cn buûclvlccsch voor zich en zijn' aan..

staande, alsmede voor al zijne nakomelingen mogt hebben; dat voorts

zijn' schatkist rijkelijk van goud voorzien mogt zijn. zoodat hij met de

zijnen al~ 't ware steeds over een' bodem van goud liep; eindelijk dat

de huwelijksweg van het jeugdig paar met geurige en welriekende

bloemen bezaaid, door godsvrucht geheiligd mogt zijn. Hoe dit ripa-,
&d'80éri ...mdriráwcnog beden ten dage in Loewoe plaats vindt bij de

"iijding van een' vorst van dat rijk, kan men vermeld,vinden in mijne

verhandeling over de bissoe's, hl. 49. Doch cm tot den bruidegom

terug te keeren , zoodra hij boven in bet paleis aangeland is J schijnt

men bevreesd te zijn J dat zijn' &oemingá(het Mak. 8octJl,"ingáJ het Mal,

8oemangat)of levensgeest bij zooveel geluk soms evenals een 'Dogel, of

eigenlijk een koen, wegvliegc t en bestrooit men hem van alle kanten

met geroosterde en veelkleurige rijst, om hiermede dien levensgeest

als ware hij een vogel, te bewegen dat hij blijve (21). Te gelijkertijd

wordt bij door een' vorst van zekeren leeftijd, vooral niet jonger dan

40 jaar, verwelkomd, die hem bij de band neemt, en zoo over den

witten looper (B. en M. talo(,to'e),welke onder aan den trap begint, en

voorts verder in het paleis tot aan het huwelijksbed toe gespreid is,

met hem voortgaat tot in de tegenwoordigheid der bruid. Doch deze

zit op het huwelijksbed achter de gordijnen, en wanneer de bruide...

gom die openmaken wilt wordt hem dit al weder door eenige vrou

wen belet, en nu moeten de prinsen en prlnscssen , die hem ook

herwaarts gevolgd zijn. al wederom in de beurs tasten bij elk van
I

de gordijnen, die het gelaat der schoone voor den jongman verhor...

gen houden.

Zoodra de vesting veroverd is, wil de bruid baar heil in do vlugt

zoeken, doch zij wordt tegengehouden en genoodzaakt te blijven zit

ten, terlvijl men den bruidegom achter haar plaats doet nemen. Nu

komt de Poewu-mätêwa of 't Hoofd der bissoc's van het paleis der

bruid, len naait het baadje der bruid vaq achteren door middel van

\ 3
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een' 'gouocn naald tosamen 111etdo hoog opstaande eu spits uitloc

1)011(10 staatsiemuts (B. en M. aigará)van den bruidegom,

Dit symbool der huwclijksverccniging , betwelk met een' oud

Boeginesche half-Makassaarsehe uitdrukking bekend is onder don naam

van bet riJjáf-lcámtntiparoêkoesln'tlat O.i. : !let al8 't toaretesame»naai..

jen van nef. uUlDclijkJ wordt onmiddellijk van ccn' andere symbolische

handeling achtervolgdI hierin bestaande dot de Po~\Vn-má.tO\va van

den bruidegom eeno soort van staatsiekleeding in den vorm van een

sarong (Boeg. oenrá~·t Mak. tópe) bij malkander neemt, en zoo over .

bet bruidspaar heengooit , zoodat dit kleedingatuk beiden als 't ware

insluit cn tezamen verbindt. Hiervoor bosigt men dan het Bocgi

ncschc riJ]ála-sá{upoé, of het met eene saro1ageoenal« een f:Ï8c./LJlet

valigen van de bruid. ]

Vcrvolgens steekt de Pcewa-métêwa van de bruid eene grootc was

kaars aan, en na die 9-maal regts en 7-manl links om bet bruidspaar

heengedraaid te hebben, houdt bij die vóór den bruidegom, om uit, te

blazen, En wanneer deze dat niet spoedig doet, is de bruid hem wel

eens voor t om te toonen , dat zij de baas denkt te zijn) hetgeen trou

wens in een' Boegineschc en Makassaarsohchuishouding wel eenseven

zeer het geval is, als in con' Europcsche.

Onmiddellijk hierop bedient zich de Poewu-métêwavan den bruî

dogom op gelijke wijze en 1110t hetzelfde doel van een grootc in-
~ I ~~

landsche knars (Boeg. ápi.njála of palldiió-lJatówa,Mak. kanjdjóli-

lánzpo).

Na afloop hiervan wordt de band die het bruidspaar aan elkander

hechtte losgemaakt, en nu verlaat de hruid onmiddellijk hare zitplaats,

0111 als't ware den bruidegom te ontvlugten, die haar natuurlijk ter

stond volgt, en zoo 8c/tuilJenzij) overeenkomstig de Boeginesohc en

Makassaarachcbenaming van dit eigenaardig gebruik. te welen die van

mf8oé·é80ê(11.en }.tI.)of áláai(Mak.), achter elkander over den grond

voort ~ en telkens als hij haar oenigsine zijn hof wil maken t slaat zij
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hem 111(~t haar' waaijer van zich af', zoodat ecu' iulandsehe bruilort nnu

de ouders gewoonlijk op een' ontelbare menigte wanijcrs te staan komt,

Gelukkig dus ~ dat men daarvoor slechts papieren waaijore van weinig

waarde bezigt.

.. Deze eigenaardige schuifpartij heeft niet alleen bij die gelegenheid t

maar van llU af aan gedurig bij elke feestelijke zamenkomst plaats, zoo

lang totdat eindelijk de ure der huwelijksgemeenschap aangcbro ken is;

en dit tijdstip wordt vooral bij voorname inlanders dikwijls zeer lang
A ~ •

verschoven. Volgens Aroc-Panjtjûnn zou een' vorstelijke bruid zich pas

na verloop van een' maand overwonnen lnogcn geven. v/

De taak der bovenvermelde bruidsmeeders ({,za-lJdttingBoeg., á'l·

roi;g-óóentiiidMak.) is dan ooktorn des nachts bij het bruidspaar lig

gende, iedere te groote intimiteit te voorkomen..

Het acnuivenduurt ditmaal niet zeer lang, en de bruid begeert zich

weldra naar de binnenvertrekken achter het middenbeschot van bet

paleis t om zich to vcrklccdcn; de bruidegom J die haar derwaarts bege

leidt, komt spoedig weder 1133r buiten, om zich insgelijks op de tijde

lijke slaapplaats naast het huwelijksbed gezeten, te verkleeden, en tot

dat einde de van de zijde der bruid afkomstige wisselklcêrcn aan te

trokken, Hierbij bestaat ook het zonderlinge gebruik J dat de bruidegom

zich het hoofdhaar laat uitkammen t en wel omdat bij daarin VOOl" een

waarde van 10 wigtjee nagemaakte gouden luizen beeft, welke dan voor

haar zijn, die dit dienstwerk verrigt.

Zoodra nu bet toilet van bruidegom en bruid voltooid is J begeeft de

eerste zich weder naar binnen, om de geliefde buiten te brengen J waar

de gasten thans op gebak en rijst getructoord worden, Als dit onthaal

afgeloopen is, offert ieder van de gasten zijn geldelijke feestgave in een'

daartoe bestemden bak of betcldoos, al naar gelang van den stand ti ien

hij in de maatsehappi] bekleedt. Ook zij die den bruidegom op zijn~

togt dcrwnarts begeleid hebben, mogen zich hieraan niet onttrokken,

evenmin als de 8 mannen en vrouwen die ouder tottÛgt van een prins
B -;f
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en prinses en op verlaugen van oen bruidegom, der bruid zooveel U10

gelijk ten dienste stonden (paUgonraW8Ug).

Die prins (aUregoero~n8 pangonro,vange) k.·ijgt thans ecn staatsie..

kleed (Boeg. tápoiij/, Mak. gádoé)V811gebloemd katoen en een Arabisch

mutsje met bloemen van gouddraad bestikt ten geschenke, terwijl de

prinses met ecn Bengaalsohe sarong en een purperkleurig baadje begif

tigd wordt. De aan heider zorgen toevertrouwde. mannen en vrouwen

ontvangen ieder een gestreepte s~rong.

Daarna keeren zij allen huiswaarts tegelijk niet al de gasten, als

mede diegenen welke den bruidegom te paard begeleid hebben.

Tevens worden de muziekinstrumenten, kleedingstukken en andere

zaken welke de bruidegom meêgebragt beeft al~e teruggebragt , en be

dient bij zich bijna uitsluitend van alles wat aan de bruid toebehoort

of van haar afkomstig is.

Zijne zoogmoeders en allen die hem als kind opgepast hebben, ge

lijk ook de acht prinsen die hem in deze dagen overal vergezellen, en

de bovenvermelde geheel als hij gekleede vorst van zijnt leeftijd maken

hierop cene uitzondering. Deze blijven thans met hem in het paleis lier

bruid achter.

Gedurende het boven beschreven rumoer hebben de ouders der bruid

Hl een' daartoe prachtig versierden draagstoel zoowel naar de woning

des bruidegoms als naar die van hem of haar die de functie's van do~ta

uitoefent, cene bezending in den wasem gekookte rijst met keur van

toespijzen gezonden, welke de eerste onder de naam van bruidegomsrijsl

(Boeg. inánre-lJótttng), de tweede onder dien van do1!ta...rij&t (lloeg.

iná;ire-dóeta)bekend is. De eerste wordt terstond door de moeder des

bruidegoms onder de betrekkingen verdeeld , die daarvoor later ieder

wat gebak moeten leveren, wanneer zij tijdens bet eerste bezoek, dat

zij nu van haar zoon alleen te wachten heeft, namens dezen eene bezen

ding. gebak en rijst met toespijzen naar het verblijf der bruid doet be

zorgeu. AIs het thans in bet vorstelijk paleis wat kalmer geworden is,
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gaan bruid en bruidegom van k1eêren verwisselent de eerste in de bin

nenvertrekken t de ander in de groote zaal vóór het middenhesehot t en

wel gezeten op de slaapplaats naast het huwelijksbed.

Vervolgens begeeft hij zie" naar binnen, en keert met haar, vergezeld

van 8 bruidsmeedere in de zaal terug t tenvijl de jonge dames die 1138r

tot dusverre vergezeld hebben (Boeg. pangápi) in de binnenvertrekken

achterblijven. Men doet de bruid plaats nemen op het huwelijksbedJ

omgeven van die acht bruidsmeedere. En zoodra zij ingeslapen is t

wenken de bruidsmeedera den bruidegom om achter haar te gaan lig

gen. Doch nnauwelijks heeft 11ijzich nedergevlijd t of men laat eene

vrouw wier vader en moeder nog leven (dit laatste is hier NB. een on

misbaar vercischte) een emmer (Boeg. en Mak, ,lrO)met wateraanbren

gen t en nadat de Poewa-mátêwa tot drie koeren toe even een' groote

brandende waskaars binnen de gordijnen van het huwelijksbed bij het

jonge paar gehouden en die daarna uitgeblazen heeft, besprenkelt boven

gemelde vrouw bruid en bruidegom terdege met water t cr de laffe aar

digheid bijvoegendet dat zij zich toch moeten wasscheu, want dat bet

kindje hen vuil gemaakt heeft.

De bruid springt dan bet bed uit cn spoedt zich naar de binnen

vertrekken van het paleis, achtervolgd door haar' man.

En als men haar dan weder naar voren gebragt heeft, vlugt zij op

nieuw, En zoo gaat dat spelletje voort, totdat eindelijk de morgen-'

stond aanbreekt, als wanneer bruid en bruidegom zich beide dood ver

moeid, de eerste binnen I do andere buiten J het middenbeschot van het

paleis, te ruste leggen.

Deze vertooning heeft drie nachten achter elkander plaats J en des

daags komen dan bruid en bruidegom met bun gevolg tezamen in de

grootc zaal van het paleis. Alsdan komt ook wel de moeder van den

bruidegom een bezoek brengen aan hare' schoondochterJ wanneer zij dat

ten minste niet reeds vroeger gedaan heeft, en bij die gelegenheid.dient

zij natuur]ijk weder oenige geschenken mèê te brengen, bij voorbeeld
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ecu' slaaf of slavin, satijnen of andere stof, een paar tafof 16 rcynal

tot aankoop van de tot het rood vcrwen van klcêrcn gebezigdeCartha

lllus ..tinctorius bloemen, enz.

Den derden of vierden dag na het opgaan van den bruidegom naar

bet verblijf van de bruid heeft het zoogenaamdebaden van het jonge

echtpaar plaats.

Vooraf echter voorzien de ouders van den bruidegom debruid van

een' prachtige kapdoos met de noodige kammen, alsmede fleschjes en

potjes voor olitcitenJ bädak, enz., gelijk ook van eene sarong, een wit

bandje, een spiegel en andere benoodigdheden bij het bad; terwijl

daarentegen van de zijde der bruid's familie gezorgdwordt) dat bet den

bruidegom aan niets ontbreke, wat hij voor dat bad zou kunnen be

hoeven. Voorts wordt ook het badwater bij tijds iu orde gebragt, en

dat de bereiding van het daarvoor vereiselite water, hetwelk in het

Boegineesch den naam van oetlJái...pa,tli draagt, op verre na zoo een

voudig niet is, als menigeen zich wel verbeeldenzou) kan menuit mijne

verhandeling over do bissoe's zien, waar op bl, 15 de bladen en

bloemen van onderscheiden' bocmen als bestanddeelen van zoodanig

water worden opgegevenJ die bij zeer hooge personaadjes wel 2 x 9 I

en bij minder voornamelieden 2 X 7 soorten moeten bedragen. Ook

vindt men in dit badwater gewoonlijk allerlei van de uitbotsels der

kokosboomen gevlochten figuren (Doeg. warólOo-oewái" Makass. lóro

djlnl), alsmede do plnno-p&nno, een' soort van schclpvlschjewelks

naam aan het woord pinno of "ol doet denken, en meer andere voor

,verpen wier naam een' zinnebeeldigebeteekenis heeft; maar wat vooral

bezijden de badkuip niet ontbreken mag, is do jonge kokosnoot, wier

lekker zoet water bij het bad over het bruidspaar uitgegooid, natuurlijk

aan het zoet der huwelijksmindoet denken.

'tVannaernu de tijd van het feestelijkbad aangebroken is. laat men

bruidegom en bruid, <1001' een koord tezamen verbonden C11810c11i5los

jes. in een sarong gewikkeld) in het midden van familieen gasten bij
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het badwater en de kokosnoten nederzittcu op cenige voorwerpen van

geheel symbolische beduidenis I als een bouten rekje (Jjara,ána) J

waarover de weversspoel van de weefster gedeeltelijk hcenglijdt , cu

nlsdan rusten,blijft, dewijl de God des Hemels»en later ook diens zoon

llat.î.ra-gdorocin de oude gedichten zulk een rekje gewoonlijk tot stoel

gebruikten. Voorts een !Jókó-6ókóof houte" rU!l,leuftael voor de weef

ster, als zinnebeeld van het Boeg. óokóri, d. i. achter zich,late" van de

genegenheid of liefde tot anderen: verder oen bijl om te doelen op het

weghakken van alles wat bet huwelijksgeluk zou kunnen verstoren; al

verder een' beitel als te kennen gevende een naauwe vereeniging van

twee harten, zoodat het eeno als een beitel diep in het andere indringe,

eindelijk een' timmermansdissel, die ons onwillekeurig doet denkenaan

het reinigen van beider hart, evenals bet hout door middel van een'

dissel glad gemaakt en gezuiverd wordt,

Te gelijkertijd houdt de bruidegom een houtje van pinaDgstaluof

iets anders, waarmede bet weefselaan het hout t dat de twee overend...

staande bamboezen van bet weefgetouwtezamen vereenigt, bevestigd

wordt, in de hand. Dit houtje heet in bet Bceginccschpatlkko, en

geeft overeenkomstigde oorspronkelijkobetcckenis V811 tJkko, te weten

die van ,ter". 8le";'!J,op symbolischewijze te kennen, dat de jongman

zich in 8terkof naauw verband met het meisje stelt, alzoo den band, die

ben thans tezamen verccnigt onverbreekbaar acht t en steeds zooveel

mogelijk voor haar hoopt te zorgen.

Aldus gezeten. wordt het jeugdig paar met bädak en allerlei soort

van olie en kruiderijen besmeerd, en vervolgens met bet hadwater, ge

lijk ook met bet water uit de kokosnoten overgotenJ waarvan men do

harde doppen terstond naar beneden wegsmijt, zoo het beet, om oe
boozegeesten weg te [agcn , die bet geluk vau uit paar slechtsmet lccdc

k · Joogen .Ullncnaanzien.

Het Loven beschreven' zamcunaaijcn van het baadje der bruid JIlcL

het hoofdtooisel van den malt, gelijk ook'do vorccniging door middel
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vnn een sarong of oenrá,',alsmede de plechtigheid met de groote was

kaars en de dikke inlandsolie kaars, heeft ook soms tegelijk met dit bad

plaats,

Na afloop van het bad worden bruidegom cn bruid weder netjes,
aangekleed, en beginnen elkander op nieuw'tot vermaak van de gasten

al over den grond schuivende te vervolgen, zoo lang totdat de tijd aan

breekt, w1taropmen zich weder gezamentlijk aan koflijmet gebak,"en

rijst met toebehooren te goed doet..met uitzonderiDgalleen van de bruid,
,

die voor de oogen van het publiek I nog geen' trek in eten mag hebben,

wanneer zij met dien gehaten man tezamen is. Evenmin mag zij hem

een' enkelen blik waardig keuren, en zij kijkt daarom maar steeds strak

voor zich.

AIs de gasten 113 het diner nog eenigen tijd zijn blijven praten,

koeren allen buiswaarts.

Soms gaat de bruidegom nog dienzelfden dag, nodel's één of twee

dagen'later, alleen een kortstondig bezoek afleggenbij zijne ouders, het

welk in bet Doeg. bekend is onder den naam van móeliii98alomjJéna,

lelt.: op zijn 'POOI" teruglteeren.

Onder weg ontmoet hij de voor zijne bruid bestemde draagstoelen

met gebak en de van keur van toespijzen voorziene rijst, welke door

zijne moeder in gereedheid gebragt zijn, Die rijst draagt den naam van

ó,·uidarijat(Boeg. ;,nánre-hóttl1Ïjj),het gebak dien van IJruidsgelJak(Boeg.

óépa.lJd~iinu). In elk vau de 2 draagstoelen met gebak zit te midden

van al de lekkernijen eene keurig uitgedoste jonge maagd, die daarnaar

ook den naam draagt van li,/i.-lJépa,lett.: fJ'U18elmn Aet geofJk,men

denke aan bet vulsel \'an ous lettergebak. Zeker wel con staaltje van

sterke beeldspraak!

Hierbi] heeft men volgens den Inlander vooral zorg te dragen, dut

di·c draagstoelen niet bij de bruid aankomen, vóórdat de bruidegom

vertrokken is, want in oude tijden heeft dat eens plaats gevonden, en

toen ~s het huwelijk spoedigverbroken.
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Het bezoek "au den bruidegom bij zijneouders duurt ditmaal sleehls

kort J hij nuttigt zelfs niet eens de heerlijke koffij met gebak. vee)min

de rijst en wat daarbij behoort, Alleen het kasuwen van een betel

pruimpje mag ook thans niet achterwege blijven.

Deze togt dient slechte, om zich van de noodigeJ bij gelegenheid

van zijn' terugkeer te overhandigen geschenken ~ voor zijne brüid te

voorzien, en is als het ware een' voorbereiding tot bet bezoek, dat hij

kort daarop met zijne bruid hoopt te brengen J en hetwelk onder de

Boeginezen lókka má,arolillang, onder de Makassaren rniiiûe mánaf

kang heet.

Hier hebben grootendeels dezelfde formaliteiten plaats, als vroeger

bij het in statie opgaan van den bruidegom naar de woning zijner bruid;

en ook thans ontbreekt het geenszins aan leven en beweging J zoowel

door het gejoel der menigte als het lossen van geweerschoten en het

oorverdoevond geraas van allerlei muziekinetrumcnten veroorzaakt. .J'
Bijna het oenige onderscheid bestaat hierin, dat de bruidegom niet

alleen, maar vergezeld van zijne bruid, dezen togt onderneemt.

Bij aankomst aan bet paleis van 's bruidegoms ouders, wordt het

,jeugdig paar ook thans door middel van een zijden doek met een arm

band aan elk van de beide uiteinden naar boven getrokken, en verval

ge~~ J terwijl. men het van alle kanten met geroosterde en gekleurde

rijst bestrooit, over een' ",vittenlooper naar de voor hetzelve bestemde

zitplaats geleid, om daar met de familie en menigte van gasten het

gewone feestelijk onthaal te smaken. De bruid krijgt bij deze gelegen

beid al weder een' ontelbare menigte van geschenken, als slaven en

slavinnen) wisselklcêren en sieraden van allerlei aard, alsmede andere

schoonc zaken, zoo bij voorbeeld een' pruchtigen draagstoel, waarvau

zij desverkiezendereeds nu terstond gebruik kan maken.

Zoo cr onder de gasten zijn. die nog' geen feestgave in geld (Boeg.

pasótóJ Mak.paiiói!lóri) hebben kunnen offeren, maken zij zich daartoe

deze bijeenkomst ten nutte.
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Dit eerste bezoek van de bruid bij de ouders van den bruidegom

mag vooral niet te lang duren t daar zij nog denzelfden dag huiswaarts

moet keeren, Indien clus het verblijf van 's bruidegoms ouders to verre

van dat der bruid verwijderd is t om in één dag heen en weder te kun

nen trekken, pleegt men slechts onder weg te overnachten.

Nadat men nu weder te huis gekomen is) neemt bet gevolg van

den bruidegom voor goed afscheid. En worden de 8 jonge meisjes,

die de bruid overal oppasten, elk met één baadje, en wanneer de pa

láloa bij de huwelijksgift 20 royaal bedroeg, met 2 reyaal daarvan be

giftigd, tenvijl de moeder del"bruid de 4 overige reyalen behoudt.

Allcs keert thans in het paleis zooveel mogelijk tot het oude terug;

de slaapplaats (Boeg. ati;;;'o.sála)naast het huwelijksbed wordt wegge

nomen, en dit laatste behoudt slechts één gordij n , ook krijgt bet nu

weder een gewone matras in plaats van de 10 stuks wit goed (Doeg.

wUaiid,lInk. 6i,aif9).die aan elkander gehecht en vervolgens gevou

wen J daarvoor gebezigd werden (22). Ook nemen de bruidsmeeders

thans afscheid, en worden door andere oude dames vervangen t wier

taak het slechts is) om de jonge vrouw te vermanen, dat zij zich toch

op het huwelijksbed te slapen leggc; doch zulks geschiedt nog lang te

vergeefs J totdat zij zich eindelijk door haar eigen moeder laat overha

len) om haar' man con betelpruimpje aan te bieden, hetgeen zoo goed

is I alsof zij met hem gesproken had. En nu heeft ook onmiddellijk een'

nadere vertrouwelijkheid plaats, welke Boeginces en Makaasaar met een

woord aanduiden, dat in liet Hollandach vertaald letterlijk fJcrzoeJl,itl9te

kennen geeft (Boeg. Billadeljitï$áfiff,Mak. 8ika6aJj{ki)J doch bier na

tuurlijk een' bijzondere bedoeling heeft. IWanneer dan het bewijs der

virginitas niet ontbreekt, wordt dit met een stuk wit katoen op ecu

zilveren schenkbord aan do ouders van den jongman vertoond. Maal"

o ! \VCC, indien zulks te vergeefs gezocht mogt worden. Dan zou de

man op etaanden voet echtscheiding kunnen eischeu , ~n in dal gcml

kreeg hij tic huweli]ksgift (Boeg. sóóiJJa,llak. Boéiiraiifl)onmiddellijk
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terug, gelijk alles wat hij haar gedurende de laatste dagen gcge

ven had.

Zoo de band, die bruidegom en bruid tezamen verbindt) nog vóór

de voltrekking van het huwelijk door den dood verbroken wordt , heeft

hij of zij die overblijft weinig kans meer om te trouwen. Het eenige

middel tot afwering van dit ongeluk vindt men in mijn Boegin. Woor

denboek, bl, 710, kol. 2, r, 12 v, o. vlgg. op: 8lmJáfijJ.

Is echter het sluiten van den echt zonder storenis afgeloopcn , zoo

vergaderen de rijksgrooten van het land ten huize van den vorst, wiens

dochte; in den echt getreden is) en hun wordt dan door de rijksgroe

ten van den jeugdigen vorst aU08 vertoond J wat deze mcê ten huwelijk

gebragt heeft, al zij het ook van nog zoo geringe waarde. Alleenlijk

honden I katten en hoenders maken daarop eene uitzondering. Vcrvol

gens worden op gelijke wijze de goederen der jeugdige vrouw voor den

dag gehaald J en evenals die van haren echtgenoot behoorlijk opge..

8ckreven.

De aldus opgeschrevengoederen worden door' den Bocginces bo..

stempeld met een woord, dat letterlijk gare rijat beteekent (inanrc

m~nasoc)J en gewoonlijk gebezigd wordt van de rijst, die men rncê

neemt voor de reis. Die goederen zijn dus als 't ware de lcoftogt voor.

de !J,uwclijk8Teize.

Ten slotte is er nog een' plcgtigheid, die ik bij het bespreken van

de huwelijken der Boeginezcn en Makasearen niet geheel onvermeld

mag laten, al verloopt er ook soms geruime tijd na de voltrekking

van den echt J eerdat die plaats vindc,

Zij bestaat hierin, dat het jonge paar nogmaals in staatsie naar de

woning van de ouders van den man worde overgebragt (Boeg. máróla

of riparóla, Mak. nillkaj. Dit geschiedtop gelijke wijzeals vroeger. en

vooral met niet minder pracht en rumoer. Ook thans wordt nog weder

het huwelijksbedbereid. Ook nu blijft bet naar boven trekken met be

hulp van een zijden doek I die aan ieder uiteinde oen armband heeft,
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gelijk ook het spreiden van een witten Iooper , niet achterwege. TIet

onthaal verschilt ook evenmin, trouwens dit is bij voorname inlanders

op groote feesten altoos juist hetzelfde. Alleenlijk wat de geschenken

betreft t die bepalen zich thans tot slaven en slavinnen, of ook wel tot

eenig land, of tot padievelden cn dergelijken.

Voorts moet clitbezoek minstens drie nachten duren. Slechts zorgo

men J dat er geen geheel jaar meê verloope.

En wanneer men dan J hetzij spoedig of na verloop van langer' tijd J

huiswaarts gekeerd is, heeft men in alle opzigten aan de cischen van

een vorstelijk huwelijk voldaan. Het valt echter niet te ontkennen.

dat menig prins zich alles behalve steeds aan den regel houdt. Zelfs

behoort ecno schaakpartij geenszins onder de zeldzaamheden, Wanneer .

dan de gescharakte van minder rang is, heeft haar familie in geen geval

vrijheid hem neêr te leggen. Dit is anders onder gelijken van rang en

nog veel meer ten opzigte van minderen volkomen geoorloofd, tenzij

de overtrcde~ zorg drage om zich bijtijds tot den vorst of den priester

te begeven. Hij kan dan zijn huwelijk tegen betaling van 4 reyaal door

laatstgenoemden laten insegenen, en beeft aan de ouders slechts ecu'

huwelijksgift (B. lÓóijJaJ M. 'óé'ltrang)van 24 rcyaal te voldoen.

Was het geschaakte meisje reeds lDCL een ander' verloofd; zoo moet

bij bovendien 8 reyaal boete aan den bedrogen' minnaar geven. en

tevens de reeds door dezen voor het aanstaand huwelijk gemaakte on·

kosten \'ergoeden .

Doch op welke wijze ook gesloten, is de huwelijksband bij groot en •

klein onder Boeginezcn en Makassaren maar al te dikwerf zeer kort van

duur. Dus nog ecu enkel woord over de zoo gedurIg onder deze volke

ren voorkomende echtscheiding.

IOp de vraag, waaraan dit treurig verschijnsel011 Zuid-Celebestoe te

schrijven is. kreeg ik meermalen ten antwoord. dat dit eenvoudig te

wijten was aan de door den een of ander uit afgunst aangewende sara..

tllili./Eli met dit zoowel onder l30cginezenals Makaeearcngebruike.
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honden- en kaUC1&haar,dat ouder iemuude hoofdkussengelegd wordt.

opdat hij bij voorbeeld met ~ijDe vrouw als hOliden kat tezamen leve.

Op gelijke wijze maakt de inlander gebruik van een' gebroken' naald,

als zinnebeeld van het oerbrekender vriend8cnop,van jeukhoonen(Boeg.

wéóe, Mak. kaóewQsá,de Kleinkovia /i,ospitaL), van orant1netell(Boeg.

en Mak. lalláta:;;g)en meer dergel. als zinnebeelden van afkeer. Echter

is de slimste 8aradálliook op Zuid-Celebes de laster, Doch genoeg hier

over. Liever deel ik bier nog mede, wat mij eens door een' verstandig'

Opperpriester van Makassar als reden van zoo menigvuldige echtbreuk

ouder Makassaren en Boegiuezen werd opgegeven.

IuMijns inziens,u zoo sprak hij, uis zulks vooral hieruit ie verklaren,

dat de ouders bij het laten trouwen hunner kinderen meestal niet vra

gen' of cr oenige ware grond voor een gelukkig zamcnzijn besla. Ja

soms wordt die gewigtige vcrbindtcnis gesloten, zonder voorafgegane

kennismaking der jongelieden J zoo zelfs dat de bruid haar' minnaar bij

die gelegenheid wel eens voor het eerst te zien krij~t. Geen wonder

derhalve, dat man en vrouw maar al te dikwerf geen behagen in elkan

der scheppen, en zich beide weinig om hun eenmaal gegeven woord

bekommeren.1

Of8c1100ndie ontrouw nu wel niet altoos met bewijzen te staven

zij, laat het zich zeer goed denken) dat hierdoor algemeen een geest

van wantrouwen gewekt wordt. Vooral is dit bij de vrouw bet geval,

die uit den aard der zaak reeds eerder tot jaloezij geneigd is, daar zij

haar lot gewoonlijk met meer cchtgenooten te deelen beeft. Gedurende

de 8 jaren waarin ik de betrekking van káli of opperpriester thans

waarneemJ hebben zich nog geen' 20 mannen tot mij gewend met vcr

zoek om echtscheiding I terwijl dat der vrouwen die met dit doel tot

mij kwamen wel bonderden bedraagt.

En ware ik nu maar niet altoos vcrpligt aan dit verlangen te

doen! I Maar bet scheiden gaat bij ons veel gCJn~kkclijkcr dan onder de
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Europeanen.IIeder vrouw die VRn haar' man scpareeren wil. kan daar.

toe geraken, al hebbo zij ook niet de minste reden om zich over haar'

echtgenoot te beklagen. Zij heeft niets anders te doen. dan buur ver

langen ter mijner kennisse te brengen, en tegen betaling vanJ5 moet

ik dan maar eenvoudig aantcekcning daarvan houden:1 Alleenlijk is zij

in dat geval verpligt , do van har..r' man ontvangen' huwelijksgif] terug

te geven. 1
1Op gelijke wijze kan de man ook zonder vermelding van reden echt.

/'
scheiding eischen t doch. verbeurt dan tevens het regt om do huwelijks-

gift terug te vorderen." 1

Tot dusverre de Makassaarsehe opperpriester. 1In de Boegiueschc

landen wordt de zaak nog gemakkelijker gemaakt. Men behoeft daar

den Priester niets te betalen. Ook kan men daar volstaan met t\VCC

getuigen zoowel voor den man als de vrouw, mits die getuigen man

nou zijn. Die getuigen gaan dan naar den vorst, on de vorst geeft er

vervolgens kennis van aan den Priester. ~/
Ir..........

Doch onder al do Boeginezen is zeker niemand eenvoudiger in de

behandeling van deze zaak, dan de Wadjorces. Vnn hem luidt bet in

de handschriften: IIij gaat. bij echtscheiding niet op tot het gebergte,

d, i.: den vorst. of daalt niet af in de vlakte, d, i. : tot den Priester.

Ook wijst men elkander niet op uitgestrekte bergruggen, d, i.: men

houdt over zoo iets geen lange redevoeringen, maar de moedor of

iemand anders van do familie gaat slechts met weinige woorden me

dedeelcn t dat hij of zij den huwelijksbandals verbroken wonechtbc-
I

Sc110U,vdte bebben..;

~--l In geval van overspel wordt de vrouw in WaJ:Józoowelals elders

\. , verdronken, tenvijl do man haar' goederen met den Adat deelt.

In Lo'bwóozijn bij echtscheiding van voornamevorsten de voorva

derlijke gebruiken, die men ook in oude gedichten beschreven vindt)

nog bewaard gebleven. Van wege het symbolischedat daarbij plaats

heeft, acht ik hel. niet onbelangrijk die bier te vermelden. \Wanneer
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een' vorstin van haren echtgenoot zal eeparcercn, en zulks met onder

ling goedvinden geschiedt, zendt zij den Priester met de leden van

tien Adat tot haren gemaal t die' de volgende voor\verpcn medebren

gen, als: bet vroeger tijdens de bezegeling van het jawoord van baar'

man ontvangen metalen schenkblad met eon stuk grof wit katoen er

op t en eene soort van porseleinen schotel; voorts: cene van doepa

voorziene soort van gouden oliepotje met een deksellJeer op (130eg.:

lJ4k1cdftó,Mak. ijapároe), die zij nevens andere < voorwerpen van de

schoonmoeder, gekregen heeft, toen zij haar na bet huwelijk voor de

eerste keer bezocht~ een stuk bamboes (Boeg. áwo-koert,a)ter lengte

van een' elleboog tot aan den uitersten top van den middelsten vinger,

toereikend tot het mnke~ van zes inlandeche kaarsen, eenige heele ge

schilde kam'irlDotcll(Aleurites Moluccaua Wind) welke insgelijks voor

die kaarsen gebezigd worden, alsmede wat katoenj. voorts 50 kleine

limoentjes (Iêmo-gal&ttliig),in ééu waarvan een tegelijk met de huwe

lijksgift ontvangen mes gestoken is; eindelijk een pakje zeepschors

(Boeg. linof, Mak. l~iióir[, de [tlfja-8apOltaria IJ. O.of AlóizziaBa

ponaria m.)
Behalvé' het boven vermelde doet zij haren man ook geworden alles

wat hij meê ten huwelijk bragt, en waarvan na het voleindigen van al

de ceremoniën een' nanuwkeurigelijst werd opgemaakt. 'I'o gclijkertiju

voegt zij daarbij al de contra-cadcaux die zij in de bruidsdagen ter be

antwoording van zijn' geschonken gezonden~eft~Dit laatste klinkt

zeker eenigzins vreemd; doch bet wordt zeer natuurlijk, wanneer men

verneemt, dat wederkeerig de huwelijksgift en alle andere geschenken

welke de vrouw in die dagen van haron man ontvangen heeft, bij haar

blijven en er volstrekt geen sprake van teruggave is. Wanneer er nog

geen kinderen uit dezen echt gesproten zijn, behoudt de vorst al bet

door hem meê ten huwelijk gebragtc, .gelijk ook do contra-cadcaux

zijner vrouw. ~{ogt de echt reeds met.één of meer kinderen gezegend

zijn, zoo geeft hij d~t alles aan het .gczalltsc!ulpmcê terug t met uitzou-
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dcring alleen van ziju' lansen, krissen, paarden J geweren en slaven of

slavinnen. De eerst vermelde YOol.,.verpcn,te weten: bet metalen schenk

blad en de porseleinen schotel J het stuk wit katoen, het oliepotje en

dekseltje, het stuk bamboes met de kämlrlnotcn en de katoen tot het

vervaardigen van inlandsoho kaarsen J en de Iimocnen alsmede de zeep..

schors worden gedeeld, en wel zoo, dat het metalen schenkblad hij den

vorst, de porseleinen schotel daarentegen bij de vorstin"hlijve. Ook be

houdt de vorst het oliepotje voor zich en zendt het dekseltje met de helft

van de doepa er op aan de vorstin terug.

Nadat die vcrdeeling plaats gevonden heeft, worden de afgevaardig

den 'fan de vorstin op gebruikelijke \vijze onthaald, en keeren vervolgens

weder huiswaarts. Nu nemen man en vrouw ieder een bad, om als het

ware den smet af te wasschen, waarmede zij zich door dien hun thans

zoo hatelijken band bezoedeld hebben. Beiden gaan daartoe weder,

evenals vroeger bij het sluiten van het huwelijk, doch thans ieder af..

zonderlijk, boven op het paleis vóór den trap zitten op een beitel, tim..

mermansdissel , bijl en ruggesteunsel van het weefgetouw, doch bij den

man komt daaronder het metalen schenkblad) terwijl men voorde vrou\v

den porseleinen schotel bezigt, om de zeepschors tot het maken van

schuim voor het bad in te kloppen. Van die zeepschors wordt ook ge

bruik gemaakt bij het bad van den vorst. Desgelijks perst men voor elk

van de twee partijen de helft van de limoenen uit, en steekt men tevens

de helft van de zes uit bamboes, kämll'lnoot en katoen vervaardigde

inlandsche kaarsen aan.

En hiermede is dan het huwelijk voor goed verbroken. )

Gelukkig echter gaat men niet altoos zoo ligtzinnig te werk mct het

vastknoopen en ontbinden van dien schoonsten en heiligsten aller ban

den. En wanneer dan die verbindtenis met kinderen gezegend wordt ,

hebben daarbij vooral de eerste keer vele feestelijkheden plaats. Zoo bij

voorbeeld onder voorname inlanders reeds in tic r: of sate maand der

zwangerschap bet zoogenaamde nuttigen van allerlei spijzen en lekker..
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nijen , \vaarop het vrouwtje belust is (Boeg. rîpái'iFe.tllálï9id&iifl,Mak.

Itipakz'du-má/0irang).

Nadat men aan al de leden derfamilie t gelijk ook aan bekenden en

vrienden. bij tijds kennis gegevenbeeft. wanneer dit feest zal plaats

vinden, wedijveren deze in het zenden van allerlei hcerlij.kcgeregtcn

cu geurig~ vruchten. Eu op den vastgcstelden dag spoeden zich de

gasten in grooten getale naar de feestelijke woning.

Daar aangekomen vinden zij weder een huwelijksbed gespreid I al zij

het ook niet zoo prachtig als vroeger, en het jonge paar op dezelfde

wijze uitgedost als toen zij door den echt tezamen verbonden werden.

De mannen blijven meerendeels niet lang boven, en zoeken gewoon

lijk zoo spoedig mogelijk hun heil bij dobbelspel en hanenvechterijen.

De held en heldin van het feest nemen plaats op het bed, en nu

duurt het niet lang, of twee van de V:Cl" dokteressen (.fj{triro), waarvan

één met zeer veel staatsic gehaald is, plaatsen zich de een aan de

regter-, de ander aan de linkerzijde van de vrouw. Daarop wordt de

zwangere vrouw achterover gelegd J met de knieën omhoog en bij el

kander, opdat de dokteressen haar terdege den buik kunnen \Vrijvcu

(Boeg. rÎaaoêlá ha6ot'wána,Mak. nisdpoe óaU(tnlza),en het kiud , zoo

als zij beweren, behoorlijk op zijn' plaats brengen (Boeg. palélOa'-[án'[è,

Mak. paléwal,'ánaka). Hierbij heeft onder de Makasearen nog een

allervreemdst gebruik plaats. Men strooit namelijk gekleurde rijst op

den buik der vrouwt en laat die vervolgens door een liaan en ben of

één van beide daar afpikken, om, gelijk het heet, alle rampen en

wederwaardigheden te doen wijken, Eu zoo die beesten ongelukkig

geen' honger hebben, is dit een zeer veeg teeken , en heeft men te

duchteu , dat het te verwachten kiudje niet lang zal leven.

Na afloop van dit eerste bedrijf J wordt er cene SOOI't van buikbaud

(Boeg. pa6dkkáJïÓ.Mak, l$ik6-á!la)onder de partes poatcriores van de

zwangere vrouw heengeschoven, terwijl men de uiteinden overelkander

slaat en zachtjee op het ligchaam ncderdrukj. Hiermede wordt dan de

4.
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vrouw voorzigLigheen en weder geschud (Boeg. rig6taiifJ,Mak. ni!l01>ln

lJaiï:9),en vervolgens schudt men dien buikband aan den trap even uit.

Dit geschiedt den eersten dag tot drie koeren toe t en ten slotte wordt

de vrouw zelve ook nog eens aan de deur uitgeschud, om de booze

geesten toch zooveel mogelijk van baar te verwijderen.

Don tweedon dag heeft het schudden met deu buikband slechtstwee

mnal , en den derden slechts één keer plaats.

Den eersten dug wordt deze plcgtigheid vervangen door het Loven

vcrmelde maal. Do vrouw gaat weder overoud zitten op haar bed , en

de man neemt daarop naast haar plaats. '7ervolgens laten de beide

mama's iedcr haar schoonkind \"1111al do soorten van geregten en vruch

ten even proeven. De restanten van alles, waar een stukje nf~cbctcn is,

worden op ecu' schotel gelegd t en dezen schotel zet men dan beneden

neder J juist onder de slaapplaats, waar de komedie gespeeld is (23).

Onder de lekkernijen die bij dit feest onder een volk zoo gehecht

aan oude gebruiken vooral niet ontbreken mogen, bchoeren de zooda..

nige, die reeds bij (Je voorouders in zwang waren (Boeg. 6épatorf!lólo,

Mak. 1cállre..JjáwtJ{,oe-ri9ólo).

