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Het landschap Loehoe , ook genaamd Loewoe of Loe, grenst
ten zuiden : aan de onder Boni sorteerende Pitoempanoewa·
landen, aan W adjo, en aan Poleang, zijnde het op den vasten wal van Celebes gelegen gebied van Boet~n ;
ten westen : aan Wadjo, Adjatappari\ng, Masenrempoeloe,
en aan de Manda1'8Che staten;
ten noorllcn: aan Patos (Kaili), en aan de tot het gebied
der residentie ~Ienado behoorende landstreken Posso en Todjo;
en ten oosten : aan het tot het gebied der residentie Ternate behoorende landschap Toboengkoe, aan I.aiwoei of
Kandari en aan Poleang.
Wijders wordt het langs de zuidkost doór de golf van
Boni bespoeld.
W.
Zuidelijk eindigt het gebied van Loelioe, op het
schiereiland bij de rivier Bariko, die de grens vormt met de Pitoempanoewo.-landen en met Wadjo, en op het Z. 0. schiereiland
bij den hoek ,-an 'l'owari (op de kaart Takari of Tokari),
waar de rivier van dien naam de grens daarstelt met Poleang.
In het noorden, oosten en westen zijn als grenzen aangenomen de respectieve waterscheidingen , zoodat alle Toradja-landen gelegen tussehen de kust van Loehoe en die waterscheidingen, begrepen zijn onder het gebied van Loehoe
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De Loehocrcczen gaan nog l"cnler en beweren zelfs dat hun
gebied zich noordelijk uitstt·ckt tot het meer van Posso do l'
hen eenvoudig Ranoc genoemd, naar het woord ,,ranoe ·, 1lat
in het Toradja'sch "meer'' beteekent.
Zij gronden hun beweren op de omstandigheid, dat uok
de Toradja's uit die streken gewoon zijn hulde te komen bc~
wijzen bij de optreding van een uienwen vol·st van Loeho .
Met de kaart van het eiland Celebes door STEMFOORT
en TEN ~IETHor.r,· in de hand, en de hierboven omschreven
grenzen als maatstaf aannemende, bestaat het gebied vau
Lochoe eene oppervlakte van 562.iJ vierkante geographische
mijlen, met een kustlijn van 70 geographische mijlen .
De tot Lochoe behoorende eilanden beslaan cenc p(lCrvlakte van ± 2 0 gcographischc mijlen.
JJoehoc is verdeeld in de landschappen :
::'\lcngkoka of mugkoka , Lclewaoc , Oessoc , W otoe Bacboenta, Ponrang, Hongkong, Seko, Boewa, Olang, Masamh 1
Walenrang, Larompong, Soeling, 'fjimpoe en Bariko.
De hoofdplaats Palopo met omstreken, onder de algemcenc
benaming van Warrt, maakt eveneens een afzondedijk deel uit
Van de hierboven bedoelde landschappen die zich vazallen
(lil!) van Lochoc noJmen liggen ::'\Iengkoka en Lelewaoc
aan de oostkust van de baai van Boni; Oessoc aan de nourr.oostkust; Wotoe en Baeboenta aan de noordkust; Rongkonr•,
Seko, Masambe en Walenrang binnenslands in het noordwestelijk gedeelte; en Boewa, I>on rang, Olang, Larompong,
Soeling en Tjimpoe langs de westkust.
Verder behooren tot Lochoe bijna alle Toradja-stam men 1f
staten van :Midden-Celebes, waarvan de voornaamste z!j n :
Padjoengallo,, Oeraso of 'foraso, Karre, l)antilang, Ranteboewa, ~laliang, Lembang en Batoe-al oe, allen gelegen ten
zuidwesten van Palopo; Marendeng, Tam po, Sangalla,
Palippoe, Lewatoe, Makale en Lada, allen gelegen ten
westen van Palopo; - en Boentoe, Nangalla, Bataug , Pamboelang, allen gelegen in centraal-Celebes.
pe hoofdplaats Palopo bestaat uit de kampongs :

•

500
Tapponge, Mangarabom uang I Pandjala! , 'fjlm~, BoDeë
,
Paroempange, Amasangiing, Soeratlinga, Bolasadaë, BatDepui, Padilllesang, Boentoeroe 1 Tempotikka, War~, Songka, Penggoli, Sabamparoe, L!Lminda, Kampongberoe, Balanda'i, J,adiadia en Rompoewang.
Zij is gelegen aan bet noordwestelijkste uiteinde van de
baai van B()ni, zuidelijk van de tot in zee uitloopende uit·
loopers van de bergtoppen Malarobe en Andoli, in het m~
ras gevormd door den mondingen der Palopo- en Pitjempoete·
rivier m.
De hoofdkampongs van ~I engkoka zijn : Kolako, Tohowa
en PaseoetoY;
terwijl de voornaamste plaatsen langs de knat zijn:
van Palopo zuidwaarts: . Songka, Ponrang, Balamb&&g1
Olang, Djenemaedjae 1 Tjimpoc, Larompong, Soeling eu
Bariko;van Palopo oo~;twaartt; : Tamalaba, Baramamase, Walenrang, BaUäng, Marobo1 LamMing 1 Labonro-bonro, Taratti,
Binànga tlnga, Possare, Bongko, Mantalinga, Pangebak·
kang, Pao, Sammä, Biro, Tokeë, Balibola, Tappoage,
1jappasalo, Lapoenti , Batatong:ka, Tamoekoe, Lasetangaetange, Patila, Poreang1 Laoewc, Laboraoe, Laëlamba, Balobalo , Wotoe 1 Tarebe, Boeboe, Langkara , !Ijarckaog eu
Oessoc.
De namen der onderdeelen van de versc11illende landschappen, waarvan sommige reeds tot de Toradja-stammen behooren, zijn niet bekend.
De eilanden die tot Locboe bebooren, zijn:
Palopo, ook wel eenvoudig Liboekrlng (eiland) genoèmd,
gelegen in de baai van Palopo in de nabijheid van de hoofdplaats van dien naam ; Boeloepolo; Groot en klein Satiri, gelegen ten zuiden van Oessoe; Laboeroko en 'fjampea, gelegen
ten noorden van Mengkoka in de nabüheid van de baai VIII
Pao; en Padamarang, Groot en Klein Lambuina , Lemo,
Masading, Am para, en Masokkorange, allen gelegen in de
baai van Yengkoka, tegenover de boofdkampongs.
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Loehoe is een bij uitnemendheid bergacht;g land.
Ten zuiden en westen verheft zich het Latimodjong of
Latibodjong gebergte, waarvan de voornaamste toppen een
hoogte bereiken van ongeveer 10.000 Rijnl. voeten; ten
noorden het centraal gebergte van Celebes, waarvan enkele
toppen nog hooger zijn dan die van den Latimodj ong; ten
noordoosten het gebergte van Oessoe Tamori en Taboengkoe,
en ten O<•sten bet gebergte van Lelewaoe, en Mengkoka.
Van deze booge gebergten breiden zich takken naar de
knst uit, waarvan de voornaamste zijn de Tiromanda , de
Bottopoewang, de Toroogkoog en de Tampogc.
De Tiromanda e'n Bottopoewang loopen van bet zuidwesten
naar het noordoosten, en eindigen ten noorden van Palopo,
waar bonne uitloopers, met name de 1\laramba en Andoli
steil in zee afloopen.
De Toroogkoog komt uit het noordwesten en eindigt ten oo ten
van Tamalaba; een zijoer uitloopers is de berg 1\[arowanging.
De Tampoke komt ·uit het noorden, en bereikt bij Bnta.
Tongko en Boraoe de kust; terwijl d~ Lelewaoe en Men.,.koka
gebergten langs de geheele oostkust van de golf Boni teil
in zee afloopen.
Al deze bergen zijn met zwaar bosch begroeid en hebl.)en
een zeer woest aanzien ; tot 7.elfs in de nabijheid van de
hoofdplaats Palopo zijn in deze bergstreken noch buizen noch
tuinen te bekennen.
Vlak land wordt alleen aangetroffen langs de west- en
noordwestkust.
Deze vlakten strekken zich eenige kilometers landwaarts
in uit en zijn aan de westkust het meest bevolkt. Zij zijn vau
alluviale vorming en raken bij vlced onder water. De bodem vooral in de onmiddel!jke nabijheid der zee is week en
voor het meerendeel moerassig. Daarentegen moeten tic
bergen vruchtbaar, en pe grond aldaar zeer geschikt voor
de koffiecoltuur zijn.