Voorts is men er ook hierbij op uit, om lekkernijen uit te zoeken,

wier namen ccne zinspelingI liefst een' triviale, zoo bet zijl) kan, op

het een of ander, wat tot het (eest in betrekking staat, bevatten; als bij

voorbeeld eene lekkernij van rijst. in den vorm van een' met cent vracht

beladen buffel (Boeg. en Mak, tédofi1-patélté),waarmede dan volgens

sommigen gezinspeeld wordt op de moeder en het kind I en evenals de

buffelniet vóór den ploeg gebezigd kan worden, zoolang als het beest de

dienst van vrachtdier vervult, zoo kan ook de vrouw haar gewone be

zigheden niet hervatten, voordat zij haar kinrl ter wereld gebragt heeft.

\Tolgcns ouderen bevat deze lekkernij een' vergelijking met het kind

co de nageboorte, die aanvankelijk even naauw tezamen verbonden zijn

als de vraeh] en do vrachtbullel.

Doch genoeg OY er dergelijke zinspelingen. lloe triviaal die ook hier
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soms kunnen zijn, blijkt bij voorbeeld uit mijn Boegin. \Voordenb.

hl. 152, kol. 2. r. 5 vlgg. op: pá,6.

Opmerkelijk is bier nog I dat op dit feest geen enkel gerogt van )

beesten mag zijn, die van poeten voorzien zijn, cn alzoo eenigermate

nan menschon doen donken t dus noch van boenders en eonden of an

dere vogels, noch van buffels en runderen of van paarden cn herte

beesten ; alleenlijk van vissehen cn dergelijken.

Gedurende den maaltijd zitten man en vrouw , evenals een bruids

paar. naast elkander en weder tczumen verbonden door middel van die

atnatsieklceding in den vonn van een' sarong (Boeg, oenrá,:,Mak. tópe).

welke bij elkander genomen cn over hen heengegooid dient om ze bei.

den in te sluiten.

Ook thans heeft na afloop van het diner weder de vertooning met

de twee brandende kaarsen, die elk 9 maal rcgts en 7 maal Iinks om

het jonge paar heengedraaid wordcn , plaats. En nu vooral zorgt de

jeugdige echtgenootc wel, dat zij de beide kaarsen het ecrst uitblaze ,

en alzoo ven'c\veg de baas zij.

Als nu ook de gasten zich bchoorlijk te goed gedaan hebben aan

dien overvloed van geregten, gaan de mannen al spoedig weder nnar

beneden, om bet overige van den dag zoo gezellig mogelijk, d. Î.: vooral

met dobbelspel en hanenvechterijen, door te brengen J en keeren dan

met de vrouwen vóór den nacht huiswaarts.

Is vervolgens do tijd der bevalling nabij, zoo wordt, vooral nnn

de hoven, de plaats daarvoor bij tijds in gereedheid gebragt , waarhij

al wederom eenige zeer eigenaardige bijzonderheden op te merken zijn.

Dat meu , bevreesd als men is voor booze geesten, de woning der

kraamvrouw met klappcrblnêren of do ook tot afzetting van jogtterrein

gebezigde uitbotselen van de blaêren der saguweerbeomen olnspanncn

heelt, dit is geen buitengewone maatregel, (lcwijldie bij alle standen

genomen wordt. Iets anders is bet in tcgendccl, zoo bij voorbeeld

ouder een vierkant verhemelte van doek (timpawo) ccn werpnet (J]îLla-,

1 4 '*
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tlirrêynng of Jjala-bo'èw3ng) uitgespreid wordt. I~1l vraagt men naar

tie reden hiervan, ZQO krijgt men meestal ten antwoord, dat dit ge

schiedt, om alzoo aan wangunstige booze geesten den toegang tot de

gelukkige moeder te ontzeggen. Het valL echter niet te ontkennen ,
I

dat zoo'n doorluchtig net weiuig weêretand kan bieden. Ik zou dus

eerder kunnen aannemen, dat die boozegeesten zich uit vrees OID zei..

VCIl als visschen in het net te loopen, op eerbiedigen afstalul daarvan

hielden.

Een ..andere verklaring is geheel van ctymologischen aard, Ilet

Boeg, of l\l11k.woord voor net luidt o. 8. Jjála, en hierin zieu nu

sommigcu eene zinspeling op het Boegincsche Jjá IUJi1ta,lett.: (alle)

Kll;Qad neem! het 'leeg, v, ti.: wordt CT door verwijderd. Vcrgel. mijne

Vcrhandel. over de bissoc'l:}t bl, 36.

Aan elk van de vier hacken van het verhemelte worden boven het

net 3 palldaiig- en 3 plppailgblaêrcn vastgemaakt. De eerste soort dient

van wegc tie doornen om de boozegeesten af te weren J de andere wordt

gebezigd uit hoofde VBn de betcokenis van het woord JJtfppaiU)Jte weten

die van tege1th.oudetl.

In het midden hangt aan een over de lengte aangebragt bamboes,

behalve een stuk tezamen gebonden neteldoek met rijst (b&rrAsi...ijoê-

( tI/ pá)J betel (ot(si-w&kklng), 5 pînaCglloten eo één ei, een langwerpige

doek (ljinde) waaraan men 2 gouden armbanden vastgemankt heeft, om

alzoo de dienst van onze beodekwasten te doen.

Over den vloer wordt ecuvoudig een mat gespreid j doch onder bet

huis plaatst men een grooteu reeds lang te "oren elders vervaardigden

toestel, [uist onder oeplaats waar de vrouw bevallen 1110Ct.

Die toestel bestaat in drie met wit doek omhangen' vierkante

bamboezen omheiningen (walasoêJji), welke elk aan ieder' hoek een

fakkel van hars (Boog. áálnl', }Iak. dá1Jlalaa') hebben. In de binnen

ste vierkante omheining vindt men aan clkrn hoek ecu' pot (balocboc)

met water, en daarboven een metalen presenteerblad (kappal'á) met
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padie-aren (rêsA), alsmede een dito blad met 7 mandjes (hakóc-soê,i}it

of bàkóc...dûtoe , of bàkóe-djadjlkkllig) gC\fuld met geschilde kamirie

noten t zout f tamarinde I suiker, afval van kutoenJ een stuk kokosnoot
)

en eene soort van fijne boonen (Boeg. lJó;'Uie.Mak. tibówa;;P,1\1aL
katJang).Voort., zijn tegen den binnenwand van die omheining hetzij

tot afwering der booze geesten of als vorstclijke insigniën J behalve een

zouncechcrm nog geplaatst een schild en een' lans mot gouden heslag )

die bij het begin der bareneweeën uit de schecde getrokken wordt met

den punt naar beneden, ten sinnebeeld van het te voorschijn komen

van bet kind uit den moederschoot, weshalve de lans pas weder in de

echoede gestoken wordt J wanneer ook de nageboorte er uit is. Doch

het merkwaardigste in die binnenste omheining is zeker bet middelste

gedeelte. dat insgelijks van cene omheining t en \VCr een' ronde t om...

geven is (tultling). 'Vanneer namelijk het oogcriblik van de bevalling

daar is, gaat ecu' slavin in het midden daarvan staan,

En nadat men eerst een tezamen gevouwen stuk wit katoen boven

op "haar hoofd gelegd heeft, plaatst men dnarop ecu groot metalen

schenkblad (kêppnrá) met een kom (p~nllc); waarin zij dan bet bloed

moet opvangen, hetwelk tijdens de bevalling door den bamboezen vloer

naar beneden ko~t.

Tot belooning voor dit zeker niet zeer aangename werk wordt die

slavin clan vrij gegevell.

In ditzelfde voorregt deelt ook de bullel J welke tegelijk met de

vrouw aan één der hocken van het huis door middel van een in elknn-

der gestrengeld koord van touw, katoenen stof en langen zijden doek

vastgebonden wordt. liet beest mag nu voortaan niet meer voor den

ploeg of als vrachtdier gebruikt, veelmin gcslagt worden. De eigenaar

van den buffel krijgt later het stuk katoen ten geschenke (241-

Do zooeven beschreven toestel wordt' alleen bij vorsten CI1 andere

voorname inlanders aangetroffen. De geringe man laat eenvoudig onder

het huis. ter plaatse waar de vrouw bevallen.moet t ecu' pandauus..boom
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(Boeg. pánr,ing,Mak. lJiÎll.áa iï9) met deszelfs blaêren leggen, om te voor

komen J tlut het bloed over den grond vloeije.

\\rnt echter inmiddels reeds onder armen en rijken heeft plaats ge

vonden, is. dat beiden geneeskundige hulp ingeroepen bobben, al

mccncu ook de eersten aan één dokteresse (sanro) genoeg te hebben,

terwijl de laatsten, vooral de vorsten, minstens vier verlangen, \Vaar\'811

één het bevel over de anderen voert) en daarom steeds met staatsie

wordt ingehaald, Doch wat vooral ook de geringe man niet verzuimt,

is dat hij hem of haar, die de dokteresse gaat halen, iets van ijzer,hetzij

een hakmes J of ander mes mede geve, dat de geneeskundige vooral ter..

dego in haar buis bewaart, tot na afloop van de bevalling I om het

dan tegen betaling van dertig duiten terug te geven. Dit ijzer wordt

beschouwd als representant van den levensgeest der kraamvrouw,

die natuurlijk in de ure der bevalling zeer ligt ontvliedt, en is alzoo

bij deze gelegenheid een hoogst gcwigtig stuk, dat verloren gaande,

stellig den levensgeest der vrouw met zich zou medealopen.

Die vrees voor het ontvlieden van den levensgeest maakt ook, -dat

de dokteresse der zwangere vrouw bij de bevalling den buikband zoo

sterk mogelijk nanhale, om hem vooral den uitweg naar boven te bc

letten; en zoo wachten dan de echtgenoot van achteren, en de dokte

resse van voren gezeten, bet oogenblik der verlossing vol vertrouwen

af. Naauwelijks echter is uit tijdstip aangebroken, of men vcrneemt

ecu vrccselijk leven) waartoe voorzeker de in mijne verhandeling over

de bissoc's (bl. 5 vlgg.) beschrevene instrumenten tot verdrijving der

boozc geesten, cn daaronder vooral ook de galàppó (bl, 6, Fig. 19).

alsmede geweren en muziek..instrumenten niet het minste bijd.ragen.

Dit geschiedt alwederom t evenals het aansteken van allerlei fakkels en

toortseu , waskaarsen cn andere soorten van licht, tot verschrikking der

boozc geesten. die zoo gaarne zouden zien, dut de zaak ongelukkig

uiliep.

Ook een voornaam luiddel tegen de boozc geesten is het branden
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van a~oc-p!ppó (Oeyuium sp.) en andere houtsoorten of blaêrcu iu

een' grooten aarden rookpot (Doeg. lah"ingdi'iUof adoe/iiPoêliU,Mak.

8alJïiiidafi9).Dat men vooral van dit plppu-hout gebruik mankt) is

van wege de beteekeuis van het woord pJppó. teweten die van con'

soort van vrouwelijke kwelgeesten, welke ziekten CD andere kwalen

aanbrengen.

Soms wordt ook paariJm-, Ronden-, katten- of opp.nhaardaarop ge

gooid. 'Vanneer hij voorbeeld een pas geboren kind schrikt van een

paard of ander beest, brandt men terstond de haren van het dier J

dat dien schrik veroorzaakt heeft t ten einde alzoo, gelijk men meent.

de nadeelige werking te voorkomen of weg te nemen. Zoo men nu ook

bij gelegenheid van bevalling van dat haar brandt, geschiedt zulks

enkel om te voorkomen, dat bet kiud er later van schrikke,

Daar voorts het branden van de blaêren der apolil en arl.Ua-flJaráni

(vitex trifolie L.), gelijk ook dat van de buffelhoornen, een' allerenaan

genaamste lucht veroorzaakt; bedient men zich ook biervoor tot afschrik

van de booze geesten.

Eindelijk brandt men in dien rookpot ook nog wel ccne soort van

gras, genaamd ,tpÓ-8tpÓtédong(Poa sp.), dewijl de booze geesten daar

voor zeer bevreesd zouden zijn, aangezien die grassoort zelfs de kracht

beeft, om de tanden der buffels. hoeveel te meer de hunnen) vroegtij

dig te doen uitvallen.

Zoodra nu het kind geboren is J valt cr na een oogenblik van stilte

ecu schot. Doelt 0 wee! wanneer het door geen tweede schot achter

volgd wordt; dit is een toeken, dat moeder en kind <lood zijn. Komt

dit tweede schot wel; zoo leeft ten minste één van beide j doch nog

blijft men grootendeels in het onzekere omtrent den afloop; dan pas

wanneer het derde schot valt, weet men dat moeder en kind behouden

zijn. En nu kan men terstond aan dc wijze waarop de trom (glnrung
Boeg., ganraDg Mak.) geslagen wordt , hoeren, of de jonggeborene een

zoon of eeue dochter is.



•

56

Intusschen zet de dokteresse haar werk voort. Zij legt liet kind in

een' schotel, liefst denzelfden waarin de moeder de huwelijksgift ont ..

vangen heoft , en houdt het zoo den priester, die inmiddels gekomen

is t voor; en deze zegt dan, indien het een jongen is t de woorden van

de bang,of oproepingtot ket gehedin de moskee, zoo bet cen meisje is,

de woorden van de iljämatJ of het doenBtaat:J d. i.: het gereeà'J1UJkell

om ltetgelJedte beginnen,of de IJo01óereiJingtot /zetgelJedop. De woor

den van de lJalrgluiden aldus: AJJnh is groot (vicr maal). Ik getuig,

dat er geen God is behalve Allah (twee malen). Ik getuig, dat Mo

hammed de gezant is van Allah (twee malen). Komt tot het gebet!

(twee maal). Komt tot de zaligheid (twee maal). Allah is groot (twee

maal). Er is geen God behalve Allah (26).

De woorden van de igämatverschillen alleen hierin van die van de

1JaiióófaZiin, dat achter "Komt tot de zaligheid." ingelaseht wordt .

uDe tijd des gebeds is (Jaar" (27). Het gebed, dat dan op de oangof

a'dsätl. volgt, luidt aldus: CColAllahI zegen en behoed onzen heer Mo..

hammed en (Jofamilie van Mohammed. 0 I .AJlahI, die de heer zijt van

deze volkomen bede cn dit bestendig gebed I schenk onzen heer Mo..

hammed den overvloed, en de grootbeid , en de ccre t gelijk ook den

verheven' en verheffenden rang. En doe hem bereiken bet begeerene

waardig standpunt, 't welk gij hem hebt toegezegd, ol God, die trouw

zijt in het houden uwer beloften; want gij vcrschuift niet den tijd van

do vervulling uwer beloften, van woge uwe barmhartigheid, 01 barm

hartigste der barmhartigen! (28)."

lIet gebed na de Î'lä1natdaarentegen is van den navolgenden inhoud :

uAllah beeft bet gebed ingesteld voor zoolang als Hemel en Aarde

slaan zullen. Laat mij, den bewoner der Aarde I eonc plaats innemen

onder U\V' opregtc dienaren t 0 Allaht bekeerder der harten! En doe

lnijn gemoed volharden in U\Vt dienat (29)."

Bij deze gelegenheirl geeft de priester tegelijkertijd den door de

familie vcrlangden naam aan het kiud,
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Als daarna de dokteresse een had genomen heeft, keert zij at slloc

dig terug t om haar werk voort te zetten. Zij neemt 110tkind op haren

schoot, om deszelfs navel af te snijden (30).

Als vervolgens m~cdcr en kind behoorlijk geband gelijk ook gekne

pen en gewreven z~jn) wijden de dokteressen nu vooral hare zorgen aan

de twee broertjes of zusjes van het kind t te weten aan de navelstreng

en nageboorte. Deiden wordon terdege gowasschen eu gereinigd, en

nadat zij met zout en tamarinde tezamen gekneed zijn, in eon nieuwcn

rijstpot (dèr'ing) gedaan t dien men vervolgens in een sarong of prach

tige rok (oenrá"i"Boeg., tópeMak.) wikkelt, en met een' steen cr bovcn

op met behulp van touw van bet garen der gchaii9-palmstevig digtmaakt,

opdat de booze geesten niet met het broeder- of zusterpaar aan den haal

gaan. Om diezelfde reden wordt 's nachts voortdurend licht gebrand J

terwijl men 's morgens en Js namiddags wat rijst met ei tegen den rand

vnn dien rijstpot aansmeert I om t gelijk het heet , die broertjes of zus

jes van bet kind te laten eten.

Deze zoogenaamde spijziging heeft later na ceno zoo aanstonds te

beschrijven plegtigheid (te weten: het riuelêsoololó1Ul)slechts vrijdag

's avonds, en wanneer het kind voor bet eerst den grond betreden heeft,

niet dan eens per maand, cn na de circumcisie zelfs maar eens per jaHr

plaats, om bij een' volgende bevalling van de moeder geheel op te

houden.

Aan de hoven heeft ook nog één van de dokteressen zich to belasten

met de zorg voor het bad van de vorstin die het kind in dè eerste dagen

de borst zal geven, dewijl deze dame natuurlijk met de noodige staatsie

dient ontvangen te worden.

En wanneer dit afgcloopcDis, hebben de doktereesenniet vee]anders

meer te doen, dan dagelijks voor het baden en wrijven van moeder en

kind het noodigc te vcrtigten.

Op den zevenden dag na de geboorte van het kind J doch ook wel

later, zelfs na den dood, heeft cr weder ecne' feestelijkheid plaats, doch



58

waarbij haar tegenwoordigheid volstrekt niet verciseht wordt, hierin

bestaande, dat men voor een' jongen twee gcitebokken of scha

pen (akeka, 't Arab. 'agJgal)t voor een meisje slechts één stuk

slagte , opdat het kind t als bet vroeg sterven mogt, daar namaals

op rijde.

Een belangrijker dag voor de dokteressen is die, welke als 't ware

bare werksaamheden besluit) zoodat alles in de woning van de kraam

vrouw zooveel mogelijk tot bet oude terugkeert, Die dag is wel niet

altoos, maar toch meestal de negende na de bevalling.

Reeds des morgens vroeg begeeft zich dan de voornaamste dokte

resse , in een' draagstoel gezeten, en vergezeld niet enkel van muziek,

maar ook van verscheidene toestellen tot verdrijving der boozegeesten,

achtereenvolgens naar 7 heilige bronnen ~ en liefst de soodanige , wier

naam een voor het kind bij uitstek gunstige symbolische betcokenis

heeft, om daar een' tot dat einde mcêgevocrden grooten aarden pot

met water te vullen. Dit water moet dan (Jionen tot een bad voor

kraamvrouwen kind. Vooraf echter heeft er dien dag bij vorsten en

andere aanzienlijken een groote optogt plaats. die hoofdzakelijk betrek

kiug heeft op de broertjes of zusjes van het kind) teweten de nage ..

boorte cn navelstreng.

Eerst brengt men boven iu het paleis een draagstoel en zet dien

lJijden trap neder.

Vervolgcus komt (Je opperste van de dokteressen in prachtige voor

vaderlijke kleedij uitgedost en met een' grooten gevlochten hoed op het

hoofd, alovcr den vloer schuivende J van achteren het middenbeschot

te voorschijnt terwijl zij in een schotel den rijstpot met de zoo dier

bare betrekkingen op haren schoot heeft.

Zoo trekt zij langzaam voorwaarts , onopboudelijk van achteren op

haar' hoed geslagen wordoude met con zevental bij elkander gebonden

stengelen van het blad der kokos- of areng-pallll (inróe).

'Yaarloc tli~ laatste dienen moct , is mij niet duidelijk, tenzij men
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bet welligt alweder als een middel tegen de booze gcesteu te beschou

wen hcbbe,

Evenmin weet ik een' verklaring van dat schuiven te geven, het

welk ons onwillekeurig aan de bovenbeschreven' schuifpartij van br~i

dcgom en bru~d doet denken. Alleenlijk weet ik t dat de inlander zich

verbeeldt) dat de kraamvrouw hierdoor NB. weder spoedig zwanger

zal worden. '\Velligt is de dokteresse hier 'representante van de jeug

dige moeder J maar ook dan nog is het verband tusschcu oorzaak en

gevolg zeer in nevelen gehuld.

Wanneer nu de dame met haar' 'zoo kostelijke vracht den draagstoel

beklommen heeft I brengt men dien vocrzigtig naar beneden. En on

middellijk daarop begint de togt om het paleis.

Het is cr echter verre van daan , dat de palanquin de reis alleen

zou maken. Neen, behalve de gewone muziek en een menigte van

duivclverdrijvers , ziet men thans ook 18 personen ieder mot een van

een' witten zakdoek bij \vijze van hoofddeksel voorziene kokosnoot in

de handeu , vooruitlocpen. Na een' eersten omgang blijven 6 van die

kokosnoten "óór bet paleis achter. Na een tweeden weder 6. Eu bij

den derden of laatsten schieten er dus slechts 6 over.

Als dan die derde omgang plaats gehad heeft, begeeft de dok

teresse zich in haren draagstoel naar een stu k grond met een' vier

kante omheining. Daar aangekomen J stijgt zij met haar rijstpotje af,

om orders te gevon , dut men één van die kokosnoten, welke steeds

op den schoot gehouden werd J binnen clie omheining plante) en

vervolgens begiete met het water waarmede men de nageboorte en

navelstreng gereinigd heeft J eu hetwelk tot lint einde steeds zorg

vuldig bewaard werd. Ook de andere kokosnoten worden soms alle

of ten doele bier en daar geplant J cn hocten dan, evenals die eerste

kokosnoot J in het Bocginceseh tináoeiió,in bet Oud Boeginecsch:

liilÎjoé-lû"i!Jo8c8oémängtfnaJ in het Makassaarsch aimha, zooveel als

tijdgcnootcn van het kind, die daarmede' tegelijk opgroeijende , soms
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bij gebrek URnburgolijkeu stand, ecnigcrmato iemands leeftijd te ken ...

non geven.

Daarna bestijgt de dokteresse weder haren drnagstoel, en te buis

gekolnen, zet zij bet potjo met nageboorte en navelstreng hij do slaap

plaatsen van het jonge broertje of zusjc; en wanneer dit uitgaat, worden

zij altoos in een staatsierok (Borg. oenrillJ Mak, Idpe)gewikkeld en met

een zonnescherm daar boren, meêgedragcn. Zoodra echter de familie

weder met een kind vermeerderd is J worden zij maar eenvoudig op den

schouder gedragen. Indien de prins of prinses overleden is J worden de

navelstreng en nageboorte in een afzonderlijk gat aan bet voeteneinde

begraven.

Onder geringe inlanders heeft het begraven meestal onmiddellijk na

de geboorte van het kind plaats. Ook brengt men dan de nageboorte

en navelstreng wel terstond naar zee, als het verblijf van de onder de

krokodillen huizende familie; <lochin uat geval wordt vooral een diepe

plaats uitgezocht, dcw'ijl D1Cll zich overtuigd houdt, dat hierdoor' het

verstand van het kind ook diepzinnigzal worden.

Eindelijk gebeurt bet ook wel, uat men hct rijstpotje met zoo kos

telijken schat in de hoornen ophangt) om zoo als 't ware de betrekking'

mot do familie in den Hemel te onderhouden.

Doch hoc het zijJ na dezen omgang) worden navelstreng en nagc

boorte niet meer gelijk tot dusverre het geval was, op den schoot

gedragen.

Trouwens dit geschiedt van 11U af aan ook met het broertje of zusje

uiet meer, Na bet bad , dat kraamvrouwen kind bij deze gelegenheid

van bet boven hesproken water der 7 heilige bronnen toegediend wordt,

legt men het achterover op een deksel van een' soort "au Molukschen

koffer van de blaêreu van den sago-boom (Boeg. karJnro,of kató;:mlJ(){~),

dut met allerlei kostbare sloffen overdekt wordt. Aa.n iedere zijde van

het kirul gaat dan een oude dame liggen, en daarnaast plaatst zich vcr..

\'oigclls een' dokteresse. Beide dokteressen nemen ccno kokosnoot in
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de banden, wnnnccr de jonggeborene ten minste een meisje is. Is dit

echter ecu jongen, zoo doet dit alleen die welke aan de linkerzijde van

het kind gezeten is, terwijl die van de regterzijde een hijl in de hau

den houdt.

Deze twee vrouwen nu slaan elk eerst aan de zijde van het kind

waar zij zitten met hetgeen zij in de hand genomen hebben, hetzij ka

knsnoot of bijl, drie keeren op den vloer, vervolgeus doen zij hetzelfde.

die van de regterzijde aan bet hoofdeneinde t die van de linkerzijde aan

het voeteneinde (Boeg. ritáloéii:fo'ékalópkoe-tócu:o).

Is echter de kraamvrouw iemand uit den gcringen stand j zoo vindt

men hier geen' oude dames bij het kind liggen. Ook doet één dokte

resse het werk alleen af. Deze gaat eenvoudig met de beeneu regt uit

gestrekt, plat op den vloer zitten, en uadat zij het kind op haren schoot,

en in beide handen eene kokosnoot. of in de regterhand cent bijl. in de

linkerhand ccne kokosnoot genomen heeft t klopt zij eerst aan de regter ..

zijde van het kind, daarna aan de linkerzijde, ten derde aan het hoofden

einde I eindelijk aan bet voeteneinde tot drie koeren toe tegen den vloer.

Dit alles, hetwelk ook wel eens vroeger plaats vindt , geschiedt, om

het kind reeds vroegtijdig aan onverwachte geluiden te gewennen, en

alzoo te voorkomenI dat bet Inter bij het geringste wat het verneemt

reeds opechrikke, en daardoor welligt stuipen krijge.

Na afloop biervan gaat de hoofddokteresse naar beneden, om ouder

het huis ter plaatse van de bevalling een a,tukjepÎsnngblad (l\lusn.Para..

disiaca) neêr te leggen J met betelblad cr op, alsmede één kam pisang

vrucht, één ei, geroosterde en veelkleurige rijst, en dertig duiten.

VOOlts heeft zij twee hoencn, een haan en .cen' hen, bij zich t ter

wijl zij een' streng garen om haar' regterpols gewonden heen, en een'

lans in de hand houdt. )let die lans woelt zij tot drie kecrcn lOJ op

de \vijzc <1CI·hoenders t den grond om (Boeg, cu hink. kérc1ï9.,·Û;ûj)OJi'fJ).

ten teckou , dat alles wat tot de bevalling in betrekking staat, thans



62

Vervolgens keert zij, alleen de omheiningen latende staan, lot

de kraamvrouw met haar kindjc terug, Daar zwaait zij tot drie kcc

ren toe met hare lans op zij van het kind, om alle ongemakken weg

te jagen, en legt overal in het buis, bij de palen , bij den kook

toestel (Bocgillcesch dapdrdi;g, MakaesearschpiîUoe), bij de waterpot

ten, bij den trap enz. een stuk wároé-blau(IIilJiacu8iiliaces«LI) neder

tot zinspeling op den nieuwenwereldburger of de nieuwewereldbur

geresse , aangezien nieuw in het Boegincesch bdroe heet. En op dut

u;ároé-bladbevindt zich eene offerbande (ijároe-ijároel\lakassaarsch en

Boegineesch)voor de zielen der afgestorven' betrekkingen van het kind,

bestaande in: zwarte, roede, witte en gele in den wasem gekookte rijst,

alsmede betelblad , gekleurde en geroosterde rijst, gelijk ook stukjes

pi&"'LiiK,·rucht..

Als men eindelijk op zolder voor de afgestorvenen onder de hemel..

lingen, eu naar zee voor die welke te midden der krokodillen huisvesten,

een stukje pisang-bInd met dezelfde ingrediënten als dat onder het

huis gebragt heeft) reddert men verder _zooveel mogelijk alles in de

woning van oe kraamvrouw, waarin van nu af aan de lichten slechts

bij nacht aangestoken worden, en men de welluidende (Pt) toonen der

muziek en duivelbanners alleenlijk van Hjd tot tijd bij bijzondere gele

genheden verneemt.

Ook de dokteressen nemen thans afscheid , ieder, behalve een mooi

baadje, N°. 1 f 8, N°. 2 1 6 , N° .. 3 f 4 en N°. 4 f 2 ten geschenke

ontvangende, terwijl zij voortaan slechts om beurten eens per dag naar

het kind komen kijk.en.

De gewoonte om ten slotte zeker bock J waarin de k&rro, cenc soort

van hofzang, die vroeger den 40 5tcn dag na de geboorte gezongen werd,

opgeschreven stond I boven 011 het paleis te brengen J cn alzoo de zan

gers in dl} gelrgr.uhcid te stellen t dat zij die behoorlijk bestudeerden)

is thans geheel vervallen) daar de twee eenigo exemplaren ten huize
A A """-

van een' Dûtoc-Mariyo en een' zekeren Aroe Palljtjann beide bij een'
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brand te gronde gegaan zijn_ En hiermede is mijn' beschrijving van de

bevalling ten einde.

Wanneer het kind den ouderdom van 40 dagen of meer bereikt

heeft t vindt er t vooral aan de hoven t al wederom een reest plnats , al

ware bet ook maar alleen om aan de prinsen de gelegenheid tot hanen

vccbtcrijen en dobbelspel te verschaffen.

Dit maal geldt bet een eerste middagmaal van het kind, en brengt

men. evenals bij het feest tcr cerc van het belust zijn der moeder, zoo

veel mogelijk allerlei eten , vooral de lekkernijen nict te vergeten, bij

elkander. Ook ziet men, wanneer het kind ten minste een voornaam
"""""-' A t.

prinsje is, 2 X 9 vorstelijke mutsjes (sêngké-kiki), halsketens met de

daarbij behoorende kleine ronde gouden plaatjes (Boeg. Udnoláli-táU)

en staatsie-sarong's aandragen.

De held of heldin VOD het feest zat in oude tijden op een' soort van

schommel; van daar, dat die plegtigheid in het La-Galigo-gc<1ichtbe

stempeld wordt met de uitdrukking van het op een' schommelgezet

"orden van ff!1/. kind (ripa~llré ri-toJJang). Tegenwoordig bezigt men

biervoor het naar huiten in de receptiezaallJrengcttvan /lpl prinsJeof

p"inscaje (ripasdc má.dJadJar5.ng).De geringe Boegiuccs spreekt een

voudig "au het laten eten V811zijn kind (riptliii-...). De Makassaar t on

vcrschillig van welken stand t bedient zich hiervoor van een woord , dat

letterlijk latpn njlikken (nip:l~móc) beleek~nt, trouwens het eten van een

zoo jong kind, is dan ook eigenlijk niets anders dan fljlildtell,.

Hier volge thans bet een cn ander betreffende een dergelijk reest,

zooals ik dat voor vele jaren eens ten huize van een' Alakassaal"schcn

prins op Go\va aantrof.

Ik vond daar in de feestzaal over den vloer uitgespreid een prachtig

tapijt (Mak. tápperé-paramatlátli).

Daarop werd een zeer mooi omzoomd matje (u\ppcré-Iliy()ènlpóc)

gelegd J en bierop kwam een langwerpig rolkussen, zooals in Oost-Indië

veelvuldig wordt anngetroffen,
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Op dat kussen lag een weversspoel (~Iak. baltl'u, Doeg. Icalida),

omdat de jonggeborene een meisje was. Voor een' jongen had men zich

hier van cene soort van voorvaderlijke sabel (Mak. ~dl&r{J Boeg. alá

utál;g)of anÛC1'Seen kalêwl\Jlgbediend.

Achter het kussen was ecu schotel met water ui] een' heilige bron

geplaatst, waarmede de U001' bet kind te nuttigen spijzen besprenkeld

....., moesten worden. Daarin bevond zich vooreerst ecne soort van gras,

genaamd 1"oêkoé·lówaJ hetwelk letterlijk Ollel bcteekent , en volgens den

Iulandcr nimmer sterft J alzoo ccn zeer schoon symbool voor het meisje

bevatte. Hierbij kwam nog, dat dit gras af komstig was van eene

plaats die Ta-f'lá1utoengheette, cn van wege de Ietterlijke bcteekcnis

van uiei naar benede» gaal"t den wenach te kennen gaf t <lathet kind

zoowel Iigchamolijk als geestelijk steeds mogt rijzen! Voorts had men

in dat gewijde water eeu houten blokje) dat de timmerlieden bezigen t

0111 daarmede bij het werken de juiste I/laat te bepalen (Makassaarsch

si/iOkólo) Boeginecsch 8ikódo)t alsmede ecu stuk ebbenhout en den

gedroogden slaart van een1 onder den naam van maüUáiibekenden

visch, die onwillekeorig aan bet. in bel Boegineesch en lfaknssanrsch

voor ons 8C""0111ell gebezigde werkwoord mái;;gál{doet denken. De

naam van dien visch bevatte alzoo, evenals gemelde maat) een' ver

maning voor het kind om op later' leeftijd den mond in toom te

houden. en vooral gepaste beschroomdhcid bij bet spreken in acht te

nemen. Om kort te gaan) zij mogt in de betrachting van al wat,goed

en loffelijk is, even bestendig zijn als het stevige bijna onvergankelijke

eóbenl,out.

Nevens dien schotel unet water was een talloos heir van spijzen en

lekkernijen geschaard, Daarvan moesten de "laatsteu inzonderheid op

het zoete des levens zinspelen. Ook waren daaronder verscheidene,

wier benamingen een symbolische beteekenis hadden. Zoo doelde !Jij

vooibeeld de kätocpal in den vorm van een vrachtbuffel(katdèpátêuong-

tien van alle kanten door middel van vrachtdieren aan te
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brengen rijkdolu t de zoogenaamdeprofeten..kätoepnt (katoepa-Näbi) op

geloof en godsvrueht.

Onder het maken van allerlei muziek co het zingen van cenc soort

van gezang, dat den naam van aiya·,iJJadraaKt, terwijl er terdege ge

raas gemaakt werd met de duivelbanners , en zoowel fakkels als kaarsen

aangestoken waren, kwam de opperste der dokteressen met het kind

van achteren bet middenbeschot te voorschijn. en zette zich vóór het

lange rolkussen neder. Nu werd op ecu' groote paarlemoerschelp van

al de geregten een klein, klein t weinigje gedaan, cn dit alles met be

hulp van het water uit den schotel terdege onder elkander gemengd.

Vervolgens werd het mengsel over 9 hoopjes elk van driederlei soort

van blaêren verdeeld, en die 9 hoopjes naast elkander op de wevers

spoel gelegd. Één dezer bladen was vun den boom 8of!J{-mánál,die in

het llorgineesch denzelfden naam draagt t cn bekent! is als bijzonder

!loog op te groeijen. Men heeft hier dus een' gepaste zinspeling op

aanzien en vermogenJ temeer, daar 1ná1tálin het Maxassaarsch klilnlnen,

rijzen, in liet Boegiueesch bODenbeteekeut, terwijl 8Óf!l{ in bet Boegi-

.neeseh het gewone woord voor rijk is. Het tweede blad was dat van

een knoestig gewas , dat in bet Makassaarsch 6áratUj.lJárangbeteekent ,

cn alzoo zeer gepast op toekomstige goederenJ waarvoor dit woord in

het Makassaarsch insgelijks gebezigd wordt, doelt. Het derde blad was .
. .

dat van de- Micheli« Champaka L.., die in het Makassaursch niet slechts

fjampágamaar ook patÎne heet. en deze laatste benaming doet van wege

de beteekenis van het Makaseaarsche tlne, teweten die van zoet, aan

een bede om het zoet des levens denken.

In de Boeginesche landen vond ik bij dit feest.ook van driederlei

soort van blaêren gebruik gemaakt, als vau de daoe/i;páróeof ",ár(Jé

hlaéren(Hibiscus tiliaceus L.), die dan ook hier. evenals boven, van

wege de beteckenis van 6ároe, teweten die van nÎ81tlD.aan een" nie,uDtn

bewoner, of nieuwebewoonsterJ der Aarde doen deuken. Een blad dat

in het Boeg. gelijkstaat met bet Makassaarschc lJáranD..óár~ii9. en ook

!j
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dnarbij de. beteekenis van goedere"heeft I is dat van de ttlirai;;Pá"aiig,

dnt tevens den naam draagt van tûnra-loZiiiDdng,lette beteekenende een

mede8lepennan landen, en alzoo doelende op uitóreitlingvan magt. l~cn

derde blad is dat van de Er!lllrina dioica D. O.tdie in het Bocgineesch

ráJá heet, en alzoo van.~'eRe de beteekenis van het bijn3 gelijkluidelule

rádá den wensch insluit t dat het kind eenmaal "alt/tew van karakter

ten toon spreide.

Doch om tot mijn bezoek bij den Gêwascben prins terug te keeren ,

nadat de mixtuur in gereedheid gebragt wast naderden verscheidene

van do "betrekkingen en vriendenJ ten einde om beurten, een weinigje

daarvan tegen het mondje van het kind aan te smeren. Onder de gas·

tcn was toen ook een Arabier, die wat melk aan zijn' rozenkrans deed,

en.vervolgens het meisje trachtte te bewegent dat zij daaraan zoog. En

toen dit gelukte, voorspelde hij natuurlijk, dat bet kind een' ware vrome

zou worden. Of dit ook werkelijk bet geval geweest is, durf ik niet te

zeggen. Alleenlijk weet ik, dat het kind vervolgens eventjes bewie

rookt werd J en de Arabier het daarna een weinig eten in het mondje

stopte, na dit vooraf achtereen volgens in melk I honig en auikerwater ,

als symbolen van de zoetheid des levens, gedoopt te hebben. Nadat

bet kind op deze wijze door den Arabier en anderen gespijzig(l was, en

al de gasten zich behoorlijk te goed gedaan hadden, bragt een ieder

naar gelang van zijn' stand en vermogen in een' daartoe bestemden

bak een geldelijk offer voor het feest. En hiermede was dit geeindigd.

Wanneer het Icind één à 2 jaar of daarboven oud is, heeft er vooral

aan de hoven weder een bijzonder groot feest plaats, waartoe de invita

tie's reeds .lang te voren bij belanghebbenden rondgaan. Deze verschij

nen dan ook gewoonlijk wel een maand vroeger op bet appel om zich

dagelijks familiaar met hanenvechterijen te vermaken. Pas tegen den

tijd dat de eigenlijke feesten beginnen t bedienen zij zich van de bof..

kleedij, en wordt de gewoue hoofddoek door een sierlijk hofmutsje

vervangen.
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Ik spreek hier opzettelijk van feeaten in het meervoudJooldat bij

deze gelegenheid doorgaans twee .plcgtighedcn vcrbonden worden, De

. eerste die ook onder geringe inlanders gevierd wordt, betreft eenvoudig

het' korten of knippenJ en niet het 8Cnere1Jt zooals de Makassaarsche of

Boeginesche uitdrukking zoudoen vermoeden(Mak. nikátterdoé-iJer61Za.

Boeg. rikdlloé,: uJlnlnd.-tof loelo'éu;a.., darálla), van bet hloedó,aar,of het

haar , waarmede het kind ter wereld gekomen is.

Deze plcgtigheid geschiedt t wanneer het een prinsje van eersten

rang geldt, met 3 x 7.,voor een persoontje van minder vorstelijk bloed

met 2 x 7 J scharen, en zoo daalt het af tot 7 , en eindelijk tot slechts

één schaar. Ook spreekt men bij kinderen van zuivel" vorstelijke af..

komst nooit van het knippen of sckere» van het hoofdhaar. Dit ware

zeer verkeerd en zou stellig noodlottige gevolgen na zich slepen (Boeg.

pemáli,Mak. ka88ipálU).Zulks heet in het Bocgineesch en Makassaarsch

I het laesche» van het kaar (risolnpocngi glhnm&na),dewijl men, wan

neer het hoofdhaar van een vorstelijk kind voor het eerst geknipt

wordt , een stuk tot draad gerekt goud (oelawàng si-Amnlà ri\\'atá)

neemt, en dit in het haar bindt, letterlijk lasckt, Dat goud wordt dan

na afloop van bet werk onder al de gasten verdeeld. Ook krijgen de

kiL1i of opperpriester één gulden, de imäm een' halven gulden en al de

overigen ieder een' kwart gulden.

. De andere plegtigheid wordt uitsluitend door vorsten, en wel voor

name vorsten t gevierd. Zij is in het Boeginecsch en Maknssaarsch be

kend onder den naam van het eerste iJetredenvan den grond door het

kind (Boeg. ripaléd}á,of ripan6,ri-tá"a J Mak. nipadiijJjóri..bÓt-tta).

Dit wordt echter ook nu, gelijk bij elke gelegenheid van eenig

belang, voorafgegaan van het rood verwen der nagels van handen en

voeten of ook wel van het binnenste der handen en de voetzolen met

het sap van de bladen der Lawsonia alba L (Boeg. páLji, Mak. karoen..

tigi). Daartoe wordt het kind uit de binnenvertrekken over een daar

toe uitgespreiden witten looper en onder een verhemelte van kostbaar

5·
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doek naar Luiten gebragt , omgeven van allerlei duivelbanners, gelijk

ook voorafgegaan en achtervolgd van dezelfde 9 vorstelijke mutsjcs ,

als bij het eerste maal van bet kind vermeld werden.

,r crvolgens legt men bet op een groot staatsiebed neder J dat aan

ieder zijde een 9 tal kleine waskaarsen tusschen twee groote t gelijk

ook een' menigte andere lichten heeft, die thans alle aangestoken

worden.

Ook heeft natuurlijk bij bet.aanwenden van deze medicijn tegen de

booze geesten een oorverdoovend geraas van allerlei muziekinstrumen

ten en duivelbanners plaats.

Onder het besmeren met het sap der Lawsonia alba blaêren , wor

den voeten en handen op een met pistlngblad overdekt hoofdkussen

gelegd,

En als de gewigtige operatie afgeloopcn is, houdt de muziek op, en

versterkt men zich weder met koffij en gebak, gelijk ook rijst en toe

behooren, Dit geschiedt ook de twee volgende avonden en dan acht

men zich genoegzaam voorbereid tot het hoofddoel van het feest.

Hiervoor heeft men inmiddels in een' soort van porseleinen kom

van verschillende plaatsen de vereischte aarde gehaald. Men meene

echter niet t dat hierbij alleen te letten is op de zuiverheid van aarde,

en dat het alzoo genoegzaam is, zoo men maar zorgt, dat zij wat diep

uitgegraven en alzoo met geen' onreine bestanddcelen besmet zij. Neen

het is ook van het uiterste belang, dat die aarde afkomstig zij uit plaat

sen t waar in vroeger' tijd goden op aarde neêrgedaald zijn, of die van

wege de symbolisehe beteekenis van den naam iets goeds voor het kind

voorspellen. Zoo geeft de naam "au Lo'bwóe's hoofdstad J teweten

Pa18p6t ook een zeer geliefkoosde lekkernij der Boeginazen te kennen,

en dient alzoo om op bet zoetdes levens te zinspelen. Zoo zijn ook de

Makassnarsche plaatsen Bónto-litlla88áJ lett.: oever des leoen«, Bûnto

,náránnot, oever der ""eJlgt1e,enz. bij uitstek gesellikt om aarde van

daan te halen. omdat zij de blijde verwachting geven t dat het kind
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later in een haven van vreugde en waar levensgenot aanlande. Einde

lijk is ook een' plaats als de tempel vau Mekka, of zelfs ecu' gewone

moskee, voor dit doel zeer gezocht, vooral wanneer men de aarde ouder

den preekstoel uitgegraven heeft.

Als meu nu de beuoodigde aarde verzameld heeft t neemt 111cnecu

metalen schenkblad t belegt dit met een stuk \ViLkatoen (Boeg. wiJang
14 ,{!oé) en plaatst hierop een porseleinen kOIlL. IIierin komt dan een

hlad met de reeds boven besproken' gdtlá (31). Op die !lilZálegt men

een goud tientje of een' Engei!che sovereign en 2 soorten van tot bet

knauwen bereide figuren van betelblad (Boeg. 1'/kkó-Jfékoen r/""ó

,ókloé), van iedere soort 9 stuks. Over dit alles spreidt men een blad J

en hierop komt dan de aarde. nadat men die met welriekende olie en

dergelijken behoorlijk tezamen vermengd heeft.

Als !iu het gewigtig oogenblik aangebroken is, heeft de optogt, ge

lijk men zich denken kun, bij deze gelegenheid met zeer veel luister

plaats. Geen gebrek aan licht natuurlijk, en nog minder aan geraas

van allerlei instrumenten. Zelf.C3ontbreken nu zoodanige duivelbanners

als de poéii9o-poêiDoen puta»:9árdng,welke anders niet altoos voor

komen (32). geenszins.

Als de gansche stoet behoorlijk buiten is, wordt het kind door drie

vorsten van jaren tot drie keeren toe, met de voetjes op die gewijde

aarde neêrgezet,

En naauwelijks heeft men zich met het gewoon Inlandseli onthaal

verkwikt, of het kind wordt weder opgenonlcn. doch thans gaat de stoet

over den witten looper den trap af I en plaatst men het prinsje in een'
""'-

zoogeneamden pátljlja-toestcl, hetzij in den vorm van een paleis J of vau

een' tempel J of van eenig dier; en hiermede wordt het dan naar ecu'

rivier of put gedragen, om eon reinigingabad te ondergaan.

Huiswaarts gekeerd trekt men hem, als ware hij een bruidegom,

door middel van een' langen zijden doek met een gouden armband aan

elk van de beide uiteinden naaf boven.
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Dit bad .beeft drie dagen achter elkander plaats. Eu na afloop bier

.;van worden de muziekinstrumenten en de meeste duivelbanners, na met

bloed van oenig offcrbeest, hetzij buffel of hoenders, besmeerd te zijn

(33). behoorlijk opgeborgen.
"""'--

Alleenlijkde kánjljiii$ of twee kleine koperen bekkens, die gedurig

tegen elkander geslagen worden t en de iJoeriga,een stuk ijzer met

ijzeren kettingjes van boven en beneden» alsmede de param&tdiUeen

groote holle hamboe (34) vergezellen bet prinsje nog bestendig, waar

het ook heenga.

Nu hebben ér geruim en tijd geen' feesten meer voor het prinsje of

prinsesje plaats, totdat op' circa 12-jarigen ouderdom de tijd aanbreekt,

waarop jongens cn meisjes beide de vrij pijnlijke bewerking van het

landen vijlen, en eerstgenoemden bovendien die der circumci8ioonder

gaan moetenj hetgeen in alle standen, maar vooral in de hoogere , mot

een zooveel mogelijk luisterrijk feest gevierd wordt.

Om niet te veel in herhaling te vallen t bepaal ik mij voordit en nog

andere hier te vermelden feesten tot enkele bijzonderheden, die ik

grootendeels bij eigen aanschouwing mogt opmerken.

Bij gelegenheid van het tanden vijlen vindt ook evenals tijdens

het eerste betreden van den grond, drie avonden te voren het rood

verwen der nagels yan handen en voeten of ook wel van het binnensto

der banden en de voetzolen met het sap van de bladen der La1lJ8onÎIJ

a1JJaL. plaats.

Daarna ziet men op den vierden t of eigenlijken dag van het feest

reeds tijdig een' talrijke schare van gasten de rijk met doek versierde

bamboezen feestzaal binnentreden.

En als men dan op gebruikelijke wijze onthaald is J !leemt al spoc~

dig het tanden vijlen een' aanvang. .

De prinsjes Cll prinsesjes worden één voor één achterover op een

staatsiebed uitgestrekt

"'~11 nadat men hun wat bloed van een' haan bij den kam van bet
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uier op de tanden gesmeerd heeft. krijgen zij vervolgens een stuk zacht

bout, bij voorbeeld van ud'Micllelia Oka,npakaL. (35), in den mond t

om op te bijten. En nu worden hun met een stuk ruwen steen heelc

brokken van de tanden afgebroken (36). Men kan begrijpen. dat deze

opératie den pationten een' kille huivering over bet gansche Iigchaam

veroorzaakt. En als daarop onmiddeJlijk een stuk zachten steen aanga..

gewend wordt, om de afgebroken' tanden weder te polijsten of glad

te maken (37), betwijfel ik zeer t of dit nu ook juist wel ecu zeer aan

genaam gevoel teweegbrengt. -,

Naauwelijks is dit tandeuvijlën voor jongens en meisjes af~e

loopen, of de circumcisie van de eerstgenoemden neemt een' aan

vang (38).

Na eerst een bad genomen to hebben t nemen zij achteréénvolgens

plaats op een' s~.ám van de Musa Psrcdisiaca, dien evenals een paard

tusschen de beenen krijgende. En in deze houding ondergaan zij de

op Zuid·Celebes voor cent Mohammedaan zoo onmisbare kunstbewer...

kiog (89).

Deze operatie wordt onder Mohammedanen als opname in bet ge

loof beschouwd. en mag daaromtofschoon ecnigzins gewijzigd. ook bij

de meisjes niet achterwege blijven. Zij geschiedt echter voor laatstge

noemden veel vroegerJ ja gewoonlijk op den leeftijd van 3 lot 7 jaren.

Ook heeft zij dan in 8til~e en zonder eenige feestelijkheid plaats. Vooral

is het aan mannen t met uitzondering misschien van den vader, strenge

Hjk verboden, daarbij tegenwoordig te zijn (40).

Tegelijk met deze circumcisie van de meisjes beeft ook meestal

plaats het doorsteken van de oorlellent om daar later eenc oorbel in

te kunnen dragen (Boeg. tiddo, Mak. ltnti ii9). Hiervoor bedient de

dokteresse zich van een naald en dik met kurkuma bestreken draad,

. ter\vijl de laatste er eenigen tijd in blijft zitten t om vervolgens door,een

ringetje vervangen'te worden. Ook bezigt men hiervoor wc) de vrucht.

·van de Bagucruasaccharifer Rmph, die een zeer bijtend snpbevat, zoo-
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dat enkele nnnraking daarmede voldoende zou zijn, om lungzarnerhnud

eene opening in het oortje te doen ontstaan ..

Doch om tot het feest terug te keeren, Na afloop van het tanden

schuren en de eircumcisio der jongens krijgt aan de hoven, bij voor

beeld in Gêwa , ieder van de gasten een metalen schenkblad vóór zich,

(lat gekookte rijst en toespijzen bevat (Mak. "Jdó-póle,Boeg. inánre

sdro),om meê naar buis te nemen, als contra-cadeau voor de ten be

hoeve van bet teest gebragte offerbandein geld. Die spijzen bevinden

zich gewoonlijk in een stuk bast van de Musa Paradieinca(Boeg. 6oéra,

Mak. mó,a.-oê"Ii),ter hoogte van een' anderhalve span afgesnedcn, en

dan rondgedraaid, om vervolgens met houten pennen vastgestoken te

worden, terwijl men bovenop een deksel van dienzelfden bast plaatst

en van binnen den toestel belegt met een blad van dien boom. De

opperpriester van Gêwa, gelijk ook de rijksbestierder en Karáêi;:g..Pdpo,

krijgt bij zoo'n gelegenheid ook rijst en toespijzen ten geschenke, doch

voor hem wordt de rijst alleen .in dien bast van de Musa Paradisinca

gedaan, terwijl men de toespijzen aan den rand van het metalen schenk

blad daarom schaart. Van daar dat de Makassanr hieraan den zonder

lingen naam geeft van rijst, die als eene ben op hare eijeren.zit tabroei

jen (Mak. kidóáigillzóOrólci).De Boeginces spreekt hier van rijst die

als een vaartuig lJeladenis (Boeg.. iniÎnre máloéráliff).

Zoo de koning van Gêwa 'of de kroonprins onder de gasten behoort,

krijgt ook bij een' portie rijst en toespijzen, doch beiden zijn elk op een

afzonderlijk metalen schenkblad. En dat heet dan in het Makassaarscln.
A' -.IA

I'ijst die gescHeidenis van de toespijzen (Mak. kádóánjálaJ, in het Boeg.

'"ijstdie door de toespijs, evenals het eene vaartuig door bet andere,

op ket aUJeptOlllogtlUJmeltwordt (Boeg& inánre-rilóHra).

Nadat de gasten met hun lading rijst en toespijzen huiswaarts ge

keerd zijn, begeven de aldus in bet Mohammedanisme ingewijden zich

('C)1 drie dagen later naar een' rivier of put, om ccn bad te nemen, cn

den danrop volgenden (htg worden de muziekinstrumenten en duivel-



73

banners al wederom met bloed besmeerd (J30eg.riiJdrá),en ycrvolgens

opgeborgen.

Wordt bij ons christenen de doop, .vanneer er ten minste geen over

lijden of ander onoverkomelijk bezwaar tusschen beiden komt, gewoon

lijk door het doen van belijdenis en aanneming tot lidmaat achtervolgd;

veel zeldzamer is dit onder Mohammedancn , althans in onze Oost-In

dische bezittingen, met .de circumcisio, die bij ben de plants van onzen

doop inneemt, het geval. Bijna uitsluitend priesters en aanzienlijken t

hetzij mannen of vrouwen, brengen het zoover in het Mohammedaanseh

geloof, dat zij behoorlijk belijdenis kunnen afleggen.

Vraagt men nu, of daartoe dan zoo bijzonder veel kennis gevorderd

wordt; zoo luidt mijn antwoord, dat die kennis zeker niet diep gaat,

en zich enkel tot bet machinale bepaalt. Doch dat machinale kost velen

toch geen' geringe moeite en inspanning. De Makassaar en Doeginees

moeten zich tot dat einde het hun geheel vreemde Arahische Alphabeth

terdege eigen maken, en den daarmede geschreven koran. gelijk ook

de Arabische gebeden In et een' zekeren cadans leeren opdreunen, En

dut schijnt het meerendeel zich dan toch niet gemakkelijk te kunnen

eigen maken.

Ik deel hier thans eene door mij zelvcn bijgewoonde aanneming tot

lidmaat van een' dochter van één mijner Gêwaechevrienden mede.

Die plegtigheid vond plaats ten huize van zekeren Karaëng Bênto

birûëiig, zwager van den opperpriester van dat rijk.

Ik begaf lnij reeds tijdig derwaarts, doch dewijl bet juist Zondag

avond, of volgens den inlander, die zijn etmaal steeds met den

nacht begint, Maandagavond 'vas , en er op dien avond ten huize van

den opperpriester van Gêwa, altoos lofzangen ter eerc van Allah en

Mohammed gezongen worden J gelijk dat in de woning van den koning

op Vrijdagavond pleegt te geschieden (41), duurde het wel tot 10 ure,

eerdat de opperpriester vcrscheen. En \·óór dien tijd kon men natuur

lijk niet beginnen.
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Bij het binnenkomen viel mijne aandacht terstond op ecne mat

met ecu langwerpig hoofdkussen. Aan ieder' zijde van dat hoofdkus

sen stond een' lange met gekleurd papier versierde waskaars. Eu

boven op dat kussen lag een prachtig exemplaar van den Koran open..

geslagen.

Toen eindelijk de opperpriester gekomen was, en allen rustig geze

ten waren, werd de dochter des huizes binnengeleid, op haar prachtigst

gekleed, geheel alsof zij de bruid ware, en nam zij plaats vóór het,

hoofdkussen met den Koran. Haar leermeester zat vlak achter haar t

en spoorde de eenigzins schroomvallige schoone aan, om het voorbeeld

der op korten afstand van baar gezeten' priesters te volgen, en hare

stem bij het zingen of opdreunen van den Koran eenigzins meer te

laten hocren.

Eerst was de 93 soerat aan de orde, daarna soerat 94 tot en met

98, vervolgens soerat 100 tot en met 111.. Aan het einde van soe

rat 112 gekomen, laselite men in de woorden: "er is geen God dan
\

Allah. En Allah is groot. Aan Allah zij de lof (42)."

Eindelijk werden soerat 118 en 114 met hetzelfde bijvoegsel ge

zongen. Hierop volgde de eerste socrat. Daarna van de tweede soerat de

· vier eerste "enen, V8. 256, gewoonlijk de 8yat koersiyi genoemd, dewijl

dit woord daarin voorkomt I en '8.284 tot aan het einde van de eoerat.

Ten slotte de êiSikiri, genaamd aamäoe-l-eAoemiiJ,waarin de 99 na

men of eigenschappen van Allah geprezen worden.

Als hiermede het zoogenaamde mán:gáJji,of overeenkomstig de

regelen lezen van den Koran en andere Arabischc geschriften van

godsdicnstigcu aard, afgeloopen was , ging het meisje eerst naar den

opperpriester J vervolgens naar mij die naast hem gezeten wasJ en toen

naar al de priesters I gelijk ook naar haar' familie, om ieder een handje

te geven. En hiermede was deze plcgtigheid afgeloopcn.

Ik twijfeldan ook niet of de leermeester zal na zulk een prachtig

examen, als door het meisje werd afgelegd, wel volgens gewoonte een
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J 8 of J 16, alsmede een stuk wit linnen [pnpatûmmá), van de ouders

ton geschenke bekomen hebben.

Dat volstrekt niet gevraagd werd naar den zin van bet gelezene.

dit laat zich zeer goed verklaren, dewijl ook de leermeester evenmin

als de opperpriester hot Arabisch verstond j maar zelfs van oenig onder

zoek naar geloefs- of zedeleer was niet de minste sprake.

Ook achtte men het blijkbaar overbodigt om 'bet meisje met een

enkel woord bare verpligtingen onder het oog te brengen. of baar wel..

kom te heeten als lidmaat van de Mohammedaansche gemeente. Ge

noegt' dat zij nu in bet vervolg ook deel mogt nemen aan de Arabische
e

godsdienstoefeningen. Dit i~ echter op Zuid-Celebes voor de vrouw

nogal eenigzins beperkt, want op de meeste plaatsen verschijnt zij zel

den of nooit in het bedehuis" hetzij moskee of langgar, daar dat overal

hoogst eenvoudig ingerigt is J en zij dus daar geen' gelegenheid heeft,

om geheel afgezonderd van de mannen te zitten. En dit laatste wordt J

gelijk bekend is, onder Mohammedenen streng gevorderd, daar immers

het gebed van den man als van geene waarde beschouwd wordt, zoo

dra hij onder het verrigten daarvan J ongelukkigerwijze slechts even t

• hetzij door zijne eigene vrouw, of die eens anders, of door een' onge

huwde maar toch reeds huwbare vrouw wordt aangeraakt.

De Boeg. of Mak. vrouw verrigt alzoo hare godsdienstoefening

meestal binnenshuis.

En waarin bestaat nu do eeredienst van beide Mohammcdaonsche

'volken?

In de beantwoording dezer vraag kan ik zeer kort zijn, door hoofd

zukelijk naar zoodanige werken te verwijzen als bepaald over de Mo

hammedaansehe religie handelen. Vooral heb ik hierbij bet oog op

G. K. Niemann's Inleiding tot de kennis van den Islam t omdat in dit

'"werk van bI. 337 tot en met 418 zooveel mogelijk melding gemaakt

is van de wijzigingen die hot Mohammedanismein onze Oost-Indische

bezittingenondergaan heeft.



ik bepaal lnij ulzoo bijna uitsluitend tot een opgave val}hetgeeu

men op Zuid-Celebes uit de Moluunmedaansche godsdienst overgenomen

heeft, en voeg er slechts enkele bijzonderbeden bij, die elders niet aan

getroffen worden, of althans nog niet te hoek gesteld zijn.

Beeds vroeger deelde ik in het Jaarboekje Celebes 1864) bl. 50

vlgg. mede, hoe in 1606 zekere natóri...Bandang, ook K,atté.to~Rggal~,

d. i..: een eenig of uil8tekend prediker, genaamd, een Mänangkarhaucr

van Kata-tangaop Sumatra, bet Molullnmedaanschgeloof, en wel de

SJafcltische sekte, naar de twee op Zuid-Celebes gelegen' Makassaar

scha rijken van TAlló en GOW8overbragt. Later deelde ik in datzelfde

Jaarboekje 1865, bl. 144 tot en met 150, mede, dat de Islam zich van

daar hoofdzakelijk door de hemoeijenissen van TilUó's koning, die te

vens rijksbestierder van Gowa was, met name Aótl-allak (of slaaf van

God) Toe-mámên8Dga-ri-agamana (d. i.: denin zijn geloofontBlopene)

:.,1verder en verder over Celebes, vooral in Boelc-bcëlo , uitbreidde.

Echter bleef de Koran daar tot op den huidigen dag niet slechts voor

de heffe des volks , die van niets anders dan circumcisie en tandenelf •

pen weet J maar ook voor de aanzienlijken en zelfs voor de priesters een

verzegeld 'hoek, daar selfs de laatstgenoemden van het Arabisch niets

meer verstaan J dan vereiseht wordt om de daarin geschreven boeken,

werktuigelijk ~p te dreunen. Maar wat nog erger is, mijn vriend de

hoogepriester van Gêwa, maakt evenmin als iemand anders van zijn'

betrekkingen of volgelingen van de sehoone gelegenheid, die hem in

zijn' eigen woning aangeboden wordt, gebruik J om den inhoud des

Korans uit een' daarbij gevoegde en zeer duidelijk geschreven }Iokas

sanrsche vertaling te leeren kennen. Men verg. mijn Kort verslag aan..

gaande alle mij in Europa bekende Makassaarschc eu Boeginesche

handschriften, A N°. 52, bl, 17.

De meeste kennis van den Islam heeft men voorzeker nog Cedan

ken aau zoodanige werken, die in het Boegineesch onder den naam van

paBóáJjáen in het ~Iakassnacsch onder dien van paiiçáJja'·llhekend
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ziju, en hetzij in poëzie of proza eene soort van godsdienstig ouder ..

\vijs bevatten. Men verg het zoo even vermelde verslag A J N°. 139,

N°. 140 vlgg., N°. 159, enz.

Is het wonder, dat de bevolking van Zuid-Celebes, bij zoo totale

onbekendheid met den inhoud des Korons , den Is lam slechts voor het.
uitwendige aangenomen heeft, en als 't ware bedolven is gebleven on-

der allerlei heidensche, ja feticistische , begrippen, zoo zelfs dat zij tot

ergernis van alle Arabieren met de dienst van Mohammed die van

heidensche priesters eu priesteressen als de vroeger door mij beschre ..

ven' bissoe's konde blijven verbinden P

In het waarnemen van Mohammeds leer betreffende de uitwendige

Godsdienst zijn de priesters en ook de vorsten of andere grooten t mits

niet te zeer aan opium én dobbelspel verslaafd, tamelijk naauwgezet.

Dit geldt in de eerste plaats ten opzigtc van alle voorschriften om

trent reiniging en gebed. Bij het laatste worden al de formaliteiten

in acht genomen, welke men bij Niemann ter aangeh. pl., hl. 371 vlgg.,

gelijk in V. d. Bcrg's Beginselen van het Mohammed. recht, hl. 22

tot en met 85. vermeld vindt, en \VaarV8U8ale ons in ziju Account

of tbc manners and customs of the modern Egyptians, VoL I, bl. 108

eu 110 zulk een' trouwe afbeelding gegeven heeft.

Ook zijn,al de onderscheidenesoorten van gebed, waarvanNiemann

en v, d. Berg gewagen, ook op Zuid-Celebes in zwang. Men verg. bij

voorb, Kort verslag Mak. en Boeg. handschriften A., N°. 143 en 144,

bl, 56 (48). Wat de zakät en çadaqat's betreft, hiervoor verwijs ik ook

naar Nieman's werk, bl. 391 vlgg. en P. J. Veth's opstel in het Tijd.

schrift v, Ned.-Ind., Jaarg. 1871, Afl. 6, png. 451 vlgg.

Van de Mohammedaansche bedehuizen, zoowel de grootere , die den

naam van m.aJJigldragen, als de kleinere, die onder de Boeginezen
,~

lá1l!Jkaró"onder de Makassarcn liJi9Ul!-ráheeten t valt al zeer weinig

te zeggen. Zij bevatten niets dan een minbar of preekstoel. en een

mi'hräb of nis, in den muur tot aanduiding van de hemelstreek waar
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Mekka ligt, en zien er in één woord hoogst treurig ·cn vervallen uit.

Hoe weinig (Je Inlander op Zuid-Celebes voor zijn' godsdienst over heeft,

kan hieruit onder anderen blijken, dat het geld dat door generaal van

Swieten aan het rijk van Bone toeges taan werd , tot herstel van de in

1860 door onzo wapenen verwoeste hoofdmoskeevan dat rijk, nimmer

daarvoor gebezigd werd, zoodat dat gebouw tot op den huidigen dag in

puin is blijven liggen. En toch heeft men willen beweren, dat de Boegi

nees een fanatieke Mobammedaan was, Zelfs meende men uit dien hoof

de zendelingen zoo bezadigd als een Donselaar en Goudswaard te moeten

weren. Hoe zoo groote onverschilligheid met verregaande dweepzucht

te rijmen waret is en blijft mij altoos een onverklaarbaar raadeelt

Het priesterpersoneel bestaat op Zuid-Celebesin een káli (het Arab,

lJädÎtt)of opperpriester,letterlijk reuter, voor ieder rijk één, en evenals

de imäm in de moskee voorganger bij bet gebed, ltátté', of prediker,

CtArau. dulil,lJ),uuu»(Boeg.) of lJidalá', (Mak.) oproryer, tot hetoe·
bedCtArab. fll,ot1Da'd,in),aldus genoemd naar den eersten aankondiger

van het gebed met name Biläl (vergeL 'Veil's Mohammed, bl, &0.

noot 57). móltkeiif/',of móéltiiig'aCtArab, moegzm).wier functie's om

schreven zijn in Jaarb. Celebes 1865 t bl. 143, ámelé', Ct_t\.rab.'ämil),

soort van boden of oppassers van den kali (44), en dóiJa',of kosters.

Op welke wijze deze priesters op vrijdag en andere heilige dagen

1 di t· ~ ( l ..............k ' f l"''''''' , k itue lens in ma,,!/I en ang ara 0 angUara waamemen, an men UI-

voerig bij Niemann en Sale beschreven vinden (45).

Ook op Zuid·Celebes worden dezelfde Arabische gebeden en preekou

(kato~6aJ 't Arab .. c!lo"tóal),de eersten door den káli of imä11t, de laat

sten door den kátté voorgelezen. Die preeken zijn op lange vellen

papier of parkernent geschreven J cn hebben aan heteinde ccne vertaling

iu Makassaarsch of Boegineesch, die echter slechts dan na de voordragt

van den ArH.bischcntekst aan de gemeente voorgelezen wordt, wanneer

do voret van bet rijk. of een ander voornaam persoou , wion men eerc

bewijzen wil, de godsdienstoefening bijwoont.
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Wie zulk een preek mogt wenschon te lezen, kan die vinden in de

Bijdr, v. liet Inst. Nieuwe volgreeks, Deel 111,en Bijdr. 1860, bl. 85,

gelijk ook Sale's Account, eet. IJ bl. 120 vlgg.

Onder de door mij voor het Ned. Bijbelgen. verzamelde Doeg. en

Mak. handschrifteu vindt men vcrscheidene Arabisehc preeken voor

verschillende tijden en gelegenheden, alsmede van Maka8saarschever..

taling voorzien. Vergel. Kort Verslag, enz. bl. 17, A., N°. 46 tot en

met N°. 51 ..

Behalve deze dienst op Vrijdag, houden de Boeginezen en MakasRa

ren ook de meeste andere Mohammeàaansche feesten in eere, hetzij zij

die in de moskee of daar buiten vieren. Doorlocpen wij tot dateinde

kortelijk het Arabische jaar.

Den eersten dag van de maand Moe~harraln, en alzoo ook V811 het

Arabische jaar J eet men rijstepap of brij (Mak. Jjépé,Boeg. pétJá)met

kip; en deelt -dit onder de behoeftigen uit, dewijl in die maand vcr

scheidene profeten door honger zouden omgekomen zijn. Overigens

doet die eerste dag van het Mohammedaanschejaar ons ook in Oost-

Indie geenszins denken aan onzen Nieuwejaarsdag , daar men dien vnn

wege den dood van zoovele profeten op dezen en volgende dagen van

de maand Moe'harram volstrekt niet feestelijkviert. Om diezelfdereden

sluit men in ·deze maand liever geen' huwelijken. Daarvoor geeft men

althans aan de laatste maand des jaars, teweten die van dsoe-l.l"hidjat.

verre de voorkeur.

De tiende van Moe1J.arranlCtArab, J~öëTäoen) is ook op Zuid

Celebes, evenals in Arabie , een vastendag, dewijI "Hoesaiu op een'

Woensdag van dien datum bij Kerbelah gesneuveld zou zijn tegen

Yeziedt nadat bij eerst tengevolge van honger en dorst bijna geheel

magtelcos geworden was.

Wanneer dan de avond gevallen is J "eet men slechts wnt rijstepap of

brij, om als ware men, gelijk "Hoesain geheel uitgehongerd, de maag

" die geen op gC\VOllC \vijzebereide rijst meçr verdragen kan , langzamer-

]'-'
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hand lveêr aan het eten te gcwenuen. A.ls DIen dit dan den 20· len en

den solten van de maand Moc'hnrrum herhaald en zich alzoo geheel met

den kommer van "Hocsaiu vereenzelvigd heeft, is het niet te verwonde

ren. dat de geloovige behoefte gevoelt, om zijn' door zooveel droefenis

. verhit gemoed af te koelen" En van daar heeft men dan de gewoonte

op Zuid-Celebes, om op één J of desnoods iederen , Woensdag van (Ie

op die maand volgende maand Çafar, hetzij bij ecu' put, hetzij aan een'

rivier, hetzij in zee, een bH.Ute gaan nemen, nadat men vooraf in het

water een blad van den siri.boom (46), of bij gebreke daarvan een blad

van de Mangifera Indica La, of des noods een stuk papier gegooid

heeft, mits bet slechts met een amulet (Boeg. 8i11Zá,Mak. Jjtnlá, Mal.

d]iemat, ...\.l"ab.'aziemat) beschreven zij, gewoonlijk van dezen inhourl :

Clin den Haam van den barmhartigen eu meêdoogeuden God. Heil J

volgens bet zeggen van een barmhartig' Heer. iKor. 36: 58.) Heil

over Noach in de werelden. (Kor. "sJ: 77.) Heil over Abraham.

'(Kor. 37: 109.) I-Icil over Mozes en Aäroll. (KÓr. 37: 120.) I-Icil

over de familie van onzen Heer, Heil over ul., van \Vegehetgeen gij I.

verduurd hebt; want heerlijk zal zijn hierna de vergelding. (Kor. 13 :

24.) Alluh zegene en behoede onzen Heer Mobatnmcd, en diens fami

lie, gelijk ook diens gezellen! (47)."

Na afloop van het had eet men wederom rijstepap of brij, met uit

zondering van den laatsten \\J"oensdag der maand. Alsdan doet men

zijn maal met vruchten van de Musa Paradieinca of oenige andere soort

en gele of met kurkuma gekookte rijst (Boeg. Ïll.ánre-mtl,of,;jt,Mak.

1·"1d , Ic"'~()Ka u- oen)" •

En hiermede is de zaak geheel en al getermineerd.

Dit laatste dillcr doelt zeker hierop, dat de maag van "Hocsain dan

als geheel weder in orde rebeschouwen is.

Ecu belangrijker feestdag onder de Mohammedanen van Zuid-Celebes

is de 12 van de maand Babi'nl-a\V\\"alt als de geboortedag van Mo

hammed.
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Bij die gelegenheid heeft er uitdecling van gekookte rijst onder

hehoeftigen (Mak. sidákka.kanre, Doeg. siddkka-ináiife) plaats.

Voorts wordt die dag ten huize van den vorst met het zingen van

een' lofzang ter cere van Mohammed (48), alsmede eten en drinken,

gevierd.

In het kort zij hier meêgodceld , hoc ik dit ouder anderen eens ten

huize van den koning van Gêwa bijwoonde,

Nadat dc vorst met zijn' gemalin, alsmede alle rijksgrooten, prin

sen en prinsessen van oudorscheiden rang en ouderdom J gelijk ook de

opperpriester met een heirleger van geestelij ken plaats genomen had

den, begon de feestelijkheid met het ksauwen van het zoo onmisbaar

betelpruimpje. Vervolgens werden de potten met drinkwater binnen..

gebragt en een' versnapering aangeboden, hestaande in driekante flens

jes van meel of Chineschc laksa , eenc soort van vermicelli (49), en

kip met blimbing t zout en veel water gekookt (pàlloe ...bêsa JJä.ngaOg).

Wanneer men zich hiermede behoorlijk verkwikt heeft, worden de bij

het zingen, van den lofzang ter eerc van Mohammed gebruikelijke bloe

men (bo~llga-raté of bocliga sikiri), teweten: de Michelia Champaka,

melattie en andere soorten t doch vooral de welriekende pandanus

blaêren, alsmede allerlei oliteitcu (miii}á-mao"edóe),gelijk ook in olie ge-
, !-

kookte rijst (kadó-minja), op den grond, want van tafels en stoelen

maakt men hier nog geen gebruik, neêrgezet.

Voorts wordt er een prachtig tapijt gespreid en daarop een lang

werpig rolkussen nangebragt , om het bock dat den lofzang bevat op

neêr te leggen.

Zoodra nu alles gereed is, gaat de opperpriester in de allemede

rigste houding naar den vorst, om te vragen of Sire ook goed zou vin

den, dat er een begin gemaakt wierd met de plegtigheid ..

Nadat de koning daartoe verlof gegeven heeft, neemt het zingen

een' aanvang. Eu dit duurt voort, totdat men aan de Saraka komt,

waaronder flat gedeelte van den lofzang te verstaan is, "twelk met de

û



Arnbischc woorden ccn;jrnqalbadroc 'alai-uä" (de maan is oner 01,·f op

!/pf/aall) begint.

Alsdan rigt lTIOn zich op, cu zet het zingen al staande voort , torwijI

ondortusschcn de koffij met het gebak opgedragen wordt,

Aan het einde van dit gedeelte van den lofzang gckomen , nuUip;t,

men die versnapering, om daarna het slot van den lofzang te zingen.

liet geheel wordt besloten met het lezen van een gebed door don op

pcrpriester , en na afloop hiervan gaan al de nanwczigen J met den op

perpriester te beginnen t één voor één naar den vorst, om Zijner 1\fajcs..

teil de hun toegereikte regterhand te drukken (J]fi.ma-t.ftilgang). Zelfs

do koningin rijst daarvoor van haren zetel op.

Na zooveel vermocijcnis , want t ik verzeker u, (lat zingen gaat al

les behalve bedaard in zijn werk, zoodat niet enkel de longen, maar

inderdaad het gansoho ligchnam veel te verduren hebhen , wordt Cl" ge.

woonlijk een' goede versterking genomen. Eerst heeft men het gewone

diner, bestaande in rijs~ en keur van toespijzen, en vervolgens wordt

er een bij die gelegenheid nooit ontbrekende lekkernij opgedragen, die
- -..J:-rvan Iji11jtJáwo,een afkooksel van cene soort van fijn zeewier met harts ..

hoorn en limoensap t bereid wordt t en den naam draagt van (!ho
palo(>àa(50).

Vcrvolgeus verdeelt de vorst bovengemelde bloemen en oliteiten ,

alsmede do met olie gekookte rijst, onder de gasten.

En als de opperpriester daarna nogmaals een gebed voorgelezen

heeft (dû\vang-saHtrn6),geeft de koning, te kennen, dat men huiswnnrts

kon kceren , hetwelk clan ook onmiddellijk plaats heeft.

En daarmede is het feest nooreerstafgcloopcn. Ik zeg met opzet

»ooreerst, want de volgende maand heeft er na uit godsdienstig (I P)

feest wederom ten huize van den vorst een meer wcrcldsch, en dus niet

minder luisterrijk plaats. Ik laat thans alle vermelding van geregtcn

achterwcge , ofschoon zij natuurlijk bij deze gelegenheid evenmin out

breken. lk bepanl tnij enkel hij het kenmerkende dezer festiviteit. De



feestzaal is voor ecu groot gedeelte gevult.l met wel een 20 of meer

werkelijk zeer kunstig cn mooi versierde toestellen, uit vcrschillende

oorden des rijks den koning toegezonden. Zij bevatten alle gekookte

rijst toet cijcren en veelsoortige Iekkeruijen , en zijn zeer onderscheiden

m vorm.

Men treft daaronder inlandsoho paleizen en vestingen J Hollandscho

huizen met erven, leeuwen, drakcn , krokodillen; pnau\vcn, ganzen,

enz. enz. aan.

Op zij, of waar ook, heeft men ten dccle gekleurde, ten dcelc niet

gekleurde cijercn aangebragt , die met bamboesjes doorstoken, van wim

)1CltjCS voorzien, en met allerlei uitgeknipt papier versierd zijn. Ook

ontbreekt het niet aan menigte van nagemaakte vogeltjes en dergelijken.

En alsof zooveel. moois nog niet voldoende ware, laat ook de koning

\'001' deze festiviteit twee toestellen van rotting maken, wel anderhalve

manslengte hoog, cn zoo breed dat men ze naauwclijks met twee man

omvatten knn. Die worden dan geheel met betelblad bekleed, en dragen

van daar den naam van betelrijst(51).. De eijercn worden hier echter

groot.cndcels vervangen door stukken diJdoT()teen' van rijst, klappermelk

en suiker vcrvaardigde lekkernij.

Ook de opperpriester van Gêwa geeft ccnigcn tijd na het feest ter

ccre van Moltammed's geboorte ten zijnen huize een' luisterrijke partij,

cu krijgt daartoe als Hoofd del' geestelijkheid insgelijks van alle kanten

des rijks , allerprachtigst versierde toestellen met rijst en lekkernijen.

De koning vereert zijn' oppelpriester bij die gelegenheid mede met

de eer van zijn' hooge tegenwoordigheid. :En daarbij heen dan steeds

die eigenaardige bijzonderheid plaats , dat de gastheer zijn' hoogen gast

op een metalen schenkblad behalve bçtel cu toebchoeren 1 tafzilveren

specie t of f 16 van onze munt , laat aanbieden. Doch meestal geeft

hijne Jilf1jestcitdit cadeau terug.

Ditzelfde gebeurt ook, zoo de kroonprins van Gowu ergens oenig

feest bijwoont. Voorts moot nog heden de gewoonte bestaan, dat de

6 -*



vorsten van Bêne en Gêwa , elkander ecu bezoek brengendc , de ecu

van den ander 2 ttlf, alzoo/ 32, ten geschenke ontvangt t om die naar

goedvinden te behouden of terug te geven..

Eindelijk valt BOg op te merken t dat de opperpriester van Gêwa,

zoo dikwerf als ik dergclijk feest ten zijnen huize bijwoonde, steeds ecu'

mat en daarover een prachtig tapijt liet spreiden, terwijl aan bet ecue

uiteinde daarvan een langwerpig kussen gelegd werd t en twee dochters

van den gast.heer daarachter plaats namen. Die zit...of ligplants was dan

voor den koning bestemd. Echter maakte hij daarvan nooit gebruik,

maar zette zich eenvoudig naast mij neder.

Deze gewoonte is volgens den inlander hieruit ontstaan, dat iu oude

tijden een koning van Gêwa eens bij ongeluk iets overkwamJ wat in

een beschaafd gezelschap hoogst onfatsoenlijk genoemd wordt, Toen

hierop één van de voornaamste hovelingent niet wetende dat de koning

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 vreeseJijk vergeten had. Dat die

dame hierdoor zeer in aanzien steeg, spreekt wel van zelf, maar van nu

af aan werd ook bepaald, dat er altoos twee hofdames achter den vorst

zouden zitten (52).

Dat de nacht van Mohnmmed'a hemelvaart CtArab, lailaloe.l·,ni'

rädji). of nachtelijke reis van Mekka naar Jeruzalem en van daar door

de zeven hemelen tot voor den troon van God t op den 27s1en van de

maand RedJeb, door Boeginezen of Makassaren bijzonder feestelijk

gevierd zou worden, is mij nooit voorgekomen. Echter wordt die dag

ook door ben gewis als een ge,vigtig tijdstip aangemerkt, gelijk onder

anderen blijken kan uit de bcschrijving , die daarvan gegeven wordt

in N°. 33 van de verzameling Mak. en Boeg. handschriften van bet

Nederlandach Bijbelgenootschap. Verg. mijn uKort VersIng aangaande

alle mij in l~urol)a bekende Makassaarsche en Boegincschchnndschrif

tcn , bI. lik" Men vergel. tevens Snlc's Account of the mannors and
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CUS101DS of the modern Egyptians, 111. bI. 99 vlgg" Kcijzer's Leerst.

hl. 162 vlgg. en Mededeel. v. h~t Neu. Zendel. V, st. I, u. 100 vlgg.

De hierop volgende 15 de van de maand SJa'bän J door de Arabieren

lazlaloe-l-óaräiiti, of zuifJeringlJnacltt,door de Makasearen lJáiidi-lélJaiïg,

letterlijk gelukkige of gellJ,k-aanórengendenacht, door de Boegiuezcn

lc!nlli lálteráng-háteng, letterlijk: ttaclll van Aet uil.. en inwendigecn al

zoo ook valt netopenhareen gehei1ne, genoemd, is op Zuid-Celebes even

min als do vorige dag een feestdag te noemen; echter wordt ook deze

datum van groot ge,vigt geacht. Daarop toch moeten volgens den Mo

hammcdaan de Engelen de registers indienen, waarin zij de handelin

gen der menschen , hetzij goedeof kwade, hetzij openoareof gelteime,ge

durende dat jaar hebbeu opgeschreven, om daarvoor nieuwe te ent

vangen, terwijl ook de doodsengel (Arzäël) de registers krijgt, waarin

de tot dusverre oeheim gehouden' namen dergenen die dat jaar-sterven

moeten, opgeteekcnd , en alzoo thans openbaargemaakt zijn. Dij deze

gelegenheid vraagt men elkander don ook vergiffenis voor ieder' open

bare en geneÎlneovertreding. Van daar dat de vroegor besproken nacht.

waarin die lJcltuifpartij(het nztsoé-élJoé)der jonggehuwden een einde

neemt, en zij ziek als 't ware "let elkatu1ereersoenen, hiermede verge

leken wordt. Bovendien is daarbij ook dit een punt van vergelijking)

dat het huwelijk, helwelk tot dusverre slechts uitwBt,digvoor den Pries

ter gesloten was, thans ook îtlWendÏ!Jbinnen de hed-gordijnen beves

tigd wordt.

Op de A.rabisclacmaand §ja'bän volgt onmiddellijk die van ra

maclllallt waarin de rcgtgeJoovige l\lohammcdaan elken dag van zons

opgang' tot zonsondergang niet alleen niets mag eten of drinken t maar

ook toe moet zien J dat bij zelfs zijn speeksel niet inslikke, Daarbij is

dan ook de bepaling gemaakt) dat In?11te zes ure J wanneer de Zou

gewoonlijk ondergaat, na het vasten van zoo'n gansehen dag vooreerst

niets anders dan een sierihpruimpjc nuttige (Boeg. hoélta-óta, Mnk.