De rivieren van Loehoe zijn
ten zuiden va• Palopo: die van Bariko .• Larompong , 'I:ii·

mpoe, Soeling, Djenemaëdjae , Olang, Ponrang, Boewa,
Songka, Palopo en Pintjem}lOete;
ten oosten van Palopo: die van Salo boelo, Tamalaba,
Walenrang, Marowo, Lamasing, Pompengang, Laboeraboerao, I~asore, Oeplla, Oewae lawi, I.lantalinga, Pao,
Biro of l}atimang, Tokkeë, Tapponge, Tjappa saloë, Lapoente, Walo, Djampoe, Batatongka 1 Tammoeko, Patila,
Setang-Setange, Laoewo , Laboraoe, Saloewaona, Batoe
halo, Wotoe , Boeboe, Langkara, Tjarekaog, Oessoe;
ten zuiden van Oessoe: die van Lelewaoe 1 Pao , Kolako,
Tohowa. en Passoeloi ;
ten zuiden van ~[engkoka: die van Pl)ndo poelo, Boewa
tallang en Towari, welke allen haar water in de golf nn
Boni ontlasten.
De twaalt eersten ontspringen uit het gebergte JALtimodjong, de een en dertig· daaropvolgenden uit het hoog centraal
gebergte van Celebes en de acht laatsten uit het Mengkoka
gebergte.
De grootste van al deze rivieren is die van Oessoe. Zij
ootspringt uL het meer ?tlatanna, gelegen noord-oostel!jk van
Oessoe binoer slands op de grenzell met Taboengkoe , en is
met zeer groote prauwen bevaarbaar tot aan de kampoog
Oessoe twee dagen roeiene de rivier opgelegeo .
In 18til bezocht wijlen de Gouverneur J. A. BAKKERS de1.e
rivier, roeide haar twee dagen met een gewapende boot
opwaarts 1 doch vond .de beide oevers nergens bewoond.
Thans is zij de afvoerweg van de damar, welke uit de bin·
oenlanden komt en naar Palopo .vervoerd wordt.
Op de Oessoe volgt de rivier van Tjarekaug, mede eeoe
groote rivier, ontspringende uit het Tamori geberp, die
eveneens met groote prauwen een paar dagen landwaarts
in bevaarbaar is.
Na de1.e twee zeer groote rivieren volgen de J,angkara,
Wotoe, Boraoe 1 Batatongka, Djampoe, Tjappas~lo, Tapponge, l1 ao, Mantalioga, Oewae Lal'ti~, J..asore, Walenrang,
Boewo, Djenemaedjaë, en Larompong.
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· Al deze rivieren zyn met groote prauwen een dag opwaarts
bevaarbaar, en dienen als afvoerwegen voor Slgo en rotan
en andere boschproducten.
De Djenemaedjae (ro,ld water), aldus genoemd naar haar
rood water dat zelfs tot eenige mijlen in zee ~ichtbaar is,
heeft steeds een sterken stroom, en wordt weinig bevaren,
omdat hare oevers onbewoond zijn ; daarentegen worden de
Larompong en de Boewa, zijnde de afvoerwegen voor de
koffie uit de binnenlanden, dmk door handelsprauwen bezocht.
Van de overigen worden slechts de Wotoe, de Boeraoe en
de Tjappasaloe door vreemde handelsprauwen bezocht.
De overige rivieren van Lochoe zijn alleen bij hoog water
bevaarbaar, niettegenstaande ook zij afvoerwegen zijn van
boscltproducten , komende uit de binnenlanden.
Nog moet worden lUlngeteekend, dat de mondingen van al
dezer rivieren aan zee onbewoond, moerassig en zwaar be·
groeid zijn met ban9ko en apiapi hout (mangroven en rhizophoren) en met tlipa, en dat bij vloed het daaromheen
liggend land geheel en al onder water staat, terwijl zij bü
den minsten regen in de bergen buiten hare oevers treden.
De voornaamste baaien van Loehoe zijn die van Mengkoka en Palopo, wijders die van Oessoe , Lelewaoe en Pao.
Slechts de twee eersten worden door handelschepen en
vaartuigen bezocht, en leveren veilige ankerplaatsen op.
Van Mei tot en met Augustus sbtat in de geheele baai
van Boni nog al wind , zoodat gedurende die maanden in
de baai van Palopo wel wat zee kan staan; echter niet zoodanig dat de gemeenschap met den vasten wal gestremd is.
De baai van Mengkoka is tegen den westmoesson door
de daarvoor. liggende eilanden eenigszins beschut. Door
de vele koraalreven, welke in die baai worden aangetroffen, kan men bij het binncnloopen ervan niet te voorzichtig zijn.
Toch kunnen bijna alle vaartuigen, maar vooral de inlandsche, èn voor Palopo èn voor Mengkoka, vrij dicht onder
den wal ten anker komen.

De overige baaien worden hoopt zelden door handelsvwt ai gen bezocht.

Op Celebes is regel dat de 008tmoel80n in April en de
weatmoeuon in November aanvaugt, en dat gewoonlijk de
kenteringamaanden zijn Haart en October.
De bergketens, welke het za~dwestelijk achiereiland vu
Celebes van zuid naar noord doorsnijden , oefenen echter
op deze saizoeaen invloed uit, t~D gevolge waarvan de regeus
langs de ooetk118t van Zllid-west-Celebes en in de geoheele golf
van &ni, eeoige maanden later invallen.
Zoo beginnen In de Janden om die golf de regens iD Mei
en Juni, en eindigen in October , wanneer het aan de west·
kust volle oostm00880n is. Derhalve hebben de moessonsTeranderlogen in de baai van Boni meer overeenkomst met
die in de Molukken.
In de maanden Mei tot en met Augustus staan in de bui
van Boni de 008tenwinden stevig door, en die maanden zijn
in den regel de ongezondste.
Langs de gebeele we11tkust vau Boni, beeft men namelijk
eene aaneenschakeling van koraalbanken met modder.
Zoodra deze banken bij eb bloot liggen , verspreiden
zij , reeds bij de minste zonnebitte, een zeer onaaugenamen reuk.
Deze bedorven lucht nu wordt door de oostenwinden landwaarts opgedreven , en veroorzaken dan kwaadaardige koortsen, die bij vreemdelingen somwijlen van dien aard zijn,
dat deze jaren na dien nog de nadeelige gevolgen daarvan
ondervinden.
Gedurende de Bonische txpeditie in 18ó9 waren het boordzakelUk de Badjowasche koortsen , die de gelederen onzer
troepen erg dunden.
En toch schijnt de gezondheidstoestand te Palopo niet ou·
gunstig te zijn; vermoedtlljk om de navolgende redenen.
Niettegenstaande die hoofdplaats in een modderpoel gelegen is, en zindelijkbeid b!j de bevolkiDg eene onbekende
1.aak is , regent bet aldaar bijna iederen dag, mcermaleu
voorafgegaan door zware onweders .

..
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Deze luchtverschijnselen, een gevolg van de onmidiellDke
nabijheid der hooge bergen, schijnen den atmospheer te Zlli·
veren, en gunstig te werken op de schadelijke invloeden,
welke de miasmata onherroepelijk zouden moeten veroorzaken.
Trouwens de bewoners van Palopo beweren dan ook dat
wanneer· het ten hunnent gedurende zeven dagen niet geregend of geonweerd heeft, zij dan veelvuldig door koortsea
en diarrhée geplaagd worden.
Niettegenstaande Loehoe rijk aan bouwgronden is, wordt
de landbouw in dat land toch niet bijzonder ter harte genomen, vooral niet door de kustbewoners.
Bijna alle kuststreken zijn uitmuntend geschikt voor 'de
padieuituur, en toch worden alleen in de nabijheid van Bariko, Soeling, Larompong en 'fjimpoe padivelden· aangetroffen, terwijl langs die kust slechts hier en daar nitgestrek·
te cljagongtninen te vinden zijn.
De oorzaak van deze verwaarloozing van den aanplant
van padi en djagong, is gelegen in de omstandigheid dat
het land overal overrijk aan sago is, zoodat de bevolking
geen de minste moeite behoeft te doen ter bekoming harer
allereerste levensbehoeften.
Rijst wordt dan ook alleen door de zeer voornamen als
gewoon voedingsmiddel gebezigd; de minderen zien die niet
dan bij feestelijke gelegenheden of bij offeranden.
Ook aan de verbouwing van tweede gewassen, zooals aarden peulvruchten, wordt door den eigenlijken J~oehoerees evenmin eenige zorg besteed; en bestonden er in Loehoe geene
Toradja's, dan zou landbouw aldaar wellicht eene geheel onbekende zaak zijn.
Deze Toradja's verbonwen ten minste niet alleen rijst,
djagong en allerlei tweede gewassen, maar ook koffie en
tabak. En vooral de aanplant van de koffie schijnt in de
Toradja-streken van jaar tot jaar toe te nemen, althans afgaande op de toenemende hoeveelheid koffie die van uit
Loehoe ge«sxporteerd wordt.
De cultnor van koffie is echter nog in haar wording. Zorg
Tijd1ohr. Tnd. T. J,. en Vk., XXXIIJ.
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voor de tuiDen of voor een regelmatigen aanplant wordt niet
besteed; zoodra de padi of djagong geoogst is, wonlen de tuineB met kleine boompjes beplant, en voor het overige wordt
de zorg aan de natuur overgelaten.
Daar echter de koffie in het Loehoesche rijp aan den boom
vrncht voor vrncht geplukt en uit de roode schil gepem wordt,
is zij nn goede kwaliteit, en zeer zeker zou zg prima kwaliteit halen, indien de Toradja's niet van de vreemde opJroo.
pen hadden afgezien, om de koffie, alvorens die ter markt tAl
brengen, nat te maken ten einde haar gewicht te verhoogen.
Tabak wordt alleen aangeplant voor eigen consumptie,
lllikerriei voor versnapering.
De veeteelt is van weinig beteekenis. Hier en daar worden wel eenige kudden karbouwen aangetroffen, doch niet
in die hoeveelheid als elders op Celebes.
Paardeb z!jn in de kuststreken schaarsch en die er zijn,
munten uit door lompheid, groote hoeven en trage bewegingen.
De kustbewoners beweren, dat de Toradja's in het bezit
zgn · van vele karbouwen en paarden, dat hunne karbouwen
tot de grootste en sterkste soorten bebooren, en dat hunne paar·
den, waarvan z!j zelve weinig gebruik maken, hoewel klein,
toch taaie bergpaarden en daarom als pikolpaarden zeer gewild zijn.
Verder moeten de Toradja's zich nogal toeleggen op bet
fokken van varkens, waarvan het vleeseh door. hen geprefereerd wordt boven dàt van karbouwen.
Rundvee wordt in geheel Loehoe niet aangetroffen; scbapeD
en geiten sleehts hier en daar.
De boeschen zijn echter overvloedig rijk aan wild gedierte,
zooals herten, varkens, karbouwen en anoett:ang's, bij deTo·
radja's bekend onder den naam van tokata (antilopen), welke
door hen gevangen worden door middel van strikken of met
de lans.
Het jagen te paard geschiedt alleen hier en daar laugs de
kust op vlakke terreinen, en dan nog bij hooge nitzonderiDgen.
Sleehts de bewoners van de hoofdplaats Palopo van het
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daarvoor gelegen eiland van dien naam, van de kustbewoners
langs de Westkust van de golf van Boni en van de hoofd·
kampongs van Mengkoka houden zich met de vischvangst,
voor eigen behoeften, bezig.
Zij oefenen die uit door middel van netten, welke met
kleine vlerkprauwen in zee uitgebracht worden ; doch het
liefst blijven zij onder het onmiddelijk bereik van den wal,
voorheen uit vrees voor zeeroovers, thans omdat zij beducht
zijn door weêr en wind naar andere streken te vervallen.
Groote visschen worden door hen zelden gevangen, meestal kleine, eenige overeenkomst met de haring en sardijn
hebbende (siboela en timbang); het moet dan ook gezegd
worden dat zij in den regel met een geringe vangst tevreden zijn.
Het '$sehen door middel van sero's geschiedt alleen langs
de kust van Palopo en aan de Mengkoka'sche kampongs.
In de omstreken van Mengkoka, vooral op vele koraalbanken om de eilanden voor die plaats gelegen, wordt wijders door de aldaar gevestigde Badjoreezen veel tripang en
schildpad gevangen.
~urende de laatste jaren werden vandaar ook parel en
andere schelpen ter markt gebracht, doch de vangst de1.er
weekdieren is nog van zeer weinig beteekenis.
De nijverheid bestaat bij de eigenlijke Loehoesche bevolking enkel in het weven van grove sarongs, het goud- en
zilversmeden, het vervaardigen van vischnetten en het klop·
pen van sago.
De overige takken van nijverheid, zooals het inzamelen
van boschproducten, bet vlechten van fijne en grove rotan manden; van toedang's of saraoeng's (zonnehoeden) van
bamboe; van andere iûne voorwerpen van rotan en ·bamboe,
zooals tabak en sirih-doozen, en een groote verscheidenheid
van mutsen; van fijne tikars of ligmatten; van fijne elegant
gekleurde mandjes en doozen; van koffiezakken; het vervaardigen van grove rotan matten; van kape's of inlandsehe handkoffers uit de bladnerven van den sagoboom ; het
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graven van ijzer en gond ; het smeden van krissen, bam~s,
kalctoong 's en lansen ; het vervaardigen van sampang's en andere kleinere vaartuigen; het kloppen van sago en van 11tdjang Kaili (Kailisch papier) uit de bast van den iu'O-boom,
welk papier tot klecding dient ; het bereiden van het ipo vergift voor de blaasroeren ; het drogen van huiden enz. zijn
allen in handen van de Toradja's.
Vooral in het vlechten van manden en matten en in bet
smeden van ijzer munten de1.e laatsten zeer uit, en wanneer
men hunne gebrekkige werktuigen. in aanmerking neemt, dan
is het te bewonderen, hoe zij in staat zijn om zulk fijn
vlecht- en smeedwerk te leveren.
De fijnste manden en matten worden door hen gevlochten
van de anamme, een glanzend oranje- of goudgeelachtige
parasietplant (graminea) dat ter lengte van een halven meter, als gras in de boomen van de zwaarste bosschen groeit.
Hunne kalett•(tnfj's, krissen, bad;'s en lansen hebben eene
buitengewone vermaardheid, en zijn vanwege hunne deugdelijkheid, maar vooral door hunne schoone damasceering
(panwr) in geheel Nederlandsch-Indië zeer gewild, vooral
die afkomstig van Toroogkoog en Wotoe.
Het ijzer meer bekend onder den naam van pam01·o, wordt
door hen gevonden in de bergen van Toroogkoog en Oesoe,
terwijl goud aanwezig moet zijn te Socsoe, gelegen in de bergen ten westen van 'fjimpoe, te Latoeppa bij den oorsprong
der Palopo rivier, en te Dampang en 'l'oreoe in de verre Toradja streken, noordwestelijk van Palopo.
Van het goudwasschon of graven wordt echter niet zeer
veel werk gemaakt.
Al de hierboven bedoelde artrkelen van nijrerheid worden
door 1le Toradja's aan de kustbewoners verruild teeo-en zont,
ruw katoen, katoenen stoffen, en aarde- en koperwerk.
Het gehcele land van Loehoe is als het ware overdekt
met zware bosschen, die zich bijv.langs de noord- en ooslkust
van de golf van Boni, zelts tot aan zee uitstrekken.
Al deze bosschen zijn overdadig r!jk aan allerlei bosehpro-
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doeten zooals sago, rotan, honig, was, damar, goed timmerin allerhande soorten, nipa, 1·oembia (bladeren van den
agoboom voor dakbedekking), nibong (Cariola Rumphiana
Mart) voor dak- en vloerlatten, bamboe, soga (Caesalpinia
ferrugina Desu) op Java gebezigd om te batikken, bingl•orroe (een geele verwstof), anammi (graminea) en kaleleng
(lianen om te binden), waarvan de inzameling voor de bevolking inderdaad een onuitputtelijke bron van welvaart zoude
zijn, indien zulks geregeld geschiedde, en die bevolking, in
het bijzonder de kustbewoners, door hare indolentie niet meer
1lan een geneigd was om slechts dan te arbeiden wanneer de
nood aan den man is. En toch worden ten gevolge van
clen rijkdom der bosschen, zonder dat de bevolking er hard
voor behoeft te werken, nog belangrijke hoeveelheden der
hierboven bedoelde producten aan vreemde opkoopers verkocht.