.óóeka-pa/iuoJját),'s avonds te 7 ure een kop koffij of thee d rinke (Boeg.
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!Jf(e/(a-oellJáè'-pátla,Mak. lJóéka-djéné!Jtî,nOOJ'i9),en eindelijk pas te 8 ure

wederom ziju~ gewone spijs, tcwcten: rijst met toohchoorcu, ctc (Bo(~g.

IJm'ka-illáUre, Mak. lJoêka-klîitre). Dat de vaste gebeden en andere vro

DIe oefeningen zoowel bij dag als nacht vooral deze maand niet ver

zuimd wordcn , spreekt wel van zelf. En zoo gaat het dan den eonen

,lag vóór en den anderen na bestendig door tot oen 27 van de vasten

111aaUU(Boeg. cn Mak. toedjoelikoró,'t Mal. tiiëJjoek-liekor),die onder

de Arabieren den naam draagt van laJlatoe..l-qadri; nacltt des Noodlol«,

omdat volgens hun zeggen Allah conmaal ten gevallc van het meusch

dom voorbeschikt heeft, dat in dien nacht de Koran stuksgewijze zou

heginnen neder te dalen. Die nacht en de drie volgende zijn ook op

Zuid-Celebes niet minder dan in de zuiver Mohammcdunuschc luurleu

als Ara.bië cn Pcrsië bijzonder feestelijk te noemen, Alsdan ziel InCH

overal een' menigte van lichtjes opgestoken, C11 vcrneemt DIen van alle

kanten het gooijen met voetzoekers. Ook ontwaart men clan te Makns..

sar hier en daar een cylindcrvormigcn toestel, van buiten mct papier

beplakt, waarachtor allerlei figuren aangebragt worden; die hij het

rouddraaijcn van rlc machine door het daarin geplaatste licht om Leur

ten zigthnur worden, (Mak. lantiJra ·Û;rO-1.nro.)Van daar, dat de Boe

ginccs en Makassaar die nachten gc\voonlijk bestempelen met den

7 d Z· 7.t · (B I. A • A' 1\1"k 1. A -J. "I "Haam van nachten er teil'jes ocg. UJUIJnz-apt-apt, a r. uaJl!Jt-pt:pe-

]1(1)(!,'t Arab, la"ilatoe-lr-l0oe'lOêdi).Vraagt men nu, wat het doel dier

lichtjes zij, zoo bekomt InCH meestal ten antwoord, dat. de engelcn in

dien t.ijd gc\voon zijn, dos nachts in den tempel van Mekka te gaan

bidden, weshalve de ongeloovigc geesten (Boeg. en Mak. dj[r;:g-káperé),

bevreesd als zij zijn voor de engelen des ..lichts, de duistere plaatsen

opzoeken) zoodat het raadzaam zij, zooveel mogelijk lichten aan te slc

ken J en hierdoor die bonze geesten af te weren. Volgcns .Tolmsou's

I'crsiau , Arabic and J~ng1ish Dictiouary geschiedt dit aansteken van

Ji(~htjes in Perzië lot herinnering nan den olHlcl"gallg VUl1 een' draak,

die in 8(;fl "ó(»r Christu« hel. land verwoestte. De toenmalige voni\
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bestreed het monster met een' menigte van steenen , die op elkander

vallende, een vuur deden ontstaan, waarin onder anderen ook bet ge

duchte beest jammerlijk omkwam. Het is dus niet onmogelijk, dat

men die naakten oan tie licktjt8 aan de Perzen te danken heeft, die

primitief ocno leer van de twee beginselen van lic1lten duisternis had

den, en aan bet VUtlr godsdienstige eer bewezen, gelijk nog beden 011

der de Parsis gebruikelijk is.

Op die nachten van zooveel lichtjes volgt ter af koeling een zooge

naamdc koude"acRl(Boeg. w4nni-máiJ/'/cké-t]Jkké,Mak. hánOidingl,;:p..
.A

dtiiUllig),waarin niet meer dan de hoogst noodige lichten worden out..

stoken. En zoodra men dan de nieuwe maan gezien heeft, is het einde

der vasten daar (Boeg. aláppirráii(" Mak. palappá8safi{J,Arab. 'ldoe

l-fllri , hotwelk reeds den volgenden dag met een groot feest gevierd

wordt, tenzij die dag juist op een' Vrijdag vallen mogt, als wanneer

het feest één dag verschoven wordt.

De opening van het feest bestaat hierin, dat vorst en ouder

(laanJ priester cn leek, groot en klein bij het aanbreken van den d~lg'

tcmpclwuarts stroomcn , waar kali of irnän in het gebed vóórKHat.

cu de katté of prediker de voor dien feestdag bestemde preek voor..

leest (53). Aan die preek schijnt hijzonuer groot gcwigt gehecht te

worden; want niemand zal in de maand ItamacTIläneen buis begin..

ncu tc bOU\VCll of oenig ander werk van grootcn omvang ondernemen,

tenzij hij bcrckcnc, daarmede vóór dien tijd gereed te kunnen zijn.

Op zoodanige onderneming toch kan, als door die preek gestoord, on

mogelijk zegen rusten (54).

Na afloop van de godsdienstoefening begeeft CCJ~ ieder zich naar

het vorslelijk paleis J om Zijner Majcstei],de verschuldigde hulde aan

te bieden, waarhij natuurlijk het onthaal niet achtenvege blijft .

. Dit feest bij het einde der vasten van ranludhän wordt te Makessar

en overal in Oost-Indië door de Europeanen met den naam van Nicu

wrjnarsdag bestempeldJ cn ofschoon het eigenlijk niets anders dan hpt
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begin van hei Mohalnmedaausch kerkjaar zij) kan het toch zeer ge

voegelijk daarinede vergeleken wordenJ dewijl aanzienlijken C11 gcrin

~cn, ouden en jongen van jaren t in één woord allen zonder onder

scheid elkander bij die gelegenheid netjes uitgedost bezoeken brengen,

en als 't ware met gelukwenschon overladen) zoodat men onwillekeurig

uun de viering van onzen Nieuwejaarsdag moet denken. Zij die er ech

ter het best bij varen I zijn de priesters J daar een ieder, al zij hij ook

slechts door luiddel van de circumcisie in de Mohammednanschc ge

meenschap opgenomen ~ dien dag tempehvaarts gaat, om den priester

zijne gift in rijst, de zoogenaamde zakät al-fitr (Boeg. en Mak. pitarlt,

't Arab. ji~rat) aan te bieden.

Eindelijk is er in de laatste maand van het jaar, telveten die vnn

J';oc-l....hid5at, en wel op den lOden dier maand) nog ecu feest) het

welk insgelijks van vasten, doch nu slechts voor één dag, voorafgc

gaan, en vooral aan het hof van Gowu met veel plegtigheid gevierd

wordt. Ik acht het daarom niet onbclaugrijk , ten slotte het een cn

ander mede te doelen van hetgeen ik daarven bij zekere gelegenheid

te zien kreeg.

Daar uit feest zeer vroeg in den morgen aanvangt) begaf ik mij

reeds den avond te voren naar Gêwa, om ten huize van den kûli of

opperpriester, .een' man van hocgen leeftijd, die mij volgens inlnndsch

gebruik tot zoon aangenomen bad, te overnachten. Nadat ik den gau

schon avond tot laat in den nacht op het zingen van Iofzaugcn ter

cere van Allah en Mohammed, gelijk ook het lezen van de voor den

volgenden dag bestemde preek onthaald was, mogt ik mij slechts voor

een paar uurtjes in de. armen van Morpheus werpen; want reeds te

1- ure 's morgens werd ik weder door het slaan op de ganra.ng of in

laudscho trom gewekt, en ongeveer te 5 ure begon papa op nieuw zijn'

:.;eiJcdcnj ook las men al weder de zoo even vermelde preek. Ongc..

vroorte half 7 ure gingen ,vij gczamcnUijknaar de vrij vcr verwijderde

moskee, de oude man in een palauquiu , de zoon, rlie hem thans reeds
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als opperpriester vervangen heeft, en een menigte andere priesters J ge

1ijk ook mijn persoontjeJ ten ~~elc te paard, ten deele te voet. Onze

weg liep langs het oude thans geheel vervallen' GO\V3,alsmede een'

put in de nabijheid van den vroeger onder den naam van óÓfngoefiiJ

lJarátzi,zooveel als put der onverscn.rokkenkeid.bekenden put. Die put

lag binnen de omheining van het oude Gêwa, en al wie daaruit dronk

werd zeer onverschrokken, ja onoverwinnelijk. Toen die put op zeke

ren nacht eensklaps verdwenen was, volgde weldra de val van Gêwa

door Speelman.

Aan de moskee gekomen, vonden wij daarvóór een' menigte van

allerlei voorwerpen staan, hier een viertal ledige bamboezenvan zekeren

Knraëng-Patana,ssalig, daar een vracht zeepschors of Inga-saponaria

D. C. van een' ander prins afkomstig, daar weder van een' ander oenige

pinang-noten. En zoo verder. De daar ook vertoonde betel bragt men

onmiddellijk door naar bet palcis des konings. De overige artikelen

bleven vóór de moskee tot na afloop der godsdienstoefening ~ toen zij

insgelijks derwaarts vervoerd werden.

Hier had men alzoo nog een overblijfsel uit de dagen van Gêwa's

grootheid, toen de vorst van dat rijk den schepter zwaaide over vele

Janden van Zuid-Celebesen elders, en ieder van de vassalen zoowel op

den 15den van de maand SJa'bän als bij gelegenheid van de beide laatst

gcuoemde feesten naar Gêwa moest opkomen, om den vorst zijn' hulde

te bcwijzen, en hem het een of ander aan te bieden', als bij voorbeeld

Timor: aloë-hout en bcnzoin, Salcijer: kokosnoten, Sambawa en Bima:

elk een 40 kapoenen, Ka11i: tilnpaoesóe of testiculi van de mêmoe, en

panggiliiig of teeldeelklieren van zeker beest op het gebergte, beiden

gebezigd tot het bereiden van doepa en istanggi, gelijk ook van de

bekende Makassar-olie, Mandar : klapperolie, anderen wederom wat.

anders, als: betel, pinaiignoten, enz. enz.

Nadat nu Gêwn door de Hollanders en Aroc-l>nlti.kkaoverwonnen

" was, vielen de meeste leenmannen af; doch de trouw gebleven' onder-
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daucn vcrzuimen tot op oen huidigen dag niet, jaarlijks bevengemeld

hcwijs hunner onderdanigheid te komen brengen. l~n wee hem, die in

gebreke mogt blijven tIlieraan te voldoen!

Nadat ik deze gaven in oogcnschouw genomen bad t kwam de kroon..

prins van Gêwa, op wiens komst de aanvang der godsdienstplcgtighcid

wachten 1110cst,al spoedig non. De koning zou zeker ook vcrschcncu

7.ijn,doch werd ditmaal door een' steenpuist hierin verhinderd. Vooraf

waren reeds ccnige van de rijksomamentcn tempelwaarts gebragt. Het

voornaamste daarvan was de 8ócdang,een' soort van zwaard, dat in oude

tijdcn in cen zeer groeten komkommer van dien naam gevonden on aan

zekeren Lakipadûda gehragt zou zijn. 1100dat zwaard er uitzag t kan

ik u niet modcdeccleu, want het was zorgvuldig ingewikkeld, zoo

zelfs dat ik later van den koning vernam, dat ook hij bet nog nooit

gezien bad.

Dit kostbaar rijkesicraad nu, werd in de moskee vóór den kroon..

prins en diens broeder geplaatst.

]~n thans zou de plegtighcid onmiddellijk begonnen zijn; maar daar

hespeurt men ongelukkig, dat de preek te buis gebleven was. Die

moest dus eerst gehaald worden, l~ll als wij dat prachtig stuk na lang

wachten bekomen hadden t had het voorlezen daarvan t gelijk ook van

de gebeden t volgens gewoonte plaats.

Na afloop der godsdicnstocfcuing reed ik zoo spoedig mogelijk naar

de woning van papa terug, waar ik reeds een 20..tal dames in haar

lHug over den grond slepend en bijna het ganschc gczigt bedekkend

bidgewaad zag zitten, met de nog opgerolde bij het gebed te bezigen

maljes vóór zich.

Zoodra dan ook de priesters alle tegenwoordig warcu , had hier nog

rnaals dezelfde vertooning als in de moskee plaats. Zelfs was tot dat.

einde ook hier een n1.ÏJIUal"of preekstoelopgcrig-t.

Ongeveer te half twee ure begaven wij ons en eorps naar tien koning.

waal' wij onder het nuttigen van een kop koflij JIlCt gcbnk, en later ook
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van rijst met tocbchoorcn , een voor dicn vorst, ja voor het gausche

rijk van Gêwu J hoogst gcwig~ig onderzoek moesten bijwonen. l~rBt

werd de zoo even vermelde aoéàangachter de schermen tot drie kecren

toe behoorlijk afgeveegd en gelukkig zonder roest bevonden. Ik zeg

gelukkig, waut het tegendeel ware de voorbode van grootc rampen voor

vorst en volk geweest.

Dat onderzoek waa hoofdzakelijk opgedragen aan het hoofd der bis..

SOC'8, dat in Gêwn den titel voert van LU!Jáka,en, evenals in de Boeg.

landen de Pocwa-mdtûwa van de hissoc's, en in sommige Makassaarscho

streken, als bij voorbeeld in llantûöfig, gelijk ook het vroegere rijk van

Sanrabênc de Piuûti's (55), met de zorg voor de rijkesieraden belast is.

Doch 's namiddags ongeveer te 3 ure had pas het belangrijkste plaats.

Toen bragt de Layûka een kistje naar buiten, dat twee zeer kostbare

rijkssicradcn bevatte. lIet ecnc was de onder den naam van I ..L~ûJong

bekende !J0ude1/'ketting, het andere heette Ta-1~i8am&ii9, letterlijk: niet

te samen gCJl,Ol1lCn,omdat bet slechts de llelft van een' gouden halskelen

was) welke de eerste uit de» Ilemei fcdaalde koningin van Gêwa bij haar

terugkeer naar hoogere sferen aan haar' zoon achtergelaten had.

Deze twee sieraden werden in onze tegenwoordigheid gewogen, en

men kan zich naauwclijks voorstellen, in welk een' spanning wij ver

keerden; want zoo slechts één van beide, doch vooral die Ta-nisa'lt§iiU

maar ecu weinig minder gc\vogen had dan het vorige jaar, ware het

ergste te duchten gc\veest. Zoo iemand dit betwijfelen mogt , zoo ver

neme hij slechts wat de koning van Gêwa mij hij die gelegenheid zelf

mededeelde. lIet moet namelijk in oude tijden gebeurd zijn, dat die

halsketen eens veel minder dan gewoonlijk woog, en in datzelfde jaar,

verloor ook do koning van Gêwa , die daarnaar den naam van Toe-ui

bátla, letterlijk: den ontkoolde, draagt, Î1~ BOllehet leven.

Doch tot onze geruststolling mogt het blijken, dat cr ditmaal nage...

noeg niets aan het gewigL ontbrak. En zoo brugten wij dan den dag

vcrder in de opgcruimdslo stcmmiug en zeer gcnocgclijk door.



En hiermede heb ik al de onder Makasearen en llocginczcn gebrui

kelijke Mohanllnednauschc godsdicnstplcgtighcdcu één voor één met u

in oogcnsehouw genomcll.

Uit hetgeen ik u daarbij medegedeeld heb, gelijk ook uit vele hij

zonderheden naar aanleiding van het bespreken van huwelijk, geboorte,

enz. zal het u reeds gebleken zijn, dat ik hierboven niet wonregt bc

weerde, dat het Mohammcdaansch geloof op Zuid-Celebes met ecu'

menigte van heidcnsche, ja zelfs feticistischc hijgcloovighcden vermengd

JS. Ik wil die thans nog kortelijk tezamen voegen.

lIoe weinig men zich dan hier om het ZUiVCI' Mohammcdunismc be

kreunt, blijkt voorzeker in de eerste plaats hieruit, dat Bocginces C11

Makaasaar tot groote ergernis van den gcloovigcn Arabier over geheel

Zuid-Celebes zulke heidcnsche priesters en priesteressen als tic brssoets

niet alleen dulden t maar hun hoogo cerc bewijzen. Men vcrgelijke

slecht mijn' uitvoerige beschrijving van die priesterkaste en de door haar

bestuurde feesten in de reeds meermalen aangehaalde en voor rekening

van de Akademie van \Velcnschappcll uitgegeven' verhandeling.

In de tweede plaats is het zeer opmerkelijk, dat in Bantaëüg en

Boelockocnipa,gel ijk ook in de Toeratêya-laudcn, met de Mohammedaan

fiche godsdienst tevens die van Kart,ëûg-Lowe verbonden wordt. Hier

over zal ik insgelijks niet uitweiden, dewijl deze afgoderij niet alleen

door mijzclven , maar ook door anderen meermalen besproken werd.

Doch vooral verwijs ik bij bet beltaudelen van dit punt naar twee hoogsL

belangrijke stukken van den helaas I zoo vroeg overleden' Bautaëngschctl

zendeling Goudswaard in de Mcdcdeclingen van het Ncderl. Zendeling

genootschap, Deel IX, stuk 1. bl, 75, vlgg. en stuk 4, bl. 289, vlgg.

Daar wordt dunkt lnij op overtuigende wijze aangetoond t uat die Ka

1'áèiifJ-wlOeof !lroolekeer niemand anders is dan de Hindocsclre &ilOf1"

die in het sanskrit ook genoemd wordt Jfauesloara,of grootekeer.

Van de plegtighcdcn, die te Scgêri bij den aanvang van 1llocgtijd

en oogst ter ccrc van Jlolonggi of I'ocwn-IJÛiiggiplaats vinden, gelijk
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ook van diens heiligen uit den Hemel gedaalden ploeg. welke zoowel

na als vóór het bewerken der padievelden met bast van den langier..

hoorn (Tnga saponaria I). C.) gereinigd, vervolgens met olie ingewreven

en bcwierookt , eindelijk met bädaq [soort van poeder uit rijstemeel)

bestrooid wordt, sprak ik reeds vroeger in een "Beknopt verslag mijner

reizen in de binnenlanden van Celebes, in de jaren 1857 en 1861 (56)."

Ook hierbij behoef ik dus niet lang stil te staan.

Evenmiu zal ik dat doen bij de heilige palingen van Boelockûctlltla.

'Via toch , die maar eenigzins op Zuid-Celebes bekend is. hoorde niet

dikwerf verhalen, hoe die onder de goden opgenomen' beesten bijna

dagelijks uit het water te voorschijn komen. om bij het bespelen van

de gong op het land rond te dansen, en zich te goed te doen aan lek

kere kippenboutjes, hun dool" vrouwen aangeboden, die reikhalzend

naar moedervreugde uitzien t of de offers harer erkentelijkheid komen

aanbieden, omdat zij van die palingen de vervulling van haar' zoo vurig

gekoesterden wenach erlangen mogtcn.

Een' andere gewijde plaats van Zuid-Celebes, die insgelijks dikwerf

door de geloovigcn bezocht wordt, is de in de nabijheid van Maros ge

legen' grot van Bo~lóe.Se-pöllg. In die grot treft men eenige door

druipsteen gevormde figuren aan, waarvan de legende het volgende

verhaalt, Op de plaats waar nu die grot gevonden wordt J stond in

vroeger' dagen het bamboezen paleis van zekeren Karaëng-Borong.

En toen diens echtgenootc de wcverspoel, welke zij bij het weven op

den bodem onder het huis had laten vallen J door een' hond liet opra

pon, versteende plotseling het gansche paleis met al wat daarin was.

Nog heden wijst men ons den versteenden Karàëng-BOroDg met.
diens ganscho familie. Echter schijnt hij, ofschoon van steen J eeu zeer

gevoelig hart behouden te hebben, want menigmaal ziet men een)

menigte menschcu , zoowel mannen als vrouwen. tot hem gaan, OlU

zijne hulp in te roepen.

Zij die tint doen , beloven hem aan bij voorbeeld. dat zij, zoo hij



hun wcusch vcrvullen mogt , ecnc offcrhandc zullen komen aanbicden.

I~n t.'rwijl ~ij deze gelofte all'cggcn, omwinden ~ij heul met een' draml

of dergel., ten einde zioh nis 't ware in betrekking' lot hem te stellen.

Zulkeen olTer bestaat gewoonlijk in gekleurde en geroostorde rijst.

in raauw vleesch van buffel, gcit of ander beest, in betel met toebelroe

ren voor de pruimpjes, wntor , saguwccr , enz. Vooral is hierbij niet te

vergeten hei bcrookon der offerhanrlo met docpa , en het aansteken vau

de iulnudsche knarsen in de met ongekookte rijst gevulde maudjcs (ba

kóe.knraëfg).

Nadat de priesteresse de offerbande met het binnen 'g monrls preve

len van cenige formules gcwijd heeft, brengt zij ze mct de bcwcldadigde

mcnschen Haar Kart ..öfig-llorong en familie , die eerst "behoorlijkbewie

rookt en met olie ingesmeerd worden, Vervolgens houdt men hun het

eten .voort en begooit ze met water en saguweer,

Ten slotte vraagt de priesteresse nan de omstnndcrs , of zij JDCCnCn t

dat. de gelofte behoorlijk voldaan is. En als hierop toestemmend ge

antwoord is, besluit men het feest met een vricndcnmual.

Een t gelofte als (10 bovenstaande komt op deze en andere hetzij aan

Allah of de afgoden gc\vijdc plaatsen bijna dagelijks voor.

Zeldzamer is oe gelofte dat men, zoo bij voorbeeld een zieke her

slellen moge, een stuk goud ter lengte van dien kranke, of een buffel

nH~t gouden hoornen, offeren zal.

Men schatte echter de waarde van zoo'u offer niet te hoog.

In het eerste geval is het goud doorgaans niets anders dan een stuk

gouddraad ter waarde van een G à 4 guhlen. J.~n wat de gouden hoor

nen betreft; hieroutlor heeft men slechts puutig; uitloopende vinger

hoedjes van gOllJ t.e vcrstaau , die hoven op de hoornen vnu den te 01'

Ieren buffel" gezet. wordon , ('11 wnarvoor men hoogstens ccu] 12 aan

golt.l besteedt.

Kostluumlcr is 801115 de gelofte OHI naar een gnd" of andere heil Îgc

plaats te gann offeren, en aldaar een groot feest te geven, al zij dal



teest dan ook niet. altoos zoo groot als dat van ..K.roe-Ilalakka, dien

t.ijûgenoot van Speelman, welke zooveel bijdroeg tot zegepraal der

l lollandschc \vnpcncn en onderwerping der Makaseaten.

Toen deze Boegincschc prins het land van nonezou verlaten, 0111

rlo hulp der Hollanders tegen qo\vain te roepen, ging hij te TjälllJ)n

lûgi op een' berg staan, en iu een' slingerplant die van boven afhing

oen' stevigen knoop 'makende t als zinnebeeld van het onverbreek bare

zijner gelofte t sprak hij in dezer voege: Zoo ik Go\va overwinnen en

ongedeerd herwaarts wederkoereu mogt, Zeal ik mij en mijn' volgelinge),.

aan deze pla.."lts bet lange hoofdhaar laten afscheren, en alsdan tegelij ..

kortijd een groot feestmaal aanrigten , waarbij de in wasem gekookte

rijst zoo hoog als deze berg opgestapeld ligt. Ook zal ik daarbij tot

toespijs bezigen het ligchaam van een Gêwaasch' prins van zuiver

vorstelijk bloed,

Dat Ároc-Palakka die gelofte werkelijk op luisterrijke wijze voldaan

heeft, vinden wij in de geschiedbocken , zoowel inlandsche als 1101.

landschc , opgctcckcnd, Alleenlijk is gelukkig die zonderlinge, zeker

van geen' geringe wraakzucht getuigende, toespijs achtenvege g'C"

bleven,

Worden alzoo dergelijke geloften en offerhenden op Zuid-Celebes

niet alleen aan ABah, maar insgelijks aan bovengenoemde menschon en

beesten, die op de cene of andere plaats ouder de goden zijn opgeno

mcn , aangcboden; ook vele andere wezens, die aan geen' bepaalde

plaats gebonden zijn, mogen in die hooge eer deelen,

. Men denke slecbts aan de offer handen voor de afgestorven' betrek

kingen, die ten deele onder de krokodillen huisvesten t tcn dcele in

hoogere gewesten zich ophouden, wcshal ve men steeds de ecno helft i l.

een' boom ophangt, de andere in de zee werpt.

Dikwerf ook hebben de nf~cstorvcncn boven op zolder een rustbed.

cn alsdan ontvangou zij daar ieder' Vrijdag ecne oirerhande (57).

Doch de Hoeginecs en Makassnnr hebben niet slechts goede wezens
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OU1 te voreeren. Er zijn ook vele boozc gccstcu en spoken, die maar

al te vaak hunne rust konten verstoren (58). En 0 wcc ! wanneer men

hij de begrafenis vergeet. Je handen der lijkklcêrcn los te rnaken. Zoo

iemand wordt door den duivel in eeuwigheid rondgewenteld t tenzij hij

zoo gelukkig zij, van bij het rollen den een' of ander' te ontmoeten t

welke op zijn verzoek het verzuim herstelle.

Deze kan daarvoor dan rijkdom of eenig ander groot geluk bedin

gen, en de ongelukkige is nnar het schijnt steeds bij mngte aan dil

verlangen te voldoen (59),

De spoken zijn onderscheiden in soort. Zoo heeft UIenbij voorbeeld:

de JJi..JJjJó's(B.) of p0}Jókang's(M.), cene soort van vrouwelijke kwel

geesten, die vooral op Saleijer en Bima, doch ook wel elders ronilwa

ren, Over dag hebben zij een meuschclijke gedaante, doch des nachts

leggen zij haar' ingewanden hier of daar neder t cn alzoo ligter gewor

dcn , zweven zij overal door de lucht onder het geroep, volgens do Boe-

. I * / ~ 1 ., 1\1k "" '" 1gmczcn van pappa, pappot va gens ue a assaren van popa,popa, om

zielen te roovcn en ziekten van allerlei aard aan te brengen, vooral door

ook aan anderen de ingewanden uit het lijf te halen, Zij houden er

eeue bovennatuurlijke wetenschap op na) die haar zulk een" scherpen

doordriugcndcu blik verschaft, dat zij zelfs door een' dikken, naauwc

lijks met vijf man te omvatten boom heen kunnen zien. Dij nacht

kan men ze niet anders weren dan door warm water op die afgelegde

ingewanden te gooijen, doch hoc die te vinden r
Over <lag gaat zulks gemakkclijker ; dan legt men eenvoudig ccuo

soort van oneetbare pinang-noot (Boeg. alitáro, Mak. 1"llppo-Báli)in de

sicrihdoos, En men kan er zeker van zijn, dat de p&ppó'aof popó/f:aiï!/s

zich op cent afstand houden; want daarvan hebben zij con' zeer sterke

antipathie. Dij den minsten twijfel dus, of ecne dame ook soms zulk

een kwelgeest zij, wordt haar die soort van pinang aangeboden, En zoo

7.ijweigeren mogt , wordt 7..ijonmiddellijk voor een' P(~}PU of p0}Jókai;g

~choudcn. Dat hel onthaal dan niet zeer vriendelijk is, kan men zich



voorstellen. Aan de hoven wordt zoo iemand onmiddellijk tot slavin

gcmaakt, en moet den gansehen dag kälni rinotcn (Alcuritcs Moluccana

Willd) voor de inlandsche kaarsen staan stampen, hetgeen een zeer goc(l

middel zou zijn, om ze den lust tot het stelen van ingewanden te benemen.

Een' tweede soort is de párrakal;Y, die nog al veel overeenkomst

met eerstgenoemde moet hebben. Gelukkig is zij te herkennen aan een'

bak met gloeijende kolen boven op het hoofd.

Een' derde soort is de poenti!/áná,ook een vrouwelijke kwelgeest ,

en wel met een' holte in den rug, die ontstaan zou zijn, door als kraam

vrouw te bezwijken. Zij roept gedurig op huilenden toon ;ja, ;;ja.
Daarom zal men, wanneer een' YfOnW in het kraambed komt te bezwij

ken, haar bij de begrafenis een ei onder ieder' armholte meêgcvcn én

vervolgens de armen goed tegen het lijf aandrukken. Ook zal men haar

aan de binnenzijde van de handen eenige naalden eventjes insteken.

Dit doende, houdt men zich overtuigd , dat zoo'n kraamvrouw uit

vrees om de cijercn te laten vallen, en de naalden hoc langer des te

verder in de handen te doen dringen, zich wel wachten zal om op te

vliegen, vooral om iemand aan te vallen.

Een' vierde soort is die van de la/upakóro's(Boeg.) of korolJálJi'a

(Mak.). Hieronder verstaat de inlander kleine dartele zwart- en kroes

harige duivcltjes , die echter geen kwaadJ van eenig belang knonen doen,

Gevaarlijker daarentegen is een vijfde soort, bij Makaseaar en Boe

ginces algemeen onder den naam van panróli bekend..

Deze booze geest is vooral de schrik der mannen, die hij naar het

eenparig gevoelen van alle deskundigen onvatbaar voor elk huwelijks

genot zou maken. Zijn' aannadering is kenbaar aan een geluid als van

het ruischon van den wind of het vliegen van een grootcn zwerm rijst

diefjes door de lucht. Zoodra de inlanders meenen, dat hij in aanlogt

is, zoeken zij hem van kampong tot kampong te verdrijven', door zoo

veel mogelijk allen tezamen in de rijstblokken te stampen.

,. l~ell' zesde soort, te weten: de á!Joe-pánttnfJ(Boeg.) of k()/iókoiiU

7



plb7}IJI.I/d(Mak.) is insgelijks zeel' te «lichten. Dit spook ziel er, gelijk

het Boeg. lhweof het Mak. !cóÛJjko/if)te kennen geeft, evenals ecu h01ul

uit, doch verdwijnt terstond , als men hem vervolgen wil. Wanneer

het de excrcmenta van een mensch opeet, krijgt zoo iemand stellig de

(1ysscnteric.

Deze lijst van boozo geesten zou nog mct vele andere vermeerderd

kunnen \V orden; doch de voornaamste heb ik thans stellig wel vernield.

l~n hun aantal is waarlijk groot genoeg J om een' gansoho bevolking van

Zuid-Celebes bij voortduring vrees aan te jagen, te meer daar zij het

menselidom bovendien zoo rijkelijk voorzien hebben van allerlei mid

delen, o~ elkander kwaad te berokkenen. Om niet anderrnaaal van de

reeds boven besproken' 8aradáai's die vcrstoorders van het huwelijks

geluk te spreken, zoo denke men slechts aan het heirleger van toever

formulieren, als waarvan zich bij voorbeeld de dieven op Zuid-Celebes

bedienen, om een geheel huisgezi11 in slaap te brengen of te houden,

opdat zij ongestoord alles wat van oenige waarde is J ,,,cg kunnen

halen (60).

Gelukkig, dat de inlander tevens zulk een' menigte van voorboden

en kenteekenen , zoowel van goed als kwaad dat hem te wachten staat,

bezit, Reeds hoven deelde ik daarvan te gelijk met de opsomming dier

booze geesten, eenige mede. Thans voeg ik cr nog de volgende bij. In

(Ie eerste plaats verwijs ik naar mijn geschrift over de Maka8aaarsclte

en Boegi1lesckekoti'/ca'.fl,of !Junati!Jeen ongunstigetijden.

Dat ook aan droomon , evenals vroeger hij 011S, g-rootgewigt wordt

tocgekeud J kan o. a, blijken uit N°. 128 en N°, 129 van de in mijn

Kort Verslag der Mak. ou Boeg. IISS. vermelde handschriften van het

Nederl, Bijhelgen. Laatatgcmeld nommer bevat ook vele voorteekenen

uit de beweging van een deel des ligchaams, uit aardbeving, uit maaus

venluislering enz. af te leiden.

Doch ovcrigous spelen in dil op7.igt onder Boegiuezcu en Makas...

snrcn d~ vogels een' voorname ."01.



Zou zal hij voorbeeld, de nachtuil, (Doeg. sJrror,Mak. ka1·i!lo~) van

het oosten nanr het noorden vliegende voorbode van lijken cn onge

luk, daarentegen van het noorden naar het oosten vliegende van herstol

uit ziekte en in één woord van voorspoed zijn.

Vcel kraaijen voorspellen een sterfgeval, het is als roken zij reeds

een} lijklucht.

Kleine vlcêrmuizcn (Boeg. hilcó, Mak. 6álallfJ-lJálang)ziet men ook

hoogst ongaarne in zijn woning , als toekomstig ongeluk te kennou

gevende.

De reiger, die op Zuid-Celebes doorgaans zeer kalm boven op den

buffel gont zitten, wordt in Segêri als voorbode van hongersnood be..

schouwd , wanneer hij oostwaarts alzoo naar het gebergte vliegt , dewijl

men het cr dan voor houdt, dat hij wortels als sikápa en dergelijke gnat

zoeken, om bij aanstaand gebrek aan rijst daarmede zooveel mogelijk

te vcrmengen. ]~Cll vliegen naar de west- of zeezijde daarentegen be

looft een' rijken oogst. De reiger gaat als het ware de menigte van

menschon vcrwelkomcn , die met hunne vaartuigen naar Segêri komen t

om rijst te halen.

De vogel die in het Boeginccsch wáloe.wáloe(1cedu,ceof1l:edutneuaar),

111 het Makassaarsch ,·óJtrol;g.háloe(Ictt. : toeduteenof wfduwenaars wek·

ke11,d)heet, geeft volgens den inlander met zijn kuilend geluid te ken

nen, dat er spoedig iemand weduwennar of weduwe staat te worden. In

het eerste geval zon de vogel minder hard huilen, dan in het tweede.

dewijl de mannen gewoonlijk minder misbaar maakten dan de vrouwen.

Vierd zijn geluid vroeg in den avond vernomen, zoo ware het een

veeg weken voor jonggetrouwden. Zoo hij zich in het midden van den

nacht liet hoorcn , gold het gehuwden vnn middelbaren leeftijd. En

tegen het aanbreken van den morgen, ware hij de schrik voor oude

echtelingen.

Een zekere vogel t ter grootte van een duif', die in het Mnkassaarscb

. den uaam van vogeldief(rlJff.{;;/n1Î!J-dJ-GiiiJaii(;palÓfJkká)draagt, waarschuwt,

,*
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wanneer Itij uit bet westen of zuiden aan komt vliegen t dat er dievl~l"

in oenabijheid zijn.

n " n ~, .c papp&( oeg.)of P"P"(Mak..), ccne soort van vogel, die veel naar

een' musch gelijkt, heeft, hoc klein ook, insgelijks een' voorspellenden

geest. Wanneer hij hoog uit zee komt aanvliegen, waarschuwt hij als

bet ware tegen brand. Zeer laag bij den grond vliegende t is hij voor

bode van moord. En zoo hij niet bijzonder laag, maar toch ook niet

bijzonder hoog vliegt J voorspelt hij den risschor een goede vangst.

Hocveel waarde op Zuid-Celebes aan de van vogelen ontleende voor

teekenen toegekend wordt) blijkt onder anderen in het Heldendicht van

J-Mádi (~I8k. Chrest. bl. 378, reg. 10 en vlgg.) uit de woorden, waar

mede de moeder van J-Aládi haren zoon van den strijd tCIUg wil

houden: uRust gij u dan wezenlijk uit ten strijde? mijn zoon!" zoo

spreekt zij. U(Maar weet) ik heb zeer slecht geslapen, en mijne hanen,

zij willen niet meer kraaijen. Ik heb gedroomd, dat het bovenste ge

deelte van het dak van mijn huis in tweeën was gebroken, uui de stijlen

van mijn' trap naar beneden waren gestort, dat de nachtuilen hun nest

gemaakt badden juist boven het midden van lnijn huis, dat de vogel

ronrong-baloe onder den buitensten rand van bet aak mijner woning

zijn' stem had doen vernemen."

.Doeh zelfs de kapel (Boeg.pilla.pflla), dit zou men zeker niet ver...

wacht hebben, heeft een hijzonoer fijn "óórgevocl. Wanneer zij in ecu

huis komende naar het vuur toe vliegt, duidt zij hiermede kommer en

zorgen aan. Haar' koers nemende naar zolder of slaapplaats) is het

alsof zij zeggen wilde: men zal hier veel winst erlangen. Gedurig in.

en uitvliegende is zij t evenals in hei eerste geval, de voorbode van

kommer, doch slechts in geringe mate.

Doch thans genoeg over vogels en kapellen.

Een kring 0111 Zon of Maan baart den inlander geen' geringe be

zorgdheid. Zulks is hem een teekeu t dat er iets gcwigtigs, bijv. lH~L

overlijden van ecn' magtig vorst, of cen oorlog op handen zij.
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Hoc zelfs een sterretje in bet hnar van een paard (pali&oeBoeg.,

tampaZtsoeMak.), al naar gelang van de plaats waar het zich bevindt,

oen belangrijk teeken zijn kan, vindt men in mijn Boeg. Woordenboek

(bl, 148, kol. 1, reg. 11 vlgg. op paZisDe)met een zevental voorbeelden

opgehelderd. Nu eens is het een teeken , dat de eigenaar van het paard

gevaar loopt er af te vallen, dan eens om in den strijd te sneuvelen,

dan weder om vernederd te worden J dan weder eens om tot rijkdom

te geraken: enz. enz.

Zelfs de nietige schubben van een' hanepoot zijn J men zou het

naauweljjks kunnen gelooven, onder de voorteekenen geenszins van

gering belang te achten. En wee den liefhebber van hanenvechterijen,

die zich daarvan geen' opzettelijke studie gemaakt heeft. Hij kan on

mogelijk op gop.de gronden tot de meerdere of mindere sterkte en dnp

perheid van zijn' kemphaan besluiten, en hij loopt dus groot gevaar

van hem in den strijd met zijn' medehanen het onderspit te zien

delven (61).

Doch nog vreemder zal het welligt klinken, dat het voor het geluk

van den tockomstigen eigenaar van huis of vaarLuigvan het uiterste be

lang is, dat men lette op de plaats waar de knoesten of kwasten (62)

van het bamboes worden aangebragt , gelijk ook, welke houtsoorten te

zamen voor één werk gebezigd worden. Uit vele voorbeelden slechts

dit eenc. Men bedicne zich bij het bouwen van een huis vooral niet

tegelijkcrtijd van de twee houtsoorten, die in het Boegincesch onder de

benamingen van leilálangen gároe bekend zijn, want de eerste doet on

willekeurig denken aan het woord riláláng, binne» of inwendig,de twee

de is ook het gewone woord voor roeren, beroeren, Van daar dat men

door de combinatie van deze twee houtsoorten gevaar loopt, om den

bewoner van zoo'n huis veel inlcendigeoniroerinp, met andere woorden

onrus! des !Je,noeds, te berokkenen.

Doch weinig zou het den inlander baten, of hij deze cu nog zooveel

meer andere voorteekenen kende, zoo hij de middelen derfde , om rlr-n
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.vijand , die, hem van alle kanten bedreigt ~ te bestrijden. l~ll hier 'heef t

hij nu gelukkig een' ontelbare' menigte van \vapcncn tor zijner he

schikking.,

Men verneme bij voorbeeld, hoc de dokters of dokteressen ter ver

drijving van allerlei ziekten en kwalen, die haar on~staan aan de booze

'"geesten te danken 'hebben, onder het prevelen vau goboden , HU deze

dan gene medicijn op den patiënt spu\ven en blazen (63), of hoc de

h1s50e'8 bij ~l'OOtc rampen, als aanstekelijke "ziekten, of ook bij zeer

g-cwigtigc plegtighcdcn , als het verplaatsen der rijksornamcntcn, en

dergel. meer t door middel "au gebeden, of duivolsbanning , of toovcr

formulieren, den invloed der booze geesten trachten te koeren. (Boeg.

anuime, Mak. kalvá,-oe.)

Onder de vele middelen die niet enkel door dokters of doktoressen

(siÎnro Boeg. en Mak.) en bissoc's) maar ook door anderen zonder 011

derscheid gebezigd worden, bekleedt een' voorname plaats het bij Boegi

nces en Makaasaar onder den naam van toéZá-óálaen bij den Malcijcr

onder dien van tiiëlaq-óelä bekende middei tot afweriug var, ongeluk.

1Jct wordt vooral gebezigd van een koperen schenkblad (kappará),

waarop DIen sicrih , pinang en meer derg., voorts een potje drinkwa

ter cu een mandje gekleurde en geroosterde rijst, met ecu' aangesto

ken' inlandsehc kaars er in ~ geplaatst heeft. Dit blad wordt op de

slaapplante gesteld van hcm , die op rcis , of voor een' mocijelijke ,

ccnigzins gevaarlijke, zaak van huis is. Het afbrokkelen van de in

landschc kaars is een slecht, het tegenovergestelde een goed teeken.

In hel eerste geval begeeft men zich JHk:1.r de moskee om een offer te

brengen, meestal in suiker met klapper bestaande, in de hoop) dut de

afwezige daardoor als 't ware het zoete en vette der aarde declachtig

wordo.