Zoo zijn onder anderen alle sampang's, welke in geheel
Wadjo en in de Noordelijke streken van Boni op de rivieren
en in de meren gebruikt worden , van Loehoe afkomstig,
waarvan enkelen van 40 tot 60 pikols kunnen laden , doch
alleen ook op deze wijze wordt partij getrokken van den
rij ken voorraad timmerhout in de bossehen aanwezig.
Bij een goed geregeld bestuur zou een zoo door de natuur
bevoorrecht land zeer zeker een der welvarendste landschapp n -van dit gewest zijn.
De handel in Lochoe is nog al van eenig belang. Zulks
is niet toe te schrijven aan de energie van de inheemsehe
bevoJJ<jng, want de handel berust geheel en al in handen
van Arabieren ; Obineezen, Boegineezen en Makasaren, die
zich daar tijdelijk zijn komen vestigen , maar uitsluitend
aan den buitengewonen rijkdom van boschproducten, en
toenemende productie van koffie.
Ieder jaar komen geregeld ter hoofdplaats Palopo eenige
hepen n n Singapore, Pontianak, Wadjo en de monding
tler 1jinnma rivier, een enkele keer ook van Makasar aan,
om producten af te halen.
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Het aantal dezer schepen steeg in 1886 tot twaalf, waaronder twee groote driemasters, in de overige jaren tot zeven
of acht. ·
Gewoonlijk komen zij in Maart en April, vertoeven daar
tot Juli en Augustus, en vertrekken alsdan met eene volle
lading sago, rotan, koffie, was, huiden, soga en nibongbout
naar Singapore.
De handel met Makasar, Balaugnipa en Boni geschiedt
uitsluitend door middel van prauwen, en vooral met Mengkoka is die handel vr!j levendig. Behah·e Palopo en Mengkoka bezoeken deze prauwen ook nog Soeling, 'fjimpoe,
Larompong, Boewa, Bata-tongka, Wotóe en Boraoe. De handel van uit Palopo met alle oostelijker gelegen plaatsen geschiedt door middel van kleine prauwen, waarmede sago,
rotan, damar en was naar de hoofdplaats afgevoerd worden.
De voornaamste artikelen van invoer zijn: zout, rijst,
gedroogde visch, opium , geweren, kruit en lood, - zoo deze
drie artikelen namelijk kunnen worden ingesmokkeld, - bylen
en kapmessen, Europeesche garens en lijnwaden, ruw katoen,
zijden en katoenen stoffen, inzonderheid balaljoeng (ongebleekt katoen), aarden en steeoen potten, t>annen en schotels,
koperwerk en kramerijen ; - die van uitvoer, naar Singapore:
sago, rotan , koffie, was, huiden, soga, hingkoeroe en nibonghout ; naar Makasar en de kustplaatsen : koffie, damar,
rotan, sago, was, tripang, schildpad, schelpen, huiden,
nihoog, timmerhout, gemukte sampang's 1 ), hingkoeroe,
kaleleng, roem bi a bladeren, anämmi, anammi tikars, mandjes en doozen, w:lpens, vooral kalewang's en badi"s en verder
eene groote verscheidenbeid boschproducten, alleen geschikt
voor de inlandsche markt en te veel om op te noemen.
F..en geregeltie omzet van handelsartikelen bestaat echter
niet ; alle producten worden door ruiling verkregen, en alleen
( 1)
Deze zijn vao twetoërlci soort : de smalle laogwerpigo met rondea bodem
afkollllitig van Palopo, zün uitsluitend bestemd voor de Tjinrana rivier en Wadjo,
de korte breed•· met scherp toeloopenden bodem (•OJIP<'J, afkomstig \'111 Mng·
koka, Yoor Balaognipa, l\fakasar en de cilaodeo,
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de koffie wordt nu en dan bij het gewicht en tegen gereed
geld opgekocht.
Het in voorraad opstapelen of verzamelen van boschproducten is bij de inheemsche bevolking eene ongekende zaak;
daarmede wordt gewacht tot dat de schepen of prauwen
gearriveerd zijn, zoodat de handelaren tegen wil en dank
genoodzaakt zijn om zoolang te wachten totdat hunne lading vol is. Ware dat wel het geval, de handel zou nog
levendiger zijn.
De uitvoer van sago wordt geraamd op ± 16.000 pikols,
die van rotan op ± 10.000 en die van koffie op ± 6000
pikols 's jaars ; die van was, tripang, huiden en andere artikelen is zelfs bij benadering met bekend.
De voornaamste handelsplaatsen zijn Palopo, Soeling, Larompong, Boewa, Batatongka, Wotoe, Boraoe en de drie
hoofdkampongs van Mengkoka, allen gelegen in de nabijheid
der kust en bij de mondingen der rivieren.
Die in de binnenlanden zijn Ranteboewa en Baramamate,
beiden gelegen op een dag reizens afstand van Palopo, de
eerste westelijk en de tweede noordelijk van genoemde plaats,
waar om de vijf dagen pasar gehouden wordt, en waar de·
Toradja's hunne koffie ter markt brengen, en zich van zout,
gedroogde visch, lijnwaden, ijzer- en koperwerk voorzien.
Verder bestaat over land nog eenige handel met Side~og en
Doeri, dooh die is van geringe beteekenis.
De Loehoereezen zei ve zijn geen zeevarend volk; groote prauwen beûttcn zij niet. Hunne grootste vaartuigen zijn de d;'aramha's (vlerkprauwen), ter grootte van een à twee kojangs,
waarmede zij de kusten , gedeeltelijk zeilende en gedeeltelijk
boomende, bevaren. Met deze prauwen komen zij tot aan
de monding der Tjiorana-rivier, dooh midden in zee wagen
zij zich nooit.
Als koperen pasmunt bezigen de Loehoereezen de Chioeesche
pitis, tot dat einde van Singapore aangevoerd. Dit kopergeld
is op Celebes nergens anders gewild, doch daar de haDdel
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door ruiling plaats vindt, hebben de handelaren daarmede
gewoonlijk geene moeielijkheden.
Ten slotte wordt aangeteekend, dat alle in- en uitgevoerde
artikelen aan rechten onderworpen zijn. Een vast tarief bestaat daaromtrent niet; gewoonlijk wordt de lading van ieder
vaartuig geschat en worden de te betalen rechten daarnaar
geregeld. Alleen de opium is verp~t; overigens mag een
ieder vrü koopen en verkoopen.

11 BEVOLKING.
De bevolking van Loehoe bestaat uit Loehoereezen e11
Tora<ija's.
De eersten zyn BoegiDeezen (To woegi or To oegi) en de.
laatsten bergbewoners, waarvan enkele stammen .nog zeer
onbeschaafd zijn.
De Boegineezen, allen Mohamedanen, zijn. gevestigd ter
hoofdplaats Palopo, langs de geheele westkust van de goU
van Boni, en in de drie hoofdkampongs van Mengkoka. Ook
trett men hier en daar Boegineezen aan in de strandkamponga
langs de noordkust van genoemde golf.
De Toradja's, meest allen heidenen, bewonen de binnenlanden, voornamelijk de bergstreken.
Volgens J UNGIIUKN behooren de BoegiDeezen tot het Bataksche ras, volgens DE HoLLANDER tot het Maleische; io
beide gevallen echter tot de beschaafdste.
Ik voor mij vermeen, dat zij van denzelfden stam zijn
als de Toradja's, dus van de Bataksche. Dit leid ik af uit
de omstandigheid, dat de taal der Boegineezen en ook die
der Makasaren zeer veel overeenkomst heeft met die der To·
radja's. Bij vergelijking dezer drie talen met elkaar, komt
men althans tot die conclusie.
De Boeginees van Loehoe is echter geheel en al verbasterd.
Luiheid, overmatig gebmik van opium, veelwijverij, en Termenging met den Toradja, zijn daarvan de hoofdoorzaken.
Te indolent om iets uit te voeren, om met werken den
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kost te verdienen, leven de voornamen terende op ouden
roem, alleen van roof en diefstal, 'terwijl de minderen zich te
gemakkelijk van hunne eerste levensbehoeften, door den rijkdom aan sago, kunnen voorzien, dan dat zij zich aan land·
bouw zouden willen wijden ; het onvermijdelijk gevolg hiervan is dat het ras achteruitgaat, en hoe langer hoe dieper
zinkt. ·
Eene gunstige uitzondering hierop maakt echter de Boegineesche bevolking van Mengkoka; trouwens deze zijn vreemdelingen afkomstig van W adjo, Boni en de Ooster Districten,
die door handel en zeevaart zich een. eerlijk en winstgevend
bestaan verschaften.
De Toradja's behooren naar mijne meening zeer zeker tot
den Batakschen stam, evenals de Dajaks van Borneo.
Hunne levenswijze, gew~nte en gebruiken, vooral ten opzichte van het koppensnellen, komen althans zeer veel met
elkair overeen ; maar bovendien worden hunne priesters
baliany's en hunne gee8ten &mgiang's genoemd, evenals
die der Dajaks, en gelooven ook zij, dat zij nit zee zijn komen aandrijven, en wel in die tijden, toen alles nog onder
water stond, behalve de toppen. hunner hooge bergen. Omstandigheden, die voor een leek afdoende zijn, om te durven
veronderstellen dat de Toradja's en Dajaks van dezelfde origme
zijn.
Doeh van welke afkomst zij ook mogen zijn, dit is zeker,
dat zij van landbouw leven, dat zij niet zoo wreed zijn als
van hen wel beweerd wordt; en dat de gebreken, die hen
thans aankleven, door hen van de vreemdelingen overgenomen zijn.
De benaming Toradja is hun door de kustbewoners van
Celebes gegeTen om de naTolgende redenen.
Toradja is samengesteld uit de woorden to of taoe
(men1J6h), ri (daar) en adja (landzijde of binnenland.) To
is eene verkorting van taoe, en radja van t-iadja, zoodat dus
Toradja zeggen wil "menschen uit het binnenland'' of "bèwoDel'B van bet binnenland" en, daar nu de binnenlanden van
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Celebei bergachtig zijn, "bergbewoners". Overal op Celebe&,
waar ook, wanneer men· naar bet land dei· Toradja's vraagt,
worden de centraalbergen van Midden-Celebes als bUDDe
woonplaatsen aangewezen, onverschillig of men zich op de
noord-, zuid-, oost- of westkust bevindt; van daar dus datzij
overal Toradja's zijn.
Tot de ruwste en onbeschaafdste der Toradja's behoorende
bergbewoners van Mengkoka. Deze zijn de eenigen nogdie
geregelde sneltochten organiseeren, tot welk einde zij naar de
kust afdalen, en die kust met kleine vlèrksampang's in groepen van 20 tot 30 man afvaren, om onschuldige strandbewoners, visechers of handelaren te ove"allen en te vermoorden.
Van de overige Toradja's wordt beweerd, dat zij dan alleen
koppeDBDellen, wanneer bijzondere omstandigheden bnn zulks
voorschrijven, in welk geval zij dan alleen diegenen snellen,
met wie zij in v!jandscbap leven of tegen wie zij oude veeten
hebben.
Het volk is verdeeld in· drie klassen : a. adel, b. middel·
stand, en c. slaven en pandelingen.
Tot den adelstand behooren de vorst en al de leden van
zijn gezin, de rijksgrooten, de voorname en mindere priÎI8en
en de voornaamste hoofden van het land. Tot den middelstand de mindere hoofden, de kamponghoofden, de priesters, de gegoeden en de vrüe kampongbewoners, en tot den
slavenstand, allen die geene vrije kampongbewoners zijn.
Loehoe is evenals Mandar bet land der slavernij bg uitDemendheid. De onmiddelijke nabijheid der Toradja.-landen
en de indolentie van den Lochoerees zetven is daarvan oorzaak.
De Lochoerees is een hartstochtelijke dobbelaar en opium·
schuiver; doch daar hij niets bezit, moet hij om aan zijne
Insten te kunnen voldoen, öf gaan stelen öf zich verpaoden
of verkoopen.
Wordt hij bij bet stelen betrapt en niet afgemaakt, of later
als de diet herkend, ot eenvoudig vao diefstal. belobulddig,
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dan moet hij het dubbele, zoo niet meer, v~ de waarde van
het ontvreemde vergoeden, en daar hij daartoe gewoonlijk
niet in staat ie~, wordt hij eenvoudig slaaf gemaakt en aan
den meestbiedende verkocht. Dit lot ondergMt hij zeer gewillig en er wordt geen poging door hem gedaan om te ontvluchten, want zoo zulks geschiedde, zóu h!j een kind des
doods zijn.
Verpandt h!j zich zeiven-om aan zijn speelzucht bot te vieren,
of om te kunnen schuiven, dan wordt hem geld tegen 1000/ 0
ter speelplaats zelve of in de opiumkit geleend. Verliest
hij bij 't spelen, W9.t in den regel het geval is, dan wordt hij
aan een ander overgedaan, en deze beschouwt hem dan
terstond als zijn rechtmb-tigen slaaf.
Hij gaat dan op die w!jze van den een op den ander
over, steeds met verhooging van den koopprijs, totdat hij in
een prauw te recht komt en verder over zee ontvoerd wordt.
Begaat de Lochoerees een misdaad, of wordt h!j van 't een
of ander verdacht, dan is zijn lot "slaafworden". Hlj wordt
dan eenvoudig in de kampong rondgeleid, en aan dengene
als slaaf afgestaan, die genegen mocht zijn de boete voor te
schieten, tot de betaltng waarvan hij zoogenaamd veroordeeld
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was.
Is iemand aan een ander geld schuldig, en kan hij die
schuld op de eerste aanmaning niet voldoen, dan wordt eenvoudig zijn kind of een ander 'lid van zljn gezin opgevat en
als slaaf verkocht; zonder dat het bestuur zich verder om die
zaak bemoeit, al komt de vader of de moeder zich dagen
achtereen over die willekeurige bejegening beklagen. En wanneer hij niet spoedig het ontvoerde lid van zijn gezin vrljkoopt,
in welk geval bij dan het twee- of drievoudige van het bedrag zijner aanvankelijke schuld moet betalen, dan is dat kind
of wie ook verdwenen en bet land uitgebracht.
Men zegt dat ook de Toradja een hartstochtelijke dobbelaar is, en dat bij om aan zijn dobbelzucht te kunnen voldoen, zich zeiven, vrouw en kinderen op het spel zet.
De Boeginces, die hem dat dobbelen en andere slechte
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gewoonten geleerd heeft, animeen hem gewoonlijk om te
dobbelen, ja schiet hem daartoe zelfs welwillend de benoodigdo gelden voor.
Op een gegeven oogenblik staakt de geldschieter ecllter
zijne voorschotten, cisebt op staanden voet betaling, en
daar de Toradja geen geld heeft, en hem ook geen tgd gegund wordt om het geleende door de levering van koffie of
boschproducten aan te zuiveren ; wordt hij eenvoudig gebonden en als slaaf ter markt gebracht.
En op die wijze is menig Toradja, meer dan eens voor de
luttele som van 4 of 6 gulden slaaf geworden, en over zee
naar verre plaatsen vervoerd.
Maar nog eene andere omstandigheid werkt in Loeboe de
slavernij in de hand.
De vorsten en prinsen, groote nietsdoeners en leegloopers,
maar toch geweldige dobbelaars en opium.sehuivers, moeten
toch ook leven en staatsie voeren, al bezitten ze niets.
Niets ifl nu voor ben gemakkelijker dan met een bende
de . onschuldige Toradja's in hunne geisoleerde tuinhuisjes
te overvallen, te knevelen, en naar de strandplaatsen te vervoeren om ze daar als slaven aan de prauwvoerdam te
verkoopen.
Bovendien heeft de werkelijke BoegiDees eene innige ver·
achting voor den Toradja, eensdeels omdat deze heiden
is, en anderdeels omdat hij als het ware als een wild dier
in de bosschen leeft en woont.
Het is dns voor den Boeginces werkelijk een behagen, en een
genot, wanneer hij een Toradja kan strikken, "want de ~
radja"- zegt hij,- "is tot niets anders geschikt dan om opgevat en als slaaf verkocht te worden; van die voorbeschikking is
bij zelf zoo doordrongen dat hij uit zich zelf een stuk touw
(n. 1. bet touw ter lengte van 2 à 3 vadem, dat hij bg wijze
van hoofddook om zijn hoofd slaat} medebrengt om ons het
opvatten en. vastbinden gemakkelijk te maken".
En deze rooverijen . geschiedden vroeger veelvuldig, toe&
van uit Palopo, met de daar jaarlijks komende scbepeo,
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nog slaven naar Pontianak en zelfs naar Singapore, uitgevoerd
werden, welke .slavenhandel thans door de strenge maatregelen welke te dien opzichte door de Regeering genomen zijn,
gelukkig heeft opgehouden te bestaan.