Doch ook zonder bijzondere aanleiding zenden de goloovigcn van

tijd tot. f.ijd zulk er-u lo"dil-bû,lanaar de moskco, om elk onheil, van

welken flard hef. ook wezen lnogr., arte weren.
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7Joo doet Aroe..Panjtjana de oude het bij voorbeeld alle jaren 7

weken achter elkander iederen Vrijdag. Telkens wanneer bet koperen

schenkblad naar het bedehuis zal gaan. brengt zij den rug harer han

den tot twee keeren toe onder aan den rand van het.blad, en eens

daarbovcn , tegelijkertijd het manuaal makende van iets te willen

afweren.

Behalve deze tóbU-hála heeft men nog verscheidene andere mid

delen tot afwering VAn gevaren.

~oo zal men hij voorbeeld bij het in den wasem koken van rijst

(Boeg. sókkó, Mak, 8ongkol())zout in het vuur gooijen, opdat de boozo

geesten op het hooren van het daardoor veroorz.naktcgeknap wegloc

pen; bij het gewone koken van rijst (Boeg. inánre, Mak. kánre) is zulks

overbodig, omdat dan de rijst pot gesloten is I en de booze geesten dus

niet weten t wat in dien pot is.

Zoo zul men ook bij voorbeeld op zee zijnde dikwerf tot wering van

ongeluk eene offerhande in het water gooijen , bestaande in cijcrcn, met

siorih en pinang, alsmede gekleurde en geroosterde rijs~ (64). Bij ge..

breke hiervan bedient men zich in nood ook wel voorloopig van ecu ge

vouwen sicrihblad , met kalk en gambier er in, alsmede kalk cr hij.

voor een pruimpje (rlkkó-ota). Zeer gewoon is ook de meestal in eten

hestaande offerhande voor schip, kuis of land, die bijv. bij het betrekken

van een nieuw huis of in geval van ziekte hier eu daar ncêrgozet wordt,

waarbij natuurlijk de pinaiióen sierik nooit vergeten worden (65).

Verder zijn onder de behoedmiddelen inzonderheid te rekenen de

zoogonanmde Jjim.ats of talismnn'«, die hoofdzakelijk de een' of andere

JTIctArabische letters geschreven' plaats uit den Koran bevatten. Zulk

een talisman wordt clan dikwerf door de kinderen in den vorm van een

armbandje gedragen, en is nu eens groolcndccls van goud. dan eens

eenvoudig van wit.doek (66). Doch vooral is de man die op de jngt of

t.en strijde trekt doorgaans goc(l vnn (lJimnt.svoorzien, opdat hij zooveel

mogelijk onkwetsbaar zij en geen gevaar loopc van zijn paard te vanen
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of CCt1,~ ander ongeluk te bekomen (07). Daarom heeft de voornome

irilander meestal van voren boven ziju' krisbaud een gouden doosje of

kokertje hangcn , met een geschreven talisman er ' in (68). Daarbij is

hij er vooral op uit, om de eene of andere oeldtcoe, of soort van steen

achtige verharding, magtig te worden .. IIoe zulk cen oeldtooeniet allecu

dicncu kan, om iemand ijzervast te maken , maar ook in ontelbare

andere opzigten van onberekenbaar nut is, kan men opmaken uit mijn

Ilocg. 'Voord., bI. 890, kol. 2, reg. 14, op oeldsooe,waar men een 25

soorten van oeltuooevindt opgctcckeud.

\Vat Ine11onder Boegincschc en Makassaarschc helden zeldzamer

aantreft, omdat bet hoogst mocijelijk valt , zoo iets te bekomen, is ecnc

soort van kogels J die altoos raken, en daarna tot den eigenaar terug

kceren. Dit kostelijk ,vapen is bekend onder den naam van álzá-pei]óe

'lang(69). Twee andere insgelijks niet gemakkeJijkte vcrkrijgen mid

delen om ijzervast te maken zijn eon 1J1,uizenkettingjevan klokkemelaal

en een val'kenskettillfljevan ijzer.. ]Iet eerste is van den vorst der rutten

cn muizen, het andere van dien der varkens afkomstig (70).

Behalve deze middelen om ijzervast te wordcn , zijn cr nog verschei

dene andcro , doch om die alle te kennen, dient men de gchcimo weten

schap te bczitten , die ons den weg daartoe aanwijzen kan (71). Doch

niet alleen wanneer hij op de jagt gaat of tcn strijde trekt, bedient de

Bocginces of Mnknssaar zich van allerlei middelen, om zijn geluk te

verzekeren en het ongeluk af te weren, maar ook in vele andere <un

staudighodcn des levens. Zoo is hij hij voorbeeld regt blijde, wanneer

hij bij het klimmen in do bocmen zich van een kaüenhoor»(72) kan

voorzien. Zulk een hoorn, dien ik tot mijn leedwezen nog nooit te zien

kreeg, gceft den bezitter de vaardigheid, OU1 van de steilste hoogte 011

gedeerd af te springen, evenals of hij een kat ware.

IIij die uit visschon wil gaan, voorziet zich gaarne van zcker toO\"CI'

formulicr , waarop de visschon in menigte komen nanzwcmrncn.

Dat de minnaars ook op huid-Celebes een tonvcrmiddel hebhen om
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het hart der geliefde aan zich te verbinden, zal zeker niemand bo

vreemden. 1)0 tranen van een' soort van dolfijn, die onder de Boeginc

zen rmJJjoer;g,onder de Makasearen róe!joengheet, moeten vooral een

ouweêrstaanbare tooverkracht bezitten (73).

Dat bet voor den handelaar insgelijks van groot belang is, om de

koopers tot zich te lokken, spreekt wel van zelf (74). Men hangt alzoo

in de winkels nu eens het kleverige van een glmmi ..visch op (76), in het

volle vcrtrouwen J dat hierdoor de koopers zullen blijven kleven, dan

eens den kop van een' jaarvogel J die bij Boeginees en Makaasaar álo

heet, opdat de menschen niet (! P) 'Derltinderdmogen worden, om te

komen koopcn, aangezien dit álo, insgelijks de betcekenis heeft van

»erkinderen, dan weder den kop van een vogel welke bij ons den naam

van timmerman,onder de Boeginezen dien van tarnpálitJtto,en onder de

Makassarcn dien van óantindttó draagt. Dit laatste geschiedt, omdat

die vogel steeds met den snavel tegen den stam van een' boom klop

pende, van beneden naar boven voortgaat, en den winkelier alzoo ge

durigen vooruitgang in zijn' zaken waarborgt (76).

Van de zoogenaamdepeljóéroe's(Boeg.) of pitláeroe'8(Mak.) (77), of

middelen tot aanbrenging van geluk, hij voorbeeld bij gelegenheid van

het trouwengebezigd, gewaagde ik reeds boven. Hier nog slechts een

enkel woord over de lJarJkká(Boeg.) of óarákká(Mak.), het Arab. ha-

rakat , zegeIJ.

Als harlklcá wordt vooral gebezigd een geschenk van iemand die

veel zegen van den Hemel ontvangt, hetzij door tot hocgen rang op te

klimmen, hetzij door veel schatten te vergaderen, hetzij door hocgen

ouderdom te bereiken, hetzij door op oenige andere wijze bijzonder

groeten vooruitgang te maken.

Zulk een lJarikká bestaat bij voorbeeld in wat geld, of een' kris, of

wat het ook wezen moge, cn zal, meent men, hem J wicn het gegcven

wordt, den zegen van AHalt in dezelfde mate doen ondervinden (78).

Zo,)een inlander 0ll Zuid..Celebes hef.u soms vrij lastig DIakennH't
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zijn verzoek om toch rle ccn' of andere barf,kká van 11 te mogen heb

hcu , en zoodoende evenals gij tot eer en aanzien bij het Hollandsch

gouvemement op te klimmen ; nog veel meer moeite zoudt gij met hem

hebben, zoo hij zich verbeeldde, dat gij in het bezit waart van een'

zoogcnaamdon ring of armband van den onder den naam van LóiifJglt

bekenden reus (7U); hiermede toch zou hij zich tegen cLkenaanval van

de boozc geesten gc\vaarborgcl achten. J ammer slechts, dat zoo koste

lijke zaak zoo hoogst zeldzaam voorkomt,

Over sabiU"il:en katoepJna Toelcalónroiif!zie men beneden bij hehan

deling der bcgrafenisplegtighcden. En thans genoeg hiervan. Liever

sta ik n0A' oenige oogenblikken stil bij een drietal dingen, waarvoor

ieder inlander, zonder onderscheid van rang of stand, zich wachten kan

en moet.

Zij worden aangeduid met de 'voorden hÓf)8oellg(Bocg.] of lJás80eiiff

(Mak.), mákdrrá (Bocg.) of ká,·raSlJtl,(Mak.) en pemiili (Boog.) of kassi

piÎlli (Mak.)

Onder het llocgincschc hoê,fJoeiiYen het Makaesaarsche háIJ8oe/ij}(80)

vcrstaat de inlander algemeen 0pzlI;ellillfJ l'an den huik tengevolge van

gebrek aan eerbied, het.zij in woorden of daden, jegens de voorouders,

vooral wanneer die van vorstelijke afkomst zijn. Hiervan loopt dus bij

voorbeeld een ieder gevaar, die de namen der oude vorsten met te

weinig naauwkeurighoid en zoo maar ligtzinuig wcg vermeldt,

Zoo ook zal een schrijver eenig bijzonder oud en danrtloor in zijn

oog zeer heilig bock niet voor ons durven af te schrijven, uit vrcczo

van l1tá!JoêBoengte worden t tenzij bij vooraf, onder het prevelen van ge

heden, wat bloed van een' haan en een hen tegen zijn papier anngc

smccrd heeft.

Deze oflcrhnude heet paL]i:tát onverschillig van welk beest. men zich

daarvoor hediene. Dit paGêrá komt dus insgelijks voor vau den buffel,

welks bloed hij de wijtling van het vanndcl v()()rof IHl den strijd, daar

leg(~n nangcsmccnl worrlt. 1Jooook van ho! heest dat aan Iwt.einde "au
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een feest op gelijke wijze gebezigd wordt bij het opbergen van rijks

sieraden cu duivelbanners (81),

Het Boeginesche mákJrr/1 of Mckasseeracho kárra'8á wordt van

ieder persoon of plaats gebezigd) die volgens inlandsch begrip doo~ een'

bOOZCll geest bewoond of bezield is (82). De inlander zal daarom zulk

een persoon of plaats zooveel mogelijk vermijden.

Wanneer een heer zijn' jongen verwenscht, en doze kort daarop

oenig ongeluk ondervindt, houdt men zich zooveel mogelijk op een af

stand laan den man, die blijkbaar in betrekking etaat tot de boozo

geesten.

Een boom waaronder iemand geslapen heeft en kort daarna ziek

werd, is den inlander een verblijf van den cellenof anderen boozcn geest.

Wanneer hij bij ongeluk iemand voorbijgaat, die zichzelven het

leven benam J of op last der overheid opgehangen werd, meent hij ter

stond den invloed van een' boozen geest te hespeuren (83). Zelfs wanneer

hij op zee eene plaats voorbij vaart , waar bij meent dat de booze geesten

zich kunnen ophouden) al zij het ook bet oro!Dan een heilige (84), of

een afgoàatevJ,pellje(85), is hij alles behalve op zijn gemak. lIij houdt

zich dan ook zoo stil mogelijk, en wanneer hij noodzakelijk spreken

moet, heeft hij voor toaler,uiind, vuur, koken, eten, riJ,tpot,enz. geheel

eigenaardige woorden, uie noch Boegincesch noch Makassaarsch zijn en

al2000 door de boozc geesten niet begrepen kunnen worden. Ook wacht

hij zich wel om op zulke plaatsen oenig licht aan te steken, en daardoor

zijne tegenwoordigheid te verraden.

Deze voorzorgsmaatregelen worden vooral in acht genomen nabij

Tûnn-boekkoeJ bewesten Zuid-Celebes. Dan verbergt men zelfs al wat

wit of ligt van kleur is, en daardoor bijzonder 'in het oog valt. N 11

geen wonder, want op die hoogte bevindt zich de koertta, een zee...

monster met drie armen) waarvan er één tot bij Mandar , een tweede

tot het eiland Sarnau\Uoc(ter hoogte van Paiigkadjcnc), en een derde

tot bij Vnnjikiyafig reikt. Zoo flus dit monster den schepeling he.
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speurt. sleept het hem zonder de minste moeite in den diepsten af

grond medc.

Bij het llocginesche pel1utliof Makassaarsche ka3sipálli(86) denkt

de inlander aan alles wat verkeerd is en gewoonlijk nndecligo gevolgen

na zich sleept. Zoo bij voorbeeld het vegen in een huis na zonsonder

gang, omdat men daardoor gevaarloopt 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. Zoo ook is het

pemûli , indien de vrouwen zonder bandje, of niet behoorlijk aange

kleed naar den zolder gaan, om een zoo heilig gc\vas als (la padie te

halen, of zoo zij de rijst koken in een' oogcnblik dat zij wegens het een

of ander ontstemd zijn.

Desgelijks is het zeer pcmûli onl van de rijst te eten t terwijl die nog

op het vuur staat. Dit luag dan pns geschieden, als zij behoorlijk op

gcdiseht is, en zoowel mannen als vrouwen overeenkomstig de ge

woonten des lands gezeten zijn. Men mag , zoo spreekt de Iulandcr,

vooral niet vergeten, dat dc rijst van Sangiyang-s&rri, die dochter

van llatara-goAcroccu vVC-Silocriwóc, afstamt. En wat de toespijzen

betreft; zoo lnoge men zich dnaremtreut cenige meerdere vrijheid ver..

oorlooven; echter houdc men toch steeds op hel oog, dat zij als 'Lware

de volgelingen van die S8ngiyang-s&rri zijn.

Voorts is het ook pcmàli , zoo kleine kinderen te veel met kippen

spelen, want daardoor 100pcH zij NB. gevaar kippen-hlindte \VOrUCll,

of de tallende ziekte te krijgen. Dit laatste ziet daarop, dat deze ziekte

in hei Boegincesch en Makassaarseh wordt aangeduid met eenc uit

drukking clie letterlijk beteekent : spartele» al« een kip die ligt te ster

Velt. (noe~. mdle-mdlenláltoé,Mak. máte-1nátedjii;gar,g.)

Eindclijk is het, om nog één voorbeeld aan te balen, en daarmede

Inijnc beschouwing over rlo '·hij~cloovighcdcu te eindigen, pemûli t zoo

uien op reis ga, of iets anders van ccnig gcwigL ondcrnemc , zonder

vooraf de kotika'8, (1.i. !/l?sclirifle1t,tll!Jell(Jnof Ji9711'e1t,of wat. het ook
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wezen moge, waaruit \vij vernemen kunnen, welke tijd daarvoor guns

tig zij, of niet. behoorlijk geraadpleegd te hebben. Men verg. mijne

verhand. over de Makassaarscheen Boegineschekotika's.

Zal het TI uit bet bovenstaande overvloedig gebleken zijn, dut

Boeginces en Makassaar , zelfs de hoogere standen niet uitgezonderd,

over 't algemeen nog zeer weinig kennis van de Mohammedaanschc

Godsdienst bezittcn ; een' beter' geuachte krijgt men voorzeker van de

verstandelijke ontwikkeling van beide volkeren, wanneer men de on

derscheiden' voortbrengselen hunner letterkunde ter band neemt, men

vergelijke slechts hetgeen ik daarvan in mijne Boeginesche en Makas..

saarsche Chrestomathiën opnam.

Evenwel valt het niet te ontkennen, dat zij als echte kinderen der

natuur zich dan pas het gunstigst aan ons voordoen, wanneer bet er

op aankomt, om hetzij te land of te water hun ligchamelijke vaardig

heid te toenon. Laat ons dus thans een' enkelen blik werpen op jogt

en visscherij, en daaraan zooveel mogelijk een' beschouwing van alle

onder heil gebruikelijke vermaken, ook die der kinderen niet te ver

geten, vastknoopen.

De jagt nu van den inlander op Zuid-Celebesbestaat hoofdzakelijk

in de strikjagt op herten en wilde zwijnen, Soms geschiedt die eenvou

dig door middel van strikken van roepen buffelhuid, die men hier en

daar in het bosch uitzet (Boe~. 8dppangof a&ó, Mak.péiïókoof a{koj

en in stilte van wachters laat bewakeu, terwijl bet wild met groot ge

raas door mcuschen en honden derwaarts gedreven wordt.

Meestal echter heeft een' slrikjagt op geheel andere \vijze plnat~,

namelijk zoo, dat men te paard zit en behoorlijk van een' striklans

voorzien is. Zulk ceu' lans vindt men afgebeeld in de beide ethno

graphischc atlassen van mijn Makossaarsch en Boegineeach Woor-
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dcnboek , Plaat \TIlI, ~'ig. 3. ~~n een' nnauwkcurige bcscl\1·ij~illg

daarvan voegde ik aan het slot van elk dier werken toe.

Meestal gaal men maar eenvoudig op zulkccu' jagt, zonder het wild

vooraf te hebbeu doen bijéén drij ven (87).

Dikwerf echter laat men ook van te voren met behulp van menschon

on honden het wild binnen een zeker terrein opjagen, en soms met bam

boezen omheiningen , doch gewoonlijk door luiddel van de gcelklcurigc,

en daardoor de herten en zwijnen verschrikkende oelámb{'s (Mak.) of

áfiPo'e's(Boeg.), cel~e SOOI'tvan zeer dun band , vervaardigd van de uit ..

spruitsels der palmbladen (Boeg. lciJiijJOJ1Y'Mnk. lJó1nuol1Jl)insluiten.

Als de beesten dan op den dag van de jagt uit de bosschon in de vlakte,

waar bij voorname jagten een' la~ïfJkf!!Ia/;g, of hooge lJamooezc1tstellandje

voor de toesckoutcers; prijkt, geilreven wordcn , rent het heirleger van

jagers op de vlugge ougczadeldc rossen het verschrikte wilrl tegemoet

en achterna t om hert of zwijn de aan de bamboezen lanscu bevestigde

lasso's (89), om kop of lijf te slingcrcn , en het vervolgens mot hct lcm

met der piek zonder oenig morlcrloogeu den doorlelijken steek toe te

hrengr.n (90).

Soms t vooral bij groote jngtcn I die maanden van te voren voorbe

reid zijn , is de buit zoo anuzicnlijk , dat men dien vooral in ecu ()ost

Indisch klimant onmogelijk naar bchoorcn verorberen kan, en nlzooeen

~rool gedeelte totaal moet laten bederven. lIet beste wat men doen

kan, is om daarvan ten spoedigste dinding (Boeg. p{Jjá, Mak. tûppá)

of gedroogd en met zout, tamarinde cn speenrijen bereid vlecsch te

[naken.

Op de jagl plaats zclve doet men zich natuurlijk terdege te goed aan

dien overvloed van hertcvlersch. Daarblj wordt het inzonderheid als

ecne lekkernij beschouwd, onl dit vleesch mauw met zout , peper,

limoensap en dergel. , soms ook met liet bloed dal in de ruggcgrant

zctclt , te eten (91). ]~ell' andere jagt.lckkcrllij bestaat in hertcbloed

met aan stukjes gesneden' darmou , hetgeen 111cntot ecu' pnp gekookt
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heeft. Dit gereg l is bij Boeginces en Makaseaarbekend ouder den nUllJll

vnn óalûetá(92).

Behalve deze twee lekkernijen is er nog een' derde, teweten de

nieren, en deze lekkenlij schijnt al bijzonder in den smaak te vallen,

want gcwooulijk heeft de jager die reeds uit het hert gehaald en raauw
~

opgegeten, ve)órdat het beest nog de langkêyang bereikt.

Om den jager, die een hert gestrikt heeft, niet uit eigen' beweging

den kop tot en met de borst van dat beest aan te bieden ware vooral,

-wat de Makaseaar t gelijk wij boven zagen, kas8ipálli, de Bocgincespe

máli noemt. Zoo men dit verzuimen mogt, zou het paard J waarop die

ruiter zat, 11iet ligt weêr een hert achterhalen.

\'Vonnecrde inlander op Zuid-Celebes nu en dan met een geweer op

de vogeljagt ~aat,. om bij voorLeeld "rilde eenden te schieten, is dit

natuurlijk geheel in navolging van ons.

Meer overeenkomstig de Boeginesche en Makassaarschegebruiken

1-0U het zeker zijn , wanneer hij zich daartoe van een blaasroer (Doeg.

81,PP0I::,Mak. lJáppoe)bediende. Dit wapen echter, waarvan lnCIl in

mijn' cthnographische atlassen een' afbeelding, en achter mijn' Boegi

ueschc en Makassaarschc "\Yoordenboekell de beschrijving vindt (93),

wordt thans, evenals pijl en boog (Boeg.páppé,Mnk. pán.a),slechts zel

den meer aangetroffen.

Een ander vermaak t dat zeker niet minder gezocht is dan de jagt,

cn ook, gelijk ten onzent, voor velen tevens een middel van bcstaau

uiljnaakt , is de vischvangst.

Zeer onderscheiden zijn de wijzen, waarop die plaats vindt, gelijk

men vooral uit den Ethnographischen Atlas Lij mijn Boegincesch \\Toor

denboek zal kunnen zien. Ter bekorting verwijs ik dus den lezerîboofd...

zakelijk naar dit werk. Zoo vindt men Pi. XIII, Fig. 7, en PI. XIII,

lett. a, Fig. 7 een' viselihengel met toebehooren , ter linkerzijde van

laatstvermelde Fig. ecn hengeltuig met een zwaar stuk lood van onde

ren) om in diep water , bij voorbeeld op zee, mcê te kunnen visschcu,
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Fig, 8 een' vischhaak dien men uitwerpt, Fig. 9 ecne vischlijn met

baak, welke men al varende voorttrekt. Hier valt het zeker op, dat do

viselihaak van kippeveêreu voorzien is. Die veêrcn moeten soms de

dienst doen van aas, waarvoor men anders gewoonlijk in zoet water de

cijercn van ecnc soort van roodc boommier (Boeg. arJllá, Mak. ÓOe11t

b~ra), in zout water kleine vischjes, garnalen en dorgelijkcn, bezigt. De

visscheu laten zich door dit zoo fladderend aas maar al te dikwerf ver

schalken, en raken tenvijl zij een lekker beetje denken magtig te wor

den niet hun bek aan den haak vast.

}'ig. 10 stelt een viseliharpoen voor (Boeg. en Mak. ka»}liját),dut

evenals onder ons slechts bij het vangen van walvisschcn, haaijen en

andere groote visschon te pas komt.

Pl. XIII, Fig. 1 tot en met 4, en 1l1.XIII, lette a, Fig. 1 tot en

mot G, stollen allerlei netten voor) als IJL XIII, Fig. 1, ecn treknet

van kocwal of ander louw (Doeg. en Mak. pa1liimbe)(H4); Fig. 2 cene

soort van groot net, dat bij voorbeeld over de ganscho breedte van een'

rivier wordt uitgespannen cn dan toegehaald ; Fig. 3 cene soort van

schepnet, bestaande uit drie bamboezen in den vorm van een' driehoek

tezamen verbonden, en een' zak van koewal-touw (Boeg. sûdo, Mak.

dári), terwijl men hieraan ook soms, gelijk Pl. XIII, lelt. a, l~ig. 5,

voorgesteld wordt , con bamboezen vlechtwerk heeft; 1)1.XIII, l~ig. 4,

een werpnet (Boeg. en Mak. Jjála-óóewafió);PI. XIII, lette a, l~ig. 2,

stelt een net (Boeg. bá,u.olig,Mak. óáll,dong)voorJ dat van een' hooge

bamboczen stellandje in zee neêrgelatcn wordt; Irig. 4 wederom eenc

soort van schepnet (Boeg. dárl) , bestaande in twee elkander kruisende

bamboezen, waar het net in het vierkant olngespannen wordt, alsmede

een bamboczen lmndvatscl , dat die twee bamboczen IU het snijpunt

raakt; eindelijk Fig. G ccnc soort van viselituig (Boeg. en Mak, rilk

kaiig.rál.:kaiifJ),hestaande in ecu' langen houten stok cn ccn nel niet een

rand van rotan Cn5).

Bchnlvc vischhakcn en netten hn1.Îgcnnocgincschc cu Maknssnurschc



113

vieschers ook onderscheiden' bamboezen toestellen. De meest algemecne,

die ook elders in Oost...Indië veel aangetroffen wordt , is die welke daar

bij alle Europeanen onder den naam van sera (Boeg. lJilld, Mak. hila)

bekend staat. Men vergel. de zeer. duidelijke teekening op PI. XIII,

lctt. a, Fig. 1 t met de uitvoerige beschrijving daarvan bij.PI. XIII,

Fig. 5.

PI. XIII, Fig. 6 J stelt een bamboezen korfje voor, hetwelk men bij

laag water op de visschon zet, om ze zoo te vangen. (Boeg. satL"ko,

Mak. bila-hódo.)

Verder heeft men een' fuik van gespleten rotting of bamboes met

één opening, bij Boeginezen en Makaasaren onder den naam van boe

of 1Joéwoe,bij Maleijcrs en Batakkers onder dien van boeêoebekend, n18

mede eene soort van viselifuik van gevlochten bamboes, met een' stok

er aan, waarmede zij door het water voortgetrokken wordt, ten einde

aldus den visch te vangen. (Boeg. en Mak. láJ'lgka.)M. v. PI. XIII,

lett. a, Fig. 3. Nog een andere bamboezen vischtoestel is de Boegincaoho

padi/;;Paof Mnkassaarschcpaiigéul~a, zooveel als opdrijver van vlaclt(96).

Deze toestel bestaat in circa 5 vadem lange bamboezen, alsmede jonge

uitspruitsels van palmblad (Boeg. WS/HpOng,Bcrg..Boeg. ó/ipoJ;g)J door

middel van stevige ranken of slingerplanten (Boeg. welárdiig,Mak. ka

léleng) tezamen gebonden, en met behulp van steenen tot onder op den

bodem van het water reikende. ~Iet zulk een' toestel wordt dan de

gausche breedte cener rivier argezet, om den visschen allen doortogt te

beletten. En wanneer nu die toestel met al het den Inlander zoo bij

zonder eigen geschreeuw en gejoel voortgetrokken wordt, terwijl de

rivier bovendien bezaaid. is met cene menigte van allerlei praauwtjcs ,

zoekt tic vcrschrikte visch, zoo hij niet reeds in de netten van de hem

aan alle kanten omgevende visschers verstrikt is, wanhopig aan de

monding der rivier een' uitvlugt, maar 0 wee! ook daar is hem de af.

logt belet, en vervalt 1lij op jmnmcrlijke wijze in de reeds boven he...

sproken' sêro's of bamhoezen viselifuiken.

8
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Itccds vroeger gaf ik van deze wijze van visschon ccne beschrijving

in het Jaarb. van Celebes van 1865, hl, 153. Doch verkeerdelijk werd

daar die toestel dmpoi;;ggenoemd ; dit ûmpoiiflis een woord uit het Berg

Boeginccsch I hetwelk gelijk staat met het zuiver Boegincsohe wt1iiipo/ijJ,

cu dus de jonge uitspruitsels van palmblad, waarvan boven gewaagd

werd t te kennen geeft.

De daar beschreven vischpartij vond plaats bij een' zandbank aan do

monding van de no~\\'a·rivier in do tegenwoordige Afdeeling der Oos

tenlistrikten van het gouvernement van Celehes en Onderhoerigheden.

Dat was een" privatieve visscherij van zekeren _~roe-ndèlo-bo'tlol bekend

onder den naam van Má1tlt-lówe,letterlijk: groote erfeni«, Zoo heeft

men ook op Zuid-Celebes, evenals in Holland , vele privatieve jngtcn.

l~n ook (laar wordt do overtreder van visch- en jagtrcglemcntcll strou

gelijk gestraft. Zelfs lnag hij in de onafhankelijke inlandsche rijkcn

blijde zijn, zoo hij er met ccno boete van 44 reynnl of! 88 af komt ,

en zijn jngtros of praauw behouden mag.

Danr, waar geen' privatieve visechorij bestaat. heeft men SOITIS de

bepaling, dat alle visch t die des Donderdags (tewetcn van Zonsonder

gang tot oc,.volgenden morgen, wanneer de Zon opkomt) in de séro's

aan strand g.t'nltl~en wordt, van hot eerste ploegen af tot aan het padie

stampen toe, aan den vorst toekomt. Zoodanige visch wordt dan ook

in het Boegineesch en Mukassaarsch met een eigenaardige benaming

aanged uid , die zooveel te kennen geeft nls Donderdaçsck»visclt, of visclt

di(~ op D01Jderdn!Jaau den vorst des rijks toebedeeld wordt,

Doch om tot de toestellen voor de vischvangst terug te keeren, hei

opdrijven van den visch geschiedt uiet enkel met zulke overendstaande

bamboczen t mnar ook eenvoudig door luiddel van ecne lijn, waaraan

stokjes van eeno soort. van suikerriet zonder sap (Mak. l6.hoe-aiila,Boeg.

arálw)gebouden zijn (97).

~~cn' ccnigzins verraderlijke rnanier om eten viseh te vangen, is door

luidde} 'TUl lOf'ma (TIO(\g.,1\1ak.en Socnd. == liet Mal. en Jav. tOtJ!Ja),
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cenc plant bchoorende lot de mcuispermaceae, van wier wortelen n1C11

hier een' gom maakt, die in het water geworpen wordt , om de vissehen

te bedwelmen, en zoo te vangen (98). En alsof men zich deze wij7Á3van

hundelen schaamde, spreekt men hier nooit van het vergiftigen, maar

altoos van het voedenvan vi8ck (Boeg. má!Jdóoóálet Mak. óJJóóoJ]óékoé).

Verder treft men te Bantàëng eeue soort van visehvangst aan, die

hierin bestaat, dat men bij laag water een gedeelte der zee met een

steenon dam Inetje afzet, opdat de visch bij hoog water daarover gezwom

men , verschalkt worde , zoodra het water begint te vallen (99).

Nog een oudere manier van vischvangen, die ook wel niet dikwijls ,

maar toch veel meer dan de vorige plaats vindt, is door middel van

kuilen, die men te midden van de padievelden in den grond graaft t

en waarin zich ten tijde van de regenmoeson menigte van visch verza

melt (l\Iuk. "óelifJoaof kal6hali5-djóekoé,Boeg. kal6hdii'J-!Já/e).

Soms neemt Dien ook het graven te baat, om hier of daar onmiddel

lijk na het zakken van het water den onder de eerste laag aarde achter

gebleven aal (Boeg. ldii1-m;g,lInk. léndoiifÎ), welks verblijf door den

vissolter onmiddellijk aan een gat in den grond herkend wordt t op

te delven.

~Vat echter In zee in de nabijheid der kusten zeer dikwijls waar te

nemen is, zijn de zoogenaamde ró/Hj)OJ7g'8 of viscltstakert,die men ergens

in zeeplattt J en waaraan men 111eteenc soort van taaije rank of slinger

plant (Doeg. fJJelárdiifJ,Mak. kaléle/ij))een' tukkebos vastbindt, die als

het ware den grond bedekt (lloeg, en Mak, r6J;;jJon:;;), opdat de vliegende

visch (Boeg. tO-llioráni of laioardni ; Mak. tm'u:,1J;ç-tóhottTg)hierin hare

cijeren nederlcgge (100).

Ik .lnag deze opsomming van de verschillende manieren, \vaarop

Bocginces en Makassaar ter visclwangst gaan, niet besluiten, zonder

ook nog met een enkel woord gewag gemaakt te hebben van tripang ...

visschcrij en bet vangen van schildpad. Beiden toch maken te Makasser

een ullerbclaugrijkstcn tak van handel uit.
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De ta'ripatifl (Muk, en Boeg.) of holotltut"iaedulis, waarvan men de

voornaamste soorten, ten getale van 19, in mijn Boeg. "Yoord.bl. 357,

kol. 2, reg. 9 vlgg. op~cgc\'en vindt, worden bij laag water met de

hand, bij hoog water met een' soort van vOI"1cJ die den Boegineschou en

Mukassaarschen naam van ládoefiu-taripa1;gdraagt en in mijn' Roeg.

Atlas) n, XIII t lett. a , Fig. 11 zeer naauw keurig afgebeeld is, gc-

vangen.

De toestellen tot het vangen van schildpad zijn in dienzelfden Atlas

op PI. XIII, lett. a J onder Ing. 12 cn 13 ook zeer juist voorgesteld ..

Van N°. 12 (Borg. ládoen:g-a!ss{,Mak. lddoeng../[ss{) bedient men

zich om in zee meê naar de schildpad te ,verpeu, en wanneer de haak

dan diep genoeg in bet beest doorgedrongen is , kan het onmogelijk

ontkomen t daar die haak, ofschoon slechts los op den toestel zittende,

met een stevig touw daaraan vastgemaakt is, en er voor de schidpad

niet aan te denken valt, om het van zulk een zwaar stuk ]00<.1voorziene

vischtuig, dat onmiddellijk tot op den bodem van het water zinkt, rucê

te slepen.
1 ~ ,

N°. 13 (Boeg. páloe-páloeBass!, Mak. páloe-páloe8usi) is niets an-

ders dan een houten knods, gebezigd, om schildpad, die zich aan het

zeestrand bevindt, nadat men ze het onderste boven gekeerd heen, mcê

dood te slaan.

Behooren j3gt en vooral visscherij, gelijk ik reeds bij den aanvang

opmerkte, ook onder Boeginszen en Makaasaren eigenlijk meer tot de

middelen van bestaan dan van uitspanning; ik ga thans over tot een'

beschrijving van zoodanige vermaken, als uitsluitend met dien naam te

bestempelen zijn. Daar die echter grootendeels reeds uitvoerig in mijn'

Makassaarschc en Boegincsche \Voordcnboeken behandeld zijn, kan ik

daaromtrent meestal zeer kort zijn.

Ik spreek dan in de eerste plaats over een vermaak, dat op Zuid

Celebes onder de inlundsche bevolking algemeen voor het grootste gc

houden wordt, teweten de hnncnvcchtcrijcn. Deze spelen inzonderheid
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op feesten en marktdagen, ja bijna dagelijks, ecu' allergewigtigste rol,

Geen wonder, dat Boeginces en Makassaar hunne kemphanen met innig

welgevallen aanschouwen en ze meestal beter verzorgen dan bun anders

waarlijk niet te versmaden' rossen. Maar al te dikwerf was het mij een'

ergernis J om te zien, hoe zelfs voornameprinsen bezig waren I om hunne

hallen te koesteren en hun zelfs ter versterking de pooten met brande

wijn in te wrijven, Geen wonder alzoo , dat een haan in hunne ge

schriften gedurig als beeld van dapperheid voorkomt.

Zoo wordt in het Boegineesch door mij in 1868 te Makasser uitge

geven' heloendicht op DA.ëfigKallbbóe J waarin onder anderen de dood

van den ambtenaar T. baron Collot d'Escury en de zegepraal der 1-101

Iandsche wapenen bezongen worden; op hl. 10 en 23 zekere _~roe.

""""-'" -Panjtjana Mátinrêl\ve...ri-Belawûë genoemd ude donkerbruine haan, wien

in den krijg des voorhoofds groote ader van woede zwol, de prachtige

door den Gouverneur-Generaal te Batsvia met zooveelliefde gekoesterde

haan, de man die de Zon in glans evenarende, reeds als kind naar Java

toog, en daar een slagveld niet minder gevaarlijk dan een hanenstrijd

perk ongedeerd bezocht."

Zoo wordt Daëiig Kallbbóe, de held van het gedicht, gedurig be

titeld als de jeugdige haan opgegroeid onder het dagelijksch krijgs-

rumoer,

Zoo wordt de ambtenaar Collot d'Eecury , die bij een' aanval van

dezen Daêûg Kal&bbóe den heldendood stierf, omdat hij blond was en

blaauwe oogen had) zich daarbij eenigzins bont pleegde te kleeden, bij

herhaling voorgesteld als een bonte Bempagahaan met ligtgekleurde

oogen, terwijl de dappere Assistent·Resident der Noorderdistrikten,

l~. }1. Graaf van Bentheim Tecklenburg Rheda, van wege het eenigzins

grijze van zijn hoofdhaar meer dun eens voorkomt als ude schimmel

kleurige haan in het land van Maros."

Ook uit mijne Boeginesche Chrestomathie, Deel 11 en 111, in 1872

"voor rekening van het Hollandach Gouvernement te Amsterdam uitgc....
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gc\'en, zou ik vele vergelijkingen met wakkere kemphanen kunnen

c...3uhaleu.Ik bepaal lnij tot cenige weinige.

Deel Hl , bl. 19:2J r. 17, leest men: uDc helden, zij werden als

dappere kempbanen ten strijde toegerust. Ziet eens, hoc zij vochten

zonder te wijken."

Dl. 192 t r. 21: uGij zijt thans als eene hen, Dat waart gij toch

vroeger niet. Toen waart gij als een wakkere haan, enz.'J

BI. 204, r, 3: u\Vat staat den vorst te doen , die den tURU evenals

een' kemphaan onder zijn' korf gekoesterd heeft? \Vat moet hij toch

wel dcnkcnf Naauwelijks heeft hij zijn' geliefden haan de spoor aan

gebonden, of deze neemt de w ijk , en wil , zooals hij zegt J in de gcreg

tigheid zijner zaak bcrusten , enz."

Bl. 205, r, 2 v, 0.: "Al mogt mijns tueesters vaartuig ook verdwij

ncn in den afgrond; ik zal een matroos zijn, die daar niet van scheiden

kan. Zoo bij, de edele vorst, in de diepte wegzinkt, zink ik ook met

hem ,vege Zoo hij weder bovenkomt, kom ik ook weder met hem bo..

ven t met hem , die mij steeds gekoesterd heeft, als een' kemphaan on..

der een' korf."

DI. 208 t r, 17 J heet hot van ecu' bijzonder heldhaftige vorstin:

uDc hen met van nattigheid nederhangende veêrcn J die er zoo zwak

uitzag, op hnar heeft men gewed, al ware zij ook niet, met een' sta ...

Jen spoor als kris gewapend. En nnauwelijks 'vos die hen hei strijd..

perk ingetreden, of zij behaalde de overwinning, tot voldoening van

hom die zijn geld op haar gezet had."

Reg. 23 daarentegen leest men van con' vorstJ die zich vroeger

altoos door dapperheid onderscheiden heeft J en nu op eens geheel on

verwacht aan den haal gaat: "De haan, die steeds de overwinning be

haalde, 1lij beroemde zich gedurig, dat hij in staat was , om de vlug

telingen. in hunne vaart te stuiten. ]~n thans vliegt hij zelf, ofschoon

no~ niet eous dool' de vijandelijke spoor geraakt) VCl·lOCuit het strijd.

perk."
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'Vic meer staaltjes van beeldspraak t aan de hanenvechterijeu ont

leend, wenscht te vernemen, neme slechts het lIlde deel mijner Boe

ginesche Chrestomathie ter hand, waar men eene groote menigte daar

van in bet Hollandach vertaald vindt (101).

01n echter die in de Boegiucsche en Makaseaarschegeschriften zoo

dikwerf voorkomende beeldspraak overal te kunnen begrijpen t acht ik

het van veel belang I u eenige bijzonderheden omtrent de hanenveelt

torijen mede te Joelen, temeer daar zij wel in de Gouvernementslanden

vcrboden zijn, maar toch in de onafhankelijke rijken nog dagelijks

plaats vinden.

llieek bet uit het bovenstaande, dat ook wel beunen soms bet strijd

perk binnentreden; zoo zal ik hierbij echter niet lang stilstaan, dewijl

dit slechts zelden en niet dan door kinderen geschiedt, die zich daar

voor tot spoor bedienen van een stuk van het buitenste van een bam

boes, hetwelk langs de oppervlakte afgesneden taan de kanten vrij

scherp is. (Mak. saoelet Boeg. iJáwïte.)

Nog minder bloedig dan deze gevechten der hennen t zijn de hanen

vechterijen , zoo als zij onder de priesters in zwang zijn.

'Hun toch is bet verboden, zich van de anders daarbij gebruike

lijke etalon kunstsporen te bedienen, of hooge wcc.ldingscbappcllaan

te gaan.

Een' afbeelding van zulke kunst-hanensporen vindt men in mijn'

1>ci<:leEthnogr. Atlassen, 1)1. VIII, J?ig. 29. Hoc scherp die sporen

zijn, kan 111enoenigsine hieruit afleiden, dat men daarvoor het liefst

uitstekende Engelschc scheermessen bezigt. en ze zoo scherp mogelijk,

meestal in den vorm van het lemmet eener kris, slijpt. De wedding

schappen bij ccn' vorstelijke hanenvechterij loepen soms zeer hoog.

Zij zijn van tweederlei aard, vooreerst de zoogenaamde tóroof inzet,

welke door den vorst die het feest geeft vastgesteld wordt t en alleen

hetrekking heeft, op de twee personen t die hunne hanen tezamen laten

vechten; ten tweede de weddingscheppen van de toeschouwers (Boeg.
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vuwóJó,Mak. áhiJtoru).die voor ééu van heide kemphanen partij trek..

ken, en dikwerf ecu oorvcrdoovend geraas aanheffen, ja soms zoozeer

in vuur geraken, dat het ten slotte tot een amok komt.

Dit laatste vindt ook wel eens plaats) als iemand die geen geld

heeft, toch wedt, Indien hij dan wint , is het niets. Maar 01wee!

waunecr hij verliest. In dat geval schiet hem niets anders over, dan

weg te loepen, of amok ie maken. (Boeg. en Mak, 'Jnápáaoe).Soms

wordt ook wel 5 tegen 4, of 4 tegen 3, of 3 tegen 2 op iemands haan

gewed (102).