Thans worden alleen nog met kleine praauwen of over
land slaven naar de Boegineesehe landen vervoerd, werwaarts
zij helaas I nog steeds een gereeden weg vinden.
De in Lochoe gebruikelijke titels zijn : voor den vorst Padjotmg of Datoe; voor de leden van den rijksraad Opoe of
Tomaradia; voor de voorname prinsen Datoe, Al'oe, Opoe,
Madika, blentjara, en Menglwla; voor de mindere hoofden
AnrOflggoeroe, blatowa, Sar·iang en Soel'o; voor de priesters
Kali, Jmang, Kate, Bidala, Doflja en Goct·oe, en yoor de
Toradjasche bootden Jladika en Tomakaka.
De vorst mag eerst den titel van Padjocng voeren , wanneer hij wettig gehuwd en behoorlijk gekroond is (t·ilanll),
anders is hij slechts Datoc.
De vier voornaamste leden van den Hadat, te weten :
O[HJe Patoent·oe, Opoe Pabitjara, Opoe Tomarilalang en Opoe
Balirante, voeren den gezamenlijken tit~l van _Pakälantzi ada
{leden van den Hadat), ook van Tmnaradja (groote heer)..
Deze laatste benaming werd echter tijdens mijn aanwezen
in October 1887 afgeschaft, dewijl de Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden in alle Boegineesebe landen Tomaradja genoemd wordt en het derhalve ongepast was dat
mindere hoofden ook dien titel voerden.
De kroonprins voert den titel van Opoe Tjanirzg, afgeleid van tjaning (zoet, aange;naam, gewild), derhalve ."de
gewilde", "de begeerde".
De mindere leden van den IIadat, negen in getal, voeren
den gezamenlijken titel van Pangadarrang matjowaë (de oudsten onder den Hadat).
Het opperbestuur in I Joehoe van zich-zelf sprekende, noemt
zich bij voorkeur lk(lng to Wara, (wij mensc.hen van Wara),
afgeleid van W arn, de hoofdplaats Palopo, waar eenmaal de
groote Saweregading gezeteld heeft i wat dus zeggen wil" wij
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bewonen van de hoofdstad", of" wij stedelingen bij uitnemendheid", waar natnorlijk tegenovet staat: "gij burgerlieden,
volk van buiten, platte landbewonen, onze minderen".
De voornaamste districtshoofden voeren den titel van
DtJioe, J[a"gkole, Jladika, J[er,tjat·a, Pelempang en Aroe;
de kamponghoofden die van MaiOttVJ en Sariang en de zendelingen of boodschappen dien van Soero.
De Toradjaache hoofden zijn Madi/UJ$ en Tomekakos.
De havenmeester is even ale overal elders Sabandara en
diens handlanger mala-mala.
leder prins of prinses wordt aangesproken met Opoe. Hebben deze prinsen geene bijzondere titels of zijn zij geene
hoofden van landschappen , dan wotden zij genoemd naar
bonne kinderen, door vóór hunne namen te plaatsen het
woord ya~:e (beschikken) of to (menseh), bijv. Opoe Gaultlla
Beso (de vorst die over Baso beschikt), of Opoe To Palagottla (de vorst die de menseh, vader 1 is van Palagoena). Overigeos wordt ieder prins cl prinses aangesproken met Palla
(heer 1 vorst, meester).
Zoodra deze prinsen of prinsessen op jaren gekomen zijn
en kleinkinderen hebben, worden zij naar hunne kleinkinderen genoemd, bijv. Nencna Baso (de grootvader of grootmoeder
van Ba<~o).
Alle prinsen en prinsessen hebben de gemeenschappelijke
benaming van ana upfma mapadjotmge, dat is: "de kinderen en kleinkinderen van hem die de pajong voert'', der·
halve van den regeerenden voret, terwijl jongere prinsen
aangeduid worden met aruli.
De prinsen voeren voor hun eigennaam het woordje La
en de prinsessen het woor!lje We (een woonlje tot aanduiding van mannelijke of vrouwelyke eigennamen) bijv. La Ba111
PTl

We Banri.

Deze verschillende prinsen worden weder in soorten onderscheiden.
De regeerende vorst of aroe mangkaoe is een widja llld·
nocrang (een hemeling), een nazaat van den uit den hemel
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gedaalden eersten vorst; bij moet dan wit bloed hebben
(madar·a tak/roe), van ovennengd zuiver vorstelijk bloed zijn,
gelijk bet melkachtige sap van den takkoe boom (cactus).
De volbloed prins is een aroe matasa (zuivere, rijpe prins),
en behoort hij tot de kroonpretendenten, dan is hij tevens
een ana patola (iemand· die een ander kan opvolgen).
Kinderen van een vorst of prins bij eene vrije vrouw of
slaven zijn ana tjera (half bloed).
Kinderen gesproten uit een huwelijk van een at~a patola
met een ana tjera zijn radJeng (vermengd bloed).
Kinderen uit een huwelijk van twee radjeng zijn racljenglabi (veredelde radieng).
Kinderen uit een huwelijk met twee radicng labi zijn
rtUijeng matasa (rijpe, zuivere radjeng); en kinderen uit
het huwelijk van twee radjeng matasa zijn raJjeng madopa
(die evenals de krabben een nieuw vel gekregen hebben,
dus op nieuw gezuiverd of gelouterd zijn).
De wettige vrouwen zijn wawine pada (vrouwen van gelijke afkomst); trouwt men eene vrouw van mindere afkomst,
doch nog van de familie, dan is zoo'n vrouw een wawine
seadJing (eene vrouw uit de familie); is men gehuwd met
eene vrije vrouw uit den burgerstand, dan is die vrouw eene
wawine to sama (eene vrouw uit den lagen stand), terwijl
bijwijven goendi of ton:laong zijn.
Daengs zijn de adellijken in bet algemeen , doch ook minderen eigenen zich dat praedicaat toe.
Bij de gegoeden wordt meer dan eens de benaming van
oewana (vader van) of indooa (moeder van) gewijzigd in
Daenna (de Daeng van).
Het hoofd der bisoe of heidensche priesters is de Poetvammatowa, het onderhoofd de Poetvam-malolo, de priesters zelve
zijn bisoe; bij de Toradja zün deze priesters baliang.
Doekoen en vroedvrouwen zijn sa11ro, geneeskundigen
tabi; volgelingen zijn ~fowa's, vrouwelijke bedienden patoemaning, minnen indo pasoesoe, en de vrouwelijke verzorgsters
van kinderen indo akko.
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De aanvoerders van troepen voeren den titel van Poettg!latm, Doeloeng of An,·onggoeroe, naar gelang hunner waardigheden; de mindere aanvoerders zijn Palima, Kapil4119 en
Smiat~g.

De priesters hebben de algemeene benaming van g()(JIW
en smttari (geestelijken), de geleerden van panrlla ot u."Olli;
ambachtslieden zijn panre, landbouwers palao roema, zeelieden pal1i1i, scheepsgezagvoerders anakoda of poenggatt:tJ
toovenaars en duivelkunstenaars parakangpapo en padoti,
slaven ata's in 't Toradjaseh batocwa's en pandelingen 1&rua"git~rang.

Een mindere spreekt zijn meerdere altijd met poewang
(heer, vorst, meester) aan, eveneens de jongere den oudereD
in leeftijd.
De mindere man wordt bij den naam zijner kinderen genoemd, bijv. oewana Baso (vader van Baso) of indoua
Base (moeder van Base), bij den Toradja Awana Baso
en bra11a Base.
Een jongere broeder of znster van zijn onderen broeder of
haar oudere zuster sprekende , zegt altijd Dae~1gkoe (mgu
Daeng); terwijl de andere broeder of zuster zyn jongere broeder of zuster anti noemt.
Evenals in alle andere Boegineesehe landen, ·zijn ook in
Loehoe de huizen op palen gebouwd.
Zij zien er echter erg onoogelijk en zeer verwaarloosd ui~
en wel uithoofdè het aan den minderen man ver~en is om
b!j den bouw zijner woning andere gereedschappen dan den
bijl, en de parang te gebruiken.
De palen en alle andere houtwerken zijn mitsdien ruw en
on bekapt, terwijl alle verbindingen niet door gleuven of
pennen geschieden, maar door vasthechting met rotan.
Ten gevolge dezer omstandigheid zijn de huizen niet hecht
gebouwd, en zakken reeds na een jaar in elkaar.