A.ls iemand zeer zeker van de zegepraal van ecu' haan meent te

ziju, zegt hij: zelf, al TilOfJtket pari sijn , besckoutoemen 1nij vrij als

ooeruonneu (poêli ribêta-mcewé), \Yaarop dan de ander hij voorbeeld

antwoordt: dus, al "IJtogtketpari zijt". i8 netzoogoed alo! ik 14 ooericon

1lCl1,had (rnêoc poeli , ocbêta-rndeko) (103).

De hanengevechten nu hebben dikwerf maar eenvoudig vóór het

huis of op oen weg plaats (Doeg. 8áoeiïg-;jáwa). Doeh dit is geen ha

ncngevccht , dat den man van geboorte past. ,roor hem moet het

strijdperk bchoorlijk omheind zijn (Doeg. wála-wala). Ook dient de

grond minstcue netjes. en vast opgehoogd te zijn (Boeg. tána-tilppa).

Doch nog beter, zoo hij een ruim vierkant huis heeft van één vak t

met een' vloer van tot splinters platgeslagen' en daarna gcspouweu'

bam boezen t waar DIen vervolgens aarde over gestrooid he.oft. Zulk
""""'-

een gebouw heet dan: tálla-hatlgkalá, en wanneer het dak insgelijks
""""'-

met aarde overdekt is: lána-bá1lfJkaláriparioi.

Bij dit strijdperk voor de hanen heeft men een' afzonderlijke plaats,

waar men elkanders hanen bckijkt (Boeg. paailéle, Mak. pasi!lá&salá),

0111 te zien, welke hij elkander passen voor het gevecht (Boeg. apaJjop

pfiJij-ma1loé,Mak. papai!japp'itTg-i!jiiiDai;g.De haan , dien men voor

het hanengevecht denkt te gebruiken, wordt eerst een' tijd lang ge-

koesterd onder een' korf (1 O,j.). Ook wordt hij <les nachts geregeld

gebaad en gewreven, 0111het vlcesch vast te maken.
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Als eindelijk de dag van het gevecht daar is, wordt de kam van deu

haan, hetzij alleen, of gelijk doorgaans het geval is, met de lellen, af.

gesneden. Dit geschiedt alleen niet bij die hanen, welke men op één

van de talrijke heilige plaatsen, als offerhande aangeboden, ~n na het

doen eener kleine iusnede in de kam, vrij~ of losgelaten heeft (105).

Zulk een haan wordt liefst niet gegeten. 'Tolgens sommigen zou hij,

die zich verstoutte dit te doen, groot gevaar Ioopcn, dat men hem den

nek omdraaide.

Wie nu van voornemen is, zijn' haan te laten vechten, begeeft zich

eerst naar de boven besproken' plaats in de nabijheid van het strijdperk

(Boeg. apaJjopp~,;g..miinoe, ~fak. papadjapping-Jjingang),om een' ge..

schikt' strijder voor hem te vinden. En zoo iets is minder gemakkelijk,

aan men zich welligt voorstelt; want hier is op velerlei te letten. Iu de

eerste plaats is het van het uiterste belang) om de af komst der banen

na. te gaan. Men ouderzockc of zij al dan niet van adel zijn j zoo ja, of

hunne adelbrieven van ouden dan wel van jongen datum zijn.. Die adel

nu wordt bij hen meestal door overwinningcn, die hunne voorouders

of zij zelven behaald hebben, verworven. Zoo heeft bij voorbeeld de

Bampaga-haall van Buhêna (digt bij BontobiligoeiiK) op Saleijer (dJi
ngang-UampaganaBahêna) cen' bijzonder goeden naam. Op zulk een'

haan moet bij gelegenheid van een hanengevecht te Gêwa I 8000 ge-.

wed zijn. Hoe ook de gele Manggereische haan als van boog adellijke

afkomst een geduchte tegenstander in het strijdperk is, hiervan kan

onder anderen getuigen een Makassaarsche kêlong of panton, waarvan

men in mijne Mak, Chrest., bl. 673, r..5, de lctterlijke vertaling vindt:

"Waar is die dappere haan, die beroemde gele haan van de Manggerei,

welke nog nooit overwonnen is? Welligt zal thans het oogenblik van

zijn- nederlaag gekomen zijn."

Evenals bij de menschon, is 11Ctook onder de banen geenszins een

gering voorregt te achten t zoo men op de cenc of andere heilige plaats

geboren zjj. Een haan van Mckka ware voorzeker met geen goud te



belalen ; maar een voskleurige haan van het aan do dienst van Karaëlîg

Lêwe gewijde Bisarnpêle in llantaëng (d}áJï!lafl9-óalibi,u/'n{sampf)le)

is toch ook in het strijdperk geenszins gering te achten, evenmin als

de witte haan van de offerplaats bij Mnngtlsain Gêwn (rljfingllngboê

lcng ..boolênna Mang3.sa).

In de tweede plaats vcrzuime men vooral niet behoorlijk acht te

geven op de schubben van de poeten eens haaus, want daaruit kan men,

hoc verwonderlijk het ook klinken moge t tot de meerdere of mindere

sterkte en dapperheid van den haan besluiten, De voornaamste soorten

van hancschubbcn kan men uit mijn Boeg. 'Yoord.lecrcn kennen (lOG).

Vcruer is het ook niet te ver"werpcn, dat men lette op de kleur der

vcêrcn, En hoeveel verscheidenheid ook hierin waar te nemen zij,

heeft welligt menigeen van ons nooit opgemerkt. Ik verwijs u daar

om alweder naar Dlijn Bocginccsch Woordcnbock , waar men de voor...

nnamstc soorten van hanen opgegeven vindt (107).

Voorts sla men zijn' kemphaan ook terdege gade, terwijl hij slaapt.

~Iogt hij soms luidden ouder zijn' korf, in stede van aan één der zijden

liggen ~ zoo ware dit een slecht teeken.

Doch eindelijk neme men oenig werk in den trant van rle vroeger

door mij uitgegeven' Icotika'ater baud t om te zien, welke dllg aan '"er

schillende soorten van hallen al dan niet gunstig zij voor den strijd.

Als men dan eindelijk uitgemaakt heeft, welke hanen met elkander

vechten zullen, bindt een ieder zijn' haan oekunstspoor aan den linker

poot. Ook hierbij is wcêr veel in acht te nemen, gelijk men zien kan

in mijn llocgiuccsch Woordenboek, bl, 213, kol. 2, reg. 1 vlgg., waal'

men de verschillende manieren, waarop dit geschieden kan, vcrmeld

vindt. Voorts valt hierbij op te merken, dat men soms slechts één van

de beide hanen cenc spoor aanbindt, wanneer ten minste de ecne haan

veel grootcr en sterker is dan de andere (108).

]~inc.1clijk mag ik niet verzwijgen, c1at uien in oude tijacn tege

lijk met de kunstspoor ook nog een houtje nan dien linkerpool
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vastmaakte (109). Waartoe dit eigenlijk diende, durf ik niet te be·

palen.

Na afloop nu van dit alles t treden de eigenaars van de beide hanen

of hunne gemagtigden met de heldhaftige beesten in het strijdperk J

waarin zich reeds de man bevindt, die methet toezigt bij het banenge

vecht belast is, en daarvoor den linkerpoot van den overwonnen haan

bekomt (pa.,épá Boeg. cn Mak.).

Dij zeer grootc feesten treft men ook een' scheidsregter (pa6iiJiira

8áoelry)daarbinnen aan. Anders komt die slechts te voorschijn, wan

neer er ecnige twist omtrent den uitslag van het gevecht of derge1. te

beslechten valt.

Nadat een ieder eerst zijn' eigen haan in hoogdravende bcwoordin

gen geprezen (!lánti Boeg. en Mak.] heeft, houdt men de strijders een

poos tegenover elkander t ze terdege aanhitsende , om ze ten slotte los te

laten. Nu strijken zij met de lange achterveêren statig langs den grond

(110), terwijl de veêren van den hals bij \vijzc van kragen over den

kop vallen. Dit duurt echter niet lang, want weldra beginnen zij olkan

der te pikken en 111etde pooten te slaan (Boeg. mángáiiii}(l)Mak. sépoluj.

Als de hanen dan na eenigcn tijd vermoeid tegenover elkander blij

ven staan, heet het, dat zij elkanders schubben in oogeuschouw nemen,

om, te overwegen t wie van hen wel de sterkste zou zijn. (Boeg. máhi

i}ára-ai&,{.,timál'l,oéë.1\{ak.áóiijára-ais8{.miJj§iióanga).Doch meestal

duurt de strijd niet lang, en ziet men spoedig één van de beide hanen

<lood of zwaar gewond ter narde storten, tenzij hij bijna onmiddellijk in

de vlugt zijn heil zockc. Wanneer de eene haan den ander op het slag

veld doet vallen; wordt hij van zijn' spoor bevrijd (Boeg. rüoeki,:;;'l'i

pamoelánna. Mak. ,tilakkáai pamoelánna), en bij het slagtoffergebragt.

Indien hij dan voortgaat, met zoo nijdig mogelijk te pikken, voldoet hij

hiermede aan de laatste vercischte, om als overwinnaar beschouwd ie

worden. (Boeg. naäl&lïóialên«, Mak. napatiga,lléoai:gikalénna).

l3ij gebreke daarvan wordt aan den eigenaar van den bezweken' haan
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ger rnagd , of hij zijn' haan met den kop op de parasiia, eeue soort van

!JoJTeltje(111), wil laten leggen..

l\cht deze dit overbodig, zoo is de zaak uit. Anders geschiedt zulks

dool" den opzigtcr van het strijdperk (pasépa), en moet de overwinnaar

nog tot drie koeren toe in den kop van den ander pikken. Doet deze

zulks, zoo heeft ziju meester de weddingschap en ook den gevallen'

haan gewonnen (112).. Echter moet hij den linkerpoot van bet beest

uan den opzigter van den strijd afstaan, tenzij hij zulks afkoope , waar

toe gewoonlijk de gelegenheid bestaat tegen betaling van 5 duiten.

Als de haan, die de zegepraal behaald heeft. niet alleen terstond

daarna J maar zelfs "óór het gaffeltje gebouden , weigert in den kop van

oen gevallen vijand te pikken; nog veel meer, wanneer hij terstond,

nadat bij dien doedelijken slag toegebragt heeft, aan den haal gaat t

wordt de zaak als pari (llocg ..en Mak. pÓt'li)beschouwd, ten minste bij

een hanengevecht in een behoorlijk strijdperk.

Indien echter het gevecht zonder voorbereidselen zoo maar eenvou

<.ligvóór het huis of op den weg plaats heeft (tJtÎoeii9..;;jáwa), komt het

cr zoo naauw niet op aan. De haan t wiens leven (n}áuJaBoeg. en

Muk.] gespaard blijft, wordt als overwinnaar beschouwd, al mogt hij

ook na het toebrengen van den doodelijkcu slag aan den haal guat), of

weigeren tot drie koereu toe in den kop van zijn' tegenstander te pikken..

Voorts wordt niet enkel de hnan , die op het slagveld valt, maar

insgelijks de lafhartige die wegloopt, als overwonnen beschouwd, en

draagt dun den naam van lexend lijk (nocg. lJákke-tÓtJwo).

Men brengt in dat geval de hanen tot drie kecren toe bij elkander

(Doeg. mópa,tta). En als de weggelocpen haan zich dan tot drie koeren

toe laat pikken, zonder terug te pikken, is de ncêrlaag volkomen..

Wanneer beide hanen zwaar gewond nedervallen (Boeg. máloekdllJla,

Mak. áloeká'lllla),is het pári (pocli),

1'..tOOook, wanneer zij beide wegloopen.

Bij dit pari is de cene haan voor den opzigtcr, de ander voor den



scheidsregter • tenzij de eigenaars het willen of kunnen vinden I om hun

haan voor 30 duiten af te koepen.

Wat verder de afrekening betreft, zoo wordt er van de tdroof inzet.

die binnen de omheining van het strijdperk te voldoen is, dertig duiten

per reyaal of 1 2 afgetrokken. Daarvan zijn ~O duiten voor den opzig

ter (Boeg. li-ówangpaJjére ,cála-lliála), 10 duiten voor den eigenaar

van den haH.11(Boeg. Si.óllJanupaJjére-málloé)en 10 duiten voor den

eigenaar van de spoor (ai.óu;a1ÎgpaJjt're-láJji).

Ten slotte gewaag ik nog van een hanengevecht J dat volgens den

Heer Bakkers [Leenvorsteudom BoniJ bl. 10 I) in het rijk van Bêne bij

groote door den vorst te geven huwelijks- en besnijdenisfeesten plaats

vindt. Alsdan moeten alle voorname landschapa- ofdistriktshoofden twee

aan twee hunne hanen tezamen laten vechten, en ieder wiens haan

overwonnen wordt, betaalt ,e-káti se-tát, of 88 re!Jaal(f 176) en 88

duiten. Dit geld wordt niet door het hoofd zelf, wiens haan het onder

spit gedolven heeft J maar door de arme bevolking van het landschap of

distrikt opgebragt, en den koning als hommage aangeboden.

N a de hanenvechterij is de toptafel (Boeg. alneJjá;gó1ûjof adadoê;;g,

Mak. pamed}ingaiifrof padadol:-wang)zeker bet spel, dat de bartslogten

het meest in beweging brengt (113).

De voorname toptafel echter, die altoos door een' Chinees gehouden
"""'-

wordt, is het zoogenaamde tóngkó-spel, waarvan ik zoowel in mijn

Makassaarsoh (hl. 270 vlgg.) als mijn Boegineesch \Voordenboek

(hl. 286 vlgg.) ceu' uitvoerige beschrijving gaf.

Het meest gebruikelijke kaartspel is bet omi J dat wel oenige over

eenkomst met ons ombre- en quadrille-spel heeft, zooals blijken kan

uit hetgeen ik daaromtrent mededeelde in het Tijdschrift voor Ind.«

taal-, laud- en volkenkunde v, 't Bat. Genootsch., Deel XI, Aft 6,

bl, 52& tot en met 527. Voorts heeft men bet patoéwi-spel (114), het

kówa-góii1Îuotîjj-spel(115) en het spel genaamd kén8î, het Port. guinzet

fJy/tiell, veel overeenkomst hebbende met ons vinDtft un (116).
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Ons schaakspel (Boeg. cn Mak, t]át01"ó), 't, welk, gelijk bekend is,

zijn' oorsprong uit Perzië ontleent, wordt onder Bocginczen en Makas

saren , niet of allhans hoogst zelden I aangetroffen.

M~cr. ofschoon geenszins algemeen , bekend is het damspel (Boeg.

adfi,{iûtuifJ,Mak. padi iï.9aiió), waarbij men zich echter niet, gelijk wij,

van een bord met scllY'Den,maar eenvoudig van een' in het zand gel1·ok

À'el'fiuuur en stemten, bedient, Ecne andere soort van damspel, welke

allecn onder Makassaren in gebruik is, en met een houten bord gespeeld.

wordt , draagt den naam van patábálla1ÏU(117).

Van hct gála-spel, lietwelk evenals het damspel door twee personen

op een bord met 49 vierkante vakken, waarvan 9 met een kruisje ge

merkt (118), (Ethn .. Atlns , Pl. XIII, Fig. 12) gespeeld wordt, vindt

men een' uaauwkcurige beschrijving in mijn Boeg. Woordcubock, b171,

kol. 1, reg. 4 v, o. op:!Jála N°, 1) vlgg.

De twee soorten van !J.alál]áng-spel,die vooral in rouwtijd. veel ge

speeld wordcn , en waarvan de eerste in het Maknssaarsch galátJa/;g-tde

tweede ddra..dá1"a-spclheet, vindt men in beide 'Voordcllbockcn uit ..

"ocrig beschreven (11U).

Dat muziek en zang op de feesten van Boeginezcn en Mnknssarcn

niet gCluist worden, zal uit de beschrijving daarvan reeds overvloedig

geblekcn 7.ijll. .I81111ncrslechts, dat zij ten minste voor Europosoho

ooren all es behalve liefelijk klinken. Eene afbeelding van al dc onder

hen gebruikelijke muziekinstmmoutcu vindt men in beide Ethnogr.

Atlassen , 1)1.VIII t Fig. 17 tot en met 24. En CCllC bcschrijving daar

van plaatste ik achter de 'Voordcllbocken.

Aan de danskunst wordt meer zorg besteed. Echter vallen

ook de dansen van Zuid-Celebes doorgaaus niet in dru smaak der

,Vesterfingen. De danseressen muulen wel door buigzaamheid van

ledemnteu, maar geenszins door vlughcic1 cu sier] ijkbeid van bcwe

gingen uil.

Do voomaamstc dnuseu zijn: het Boegineschc 'JUt(ÎjlÎ[J!tof Makas-



saarsche áKal"é1lU,dat evenals het Boeg. en Mak. salónreiifl,enkel aan

de hoven door prinsen en prinsessen geschiedt.

Bij het laatste heeft men altoos 2, 4) 6, 8 en nog meer personenJ

doch steeds een even getal.

Danseressen van minder allooi, die evenals de Javaansohe rong

gcng's voor geld nog wel eens meer dun enkel, haar dansialent veil

hebben, hoeten onder Boeginezen en Maknssarenpatljóué, terwijl de man

die tegen betaling van eenige duiten, hetzij 10, 30 of 60 <luiten,de eer

geniet van met baar te mogen dansen, den naam draagt van paJîfjióiiijj.

Wanneer een Europeaan op Zuid-Celebes zulk een dansend paar

hier of daar langs den weg ontmoeten mogt, zij hij gewaarschuwd, daar

vooral niet midden door te loopen, want de pangtlJiiidzou hierin lig

telijk een' grove heleediging zien, en hij ware volgens inlandsch gebruik

volkomen in zijn regt, indien bij den vermetele, die zich zoo iels clurfdo

verstouten, op staanden voet, met kris of dolk doorstak. Ja zoo hij dit

Biet deed, had men zulks waarschijnlijk enkel hieraan te danken, dat

de man bij zich zclven dacht: 01 dat is zeker weêr een domme onbe

schaafde Hollander, die volstrekt geen' opvoeding genoten heeft 1

Eenigzins meer levendige dansen t ecnc soort van krijgsdansen, die

alleen door mannen uitgevoerd worden, zijn:

het Boeg. en ~{ak. lél;ggó,door één man (120), het Bocg.jJd,;;jlja

of Mak.pánjIJa, door twee mannen (121), het Hoeg. en Mak. sëre

BrîndaiiD,eene soort van Bandasehen dans door 2 mannen, het Borg.

en Mak. 8él·e-Malókoe,eene soort van Moluksehen krijgsdans door 12

personen (122), en eindelijk een Maduresche krijgsdans" onder llocgi

nezen en Makaasaren bekend nisgámóo..dans (123).

Een dans die ook evenals de laatstgenoemde van elders af komstig

15 en op Zuid-Celebes slechts zelden voorkomt, ja eigenlijk ter r.uau

wornood den naam van dans verdient, 18het zoogenaamde fl1ádlZÓOIJ';~

hetwelk hierin bestaat, dat men al vuur etende en andere dergelijke

.'kunsten vcrtoonendo, heen en weêr springt (124).
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Geven oe hier vermelde dansen, vooral die welke wij in de eerste

plaat! noemden, ons geen hooge gedachte van de vlugheid dezer kin

deren der Natuur; geheel anders is het voorzeker, wanneer wij er ge

tuigen van zijn, hoc zij elkander, hetzij te paard of per vaartuig, voor

bij trachten te snellen) al houden zij er ook niet) evenals wij, formele

wedstrijden op na (125).

Ook in bet zwemmen zijn zij meestal zeer bedreven. Van daar dat

de jongens dikwerf al zwemmende krijgertje spelen. Dit spel heet clan

in het Boeginccsch en l\Iakassaarsch zooveel als met zout spelen (Boeg.
I~ ,.J:!!J ':'Y"'" ':"I'"

1Jtápádje.pátlje,l\lak. ál;}éla-lJéla), omdat zulks meestal in zee geschiedt,

lIet water wordt don eerst terdege geroerd, zoodat er belletjes ont

staan. In dit' schuim I110et ieder zijne vingers steken, en wie te laat

komt, zoodat de belletjes reeds verdwenen zijn, moet het eerst de an

deren vangen. Zoodra hij één der jongens achterhaald heeft, moet deze

op zijne beurt de krijger zijn, enz. (126).

Te Banlaëfigheet dit spel kraal-eendje 'pelen (kitt-kitf bálaiiU).

Soms wordt ' dit noemspel.ook nog met een' andere benaming be

stempeld, die zoowel in het Boegineesch als Makassaarsch te kennen

geeft, dat de jongens om beurten met de fJîngerain ket water te knippen

l'n soodoendeeen zeker geluid voort te fJrengenltelJhen.En hij\ wicn dit

mislukt t moet dan hel eerst de andere jongcns al zwemmende zien te

krijgen (127).

Andere spelen, waarhij het ook vooral op ligchaamskrachtcn en

behendigheid aankomt, zijn: ecne soort van worstelen, het Zwitserschc

ringe,/'(128), en het boksen (129).

Ook heeft men cene soort van spel) waarbij twee of drie jongens

zich naast elkander plaatsen, met het cene been voor-, en het andere

achterwaarts , terwijl dan twee of drie andere jongens één voor één

zoo hard mogelijk met hun eene been tegen die drie vereenigrlc beo-

"""'- --nen aanslaan (Boeg. lálljtja, Mak. liînjdja).

VOOI'tsis zeer in zwang het spelen met een' hal van gevlochten
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rottau (Bceg. en Muk. rá!Ja), dien men zoo lang mogelijk nu eens met

de handen en armen, dan eens met de voeten en beenen omhoog

werpt en opvangt, totdat hij ten slotte valt (129 a
) .

Eindelijk komt ook dikwerf voor het spelen met suikerriet, hetzij

dat men een stuk suikerriet in de hand neme , en daarmede zoo op

een ander stuk suikerriet mikke , dat dit laatste breke (130), hetzij

dat men oenige stukken suikerriet tegelijk met een hakmes traohtc

door te houwen (Boeg. mnpólo tióóoe, Mak, ámólongt6,óoe).

Behalve deze en meer dergelij kc spelen heeft men nog onderschei

dene, welke moer kinderlijk zijn, als b'j voorbeeld de zoodanige t waar...

bij men eenig beest of mensch, of wat het zij, voorstelt. Zoo heeft

men onder anderen het oleêrmuis]« spelen (131), bet varken.tje8peltn

(132), het kaaimannetje spelen (133), het tijgerlje spelen, dat eenige

overeenkomst heeft met ons jeu d'a8sa,,et(134), het kafje 'pelen, te ver

gelijken met OUg blïlldel1tanne/jespelen (135)) het ólocd:uigertjespelen;

waarbij de jongen, die de rol van bloedzuiger vervult, de andere

jongens moeten trachten te krijgen (136), het paardje spelen, of, zoo

als de Makassaren bet noemen, kooJdàoelrje!J0oijpn,omdat de eene helft

der jongens voor paarden, de andere voor ruiters speelt, die elkander

al rijdende gedurig een' hoofddoek toegooijeu, zoolang totdat die valt

(137), het kaantje onder een' kor! spelen(138), het kikvorlJchjespelen

(139), 110tkampoii9ihoojJjeafelen(140), het diefjespele»(141), ket reuRje

spelen, ons op stelten loopen(142), ketpraauwtje spelen of 8cltuitjevaren,

waarbij men een vaartuigje van pisangbast op het water laat drijven

(143), eindelijk het laddertje spelen, hierin bestaande, dat één van de

kinderen een touw in den vorm van een' ladder om zijne handen windt,

en ecn ander bet alsdan daarvan afligt, zonder het uit malkander te

halen (144).

Zijn er onder deze spelen verscheidene, die ook bij onze kinderen

het burgerregt verworven hebben; niet minder geldt dit van de vol..

.-gende, als: ver8lopperljespelen(145), 8tuivertjewi88elen(146), ltinkepoot

U
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(147), l/'andjeklap (148), mei de tol spelen (Boeg. en Mak. gilsi/ipt tol)t

met een walerspuilje spele1l (Boeg. en Mak. pána, 8puit), rijs/diefjes of

andere vogels door rniddelvan een' kruk op C1l ncd,.laten vliegert(Boeg.

en Mak. pallt}e1l9,BantAëngsch: pa8á!la)en vlie!lerspel(149).

Voorts helft men verscheidene spellen met duiten, die nu eens ge

gooid of gerold t dan eens rondgedraaid worden. Men denke aan ons

pleiten en andere spellen van dien aard (150).

Evenals de duiten, bezigt men ook bamboesjes, of in stede daarvan

,talen 8tanj',jes,om meê te spelen. Die worden dan opgegooid en opge

vangen. Dit spel wordt in de dagen van rouw ook door de vrouwen

gespeeld (151).

Ook pilten eener vrucht verstrekken dikwerf tot speelgoed. Zoo zul

men bij voorbeeld één er van met de vingers voortknippen , ten einde

daarmede een' andere te raken (15 2). Men vergelijke ons kniklreren.

Zoo zal men soms twee pitten op elkander leggen, cn er vervolgeus

op trappen J om te zien, wiens pit stuk ga (153).

Zeer veel maken de kinderen bij het spelen ook gebruik van de

klapperdop) hetzij zij ze halveeren , of in kleiner' stukken verdeclen.

Nu eens brengen zij deze stukken met de eoeten(154), dan eens met de

kanden in beweging (155), ten einde die van de makkers daarmede te

raken J dan weder bedienen zij zich tegelijkertijd van bamboczenslokjes.

Dit spel bestaat bij Bocginezcn cn Makasearen bekend onder den naam

van het spel met de lógo'.,of stukken kokosschaal (156). Deze lógo's

worden dan door de jongens met ecu bamboezen stokje voortgegooid,

en hij die de lógovan een' maat raakt, nadert ter lengte van zijn stokje;

totdat hij de lÓ!l0van dien mant bereikt heeft, welke daarvoor cen

streepje (Boeg. áaoe, Mak. kó;:gkoiïó.kond) aan krijgt (157).

Ook andere voor,vcrpcn worden gebezigd om rncê te gooijen of te

rollen. Zoo zal men een steen gooijen naar een' paal of bamboes, die

op zekeren afstand in den grond geplant is (168).

Zoo werpt men de knoke» val"de knieën der hujJèls0/ kodeesie» (~·1(\k.
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cn Boeg. pálllft), die aan de beide zijden ecu teeken hebben, l~et .eeu'

van 1cill8t, het ander' van verlies, over een' staak, en ziet dan, welk

teeken boven is (159).

Zoo rolt men ballen van klei tegen elkander aan; en wiens bal dan

stuk gaat, verliest (160).

Een veel kalmer spel is zeker het uit elkander halen van een op

eigenaardige wijze tezamen gevouwen lontar- of pIsafigblad (161).

Eindelijk gewaag ik ook van een paar spellen van zeer kleine kin

deren, die nog niet, of ten minste zeel"moeijclijk, Ioopen,

Het ccue bestaat in eene soort van kroon, gemaakt van Ionterblad

en van lapjes goed van allerlei kleur, die men boven een achterover

liggend klein kind hangt, opdat het gedurig daarnaar grijpe en zich

zoodoende vermake (162).

Het andere spel is slechts een staak, dien men in den grond plant, en

\vaarop men een stuk uitgehold bamboes met handvatsel steekt. Het kind

moet dan met dit handvatsel in het handje, om den staak heeriloopen.

Ten slotte vermeld ik nog het Makaasaarschc spel k(tIJa-kanáyong,

dus genaamd naar het zingen van deze en andere klanken (163), en
""""-

het Mak. á!Jáli.gáliiij/kang,of Boeg. nufgáU.{/aZingkang,waarbij men deze

klanken voortdurend opdreunt (164.)

Na aldus onderscheiden' toestanden en bijzonderheden uit het leven

van Boegmezen en Makassaren beschouwd te hebben, wil ik nu ook

nog oenige oogenblikken stilstaan hij het laatste bedrijf des levens,

waarin niet enkel spel en dans DInar alle bezigheden van het onder

mnansche, hetzij van geestelijken of ligehomelijken J hetzij van vrolijken

of somberen aard t een einde nemen, met andere woorden: bij dood en

begrafenis, alsmede alles wat daarmede in verband staat.

Wanneer de koning van Lo~wóc of eenig ander voornaam vorst eru

stlg ziek is t worden alle dokters en dokteressen van het rijk, zoowel

n*
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den meesten spoed hofwaarts begeven, Nu eens wordt deze ~ dan weder

gene geraadpleegd, En vóórdat nog een' meuic.ijn hare werking kan

gedaan hebben, wordt al weder een' andere beproefd, zoodat ik het niet

onmogelijk acht, wat mij wel eens door inlandecho vrienden beweerd

werd, dat de vorst of vorstin soms niet zoo zeer tengevolge van de

kwaal als wel van de vele maar al te dikwerf zeer uitéénloopende advie

zen van de onderscheiden' leden der geneeskundige faculteit bezwijkt.

lIet ontbieden VUIl ieder dokter of dokteresse gaat gewoonlijk gepaard

van dertig duiten, één bosje sierih en drie of vijf pinaîïgnotcn (165).

Tegelijk met al die dokters en dokteressen wordt ook het Hoofd der

bissoc's mot al diens onderhoorigou ten hove gcuoooigd, die dan de

reeds meermalen besproken' instrumenten tot verdrijving der booze

geesten mcdebreugen , en daarmede zooveel geraas rnaken • dat zelfs

een gezond menach EOU kunuou wenschcn, dat die heerlijke muziek niet

al te lang duurde (16G).

Dewijl dat Hoofd der bissoc's 111eteen voornaam vorst gelijk staat,

zendt men hem bij die gelegenheid niet slechts als dóléter één bosje

sierih , vijf heelo pinangnoten en zestig duiten t maar ook ecu stuk wit;

katoen ter lengte van 14 111881 een elleboog tot aan den uitersten top

van den middelsten vinger (167),

Wauneer de kranke vorst of vorstin bijzonder betuint! is, Cl) ook

wel, wanneer dit juist niet het geval is, worden er door vrienden eu

betrekkingen. d?or hoog- en luaggnplaatstc ambtenaren allerlei geloften

gedaan voor het geval dnt de patiënt nog herstellen mogt.

Zoo echter in weêrwil van dit alles de ziekte hoc langer des te meer

tocncemt , spreekt men hij voorname vorstelijke persenaadjes niet vun

hot lievige der krankheid , maar zegt men eenvoudig dat or geen beter

schap op is, letterlijk- dat zij sta(J,'nblijft (168),

Als eindelijk do dood nabij is, plaatst één van do naaste betrekkin

geil of ocuig voornaam ambtenaar zich achter den lijder of rlc ljjrlcrnsso,
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om hem of haar in den rug te steunen, en tevens een gevouwen stuk

wit katoen onder de kin te houden, opdat de mond zich bij het uitbla

zen van den laatsten adem behoorlijk sluite (169).

Wanneer de koning van Lo1nvóe nu het tijdelijke met het eeuwige

verwisseld heeft. mag men nog niet zeggen t dat bij dood is, men geeft

zulks slechts te kennen met de uitdrukking t dat er nu niet meer 'Dan

'e oorsten zie/de te aprekenvaU (Boeg. táiirtsán-na powadáda,;lasdna da

to1Jtoe) . Later bezigt men voor hem en andere vorsten van gelijken

rang den titel van den ontslapenete, met vermelding van de plaats waar,

of de omstandigheid waaronder hij overleden is (Boeg. To.mátliirdwe

ri!/ánoet Mak, Poe-ntámdnanga-riJlánoe).

Bij vorsten van minder rang heet het: de aan ltet oogonürokkene te

NN (Boeg. Pitta Málinroenge,ti!/ánoe)of de V01·st die verlaten heelt zijn'

Iteer8cnoppijt of zijn paleis) enz. (Boeg. PStto Mptl!li!Jiiióipangaránna,

ndatoenna, paloeJjo11na, salalJsJ.na.enz.)

Zoodra de vorst van Loewoe den laatsten adem uitgeblazen heeft,

houdt de Opoe-Patoênro'e J of eerste man na den Oppervorst, evenals

de Rijksbestierder in Bêne t den overledene tot drie koeren toe een'

spiegel voor, om dien daarop telkens hij de voorname rijksgrooteu te

laten rondgaan. welke dan even daarin kijken, en vervolgens zeer be..

denkelijk met het hoofd schudden.

Waarschijnlijk geschiedt dit. om te doen zien, dat die spiegel niet

meer door den asemvan den vorst beslagen, en deze alzoo doodis.

Naauwelijks heeft zulks plaats gevonden t of de opvolgerJ wanneer

deze ten minste eaugewezen is, wordt naast bet lijk geplaatst, en nadat

meu dit op oelegerstede geheel uitgestrekt heeft) wordt tot drie keeren

toe geschoten, voor de 1100fJvorsten van Zuid-Celebes met kanonnen,

voor mindere vorsten met geweren. Ook verkondigt de rijkevizier deu

volke, unt de vorst van het rijk nog leert. doelt dat de man. welke

(Iion titel droeg. ontslapen is.

Ofschoon het HU' woldra door het ganschc land, en ook verre daar-



buiten algemeen bekend zij, dat de monarch overleden is, volgt toch

zoo spoedig mogelijk de officiële kcnuisgavc, welke bij het overlijden

van een' koning van Loewoe of ander voornaam' vorst hierin bestaat,

dat men bij familie en intieme vrienden een stuk van het tot lijkkleed

bestemde witte katoen zendt (170); \vaarop dan de Mohammedaan uit..

roept: uwij zijn Allab's t en tot Allah keeren wij terug" (171). Doch

het is er verre van daan , dat hij hiermede volstaan kan, hij is ook

verpligt zijne deelneming in het geleden verlies met daden te tooncn ,

en daarvoor moet elk, hij 7.ijvoornnam of gering. oud of jong, die eone

communicatie van overlijden ont vangt, ook dan wanneer deze eenvou

<1i~ mondeling overgebragt wordt, zooals trouwens meeslal het geval

is, een geschenk zenden dat in hct Bocgincesch den zonderlingen naam

th'aagt van pnroelt"áé'-mála, lietwelk letterlijk zooveel te kennen geeft

als !Jetje/leukler ve,·val1gin!l»a» tranen (172).

Dit geschenk bestaat geheel of ten deelc in gcld,

Hot bedrag dier som hangt. af van den stand en hei vermogen niet.

alleen der overledenen maar ook dergenen die condolceren. Gewoon

lijk geeft lUC)) / 160,/80, f 40 ,/ 16, f 8,,14 of f 2.

Zoo bij voorbeeld de hoofdvorst van Loêwóe komt te storvcu , zendt

een leenman die tot de familie behoort (Boeg. palit{.paseadjiq;IJiiU)als

rouwgeschenk zestien riuggicts of f 40, en voegt daarbij: één' zwarten

buffel (173), vijf stuk wit katoen, zooals gewoonlijk gcbezigd wordt

tot het vervaardigen van een lijkkleed (174), honderd gunttlllg's (175)

rijst, 40 kokosnoten, 10 hoenders, voorts peper, koriander, roode en

wille uijen t Iikoc (Alpinia !Jala1lga Sl~,), sftrre (A1uJropO[}DIl-muri ..

caius L.), tamarinde en zout.

Zulk een rouwgeschenk wordt later door de familie van den over

ledene met een eontrageschenk (Boeg. panzáld) beantwoord) dat vol...

gons de regelen minstens de dubbele waarde van het ontvangene zou

moeten bedragen; het komt me echter voor, flat. men meestal verre

beneden het minimum hlijfl.,
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\Vanneer zulk een leenman die tot de familie van den hoofdvorst

van Lo~wóo behoort (een palil{.pa8eaJjt;gJ"'ïg)dit contra-cadeau uit

het sterf huis van zijn' leenheer ontvangt, wordt hem tegelijkertijd

kennis gegeven van den tijcl waarop het lijk van den vorst ter aarde

besteld is, opdat hij zorge. om op den lOO·tendag na de begrafenis de

bij overlijden gebruikelijke plegtigheden te helpen besluiten.

Daarom heet het bezoek van den met die boodschap belasten gezant

volgens de eigenaardige uitdrukking der Boeginezen letterlijk zoo

veel als: eetl.IDegwe1"penof hegrarJenvan tie lijkki8t (176).

Doch genoeg hiervan, want vóórdat ik verder ga I moet ik den Lc..

zer verzoeken, eerst nog eens met zijne aandacht terug te keercn tot

het tijdstip waarop het voor goed uitgemaakt is, dat de vorst het tijde

1ijke met het eeuwige verwisseld heeft.

Nu brengt men het lijk onmiddellijk uit de binnenvertrokken naar

buiten in de grootc vóórzaal, tenzij men daarvoor eenc afzonderlijke

pandoppo bestemd hebbe (177).

Hier wordt hot lijk met het hoofd naar het Noorden onder een

vierkant verhemelte van doek op een matras neêrgelegd, terwijl men

het aan de vier zijden mot gordijnen omhangt.

Vcrvolgeue wordt er een bamboezen wijd uitééngevlochten toestel,

waarvan men eene afbeelding zien kan in mijn' ethnographische atlas

sen (PI. XIII, ~'ig" 18), opgezet, dien men dan met ecnig kostbaar

{loek overdekt. ]~n alsof dit nog niet genoeg ware , wordt daarboven

een draagbaar verhemelte van zijrlc of dergelijke stof met lier houtjes,

11.:1.n ieder hoek één (l!lloeng), vastgehouden door vier prinsen met los

hangende haren zonder hoofddoek of mutsje.

Als nu de reiniging van het lijk plaats zal vinden, wordt het door

acht leden van de familie, aan iedere zijde vier, zoo de overledene een

man is t door prinsen, als het ccne vrouw is, door prinsessen, op den

schoot gellOntCll en mei water gcwnsschcn.

Bij geringcn legt men gedurende het bad eenvoudig vier stuk pl.



13()

sangstlllll OlU]el bet lijk, en aangezien dit in oude tijden algemeen het

gebruik was, bedient men zich ook thans nog voor ecu' vorstelijke be

grafenis tegelijkertijd van deze pt5angstnmmen, ofschoon die eigenlijk

~ehccl overbodig zijn, wanneer menschon de dienst daarvan vcrvullen.

Op de priesters rust vervolgens de tank, niet enkel om tc bidden,

muur ook, om verder het werk der reiniging goed te regelen, want dit

is minder eenvoudig, dan men wel zou mecnen , vcrmits men daarbij

voortdurend allerlei Arabische bidformules opzeggen moet. Ook dient

hct ligchaarn "oor de reis naar gindschc gcwcstcn zoo schoon te zijn,

als bet zeker nog nooit te voren gedurende het verblijf op Aarde ge

weest is.

Zelfs hoofdhaar en nngels , ja welk deel des ligchaums ook, mogen

hier niet vergeten worden, Alleenlijk bedient men zich daartoe slechts

van den rug van kam en nies, dewijl bet gebruik van oescherpe zijde

een veel te wereldsehen zin verraden zoude.

Dit neemt echter niet weg , dat men toch wel bidûra- en limoensap.

gelijk ook laligier of zeepschors en andere ingrediënten van dien aard

aanwendt.

Terwijl men mct deze reiniging bezig is bevindt zich aan den hoek

van het paleis. die bet digtst daarbij is, een zwarte buffel, welke be

stemd is om geslagt te worden , zoodra bet lijk de deur uit is) en dan

tot toespijs bij de rijst te dienen voor de priesters) die met het doen

van gebeden belust zijn. Deze buffel is daar eenvoudig met een touw

vastgebonden, en niet, zooals bij gelegenheid van de geboorte van

een vorstelijk kind door middel van een iu elkander gestrengeld koord

van touw en langen zijden doek.

Ook hier ziet men beueden het huis, en thans juist onder de plaats,

waar het lijk gewassolren wordt , binnen een' met wit doek overdekte

bamboezen omheining cene slavin staan,. die een motalen presenteer

blad boven op het hoofd houdt mot een' aarden kom dnarin , ten einde

hel vuile water dat door den bamboczou vloer naur beneden stroomt ,
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in op te vangen. Het spreekt echter van zelf, dat die vuiligheid "niet

enkel in de kom, maar voor het grootst gedeelte op het ligchasm der

arme vrouw nederkom t.

Tot loon voor deze zeker alles behalve aangename taak bekomt zij,

na afloop daarvan, hare vrijheid. Jammer slechts, dat dit geluk dik

wijls aan cen' hoog bejaarde slavin te beurt valt, want daardoor wordt

het wel eens twijfelachtig, of die \Tijheid werkelijk een geluk te noemen

zij; als slavin toch had zij behoorlijk kost en kleeding , doch eenmaal

vrij geworden, moet zij des noods in haar eigen onderhoud voorzien.

Als men nu met dit bad klaar is, wordt het lijk opgenomen en op

ccne soort van staatsiebed gelegd.

Dit geschiedt zelfs, wanneer de overledene een' vorstin is, door man-
1

nen, doch clan heeft men vooral te zorgen, dat men daarvoor niet de

zoodanigen neme, met wie de vorstin gedurende haar leven een wettig

huwelijk had kunnen sluiten; want zoo de aanraking daarmede vroe

ger haar eigen gebed krachteloos gemaakt had, niet minder is dit thans

het geval met de menigte van gebeden, welke, terwijl zij op dit staat

siebed ligt, door ecn' groeten stoet van priesters ten haren behoeve op

gedreund worden (178).