Daarbij komt dat de bamboe schaarsch is, zoodat de
omwanding van ruw bont en t~ipa bladeren gemaakt
wordt en de vloer uit ruwe nihooglatten bestaat. Alleen
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de dakbedekking is solide en van roembia (sagoboom) bladeren.
li •t ltui van den gewonen man. staat gewoonlijk twee
rueter bonm den grond, en bestaat uit twee à drie vakken,
ro:stende p drie à vier rijen palen, ieder van vier stuks.
Ter linkerz1jdc wordt een afdak aangebracht met een iets
lageren vloer dan van bet woonbuis, welk afdak de djambauy Lcct, en tot keuken en bergplaats van drinkwater en
brandhout dient.
Deze dja mbat~y loopt gewoonlijk naar achteren door en
steekt van daar met een afzonderlijk dak iets verder dan
het hui lang is, uit, welk verlengstuk den naam van
lc•mpiu[J draagt, en gebezigd wordt gedeeltelijk tot eetplaats
en gedeeltelijk tot secreet.
De ingang van de woning is gewoonlijk van voren in de
d:jambung 1 waarin de trap uitkomt. Het voorbuis is gewoonI ijk YOOI~ien van drie vensters, twee kleine en een groote,
na-a t den ingang. Dit groote venster ltcet lillangaug .vala
(onecht venster) en dient om bij sterfgevallen de lijken daardoor uit het bniH te dragen.
Verder zijn kleine vensters ter rechtenijde en van achteren
aangebracht.
De iodeeling vari bet huis is eenvoudig. Zoodra men de
deur i ingetreden, heeft men een opene voorkamer, die tot
zitkamer dient, en waar tevens de hoofden der gezinnen hun
vcrblijf hebben. Vervolgens heeft men eene afgaslotene ruimte,
waarin kamers zijn aangebracht tot verblijf der jonge dochteren,
en vau bet overige vrouwelijk personeel.
De zolder dient tot berging van padi en andere proviand,
ook om goederen of allerhande rommel te bewaren.
liet weubilair is nog eenvoudiger, en bestaat gewoonlijk
uit rotan- en Ionlarmatten, kook- en waterpotten, pannen,
llordcn, schotels, kopjes, weefgetouw, manden, korven en
houten haken om het een en ander op te hangen. Alleen
om h t bed, dat uit een legmat met een paar kul!jsens
bestaat, hangen gordijnen , doch alles is even vuil en smerig 1
'fUa.cllt. InJ. '1'. L.
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want zindel}jkheid, orde of netheid zijn geheel onbekebde
zaken.
V oor bet buis beeft men gewoonljjk bet rijstblok, en onder
het huis de tjiîmä, ter hoogte van de keuken en het secreet,
welke IJU.má (modderpoel) een vergaarbak is van allerlei
vuiligheden, die een onuitstaanbaren stank verspreiden.
Daar waar de grond niet drassig is, wordt bet onderhuis
ook nog gebezigd tot stalling. van paarden en karbonwen,
zoodat een Loehoesche kampong, bij laag water, een echt
pesthol is. Bij hoogwater worden al die stinkpoelen door het
opkomende water overdekt, en ik schrijf bet alleen aan deze
omstandigheid toe, dat 'in Loohoe niet telkens gevaarlijke
ziekten uitbreken.
De vorstelijke woningen zijn grooter, steviger gebouwd,
netter afgewerkt en van eene behoorlijke planken of
bamboezen om wanding voorzien; anders hebben zij dezelfde
indeeling als van die der gewone kampongbewonel'll. Ook
is bij deze woningen van voren nog een tampi"fl aangebracht,
waarin de trap uitkomt.
De vorstelijke woning in Lochoe draagt den "-·eidscheo
naam van langlta~~a (paleis bij uitnemen.dheid), anders wordt
zij gewoonlijk sao-dam·a, sao-radja of .wwadja en sala.ctt ,
(Vorstelijke woning) genoemd.
Alleen deze vorstelijke woningen mogen een staatsietrap
(sampana) voeren, en van voren en van achteren drie op elkaar
volgende gevels (timpa-ladja) hebben; terwijl verder de beide
uiteinden van den nok van het dak versierd zijn met een nagemaakte karbouwenkop. met hoorns.
Naast de vorstelijke woning staat gewoonlijk nog eene
andere woning, door een bmg met de eerste verbonden. Dele
woning beet bola siu:ali (nevenhuis) en dient' tot keuken en
verblijf van het personeel. Staat deze keuken afzonderlijk, dan
wordt zij sat1gkokang genoemd. Om de vorstelijke woning is
een barnbwzen pager getrokken tot afsluiting van het vorstelijk erf; dit afgeslotene gedeelte beet lala11g riihar19
De ingang tot dit erf heet taboctaboewa11g, zijnde eeD
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b09g buis met cenc verdieping, waaronder de poort doorloopt,
en in welk huis de portier met de wacht aan de poort JJ""fl·
ot'Oit'tiii!J taboctabocwrlltfl hun verbl!jf honden.
Het tegenwoordig Yerbljjf. van den vorst is eigenlUk geen
lallg.kall(t, maar een sorndJa: daarvoor is het niet g1·oot genoeg. De vorige lrwykrwa, rustende op 84 palen is ingestort
en verg~n.
Feestloodsen en tutlelijke ve1·blijvcn heeten barocga, dubbele huizen bol11 .'•tda, jachthuizen luuglwaii!J, en lustbuizen
bola djtihti, een huis dat ,-eel van een kooi van een vogel
heelt.
De masigits, die gewoonlijk in het centrum der kampongs.
staan, zijn vierkante gebouwen met een spits toeloopend dak.
De maaigit van Palopo is van steen en nog al hecht ge·
bon wd.
Dcl Toratija's wonea versprdd en in ldein3 tn inhuizen; ge
1'egeldl.} kampongs worden bij deze bergbewone1·s niet aangetroffen, ondanks de bewering van den heer RIEDEL.
De kleeding van den gewonen Lochocrees bestnat uit een
korte broek van wit katoen (salocwam poufjo), een bontgekleurde sarong (lipa) een hoofddoek (pasapoe) en een buikgordel (j>abi1kt1ny). Verder draagt hij om zijn gordel een
pueroekü11!J (tabakszak) van zwart, groen of rood laken, tot
berging van zijne sirih-ingredienten, van geld en van zijne
amuletten, en daaroverheen zijn kris, kawnh (lwli) of kale. wang, bevestigd door een krisgordel, genaamd tnli biituht!J. Is
hij op reis, dan heett hij ook ·de lans in de band.
De voornamen dragen dezelftlc kleedij, met dit onderscheid
dat zij een korte rood z\jden bi'Oek aan hebben, dat cle sche·
den hunner krissen van goud zijn (tmsan timpo ), dat hun krisgordel van pas:;ement is (tali bi"mm1g padjamn) en dat hunne
sarongs en hooiddoeken geglansd zijn (riyarocsoe).
Een baadje wordt !l.lleen bij plechtige gelegenbeden of op
1·ei~ aangetrokken.
De goeroe's of geestelijken hebben gewoonlijk een mutsje
op, en dragen in den regel ook lange witte baadjes. Den
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rozenkrans (bilampifa"y) bevestigd aan een r.akdoek, hebben
zij meestal in de hand, of om bet gevest van den batli of /;ntt'ali yot•t·oe (bet '\Vapcn van den priester, zijnde een smalle
badi met het gevest naar boven gekeerd) gesl~cren. Deze
kau..ali steekt in een gordel met ee11 groote ovale plaat van
goud, zilver of koper.
De vrouwen dragen een korte broek en daarover de bont
gekleurde sarong; in huis hebben zij geen baadjes aan, aDders een zwart, bruin, rood of doorschijnend kort baadje al
naar gelang van haar leeftijd. Jonge mei..qjes dr~o-en doorschijnende zijden baadjes Op reis zijn al deze baadjes wit
van kleur, en dragen de vrouwen bovendien een rooden doek
over bet hoofd.
De versierselen zijn ringen, oorbellen, arm- en voetenbanden, en borstplaten van goud, zilver of koper, al naar gelang van stand of rijkdom.
De hofkleed ij is het bovenlijf naakt, een tapo"fl (een laug'
baadje) bij wijze van sarong om het lijf en boven de kris
gedragen, en een sa11ylw (Bocginccseh mutsje).