Inmiddels worden de noodige bevelen gegeven t om alles. wat tot

bet ter narde bestellen van het lijk vereiseht wordt, in gereedheid te

laten brengen.

Hiertoe behoort in de eerste plaats de lijkkoets, waarvan men in

mijn Boeg. 'Voord. (hl. 877, kol. 2, reg. 12, op oelérliii#),en ook in

mijn Mak. Woord. (bl, 209, kol. 2, reg. 4 v. o. op: lJoeléltang)een uit ..

voerigebeschrijving, alsmede in mijn' ethnographische atlassen (PI. XIII,

Fig. 17) cene afbeelding vinden kan. l\len houde echter wel op het

oog, dat de lijkkoets van een regerenden vorst van Loêwóe en diens ge

lijken geen viert maar minstens 12 beomen van pinangstam heeft. Het

getal daarvan hangt geheel af van den stand van hom, of haar, die over

leden is, 12 of 8, of 6 of 4.
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Ook het gelal zonneschermen t die evenals de Jijkkoels niet wit katoen

bekleed zijn t wordt daarnaar geregeld. Is bij voorbeeld de lijkkoets

van 12 hoornen, zoo wordt die met 8 zonucschcrmcn behangen, terwijl

er 4 vooruit gedragen worden, Bij een lijkkoets van 8 boonren heeft

men 6 zonneschermen daarop, en 2 vooruit, bij een lijkkoets van G

hoornen 4 daarop cu 2 vooruit. Is het echter een lijkkoets van 4 boo

men; zoo worden de 4 zonneschermen alle daarop geplaatst, en gaat

er geen vooruit.

Voorts houde men bij de afbeelding van de lijkkoets mijner atlusson

op het oog t dat een lijkkoets van 12 hoornen niet één, maar drie bam

boezen, met wit doek overdekte bamboezen omheiningen heeft. Ein

delijk heeft zulk een 1ijkkoets wel 3 verdiepingen, waarvan de onderste

eu ruimste, bet lijk bevat.

lloe groot zulk een lijkkoets zij, is die nog dikwerf te klein om de

menigte van menschon te bevatten, die soms wel 30 à 50 personen be

draagt. \VaarJijk geen geringe vracht, zoodat de dragers, vooral wan

neer de begraafplaats niet zeer nabi] is t elkander gedurig moeton

aflossen.

Voor den geringcn inlander bezigt men geen lijkkoets, maar alleen

een' eenvoudige draagbaar met twee boornen t die niet evenals de eerst

besproken lijkkoets van boven met doek overdekt is. Hierop wordt het

lijk in doeken gewikkeld. neêrgelcgd , cn dan met den bamboezen wijd

uitéén gevlochten toestel van Pi. XIII, l?ig. 18, die ook in de lijk.

koets gebezigd wordt J overdekt.

Die bamboezen toestel vervalt, indien het lijk in eene kist gelegd en

zoo per lijkkoets grafwaarts gebragt wordt, Van zulk cene kist wordt

soms maar gebruik gemaakt, om het lijk meê naar de l5cgraafplaats te

brengen t waar het er vervolgens uitgenomen en op de gc\vone wijze

begraven wordt, Doch meestal bedient men zich dan slechts van rlic

kist. t wanneer de eigenl ijke begrafenis tengevolge van ornstaudighcdcn ,

bij voorbeeld van\vcgc de afwezigheid van bctrokkingon , eerst na gc~-
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ruimen tijd kan plaats hebben. De kist wordt in dat geval met aarde

gevuld en het lijk' als het ware daarin begraven. Vervolgens wordt do

kist in een ruime bamboezen loods tegenover het paleis bewaard, totdat

de tijd der ware begrafenis aanbreekt. Dewijl alsdan het lijk ge\voonlijk

reeds tot ontbinding overgegaan is, wordt het tegelijk met die kist in

tien grafkuil neêrgelaten.

Bij het digtmaken van zoo'n kist wachte men zich wel, om koperen

of ijzeren spijkers te bezigen. 'Vie zich zoo iets vermeten mogt te doen,

zou hier namaals Z\Va31' gestraft worden. Daarom bedient men zich van

houten spijkers, of nog.liever bindt men kist en deksel eenvoudig zamen

met drie banden van gespleten' rotting. 'Van,rinbet misdadige eigen

lijk gelegen zij, durf ik niet te beslissen. Welligt zou dit digtma

ken met metalen spijkers J in stede van houten spijkers of rotting

banden I den overJedene ten jongsten dage belemmeren, om uit de kist

op te staan, evenals hij wien men bij de begrafenis verzuimd heeft

om de banden van het lijkkleed los Ie maken, dientengevolge, gelijk

wij boven zagen, in eeuwigheid zou blijven rondwentelen , zoolang

totdat zich iemand over hem ontfermt door hem van die banden te

bevrijden.

Indien nu eindelijk het oogenhlik der begrafenis aangebroken is,

wordt het lijk op een' bamboezen ligplaats (panroc-panroeng) gelegd

en over een' witten looper (taloetoe), dien men tot onder aan den trap

uitgespreid heeft, uaar buiten gedragen. Hierbij neemt men echter

niet den gewoncn weg, maar opent meu tot dat einde het zoogenaamde

pseudo-venster (Boeg. ttUlSngttng-sála,Mak, tont3;;goi9.,ála),zijnde ecu

langwerpigcenster, dat bij gelijke gelegenheid tot deur kan ingerigt

worden, Ook worden de leuningen van den daarvóór aangebragten

trap) en de beide palen onder aan den voet daarvan met wit katoen

bekleed (179). 'Maar wat daarbij vooral opmerking verdient, is, dat

men het lijk met het hoofd vooruit den trap afdraagt. Het is alsofmen

zeggen wilde: de ontslapene loopt niet meer als de levenden; bij wil
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ulcts meer van de wereld weten t hij denk t slechts aan God en ~f0

hamrned (180).

Deneden gekomen, ph~atst men het lijk met de bamboezen ligplaats
•er onder en den gevlochten toestel (PI. XIII, Fig. 18), gelijk ook het

draagbaar verhemelte van zijde of dergelijke stof (l!llocng), er boven,

midden op de lijkkoets, tenzij men zich van de boven beschreven kist

bcdiene , en die dan voor kort of lang, al naar gelang van de omstan ..

c1ighcdenin de loods vóór het paleis neêrzette.

Die lijkkoets nu heeft men vooraf reeds gewijd, door daarvóór en

achter cent buffel te slagten , en haar van beide zijden met het bloed

daarvan te besprongen.

En dewijl er dus niets meer is, dat het overbrengen van het stof

felijk overschot naar de laatste rustplaats tegen zou kunnen houden,

nemen alle voorname prinsen die tot de naaste familie van den over

ledene bchoeren op de lijkkoets t of welligt juister slcllaadje , plaats.

Tegelijkertijd bevinden zich daarop verscheidene vrouwen met was

kaarsen, doch die thans als zinnebeelden des doods niet aangestoken

mogen worden, alsmede andere met s{/iiJ1á'S,eene soort van ronde

roede waaijcrs, Van de zonneschermen werd reeds boven gesproken;

thans heb ik nog te gewagen van de twee groote schotcl~ gevuld met

onder elkander gemengde geroosterde rijst en dubbcltjos, waarmede de

menigte voortdurend bestrooid wordt , en wel zoo dat de voorrand 011-

. geveer op is, wanneer men het kerkhof bereikt.

Eindelijk ziet men daarop ln81111eomet uitgetrokken lans en zweep

slaan, om de noodige orders te geven en krachtdadig tussohcn beiden

te treden, wanneer bij zoo groeten oploop van menschon de veiligheid

van personen door amok als anderzins bedreigd wordt,

Die zoo vol geladen stollandje bevat nog slechts cen klein geclp(~Hc

van al hetgeen lot een' vorstelijken lijkst.oet behoort.

~oo worden hij voorbeeld gewoonlijk vooruit.gedragen:

)ft. tic zoogcnaumdobamboezen hemeltoortsen,{~~~o.lfifigi , wnarvun
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l11CI1 eeue afbeelding vindt in de ethnographischc atlassen (1)1.IX J

14'ig.7), doch vooral niet aangestoken J

2°. de vaandels J

3°. de boven besproken' zonneschermen,

4°. de vorstelijke staatsielans en schild (PI. VIII, Fig. 9),

5°. de groote steenen potten (baloêboe) met water,

6°. de bakken met welriekende bloemen en pandaiigbladen,

7°. de aiJiijJá'sof waaijera,

8°. een zestien-tal groote inlandschc kaarsen (Boeg. opi;jála of

pdlláiiU-lJatólIJo),doch ook wederom niet aangestoken.

Al deze VOOf\\·erpcnzijn geheel of gedeeltelijk met wit katoen

bekleed.

Achter de lijkkoets ziet men ook groote inlandschc knarsen t potten

met water, bakken met blocmen, doch vooral ook te midden eencr

grooto menigte van menschon van allerlei stand en sekse verscheidene

priesters die de onder den naam van at/cirttaltalélé of a8ámäold-ltoa!JJuJ

en ~[kir[.8'L;;Pá (181) bekende lofzangen ter eere van Allah en Moham

Bleu opdreunen.

Tevens laat zich van tijd tot tijd het geween der vrouwen die bij

den over~cdene in dienst waren vernemen J hetgeen echter ook hier niet

altoos als een bewijs van waarachtige droefheid te beschouwen is, want

maar al te dikwerf wordt dit geween door gepraat en gelach vervangen.

Doch niet enkel van achteren CH van voren maar ook aan regter- en

linkerzijde bespeurt men een gedrang en geraas, niet enkel van voet

gangers J maar ook van ruiters en draagkoetsen, zoodat het werkelijk

te venvonderen is, dat er bij zoo'n vorstelijke begrafenis slechts nu en

dan oenig ongeluk plaats vindt.

Dat bij zooveel rumoer de boozogeesten niet meer weten, waar zich

te wenden of te koereuJ laat zich zeer goed begrijpen. Geen wonder

alzoo , dat een ieder die aan den weg woont, waar zulk een lijkstoet

voorbijgaatJ groot gevaar loopt van door die lcclijkc gasten bezocht te
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worden. Men doet dus best, met aan de poort van zijn erf wat zout.

te branden, want de booze geesten, die over het nlgetnceu nog al

zenuwachtig van aard zijn, blijven dan uit vrees voor het daardoor

veroorzaakte geknap op een' eerbiedigen afstarul.

Inmiddels trekt de vorstelijke lijkstaatsie te midden van al ..lat ge

schreeuwen geraas al verder en verder grafwaarts. Gelukkig wanneer

het kerkhof maar niet te verre verwijderd is, want die arme dragers

hoe groot ook in getaJ, en hoe d ikworf ook afgelost, hebben alles be ...

halve een' gcmukkelijke taak"

En toch marakt men nog wel eens een' omweg t ten einde zooveel

mogelijk het overtrekken van rivieren te vermijden, vermits zulks

steeds nls minder verkieslijk beschouwd wordt t want ofschoon de

krokodil volgens den inlander zeer na aan het menselidom ver,vant

zij t weten de Boegiuezen en Mnkassarcn zeer goed, dat onder de kro

kodillen, evenals onder de meusehen , zeer ontaarde wezens grvon<1en

worden , die zich wel eens zouden kunnen verstouten om hel lijk van

den o'ver)ede~,e of één van diens betrekkingen naar den afgronà meê

te slepen.

Zie], men zich dus g-enoopt, om het lijk over cene rivier waar veel

krokodillen zijn, te vervoeren, zoo tracht men daar de edele familie te

vriend te houden door haar een stuk goud ter zwaarte van 4 uttné-pitjcs

(of pitjes van de vrucht der AlintusoJ18Kall.ltiLi11,n.),twee reyaal ofJ 4·

en één hakmes te offeren.

\Vanneer men eindelijk, hetzij na langen of korten tijd, aan de

hegraafplaate gekomen is, wordt het lijk van de lijkkoets genomen,

om , nadat de banden van hetzelve losgemaakt zijn, naar het graf ge...

clragen te worden, dat evenals bij ons reeds VUil te VOI"cnbehoorl ijk

gegraven is. De wijze echter wnarop dit laatste gewoonlijk ge~chicdt

verschilt veel van de onze"

Nadat men eerst ecu' kuil gegl'avcn heeft ter diepte van 3:_2 hij

eenc breedte van 1.5 en ecne lengte van 3 Ned. CI1CH, holt. men dien
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op den bodem aan (Je westzijde ter hoogte van :!:-~- bij eene breedte

van i Ned. el uit.

In dit uitgehold gedeelte wordt dan het lijk als een' Iade ingescho

ven, en wel zoo, dat het op de regterzijde , met het aangezigt naar het

westen en alzoo naar den kant van het heilige Mekka, met het hoofd

nnar het Noorden en met den linkerschouder boven, komt te liggen.

Daarna legt men een weinig aarde op mond t Deusen oogen van den

overledene, om hem te herinneren. dat hij van de aarde is, en thans

tot de aarde terugkeert. en vervolgens wordt tegen den rug van het lijk

een' zware plank geplaatst, die de geheeJe lengte van het graf beslaat,

zoodat dit geheel gesloten is) en er verder geen, aarde op het lijk kan

vallen. Die plank (Boeg. pdpáii9ta.mOte)draagt onder Makassaren den

van de Maleijers ontleenden naam van dinding-á1/eré,zooveel als be..

8ckut,el tegennetilldringen»a» ket water.

Soms wordt de grafkuil niet, op bovengemelde wijze,· maar geheel

zooals bij 0118 gegraven» en in dat geval bedient men zich niet van

dezen plank, maar van een' soort van langwerpig houten deksel t dat

hij Makasearen en Boeginezen onder den naam van kitdjang.roé;;poe

bekend is.,

\Vordt het lijk, hetgeen echter zelden het geval is, in een kist be

gr,avcn, zoo heeft men natuurlijk noch plank noch deksel van noode ,

tenzij die kist alleen mogt dienen, om het Jijk meê naar de laatste

rustplaats te brengen.

In dat geval wordt die ledige kist na de begrafenis boven op het

graf geplaatst. Vraagt men den inlander naar de reden hiervan, zoo

bekomt men soms ten antwoord t dat de ontslapene welligt verkiezen

mogt , om daarvan later bij de reize naar den Hemel gebruik te maken,

dewijl zulk een' kist evenzeer als die plank en dat deksel zeer geschikt

is t om bij dezen togt op te gaan zitten.

Doch hetzij men van deze kist. dan wel van plank of deksel ge

bruik make, men verzuimt nooit, om na het neêrlntcn daarvau , door



144

twee priesters de boven vermelde woorden van de lJaiifJof oproepillgtot

"'etgehedin de moskee te laten opzeggen.

Na afloop hiervan wordt dan de grafkuil met aarde gevuld en aan

gcstanlpt.

Vervolgcus spreken bij ecu' begrafenis van den Hoofdvorst VRn

Locwoc, de Öpoe-Balirûnte en Opoe Patoêliróc, hvéé der voorname

prinsen, met luider stomme aldus: "overJeden zijt gij, 0 vorst t (waarbij

dan de naam van dien vorst vermeld wordt), maar de koninklijke waar

digheid hebt gij niet mede geuomcn in bet graf) evenmin als U\V'

onderhoerigen. Ook blijven Oost- en lVeshnoeson elkander voortdu

rend afwisselen, m. a. woorden: de Westmoesou zal ons rijst J de

Oostmoesou zal ons zout aanbrengen. NN (de naam van den opvolger)

vervangt u in de regering des lands en krijgt thans in handen al wat

gij op narde achterlaat."

Hiermede is de taak van den Öpoe...Balirànte en den Opoo-Patoêlli·óc

afgedaan, cn thans komt weder de beurt aan den Opperpriester, die)

nan de oostzijde van 't, graf gezeten, de zoogenaamde talàklllg CtArab,

talqtn) moet lezen, welke hoofdzakelijk dient, om den overledene te

leeren wat hij te antwoorden heeft aan de engelen Mocnkar en Nak))',

wanneer die straks in het graf zullen nederdalen, om hem omtrent zijn

geloof en zijne handelingen gedurende de dagen des levens te onder

\'ragen, gelijk men bij voorbeeld lezen kan in Laue's Account of the

mauncrs and customs of tbc modern Egyptialls (Londen 1846), Lll ,

bI. 166 vlgg. Men verg, ook mijn Kort vcrsl. van Mak. en Boeg.

handschr., u 16, N°. 45.

Na het lezen der laláktllf} worden gewoonlijk onder de aanwezige

menigte cenige pasid&kka'lJof aalmoeeen rondgedeeld; die, zooals de

Inlander het uitdrukt t op die manier als 't ware met den ontslapene

in tien grafkuil nederdalen, en hem daar tol passerduiten verstrek ..

ken (182),

,roorts worden boven op het graf van tien koning van Lrtcwóc twee
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van boven ronde of hoekige paaltjes geplant J het een aan het hoofden-,

het ander aan bet voeten ..einde (Boeg. mésa, Mak. mélaii§,Mal. mèsan,

het Pers. Il~än). Geringe Loê,vóesche mannen bekomen slechts één

zoo'n paaltje boven het hoofdeneinde van hun graf tl tenvijl de vrouwen

van Loewoe, onverschillig van wat stand of rang er steeds 2 op hun

graf hebben, doch die plat-langwerpig zijn. Zoo is het ook in de Ma..

kassaarsche landen, doch in Bêne cn 'Vadjóis het juist omgekeerd.

Daar plaatst men Loven het graf eener vrouw 1 paaltje en boven dat

van een man steeds 2 stuks. lu dit laatste geval zou men de gewoonte
"""'- ~

der vrouwen om één vracht boven op het hoofd (Boeg. fnanjtjÓt!djoe/if)),

en die der mannen om twee vrachten tegelijk over één van de schon..

ders (Boeg. máléliijJá)te dragen, tot voorbeeld Deinen.

Behalve deze paaltjes plant men ook op hel graf twee korfjes elk

met een -van boven gespleten' bamboezen steel, ten einde daarin doepa

of barst te branden (l\Iak. en Boeg. tómpoiiJ..tómpong,Boeg. láwá.láwa').

Deze paaltjes en korfjes. of liever het gansoho graf, omgeeft men

met een langwerpig vierkant, zoo het de begraafplaats van een' vorst of

ander voornaam persoon geldt, van steenen (Boeg. pilloe-pJlloe, Mak.

pálloe-pálloe), anders van heele bamboezen) die vlak naast elkander in

den grond geplant, en door middel van een lang stuk bamboes, welk

men daar doorheen steekt) tezamen verbonden zijn (Boeg. paf,aZl,ttoé,

Mak. taloétoé). Soms worden ook wel de bamboezen van de boven be..

schreven' lijkkoets gebezigd, om eene omheining voor bet graf van

te maken.

Vervolgens wordt het gewijde water uit de steenen potten die vóór

de lijkkoets uit gedragen werden, door een' priester over het ganschc \

graf uitgestort, te beginnen van het hoofdeneinde en zoo voortgaande

lot het voeteneinde.

Eindelijk wordt er een van pandniigblaêren cn molattiehlocmcn

vervaardigd net over het graf uitgespreid, tcnvijl men de grafpaaltjes

elk met cent blocmonkrans omhangt.

10



Ook verzuimt men niet t om een' kokosnoot hoven het graf door

luidden ie houwen , en het eene stuk daarvan boven het hoofdeneinde

te begraven. 'Yannecr dat stuk dan daar een' dag of drie onder den

grond gelegen, en alzoo , gelijk het heet, met den overledene één ge

worden is t wordt het door de achterblijvende betrekkingen gegeten,

en dient aldus, om den band tusschen hen cn den afgestorvene als 't

ware te verslinden of te vernietigen en zoodoende te voorkomen, dat

diens geest op aarde rondwarende hunne rust verstore.

Tot betzelfde doel wordt ook wel voor een dag of drie een

stuk gember boven het hoordeneinde van een lijk begraven.

Zulks heet dan in 110tBoeg. en Mak. zooveel als: een middel tot

verhreking van deu hal&dtU.!3c/t('n eelt' oJge8lorveneen diens nagelaten.'

betrekkingen (183).

Een ander middel van dien aard, hetwelk in sommige streken

vooral toegepast wordt , wanneer de overledene nog zeer jonge kinde

ren achterlaat, bestaat, in de zoogenaamde bdkol/j (Boeg.) of katu;p(J.

(l\{ak.) (liet l\la1. katiiëpat) van zekeren TowalóiiToiifj(Boeg.) of ~l'oewa-
•

lónroiig(Mak.), een' wijze, die in overoude tijden, lang vóór de invoering

van bet Islamisme op Celebes, zou geleefd hebben, en later als de VOO1"..

naamste , of wel het hoofd , der afgestorvenen schijnt beschouwd te zijn.

Uij zulke katoepats van Towalollrollg denke men dan aan peperkuisjes

voorde katöëpat,zonder rijst er in. Deze worden t na drie dagen op het

graf gelegen te hebben, huiswaarts gebragt, en gebezigd om in water

gedoopt, de kinderen van den overledene mede te besprenkelen.

Het aanbieden dezer leêgc peperhuisjes aa II de afgestorvcnen, geeft

te kennen, dat zij voor hunne herinnering geen voedsel meer van de

achterblijvondc kinderen moeten verlangen, met andere woorden , dat

zij de achterblijvenae kinderen thans vergeten, en heil na hun verschei..

clen niet door geestverschijningen moeten verontrusten.

lIet met water besprenkelen der kinderen door middel van die lcêgc

peperhuisjes welke drie dagen en nachten op de graven der afgestol"-
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venen gelegen hebben, doelt dan wcderkeerig hierop, da1 er voortaan

niets is, wat hen met die afgestorvenen verbindt.

]~n thans genoeg hierover.

Nadat men den bamhoezen toestel, waaronder het lijk gelegenheeft,

op het graf gezet, en over hetzelve een verhemelte met gordijnen op..

gcrigt heeft, bouwt UIen eene soort van kleine bamboezen loods, die

het graf geheel insluit .. en dient om de priesters I welke een' geruimen

tijd dag en nacht daar komen bidden. te beschutten.

Op eenigen afstand hiervan verrijst een' grooter loods, waar ge·

kookt en gebraden wordt voor die priesters.

Van de begrafenis te huis komende, vindt men reeds den witten

locper opgerold, en het doek waarmede de leuningen van den trap

cn de palen onder aan den voet van den trap bekleed waren, af..

genomen.

Ook heeft men de kleêreu van den overledene) die hij in clcdagen

zijner ziekte tot aan zijn' dood toe droeg, naar beneden gebragt om

te wasschcn.

Voorts is er in do receptie-zaal vóór het middenbeschot eene soort

van praalbed gemaakt , dat van boven in de lengte onder het verhe

melte een bamboes heeft, waaraan men die kleeren zoodra zij gedroogd

zijn ,ophangt voor 3, 7 ja soms tot 40 dagen toe.

Ook doen de priesters daar op vnstgestelde tijden gebeden voor het

heil van den afgestorvene (184).

Doch niet slechts te huis maar nog veelmeer daar buiten bij het

graf', of in de loods tegenover het paleis, zoo len minste de kist, die

het stoffelijk overschot van den overledene bevat, zich daar nog be..

vindt, worden dagelijks gebeden voor den dierbaren afgestorvene he

melwaarts opgezonden.

Inzonderheid geschiedt dit op den 3d~U, 7den, 40 l le ll eu 100'lOIl dag

na de begrafenis t of nederlcfJgillfJin de lij/deist (185), doch ook wel op

den lOdnn, 20 51en
, 30 slen

, 50 SlCII
, GOstcu

, 7Uslen
, sostenen 90 ' teo dag (186).

10 •
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Doch de Boeginezcu en Makasearen zijn "00ra1 ook de leer tocge..

UUUtl, dal de mcusch aan geestelijk voedsel alleen niet genoeg heeft,

weshalve men zelfs den overledene bij dergelijke gelegenheid spijs en

drank vóórzet. Ook moet daarbij voor de gasten, waartoe inzonderheid

de priesters behoorcn t terdege gezorgd worden.

Zoo worden aan het flor van Loêwóe voor de vier eerstgenoemde

dagen 2 zwarte buffels i 3 schapen) 3 geiten en 20 kippen gcslagt. Ook

is er overvloed van visch.

Daarbij reikt men 80 reyaal of I 160 aan aalmoezen uit voor die

arme priesters, welke in de dagen van vorstelijken rouw zich zoo bij..

zonder in te spannen hebben J want belralve de Arabische gebeden, die

zij voor te lezen hebben, moeten zij ook de loflangen ter cere van

Allah en Mohammed bij het graf van den ontslapen' vorst nanheflen,

wel te verstaan die welke onder den naam van s[lei,{laltalillé of asámäo

lá-ko,á.nlibekend zijn) en ook 8ilti,.{-s~;;j)fé heeten naar de 2 x 8 ,inl"

pá'a of ronde roode toaaijer«,welke men bij het opdreunen, want sin

gen ~ag men het waarlijk niet noemen t dier lofzangen in de hand

houdt (187).

Gelukkig dus, dat hen bij zooveel vermoeijenis des gecstes , behalve

het opgenoemde, ten minste nog één klein voordeeltje wacht, zoonis

hieronder zal kunnen blijken uit hetgeen ik verd~r van de bij deze ge

beden gebruikelijke plegtigheden heb mede te declen.

Nanuwelijks heeft men zich om het graf van den vorst geschaard J

of daar naderen vier groote zonneschermen. Één daarvan wordt gehou

den boven een over het graf uit te spreiden net van melattieblocmcu

en pandaûg-blaêrcn, dat men als één bloem beschouwende met den

naam van fJroolebloem bestempelt (188).

Een tweede zonnescherm overschaduwt een' bak met losse bloemen

en pandanghlaéren, die in tegenstelling van dat net kleine bloemen

(lJoêi;gahaf/Joé)genoemd worden.

De twee nnrlere zonneschermen dienen elk tot beschutting van een
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groeten steenon pot met water, waarvan men gebruik maakt tot be

sproeijing van bloemen en graf.

Dat alles nu gaat alweder vergezeld van een zitveren presenteerblad

met de zoo onmisbare sierih en toebehooren (189). En onder op den

bodem van dat blad liggen twee reyaal of f 4, ten minste bij de be

~rafenis van een' voornaam vorst, anders slechts de helft.

Dit geld heet naar die bloemen in het Boegincesch: lis/i-bol!iUja,

lett.: rJulaclvan bloemen(190), en is bestemd voor hem die gebeden

over die bloemen uitspreekt, De betel met toebchoeren wordt onder

al de priesters verdeeld.

Wanneer later de rijst In et al de toespijzen van buffel-, schapen- en

geitenvleesch, visch , enz., ten behoeve van de priesters opgedragen

wordt, gaat ook deze bezending van een zilveren presenteerblad met

sierih en hetzelfde bedrag in geld vergezeld. Alleenlijk is het onder

scheid, dat het laatste nu ltsd-iniînre, leU. vulsel van rijst, beet, en aan

den priester die gebeden over de rijst uitgesproken heeft, terband

gesteld wordt. De sicrih op het presenteerblad wordt weder tevenals

boven t verdeeld.

Op de minder voorname gedenkdagen van 's vorsten overlijden,

teweten den lOden, 20 81en
, 30 ste\ 50 8len, 60'len, 70 sten• sosten en 90 sten

dag..na het begraven of nederleggen in de lijkkist is alles op minder

schaal ingcrigt. Zoo neemt men bij voorbeeld van de buflels, schapen

en geiten slechts één stuk van ieder' soort. Zoo in stede van 8U royaal

voor aalmoezen, slechts 40 royaal. Zoo in plaats van ] 6 ronde roode

waaijers slechts 8.

Ook blijft {Jesprei van bloemen achterwege, en stelt men zich tevrc...

den met het strooijen van bloemen over het graf.

Eindelijk ligt op de zilveren presenteerbladen met sierih voor hen

die gebeden uitspreken over bloemen en rijst slechts de bolft van 1>0

vengenoemde som gelds,

Dat UIen zich bij het overlijden van zeer jonge kinderen I en ook.
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van volwassenen, wanneer zij tot de armen en behoeftigen der aarde

behoorcu t veel minder ja bijna geen' onkosten gettoast t behoeft ter

naauwcrnood herinnerd te worden. De Boeginecs bezi~t clan ook van

dergelijke begrafenis een' uitdrukking , die letterlijk te kennen geeft.t

dat alles in ecn' oogsublik afloopt, als een 8ckad'1.10voorhijgaatCl!)1).

Ook is er dan van uiterlijken rouw zoo goed als geen' sprake.

Trouwene zelfs in rijken als Bûnc I 80ppefig cn ,\'-û.J]C),alsmede

SidêfircUg en Gêwn, bespeurt men ook in de gegoede standen weinig

daarvau.

Dit is bijna alleen dan het geval t wanneer de koning of koningin

van bet. land overleden is.

Doch meer dan crgens anders op Zuid-Celebes wordt er nog hellen

in Loewoc zwaar .gcrouwd , als de hoofdvorst van het rijk gcstorven is.

\Tall regeringswege wordt dan alom de rouw afgekondigd. En hier

mede wordt verlangd , dat men zooveel mogelijk ZW31'tC kleêreu drllge)

en de ztoarle asepoelcc-rijst of bruine sago etc. Om zich het haar te

kammen t en längier of zeepschors t alsmede olie, te gebruiken t ware

grootc zonde.

Zoo men witte kemphanen hebbe , mogen die niet te voorschijn komen.

Zelfs het gekraai der hanen mag niet in de nabijheid van het paleis

"C111010cnworden , evenrui 11 als liet stampen der padie. '

Ook wachtc men zich om markt te houden in de aangrenzende

kampoîîg's.

En 0 wee! wie binnen de omheining van het paleis zich verstouten

durft om eenigzins luidruchtig te spreken of zelfs maar zijn gezigt tot

lagehen Io vertrek ken!

Dat de prinsen van het Hof in die dagen geen pantalon dragen

mogen, maar slechts ecne sarong of doek om oemiddel slaan I en onder

de boenen doorhalen (Boeg. soe~illi, Mak. hiira..bdra lJQsámóaii'fj),

terwijl zij ook de anders steeds onafscheidelijke kris moeten ~ncggell,

(Hl is niets bijzoudors, want zulks tren men overal op Zuid-Celebes aan.
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Zoo ook, dat de vrouwen in de dagen van rouw, wanneer zij loopeu,

de sarong over het hoofd 'trekken (Mak. en Boeg. máóómotï.fJ).Vandaar,

(lat bet ook zeer verkeerd (Boeg. perlltáliJ Mak. ka88ipálli)is, 'om wan

neer men niet in den rouw is, op die \vijze ergens binnen te komen.

De vrouw die zulks doet loopt daardoor groot gevaar van spoedig een

sterfgeval in haar eigen familie of die van degenen aan wie zij een he

,zoek breng-t. te doen plaats hebben.

'\' at echter nog meer afkeuring verdient, is, om de schulden van

i"lll<Lnd ~I)t wieu wij, in naauwe betrekking staan, nie't gedurende den

rouwtijd te betalen; want bij gebreke daarvan moeten die schulden in

goede werken (Boeg. en Mak. ánla/Á, het Arab, 'amal) v~n den over

ledene voldaan worden" En zoo die goede werken .nict toereikend zijn;

is hij verpligt, om , naar gelang van de achtergelaten' schulden bier na

maals een zeker aantal jaren tot rijpaasd van zijnt schuldeischers te

verstrekken.

Daarom beijvere zich een ieder die zijn' betrekkingen Iief'heeft , om

hen voor zulk een hard lot te bewaren; doch hij make spoed, want

zelfs in Loêwóe duurt de rouwtijd veel minder lang dan ten onzent.

Als de vorst van dat rijk overleden )s. wordt er binnen de omheining

'fan de hoofdplaats 100, door het volk van Loewoe 40, en door de

leenmannen van dat rijk 20 dagen gerouwd.

Den honderdsten dag na de begrafenis komen dus de priesters voor

bet laatst bij het graf van den overledene tezamen ~ en hiermede neemt

dan ook die sombere rouw voor goed een einde.

Geen wonder, dat de inlander dien laatsten dag van gebed en rouw,

welke met zoo groot verlongen tegemoet gezien werd , op luisterrijke

wijze viert, om daarna weldra tot zijn' gewone bezigheden terug te

koeren t en te luidden van dobbelspel Cl~ haueuvechterij alle droevige

gedachten te laten varen.

Ook ik 1{~g thans de pen neder J om mij wederom tot anderen arbeid

te spoeden.
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(1) Vcrgel. over de apinfeealetAMakaee. Woordenboek, bl, 267,

kol. I, reg. 11 v, o. op: tákka N°. 2, en hl. 112. kol. 1) reg. 1, op:

pá;;:jt]a N°. 1 t alsmede u 572) kol. 1) reg. 5) op: att,loN°. 1; over

de oOfJsifeeale1tBoegin. Woordcnb., hl. 393 t kol. I, reg. 7t op: dl1Ildaiï!Î.

(2) Men vergeL 't Boeg. 1nakoéri:rli'i'l1aaópp,;tákkinna t in miju

Doeg. 'Yoonlenb. op: sÓjJpáN°. 2, bI. 685.

(3) Die koopprijs heet dun in het Doeginccsch: ówa'ïU·paiJtfé,d. Î.:

fJeld tot verltefjinfl (van rang), of: Jlli.tlára J Û. i.: bloedprijs; of: geld

tot rcrtccrvi'Jtgvan edelerbloed,

(4) Vcrgel. Boeg. Woordenb, op: óppóN°. 2, u 791, koL r.
(5) Mát1[llnabeteekent in het Boegin. en Maknss.: verlal1gell,)be-

!leeren.

(G) Padai/lóbeteekent in het Bocgin.: tezamenof 'lcederkeerifJgene·

geil Zijll.

D 1 k I · 1 D' II-.J ~ A" A"(7) eze gcse.lcn en iceteu In let OCgUl.: pat;aura manoe-manoe

cIljJQaiUQ of paai/;ó-áda.Vergel. Bocgin. Woorden b, op: mánoé,bI. 25] ,

doch vooral bl. 252, kol. 1, reg, 8 vlgg., en op: td-,ïrá)drukke/I, »ast

drukken, Joel"hlijvell, bl, 342) kol, 2, reg. 14 vlgg., alsmede op: s{!Jó,

binden, hl 720, kol. 2, reg. 10 vvo., en bl, 818, kol. 1, reg. 9.

Volgens sommigen heeft men hier hetzelfde als hetgeen onder de

Maknesaren ']ingA'iil'ragenoemd wordt. Anderen beweren danrente

~.~n J dat die 'lilidkárrapas gezonden wordt, nadat do jongman het ja ..
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woont ontvangen beeft t of ook wel na bet zeilden van de huwelijksgift.

Vcrgel. Makass. Woordcnb. op: [jingkárra.

(8) Men vergelijke het Boegin. papSttoe-ada en patoemá/iin het

Boegin. Woord., hl. 100, kol. 2, reg. 4 vlgg. op:pJttoe, en bl. 307,

kol. 1, reg. 26 J oIJ: loemdê, Het Makassaarsche paláppoé-kána, ===

bet Doeg. papittoe-áda, wordo in het Makaas. Woordcnb, opgenomen

onder: táppoéN°. 2, hl. 283, kol, 1, reg, 15.

(9) Verg. lloeg. Woord., u. 208, kol. 1, reg. 16 tOp: háli N°. 5.

(10) Men verg. Borg. Woord., bl. 388, kol. 1 J reg. 7 v, 0 .. mápa..

doéppa. en IJL 388. kol. 2, 1".5, papado'èppa,op: dol'PpaN°..2.

(11) Men vergel. Boeg. 'Voord. op: tJoêroeN°. 2, bl. 441 t waar

InCIl ziet, dat zulke oude menschen hier als een pelJóproc,of middel tot

aal.órengingvan gelIJk, te beschouwen zijn.

(12) Men verg. Boeg. 'Vooril. bI. 243 J koL 2.

(13) Men verg. Boeg. \Voord..bI. 393, kol. 1, reg. 1.

(14) Het Boegineesch luidt letterlijk aldus: uroaoe soe-tappêré

- ":'t'dé-to; màoe djtLrocCg-t~fippimoc dé-to , mûoe boeloe-boeloe-moe dé-to."

In deze laatste woorden ligt volgens sommigen een' triviale zinspeling

op de ho"êloe-lá8o,vergel. Boeg. Woord. op: 6oêloeen liûo.

(15) Men verg. Laue's account of the manncrs and customs of the

modern Egyptians, VoL I t bI. 213.

(16)'t Arab. A.~hadoe an Jii iJäha illa Ilähoe, wa-a~ha<loe anna

Mochammadau rasóëloe-llûhi.

(1 7) 't Arab. Bismi llähi. Wal'hamdoe 1i11ähiwaççalätoewassalä

moe alu; millati rnsóêli llähi çallä )]ähoc 'alaihi wasallama, ,waba'dahoe

öëçÏkoenl 'ibäua lIähi \valjäja bilaqwa llähi.

(18) 't Arab. allahoemma çalli 'alii.Moebammadin wa..'alä äli Moe..

hammadin.

(19) Deze openbare inzegening van het huwelijk door den Priester

(Boog, 1Iika..lltlleráfifj) wordt soms later bij gelegenheid van den eersten

eoitus binnen de bedgordijnen door ecu' andere geestelijke plegtigheid
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achtervolgd, waarbij de jonggehuwden elkander onder bet bezigen van

Ambisohe formules ware huwelijkstrouw zweren. Hiervoor bezigt men

tic Arahische benaming van nika-báte;;gof geheime i1/'ZfJ[/ftlin!l des kuwe..

lijks. Verg. Boeg. 'Voord" bI. 180, kol. 2, rr.g. 18. op: háteitfJ,en

bl, 409 , kol. 1, reg. 12.

(20) Verg. mijne verhandeling over de bissoc's, bl. 4, 1. reg. vlgg.

(21) Verg. vcrh, bissoc's, hl. 10, reg. 3 vlgg.

(22) 't Boeg. oenrá't.poÎ'lo,vergeL 't Boeg. Woord. blo 838, kol. 2,

op: oem-i{{.

(23) Deze spijzen zijn bestemd voor de 7 broeders van den man en

de 7 zusters van de vrouw , gelijk ieder mensch zonder onderscheid met

zulk een zevental ter wereld zou komen, Als men nu nuar de namen

dier broeders of zusters vraagt, krijgt men onderscheiden' antwoorden

Jlet meest gc,vonc is dit, dat men hieronder te vcrstaan heeft: het

vruchtwatcr , de nnvclstrcng , de nageboorte. het bloed, eene soort van

vocht , ten deelc rood, ten decle wit, dat zich na de bevalling hij de

kraamzuivering outlast (Boeg. ddra-oele , Mak. ,'ára-oête) en een twee

lingpaar bestaande in een' geest der vooronders in den I-Iemcl en een

rlito van de tot, de krokodillen bchoorende voorouders.

(24) Boidcu , zoowel slavin als bullel , worden in het nocginceseh

bestempeld met een woord , dat letterlijk druppeliu!I ean bloed, van daar :

datgeen, toaar ket bloed der barende »orsüu op druppelt.(Láuikl1.d(tra)he..

teekent.

(25) Voor een' zoon heet de wijze van bespelen der glnrung:lai;;;...

Jjará, voor cene dochter: sdre.

(26) lIet Arabisch luidt aldus: u Allahoe akbar (viermaal] A~hadoe

an la iläha illa l1ähoc (tweemaal}, \Vaä~hadoe anna Moehammaduu

rasoüloc lláhi (tweemaal), hajju a.lä.ççalati (tweemaal), hajja alä 1f~,lühi

(tweemaal), AllÜ.hoeakbar (tweemaal). La iläha illa llähoc.

(27) lIet Arabiseh luidt aldus: qarl qämati ççalätoc.

(28) lIet Arabisch luidt aldus: allahocmma çalli wasnllim Jalü snjji..
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dinä Moe'hammadin wa-alä äli Moehammadin t allahoemma rabba

ha~ihi dda'wati tlämati waççalläti lqäjimati äti sajjidanä Moehammudau

]wasilata \va-faJftIlata \va~~oerfata ,vaudaradJata l'älijata rräfi'atawa

u'athhoc l-maqäma l-ma'hmocda lla&l wa'adtahoe jä çädiqoe l-wa'di.

luna-ka la tocclIlifoe l-mi'äda bi-rn'hmati-ka , ja ar'hama rrä'himina.

(2~) Het Arabisch luidt aldus: akäma-hä llähoe wa-adäma ..lliLt mä

diimati ssamawätoe wa-l-ar(llloe. \YaJ}'al-ni min 'ibädi-ka ççäli"h'ina,

ahla-liû , jä mocqalliba l-qoelóöbi ! fTtabbit qalb'laHï dlni-ka.

(30) Dit afsnijden van de navelstreng (lloeg. rJttá of sáppá lo!ótta,

Mak. pólonu lolóita)geschiedt meestal op een stuk geld (Boeg. pad!,ttd.

lólo). bij voorbeeld op een kwart guluen hij geringe lieden, of op een

goud tientje, wanneer het een vorstelijk of ander aanzienlijk kind is,

terwijl dit geld steeds aan de dokteresse gegeven wordt, Ook bedient

men zieh bij deze gelcgcuheid niet van een mes, maar van een scherp

stuk van het buitenste van ecn bamboes (Boeg. IJaloiZe,Mak. 8aoêle)en

wel liefst van een' bamboezen mast, of ecu' bamboezen trap, om daar ..

mede te zinspelen op den hoegen trap , waartoe men hoopt, dat het

jonggeboren' kind in later' jaren opklimmc.

Bij jongens wordt de navelstreng ook wc) eenvoudig door een' man

afgebeten, cu hiermode dan op een' onverschrokken regt mannelijk

karakter gezinspeeld.

(31) Men "erg. mijne vcrhandeling over de bissoc's, bl. 11, en mijn

Boeg. "Voord., u. 75, kol. I, op: glUá, N°. 3.

(32) Men "erg. Inijne vcrhandeling over de bissoc's, bl, 10 en 11.

alsmede Boeg. 'Voord.) kol. 1, bl. U2» op: poêfi9o,en kol. 1, bl, 280,

op: t§ii9á, N°. 1.

(33) Men verg. Boeg 'Yoord., bI. 441, kol. I, op: iJél·á.

(34.) Men Ycrg. vcrhandeling over de bis~oc's, bl, 5 cn 6.

(35) l\{en verg. 1\Ink.en Boeg, Ethn. AHassen, Pi. XII, }"ig. ;'>0.

(36) ~len verg. ~Iak. en Boeg. Ethn .. Atlassen, Pi. XII, l1ig. 28.

(37) Men verg. Mak. en Boeg. Ethn. Atlaeecn, PI. XII, Fig. 2U.
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(38) ~Ien verg. Boeg. ,V'00 rd., b1. 7 12, kol. l , reg. 7 v, 0., 0 p :

,o1>nná,N°. 1, en bI. 685, kol. 2, reg. 19, op: sóppá, N°. 2"

(39) Ook bij deze operatie neemt de priester weder een weinig bloed

van een' haan, en smeert dit tegen tien penis aan, onder het in het

Arabisch prevelen van de woorden: ((o! Gorll zegen onzen heer Mo

hammed, en de familie van onzen heer Mohammed; o l lIeert zegen en

behoed bern! o! God! zegen en behoed onzen heer l\fohammed cn diens

familie, en diens gezellenI ('t Arabische: allahoemma! çalli ala sajjidi-nû

Moehammadin J wa-alä äli sajjidi-nä Moehammadin , allahocmma I çalli

wn-sallim alaîhi , allahoemmal çalli aJä sajjidi-llä Moehammadin wa

äli-bi wa-ça'hnbi-hi wa-sallim.)"

Daarna wordt het praeputium met een bnmbocsje opgeligt (vcrg.

Mak. en Boeg. Erhn. atlassen, PI. XII, li'ig. 27), en vervolgens tus

schen de beenen van een bamboezen nijptangetje. dat men vlak vóór

den patiënt regtop in den stam van de Musn Paradisiacn gestoken heeft,

gebragt, om door middel van een ringetje, hetwelk men aanhanlt ,

zamcngeknepen (verg. Ethn, Atlas , PI. XII, Fig. 26). en ten slotte mct

een mesje (verg. Ethn. Atlas, PI. XII, Fig. 25) nfgcncden te worden.

Soms bedient men zich dan ook nog van eonige medicijn, om het

bloeden te stuiten. De opperpriester van GÛWI\ bezigde tot dal einde

altoos een' ring met een' robijn, waarvan de eenvoudige aanraking vol.

gens hem voldoende was.

(40) Volgens een' mij gegeven' beschrijving wordt de zaak gewoon

lijk door twee vrouwen afgedaan. De ccue, die achter het meisje zit,

opent zooveel mogelijk het pudcnd.!!-~ ,. en laat daardoor de ~.~~öris een

weinig uitsteken; de andere vrouw die vóór haar zit en altoos cene

dokteresse zijn moet) zou dan een zeer, zeer, klein stukje van de clitoris

afsnijden t slechts zoovcel, dat er eventjes bloed uitkomt; weshalve die

operatic bij de vrouw dan ook zoowel in het Docginccsch als Makas..

sanrsch aangeduid wordt mei een woord, dat slechts nfscltave1tte kennen

geen.(1\fak. káltaitj, Boeg. ktÎllá).
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(41) Dit beet in bet Makassaarsch stki,{. of rále-8á"neiï9en stki,.[.

of ráte-Jjoe'1ll~J verg. Boeg. Woord., ~L G69. kol. 2, op: '{"ir{.

(42) Het Arabisch luidt aldus: lä iläha UIa llähoe, wa-Allähoe

akbar, wa-lillähi I...'hamdoe.

(4.3) Men verg. ook mijn Boeg. \Voord., bl. 403 t kol. 2. op: dd

wang, N°. 1, bl, 739, koJ. 2 J reg. 14, op: 8álli, N°. 4, en IJL 752,

kol. 1, reg. 17, op: 8alálDa.

(44) Verg. Boeg. Woord., 799, kol. 2, reg. 14 v. 0.) en Jaarb,

Celebes 1865 t bI. 143.

(45) Verg. ook Kort Verslag Boeg. en Mak. handschr., u, 17, f.4.

(46) Verg. Boeg. 'Voord., bI. 725, kol, 2, op: atri. N°. 2.

(47) Het Arabisch luidt aldus: "bismi llähi rra'hmäni rra'hlmi,

salämocn qaulan min rabbin rarhlmin, salämoen alä Noe'11Înftl.tala

mina, salämoen alä Ibrahima, salämoen alä Móësä wa-Haröëna , salä

moeu alä äli sajjidi-nä , salämoen alaikoem bi-ma çabartoem , fa-ni'ma

'oqbä ddäri, wa-çallä llähoe alä snjjidi-nä Moe'hammadin , wa..äli-hi,

wa-ça'Imbi-hiwa-sallama,"

(48) Dit is de zoogenaamde 8ikir{-~1laoéloé, verg. Boeg. Woord.).

lil. 669. kol. 2, reg. 14, op: s[kir{, of ráte..maoédoé,verg.1tfak 'Voord.,

blo447, kol. I, reg. 24, op: rdie, N°. 1.

(49) Deze flensjes heeten in bet Makaasaarsch . témpa-lJá!/ang,de

Chinesehe laksa: la8sa. Het eerste worde in het Makassaarsche \i\rOOf

denboek opgenomen onder: têmpa, het tweede onder: lá&,a, N°. 5.

(50) Dit lhá-paloêda warde in het Makassaarsch 'Voordenbock op-
.,A

genomen op: ébá.

(51) Deze hetelriJatheet in het Makassaarsch k6,dó-lékó.Men voege

dit in het Makassaarsch Woordenboek bij op: ,,6..dó,N°. 1.

(52) l\len verg. het Mak. 'Voord., u. 273, kol. 1, reg. 2 V.o., op:

tcMli9koeloé.

(53) "1ten verg, Kort Verslag Mak, en Boeg. handschriften, 1\ t

N°. 46 tot en met 51 ..



(54) Men verg. het Boeginescho na8ipti"kato~ha in het Boeg. 'VooriI.,

bl, 683, kol. 2, reg. 10 v, 0.) op: 8ipf, N°. 1t en het Mak: nafpéki A'fl

tt!eóa,in het l\Iak. 'Voord., bI. 633, kol. I, op: (pé, N°, 1.

(55) Men vcrg. Mak. Woord., hl. 111, ko1. 1, reg. 4, op: pi1láti.

(5G) Verg. vcrzameling van berigten betreffende de Bijbelversprei

ding , XCVI tot en met XCIX.

(57) Verg. Boeg. 'Voord., hl. 145 t kol. 1, reg. G v.o., palilkka

atori!JoZgiJ,op: palákka, en Mak. \Yoord., bI. 107, koL I, reg. 19,

pf1nta8á-patoeriyolólcang,op: pánta8á; Boeg. Woord., bl. 408, kol, 1)

reg. 9 V.o., mápan6-patl, op: nó, N°, 2, en Bocg. \\Toonl., u. 849,
"- A

kol. 1, reg. 17, op: (tnjljd; doch vooral verhand. bissoc's , bl, 25, reg.

] 2 V.o., tot en met bI. 40, reg. H.

(58) Verg. Boeg. 'Voord., bL 150, kol. r , reg. tn, op: poltJáJjo,

N°. I, u. :.!S5, kol. 2, reg. 22, op: dlJi:gál'idtbI. 707, kol. 1, reg. 1G,

op: si!ta{id.

(&~) Verg. ]Joeg. Woord., bI. 172, kol. 1. reg. 5, óol),~oes()é.8iJtang,
""'"'-

op: hOl:110koe8oé.

(GO) Verg. Boeg. 'Voord., bl, 496, kol. 1 J reg, 20, op: ,·tfmWtl,

N°. 1, en 1\fak. \Voord., bI. 483, kol. 1, reg. 13, op: lópoe, N°. l.

(GI) 'Terg. Boeg. 'Voord.) bI. 760, kol. 1, reg. 11 v. 0., op:

:; ( N° (j«usi , .).

(62) Verg. pdsoe, N°. 1, iu hel Boeg. '''oord., u. 151, kol. 2, r. 13.

(H3) Verg. Boeg. '''oord., bl. 456, kol. 1, reg. 12, op: Jjáppi, en

Nlak. 'Voord., bI. 199, kol. 1, reg. 12, op: !J(1,.,.oc80{!,N°. 2; zoo ook

Boeg. Woord., bl, 5I!), kol. 2, reg. 5 v.o., op: '}'ÓfJWO,N°, 2,cn bl, 800,

kol. 1, reg. n, op: á/iijJfl, N°. i.

(64) Verg. Boeg. 'Voord" hl. 2·28, kol. 2, f(~g. 10, /.)(fêlea/;;jJoe

ltiiiifjliJïg,op: {)(;;'wai;g, N°. 1.

(65) Vcr~. 130cg.Woord., hl. ] 13, kol. 2, reg. 23, pop[,Jla{iff-piltalij),

en reg. 30, p0]Jfna/ï1-rákka ri-samoedilc, gelijk ook r(·~. 31, pnpiua/if}-
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(66) Verg. Doeg. Woord., bI. G95, kol. 2, reg. 12, op: simlt,N°. 3.

«(j7) Verg. Boeg. Woord., hl. 10, kol. 2, reg. 12 vv o., op: kihhátîfÎ,

==. het Mak. k66alá, .en bl, 393, kol. 1, reg. 21, op: t{móoló.

(6S) Verg. Boeg. Woord., u. 268, kol. 111reg. 21, op: mál,ll.

(69) Verg. Boeg. "Voord., bL 120, kol. 1, reg. 14, op: petJóenar'iff.

(70) Verg. Boeg. Woord., bL 503, kol. 1, reg. 10, op: rdnie.

(71) Verg. over deze geheime wetenschap mijn Mak. 'Voord.,

hL 673, kol. 2, reg. 5 V.o., op: drang, en Boeg. 'Voord., bl. 372,

kol. 1, reg. 4 V.o., op: t{w{, en bI. 656, kol. 1, reg. 3, op: waw-g,'0.
(72) Verg. het Boeg. tánroé..mé!/OIÎÓin het Boeg. 'Voord., hl. 337,

kol. 2, reg. 6, op: tánroé.

(73) Verg. Boeg. 'Voord., bI. 514, kol. 1, reg. 11 v. 0, op: ,.~

;ïjoelig,en u. 859, kol. 1, reg. 17, op: êroe N°. 1.

(74) Over het Boeg. en Mak. palar[si verg. men het Boeg. 'Vooru.,

bI. 589, kol. 2, reg. 7, op: lárisf.

(75) Vergv Boeg. Woorà., bI. 57, kol. I, reg. 3, op:o&mlniN°.l.

t76) V'erg. ]~oeg. \Voord., bI. 314, .kol. 2, reg. 6 v.o., op: laJûjJá-

udu«

(77) Verg. Boeg. 'Voord., bI. 44-1, kol. 1, reg. 3.

(78) 'Terg. Boeg. Woord., bI. 202, koL 2, reg. 14, op: ha.rl,kká.

(79) Verg. Boeg. 'Voanl., u, 533, kol. 1, reg. 5, op: lóitgga.

(8'0) 'Terg. Boeg. 'Voord., bI. 232, kol. 2, reg. 18.

(81) Verg. Boeg. ';Voord., u. 441, kol. 1, reg. 21, op: tJél'á.

(82) Verg. Boeg. Woord., bI. 33, kol. 2, reg. 111op: kJI'TJ.

(83) Verg. Boeg. \Vooru., bI. 381, kol. 2, reg. 11, nopaldoetoi io..

figátt.oe~rge, op: tdoe N°. 2.

(84) Verg. Boeg. ,~roord., hl, 552, kol. 2, reg. 3 V.o., limó&n:yóJiY,

op: lrmhang.

(85) Verg. Boeg. 'Voord., u. 766, kol. 1, reg. 3 vvo., saolJkaJ'ifj,

op: sáoé N°. 5.

(86) 'Terg. Boeg. \Voord., bI. 101, kol. 2, rrg. 3 vv o., op: peuulli.
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(87) Verg. Mak. 'Vooru., hl. 148, kol. 1, reg. 8, op:paoéICt11'á,en

bl, 3(j~ t kol. 2, reg. 19, op: dá,8a, en Boeg. \Voord., bI. 523, kol. 1,

reg. 10, op: ré.á, en bI. 609, kol. 2 f reg. 11, op: loéwaiiU.

(88) Verg. Boeg. Woord., bL 763, kol. 1, reg. 9, 0ll: sóaóN°. 1.

(89) Verg. Boeg. Woord., bI. 324, kol, 2, reg. 3, op: ládó.

(90) Verg. Mak. "Voord., bL 188, kol, 1, reg. 27, op: ói1raN°. 1,

en Boeg. Woord., hl. 646, kol. 1, reg. 6 v.o .. op: wála.

(91) Verg. Boeg. Woordu u. 606, kol. 1, reg. 25, op: lál0á, N°. 2,

en u. 862, kol. 1, 1. r., op: aróiupafi9,l\lak. 'Vooru., u. 533, koL 1,

reg. 7 , op: láu:aráN°. 2.

(92) Verg. Boeg. Woord., u. 221, kol. 2, reg. 7 v. o. en Mak.

Woord., bl, 216 J kol. 2, reg. 9.

(93) Verg. Ethn. Atlassen, PI. VIII, Fig. 1, letter a, i , c en d.

(94) Over de verschillende soorten van touw zie men llocg. Woord.,

u, 363, kol. 2, reg. 18, op: tóeloé N°. 2.

(95) Onder de netten. die hier niet afgebeeld zijn, behoort vooral

bet in het Boeg. Woord., bL 83, kol. 2, r, 14, op gáë N°. 1 vermelde

] . h «'-.l'-ange VISC net van nza'u'~'jcljo-touw.

(96) Deze toestel heet in het Boegincesch ook pat;giUTé,en in het

Makass, lári ..Zari!laiij/.

(97) Verg. Boeg. 'Voord., bl. 49~, kol. 1 , reg. 7, op; padi;H}ja.

(98) Verg. Boeg. Woord., L1.374, kol. 1, rcg.ll,op: tä;:wa N°. 5.

(99) Verg. Mak. Woord., bI. 482. kol, 1, reg. 5, op: pal,j}{é.

(100) 'Terg. Doeg. 'Voord., u, 501, kol. 1, reg. 17, op: I·Ó/;;jJOJï?Î.

(101) Men verg. mijne Boeg. Chrestomathie, Deel rn, h1. IUG,

reg. 10, u 203, L reg., bl, 204, reg. 3 V.o., u. 205, reg. 13, u. 200,

reg. 5, u. 210, reg. 7, bI. 211, reg. 13, u. 213, reg. 4, u. 214,

reg. 3, u, 248, reg. 19, bI. 250, reg. 19.

(102) Dit heet dan in het Boegineesch: 11ullJótó-risal{ltó-iid,terwijl

het [lelijkeoeld&omllte1ttezamenweddenheet: fJlálJóló-páda.

(103) }\Icn vergelijke hier ook Boeg. \Voord., u. 54:l, kul. 2,



lt. 1

"e~.l5, op: Z;)áN°.l; üllu1.559, ko1.I, reg. 17. op: lim:ift,en

rng. 23, op: palimi:;:.

(104) Zulk een korf heet in het llocgineesch: ,!zkkiJráligof oeroéngü.iïfJ,

in het Makassnarsch: soiijJkóka1ïfj,verg. Ethn. atlassen, Pi. VIII, l~ig. 27.

Van daar die haan genoemd in het Boeg..: mánoé-riyo'kroeiifJ,in het

Mak.: djingaiifJ-nisótifÎkó.

(105) Zulke hanen heeten dan in het Boeginccsch: milnoe-maradt!klf,

in het Mak.: Jjingang-maratléka, v1"~je hoenders.

(lOG) Men vergel. Boeg. \Voord., bl, 760 t kol. 1, reg. 2 v. O. vl~~"

alsmede bI. 135, kol. 1, reg, 4 vvo., op: pál{ N°. 6; u 442, kol. 2,

reg. G vlgg., op: iJdrreN°. 1 en iJdrre-8iwatingi;bI. 42, kol. 2, reg. 10

V.o., op: kaló;;;Ping; u. 179, kol. 1, reg, 7 v.o.,op:htltoe-lápP'[j

blo 297, kol. 1, reg.Il v.o., op: tapide;bl. 355, kol. 2, reg. 14,

op: lÓ"e N°. 3; hl. 890 J kol. 1, reg. 9, op: mángÓfI·óe.alir;';bI. 422,

kol. 2 t reg. 20, op: iJfprt;hl. 760, kol. 2, reg. 3, op: jJÓlO-llr.~S{,
I.~( f A;~:'

lrlbht-8l88 1 , 0 : ana-stss».

Voorts voege men in het Boegin. Woordenb. op: siasf N°. 6, het

volgende bij: s"fas{.óoewáJja,een haneschub onder den poot. - Men

heeft ook hancschubbcn beneden on boven de natuurlijke spoor, eH

daarboven de kleine schubben, genaamd óátoe-Ziiijjt lieert nu een
;, ~ f.... "'-.1 (

haan aan den eenen poot een S&S81 baloe-lan!l".omgeven door zeoet:

zulke sIssf's, aan den anderen poot één ,[asf óátoe-li,i0{, omgeven door
"" I' ~

acht zulke slssiJs; zoo heet die haan máganralnpétat verbastering "au

'Jlflgdfïraiig-pfUa, naar het slaan op een' vorstelijke o~jfafijj, flan do

ecne zijde zeoeu, aan de andero Dekt slagen. Daarop wedt men in Si

dêill'cng káti's, of bij sommen van/lGO (akatioa-to-Sidênreugc). Men
~ ~ ? ~

zegt alzoo. siwûli pitoe lipoeui..dbatoc-langina, siwáli aroewû lipociigi, ,
bû,toc-langina..- D{tiilifJ..mánáï is een klein uitstekend schubje aan de

binnenzijde van één van de twee buitenste der drie voorste teenon (Jjari)

van een' hnnopoot , een weinig heenhangende over de dfJélaiifJ-dóf;la1ÏfÎ,

of het "lies van boven tusschcn de teenen van een' hnncpoot.

11



(L07) Men vcrgel. Boeg. 'Voord., hl. 251 t kol. 2, reg. fit en voege

daarbij nog de volgende hanen: celJákká..má,·owe,vcrbastering van: bák"á..

)J1,iróUJá,zooveel als: overal hákká, dus niet slechts rood aan ieder' »len..

gel, maar ook aan kop, ru!!, staart en borst hebbende. - Afiinoé-latyûda,

een lIJittehaan, en etaart van hek, oogel1,en poolen."

1\lcn vergelijke verder Boeg. Woordenb., bI. 39, kol. 2, reg. 10, op:

,nánoé-AdUán(;,.bI. 43, kol. 2, reg. 3, op: kali!Jáóo,.bI. 105, kol. 1 ,

reg. 19, op: póete; bI. 159, kol. 2, r. 12 V.o., op: óá/(káN°. 4;

hl. 184, kol. 2, r. 21, op: lJ&t{,.hl. 201, kol. 1, op: onérfN°. 2;

bI. 221, kol. 1, r. 1, op: baZihi;bL 214, kol. 1, reg. 18 t op: óoêloe

N°. 1; bI. 225, kol. 2, r. 20, op: boeloetoära; u. 446, kol. 2, r. 2 v.o.,

op: tJfllá; bl, 847, kol. 1, r. G, op: oê0{,. bl, 235 , kol. 1, reg. 4 t

op: tJála-óát·;u. 389, kol. 2, r. 6, op: dlJpóela,.u, 424, kol. 2, r. 12

V.o., op: tJepága; u. 506, kol. 1, r. 3, op: 1-td[;hl. ó48, kol, 2,

l". () v.o., op: ZdppoelifJ,.bI. 570, kol. 2, r. 3, op: lótoiifJ;u. 612,

kol. 2, reg. 8, op: lcwóráng; bI. 644, kol. 1, reg. 23, op: toa

'roéJiPoelij};bI. 843, kol. 1, reg. 13, op: iJjo.

(108) Vergcl. Boegin. Woordenb., bL 799, kol. 1, reg. 1, op:

(109) \Tergcl. Boeg. Woordcnb., hl. 64, kol. 2, reg. 15 v. o, op:

fJiiJfoe.

(110) Verg. Boeg. Woord., hl. 500, kol. 2,1. r., op: tJJálJÓf~loe..ró/jij)e,

dat vergelijkenderwijze ook van hef. krijgllfJemaad onzer helden gebe

zigd wordt,

(111) Vergel. Ethnogr. Atlassen, n. VIII, l~'ig. 30.

(112) Verg-el. Roeg. Woord., bJ. 182, kol. 1, reg. 14 Y. 0., op:

b;1taN°. 1.

(113) Vergel. Boeg. 'Voord. bI. 257, kol. 1, rr,g. 1, op: J}té;iJaiig;

verder hl. 172, kol. 2, reg. 17, op: o&áN°. 1, lett, c ; u. 191, kol. .1,

reg. 21, op: paóárii'oiig;bI. 204, kol. 1, reg. 9, op: ha"átoe; u. 342,

kol. 2, reg. 7, op: patt!Jtrá;u, 355, kol. 2, reg. 13 v.o., op: tûro



N°. 2; bl, 814 t kol. 1 , reg.. 11, op: d"to;;g;bI. 873, kol. 1, reg. 1,

op: llano.
(114) Vergel. Boeg. Woord., bI. 374, kol. .2, reg. 12 V.o., op:

tóeloi.

(115) Vergel. Boeg. Woord., u. 46, kol. 2, reg. 6, op: kówa.

(116) VergeL Boeg. Woord., u, 48, kol, 2, reg. 1, op: kénai.

(117) Vergel. Mak. Woord., hl. 302, koL 2, reg. 22, op: t6,óalá.

(118) Vergel. Ethn. Atlassen, Pl. XIII, }4-'ig.12.

(119) Vergel. het Mak. Woord., bl, 898, k .. 2, in de verklaring van

PI. XIII) Fig. 10, u, 366, kol. 2, reg. 12, op: dára N°. 3; het

Boeg. Woord., bI. 79, kol. I, reg. 21, op: galáiJáng.

(120) Vergel. het Boeg. Woord., bl, 532, kol. 2, reg. 13.

(] 21) Vergel. het Boeg. Woord., bl, 123, kol. 2, reg.. 14 v .. o,

(122) Vergel. het Boeg. ·Woord., bL 728, koL 2, reg. 14, op:

si1reN°. 1.

(123) Vergel. het Boeg. 'Voord., bl. 55, kol. 2, reg. 9 V.o., op:

.'1ámho.

(124) Men vergel. het Boeg. Woord .., bl, 389, kol. 2, reg. 6 v. o.

(125) Vergel. het Boeg. Woord., bI. 182, kol. 2, reg. 5, op: hita

N°. 3..

(~26) Men vergel. vooral het Boeg. Woord., bl..121, kol. 1, reg. 7
I~v.o., op: pó4Je; en het Mak. Woord., bl, 398, kol. 2, reg. 4 v. o.

(127) vergel. het Boeg. Woord., bl, 814, kol. 2, reg. 8 v..0., mápá-

til ~ "A.. lusma: 0 aetoae,op: CH- O.

(128) Verg. het Boeginesche ai!lagappówalig.in het Boeg. ·Woord.,

bl. 65, kol. 2, reg. 1, op: gáppo, en má~tkdj;g, in het Boeg. Woord ..,

bl. 274, kol, 2, reg. 22, op: etk/l1ïó;het Makassaarschc aitappá88ang,in

het Mak. Woord., u. 292, kol. 1, reg. 16, op: táppa88á.

(129) Verg .. het Boeg. taiiijJóétoî,in het Boeg. Woord., bl. 308,

kol. 2, reg. 3 vvo., op: tiinpoeN°. I, het Boeg. gdnpo, in het Boeg..

'Voord., hl. 58, kol. 1, reg. 3, en het Boeg. Jjoêloé, in het Boeg.



'Voord., hl. '~71, kol. 2, reg. (j vv o.; alsmede heL Makassunrschc aifijd.

goeroe, in het Maknss, \\r oord., bl. 404, reg. 9 v.o.; op: d}a[JoerO(1.

(12911
) Verg. het Boeg. Woord., u. 291, kol. 1, rog. 2 v- o., op:

tipá N°. r, en bI. 701, kol. 1, reg. 3 ~ op: si1,;pá;en lVlak.'Voord.,

hl. 557, kol. 2, reg. m, op: sé/i;Pá.

(130) Verg. bet Boeg. Woord., bi. 525, kol. L, reg. 18, op: T,lo;>
""""-

N°" 1, en hl. 583, kol. 2, reg. 16, op: lii11}ljáN°. 3; en het ~fak.

"Voord., blo 179, kol. 2, reg. 13, op: 6óéijoé.

(131) Dit is het Bocginesche hikó-óilcó,verg. het Boeg. Woord.,

hl. 162, kol. 'l , reg.. 4 vo., en het Mnkassaarschcpánji-pn;jiki, van:

jJfl;;jiki,oleermuis.

(132) Dit is het llocgincsche nláháwi-!Jlboi,verg. het llocg. ''''oord.,

hl. 226, kol. 2, reg. 8 V.o., op : bfîwi.

(133) Verg. het Boegincsehe mábof'Ica.homcárija,in het Boeg. "'oon!.,

hl. 230, kol. 2, reg. 10, op: !Joe1cáJja.

(134) Verg. het Boeg, mámáiJang-máiJaiifÎ,in het Boeg. Woonl.,

hl. 256, kol. 1, reg. 9, op: mátJailfJ.

(135) Verg. het Boeg. ,námé!JoliiJ·mé!Jofi:jj,in bet Boeg. Woord.,

hl. 258, kol. 2, reg. 14, op: mé!Jong.

(136) 'Terg. het Doeg. ,nálóJjó-lóJj6, in het Boeg, Woord., bl. 582,

kol. 2, reg. D V.O., op: ldJjó.

(137) Verg, het Boeg. táká0a ...kanjáraiijÎ, in het Boeg. Woord.,

hl. 8,18, kol. 2, reg. 4 V.o., op: a'ijs.ra,ijJ,paard; cn hei Mak. óóe'liaiif)

"rfi!ma1î[jpastipoe, in het Mak. l,roord., hl. 223, kol. 2, reg. 16, op:

boêltang.

" TI ~J~ I. ' IJ. 1. ' """ I t M k -"'.....Ju: ~ -.)1. I(138) Verg. het oeg. 8l/,n;n;O-saKn;O ma/Joe en ie .ax, II0l1l/,,-O-80"f/ff."U

J}ft.ngaifJ,in het Boeg. Woord., hL fin8, kol. 1, reg. 11 V.o., op:

.w1kktJ.

(1 :H~) Verg. hei llocg-. en Mak. kOf!1lrépá,in het Boeg. Woord.,

hl. 2,I" kol. 1 t n~~. G v.o.

(1 /1.0) Vt'-rg-.het J~O(\p:. 11J.r1!Jl1Urf-f/I'iUr;rr(ni!J,In het Boe~. ''''oord.,



u. 75, kol. 1, reg. 19, op: gdlltt N°. 1; en het }Iak. ágitlla-galllirraii9.

in het Mak. Woord., bl, 84, kol. 2, reg. 4, op: gállará.

(141) 'Terg. het Boeg. mátolólang-tolóltnJi'ó,in het Boeg. 'Voor(1.,

hl. 600 t kol. 1, reg. 5, op: lólaii9 N°. 1.

(142) Men verg. het Boeg. en Mak. rttálóiiDga-Zónggain het Boeg.

\Voord., hl. 533, kol, 1, reg. 5, op: lói;gga,soort van reue.

(143) Men verg. het Boeg. fnálópi-lópi, in het Boeg. 'Yoord.,

bl. 546, kol. 1, reg. 14, op: lópi, vaartuÏfJ; en het Mak. áb{se-1Ji.,é!Jafi!/t

van: óiséyoii!J,vaartuig.

(144) Verg. het Mak. toéká-toéká, lelt. b, in het Mak, Woord.,

hL 268, kol. 1, reg. 26, op: toé!cá.ladder.

(145) 'Terg. het Boeg..a8óboe..,ohóe;;g.in bet Boeg. Woord., bl. 691,

kol. 2, reg. 8 V.o., op: só!Joe,veróergen,en het Mak..ái}ókko-ijolrkó

IDa l;g, in het Mak. 'Voord., bl. 383. kol. 1, 1.reg., op: tJdkko, »erberqen.

(146) Verg. het Boeg. 8állo, in hei Boeg. "Voorh., bl. 740, kol. 2,

reg. 3, op: sállo" N°. 4; en bei Mak, ágála-fJaláëng,in het Mak. 'Voord .•

blo 85, kol. 1, reg. 5 v. 0., op: galáèï;g;áIJát]ó, in bet Mak. 'Voord.,

bL 394, kol. 1, reg. 9.

(147) Verg. bet Boeginesche en Mnkassaarsche dénde, in het Boeg.

Woord., hl. 393, kol. 2, reg. JO•

.(148) Verg. h;t Boeg. en Mak. témpa..f5jáwa, in het Boeg. Woord.,

hl. 312, kol. 2, reg. 3, op: té;;lJaN°" 1, klappei".

(149) Men verg. biervoor de Ethnographische Atlassen, })1. XIII,

~'ig'. 13, en het Mak. 'Voord. 1 bl, ä 11, kol. 1, reg. 5, op: lÓ!JaiifJ

lfllJafijj, doch vooral het Boeg. Woorrl., bl. 717 , kol. 2, reg. 22, op:

p~8áJja"!J, waar men niet alleen eenige soorten van vliegers beschreven

vindt, maar tevens zicn kan. op welke wijze dit spel gewoonlijk ge

speeld wordt, Voorts zie D16D insgelijks het Boeg. ,""oord., hl. 885,

kol. 2, reg. 18, op: diiifJo;u. 244, kol. 2, reg. 1, op: m:m,1}1,oé;en

hl. '~Ij:l, kol. 1, reg. 10, op: tU1·aJjoêlláii9.

(150) Ik verwijs hiprhij naar mijne woordenboeken, waarin ik ook



al deze spellen moer of DIÎn uitvoerig beschreven heb. Men zie alzoo

hpt. l~oeg. g;;ljfl-!,hl]aii!J,ous }J/eilen, in het l1ucg. \\' ooul., hl. HL~ t

koL 1, reg. 14, op: !J~/Jali7J, hct,1\lak .. !Jó!JatifJ-!Jó!Jaiiff,in hot Xluk.

\Voord., bl, 77, kol. 2, reg, 8, op: !/()!Iaii?!;het Boeg. Inflpadé,-édói',e{,

het. Mak. dén!-d,!rl, in het l\lak. "rool'd., hl. 367, kol. l, reg. 4, op:

l"Iré N°. 2, het Borg. tJtt{;;pille,het Mak. IJampálle, in het Boeg,

',,"oord., bl, 429, kol. 2, reg. l3 v. 0.; het Boeg. opal]álltûJrárifi,in het

Boeg. 'Voord') bI. 434, kol. 1, reg. 1] v.o., op: IJ~,}l,é, rouddruaijen,

het Boeg. en Mak. lóba{i7i,in het Boeg. Woord., bl. 555, kol. 1, reg. 1;

het Boeg, en Mak. 1Jlápaftt!t in het Boeg. Woord., bl. 811, kol. 1,

rrg. 6 v. 0 , op: rJté,ronddraaijen; het Boeg. en Mak. órlé-ódé, in lH~t.

Boeg, \-Voord., u. 822, kol. 2, rrg. !i v.o., op: ódrJ.

(151) l)it spel heet in h~t l30cg. J]~Je, verg. lwt Bor-g. \\"oonl.,

bl, '~5G, kol. 1, reg. 3 vv o., of Jju;.Y~)á, verg. het Boeg. Woord., bl. (j8·~,

kol. 2, reg. 9 en 5 v. o. De Mukassaar spreekt van á8{pal'á.

(152) 'Terg. het 130eg.\VOOf(l.,bl, 59, kol. 1, reg. 6, op: U!.tt{, het

l1ak. dátttf.

(153) Verg, het Boeg. Woord., bl, 491, kol. 1, reg. 8'JJartppá,

het Mak, pal'{iwt doen breke» op! ,·tppá, N°. 2, ::=:: het Mak. rl~1, breken.

aten zie verder de Boeginesche cn Maknssanrschc spellen met pitten

in beide woordenboeken, als: het Boeg. m(lki!IJftof liet Muk, (lkétJé,in

het Boeg. 'Voord., hl. 24, kol. 2, reg .. lH V.o., het 13or,g.J1tágam-lt]t:,

of nUlgoeUTélJe,bet Mak. áltoendéset dat vooral ook in de dagen van rouw

gcspeelil wordt J verg. het Boeg. ,\r oord 'I bl, G3, kol. 2, reg. 16; het

Boeg. 1}lrUá!i9ga,of het Mak, álálijJUa,in het Boeg. 'Voord., bl. 531)
~

kol. 2. reg. 15 v. 0., op: lii"9Ua;het noeg. málétjé, of het Mak. ádü:J-

loc..dûéZoé, in hel Boeg. 'Voord., hl, 579, kol, 1 t reg. 11 v. O. ) op:

lt:t]é, Nn
• 2.

(154) Verg. het. Boeg. Wonnl., hl. 21, kol. 1, r~g. 5 lt. 0., JJlnkar1liro,

op: ~·ndtÎro.

(1 ;}5) Vcrg. het HoC'f'. \Voord., hl. 213, kol. 1. reg. 1s , op: hillr/..
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(l56) verg. het Boeg. woord., bL 533, kol. 1, reg. 15, op: wgo.

( 15 7) Gedurcnde het lógo-~pel zingt men bij voorbeeld: TJiri-naf,
sÎngo\Vá singänga, si-tampûruiîg , si..bceloe-bocloe mêyong, d. i..: (de

lûgo) zij 8]J1'ingtop (en Taakt alle andere logo's). zoodat ee" ieder er ver

baasd over staat; zij raa/,t zooveel l~gO'8, als er kleinegarnaaltjes in de

cee, als er karen aan ket lijf van een' kat zij»,

(158) Dit beet in het Boeg.: mópáttó, in het Mak.: ápántó, vergel.

het Boeg. Woord., bl, 108, kol. 1, reg .. 9, op: páttó N°. 3.

(159) Verg. het Boeg. 'Voord., bI. 102, kol. 2, reg. 11.

(160) Verg. het Boeg. Woord., hl. 300, kol. 1, reg. 10, op:

u», N°. 2.

(16~) Dit spel heet in het 130cg.:alóeka-loeks','i{j,in bet Mak.: lákka

ltlkkat;iyai'i!J, verg. het Borg. Woord., bl, 529, kol. 1, I. reg., op:

loeka , los zijn.

(162) Deze kroon heet in het Boeg.r óóeloékóe/jiju),in bet Mak..

buêloékóemóa.verg. het Boeg. Woord., bl, 220, kol. 1, reg. 7 v, o.

(163) Verg. het Mak. Woord., u. 31, koL 2, reg. 14, op: kan-á!l0ng.

(164) Verg. het .Boeg. 'Voord.) u, 76, kol. 2, reg. 2 v. o.

(165) Over het Boeg. en Mak. paténa zie men het Boeg. Woord.,

hl. 331, koJ. 2, reg. 3, op: têna •

.(166) Verg. het Boeg. Woord., bL 897, kol. 2, reg, 18, op: awá,·oe.

(167) Men verg. het Boeg. patoroloátoe, in het Boeg. 'Yoord.,

bI. 360, koL 1, reg. 3, op: torotodtoe.

(168) Vei-go het Boeg. Woord., u. 322, kol. 1, reg. 12, op:
I _,

tallo1lg.

(169) Dit stuk wit katoen heet dan in het Boegineesch: pataiU-ére

8iÎd!JJï!J~ verg. bet Boeg. vVoord., bI. 34~1 J kol. 1, reg. 19, op: tanré,.e.

Men verg. ook bI. 623, koL 1, reg. 1, máte nalcákkaii(;8alima, lett..

sterven op den schootvan een' vloer, op: wákkaiig.

(L70) Verg. lH~t llneg. IJáppá-pallJáloeiifj,in het Boeg. 'Voord.,

hl. GJ!)) kol. I) reg. G, op: fcilloerifJ,en bI. 211, kol. 2. reg. ~) '·,0.) op:



biZaN°. 2. alsmede Llcldcudioht Bon. veldtogt van 185tJ, lnlcidiJl~

u. G Noot.

(L71) 111 heLArabisch luiden dele woordcn . illlliL Iillähi, w31'11115

ilai-hi raJ}i'öclln.

(li2)JVerg. het Boeg, 'Voord., bl. 898, kol. 1) I'Cg. 23, op: oemlîë.

'De Makassaar noemt hulk een geschenk: ]JatïtJlpórof;g, verg, het Mak.

'Yoord., bl, 2UO, kol. 2, reg. 23, op: tinlpó,·oIÏfÎ.

(173) Deze heet in het Boeg.: si-pdmmoe, verg. het 130eg. 'Yoord.,

blo 100, kol. 2, reg. 11, op: pá'l1tiJlOé.

(174) Men verg. het Boeg. ai-iodlo«iifJ, In het Boeg. 'Voord.,

hl. 649, reg. 2.

(175) Vergel. het Boeg-in. vVoordenb., hl. 5R, kol. 1, rc~. U, op:

!Iantllng.

(176) Dit is het Boeginesche 8i.boéu)aw.o(~ni of sî.lJdélcan-dÓt'llÎ,

verg. het Boeg. Woord., bl. 228, kol. 1, reg. 10, op: lJoé70aJîf}N°, I.

(177) Verg. J. A. Bakkers het Leenvorstendom Boni, bI. 58.

(178) Verg. het Doeg. Woord., u. 529, kol. 1, reg. 3, op: lo1'ka.

(179) Verg. het Boeg. 'Voord., bI. 532, kol. 1, reg. 22, lMgi-luÎ'!Ji,

op: ltr,'!li.

(] sn) De l\1:akassaar zegt: la1tl'i,t1ta1tiaarákkafifJi,"alill1·tiiîfÎ{J,Jïj/li~o,

lett.: er uorde» te» Zij1U?1't behaene./trahisckegeuedel1,gedaan, hij -'lchopt

de mereld met »oeu»:

(181) \' erge1. het Boegin. Woordcnb., bl. HHH. kol. 2, reg. 8,

op: sikiri.

(182) Men vcrgel. het Boegin. [!Ia naaom·ol)káiijje1-i-aláhh&iiU10

JJlIÎ.tC, in het. Boeg. Woordcnb., bl. 726, kol. 2, reg. 12, op: 8oÎ!rOI?

(lSa) Men vcrgel. het Boegiu. aárá-1ealiyiÎla, in het. Boegin. 'Voor

dr-uh., bl. 654, kol. 1, reg. 7 , op: tlJalil/ála, en het Makass, snbi!lit'l,

in het J\'Iakass. Woordenb., b1. (H)8, kol. 2, reg. 12. op: si.

(18·1-) Zulk een praalbed heet. in het Boeg. aldtntJl~';gá/1fJ, verg. ll(~t

BOt'g. ,roord., u. 5(; 1, kol. 1, reg. :J vvo., op: l~JJI,,,ui"ï9.
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(185) Deze dagen hectcn in het Boeg.. tttfnni-lJat~lI;a, verg. hel

lJoeg. \Voord., bl, 634, kol. 2, reg, 4· v.o., op: lt·d,"JlÏ.

(186) Deze dageu heetcn in het Boeg.: wdnni-óaflJoé, verg. het

Boeg. \\' oord., bI. 635, kol. I, reg. 1, op: Ui/nni.

(187) Verg. het Boeg. 'Voord., hL 66!), kol. 2, reg. ] 7, op: ,[kir!.

(188) Vcrg. het Boeg. óoéli7Ja-ló/iijJo,in bet Boeg. Woord., bl, 168,

kol. 2, reg. 18, op ~ bóéiilJa.

(189) Men verg. hctBoeg.rdkkó-dta, in het 130cg.Woord.ç bl. 482,

kol. 1, reg. 3 v. 0., op: rlJr.kó,en bI.. 8] 1, kol. 2, reg. 13, op: óta.

(lUO) Vcrgel. het Boegin. Woordenh, bl, 168, kol. 2, reg. 11 t

op: 1Jo(-l;Pa.

(I UI) Men vcrgel. het Bocgin. ripolJJaJjówai;g,iu het Boegin.

Woordcnb., bI. 150, kol. 1, reg. 4: V.o., op: powáJjo N°. 2.

Voor de door mij, zoowel bij deze aunteekeningen als in hei stuk

zelf, gevolgde wijze van transcriptie der Boegineschc en Makaasaar

schc t alsmede Arabische en andere vreemde, woorden, vergelijke

men vooral het Voorbcrigt voor mijn Bocginecsch Woordenboek.
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