Niemand mag op het vorstelijke erf worden toegelaten dan
lllet een mul;ûe op en een lans in de hand; degenen die hoofddoeken dragen moeten bij de taboetaboett'a"[l blijven. Ook moeten
de leden van den Hadat en de voorname prinsen, wanneer zij den
vorst bezoeken, hun eigen sirihdoos (,.poe) in de hand nemen.
Bij festiviteiten of plechtige gelegenheden worden zijden
klcêren gedragen (pasa11giuyiîny), met een zwarte lapong en
een zwart mutlje voor de onderen in leeftijd, terwijl de jon·
geren ('CD wit mutsje en een witte tapm1g dragen.
Gouden knopen aan de baadjes zijn zeer gewilde artikelen,
ook gouden platen aan den krisband met allerlei koranische
inscripties bij wijze van amulet. Ook do vrouwen van de
voornamen dragen Lij feestelijke gelegenheden zijden baadjes,
Jonge prinsen die ten hove zijn, moeten de sarong bij
wijze van jurk om het lijf dragen en daarboven de kris in
een gordel; deze kleedij · heet malapi r·isaliuv'îll[l en de prinsen 1mtapi-risaliwliny (jonkers).
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Kinderen loopen in den regel naakt; bij de vovrnamen
dragen deze kinderen gouden borstplaten (kmvrll"i), gouden
arm- en voetenbanden (polo's) gouden versieringen om den
hals (yetw), gouden amuletten om den_ bovenarm (.~ima) en gou• den schaamdeeldeksels , voor meisjes rf.jempang .en voor jongens
aljo-atjo, die beiden den vorm hebben van pudendurn en penis.
Ten teeken van waardigheid draagt een ieder die e~n
rijksbetrekking bekleedt, een klein kort lansje in de hand
en mogen zij zich de sirih-doos achteraan laten dragen. Vorsten,
rijksgrooten en aanzienlüke prinsen laten zich de lans vooruitdragen, de vorst en de voornaamste rijksgrooten ook hun
· waardigheidsschild (len,r1oc of kal ia wo) , hun basi pa/ca
(lans met twee of drie punten gelijk een vork), hun waterketel (tiel'e) en sirih-doos (epoe of lrtmbony ota).
In den oorlog zijn de voornamen gewapen1l met cenc
ba.~~ banrang(t (lans met vederbossen) ·en hebben zij de
bar/joe rrmtc (maliënkolder) aan, de minderen hebben gewone lansen of zijn met geweer en kalewang gewapend.
De Toradja zijn verschillend gekleed. Zij die veelvuldig
met de kustbewoners in aanraking komen , hebben witte
korte broeken, witte sarongs en witte baadjes .aan , evenzoo
de vrouwen. De mannen dragen echter om het hoofd geen
doek, maar een rol touw ter lengte van twee à drie vadems.
De echte Toradja héeft echter niets anders aan dan een
.wumgkali (tjidako) van boomschors en een sarong of van
boomschors of van wit eigen geweven katoen. Zijn wapen
is een kalewang, een paraug 7 een lans en de blaaspijp met
de ve1·giftigde pijltjes. Trekt hij ten oorlog of gaat hij uit
koppensnellen, dan zet hij zijn rotan hoed met koperen hoorns
(lal•e) op, steekt zich in een van boomschors vervaardigde
harnas, genaamd baboe/cara of pamkang, en voorziet zich
· verder van een vierkant houten of een rond van rotan gevlochten schild (let1goe of rljoba.ng). Ook vuurwapenen zijn
in de laatste jaren erg bij hen in gebruik geraakt .
•
In plaats van de poeroekalig of tabakszak, hebben de Toradja's een van 1otan of anami gevlochten mandje bij zich,
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dat zij aan een riem over de schouders co at bangende onder den arm dra~en.
Vrouwen dr&r,<>cn op l1are tochten een van rotan of hamhoc fijn gevlochten tu,•t!O<·ny of breedgeranden hoed op haar
hoofll.
De talen, die in Lochoc gcsproken worden , z!jo de Boe·
ginecschc en de Toradjascht.
Van 't Boegincesch zegt Dr. B. F. MATTIIES het ondervolgende.
"De te h\al i::~ die van een volk 1 dat onder ons Europeanen
den naam draagt van Boegineezen, 1.cker naar bet llaleische

orany

Boegi.~.

"Dit Boegis is echter cenc verbastering \'an W11egi: want
de mcnschen welke deze taal ge~voonlijk spreken, noemen
zich zeiven To Woegi "mens~hen van Woegi". Wocgi is na
de naam van een kampong aan de Walanni rivier.
"De bewoners van deze kampong hadden in oude dagen,
en wel ten tijde van Saweregading, die met een dochter
van den koning van 'fjina (het tegenwoordige Lagoesi en
Wadjo) gehuwd wru;, bij de talrijke bezoeken 1 die deze
vorst uit onderscheidene landen ontving, de rol van tolken
te vervullen. Vandaar dat die vreemde volkeren, wanneer
zij den van Lochoe afkomstig-en monarch bez'.>clltcn, b-red n rig van W oegi spraken , en de taal die niet alleen aan
het hof van Saweregading 1 maar door geheel Pamana,
Wadjo, Soppeng, Hooi 1 de Adjatapparangs 1 Harroe en Tanette gcsproken wordt, met den naam van basa to Woegi
of baaa W oegi bestempelden.
"Het Boegineesch behoort , evenals het l\Jakassaa.rsch, tot
den zoogenaamden Polynesischen taalstam 1 te weten tot dien
taalstam, welke zich over de eilanden in de Indi8che zee
van af ~1adagascar in het westen, oostwaarts tot het Paasch
eiland toe in den Stillen oceaan 1 in allerlei vertakkingen
uitgebreid heeft, en wel tot de voornaamste hoofd vertakking
van dezen taalstam, n. 1. die welke zich over den Indischen
Archipel vcrspreid heeft. Geen wonder derhalve, dat bet
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BQegincesch groote overeenkomst heeft met bet Javaansch,
Maleisch , doch inzonderheid met het 1\fakassaa.rscb , eene
overcrukomst niet zoo zeer in klanken en woorden, als wel
in de wijze van woordvorming en syntaxis, aange-ûen genoemde talen insgelijks tot deze hoofdvertakking van den
Polynesischen taalstam behooren.
"Even als 't 1\lak.assaarsch is ook 't Boegineesch bijzonder
arm aan woorden, die het algeroeene moeten uitdrukken,
en daarentegen zeer rijk aan zoodanige, welke 't meer bijzondere te kennen geven.
"Zqo heeft men bijv. geen algemeen woord voor dragen,
n~aar bijzondere bewoordingen voor de verschillende wijze,
waarop men iets draagt, terwijl verder de algeroeene woor-:
den meer dan eens van bijzondere afgeleid zijn, bijv. van
. 't Boegineesche ma11oe (kip), het Boegineesche manoe manoe
(vogel).
"De taal is dns in zeker opzicht rijk, in zeker opzicht
arm. Om aan deze armoede te hulp te komen, en ook
soms, zonder dat er de JI1inste noodzakelijkheid voor bestond,
heeft de Boeginees, evenals de Makassaar, uit andere talen
woorden genomen. Dat de stamverwante Polynesiache talen
hierbij de gr~tste rol gespeeld hebben, is in den aard der
zaak gelegen. Doch andere talen hebben blijkbaar haren
invloed uitgeoefend. Zoo treft men ook in liet Boegineesch
nu en dan eenige Sanskrit woorden aan; doch hun getal
is slechts gering, zoodat het niet onwaarschijnlijk is, dat
zij door middel van het Javaansch of Maleisch in de taal
zijn opgenomen.
Duidelijker zijn de sporen van 't Arabisch, dat sedert
d.e omhelzing van het Mohamedaansche gel~f door de Boegineezen en Makassaren, in het begin der l7e eeuw, beider
talen met eene menigte woorden verrijkt heeft. · Nu eens
werd zulks vereischt, om uitdrukkingen voor godsdienstige
denkbeelden te vinden, dan eens geschiedde het enkel uit
ingenomenheid met de in hun oogen eeniger mate heilige
taal.
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.,Ook van lwt Portugel'Seb en van het Holland:~eh heeft de
BO<'-A"ÏneA.·s l'nkelc woorden overgenomen.
"Van onderscheidene taalsoorten, zooals men die in bet
Javaansch aantreft, te weten: het Ngoko, bet Krämä, bet
?tfadijä en meer andere, heeft de Boeginees evenmin al.a de
Makassaar ecnig denkbeeld.
"Echter is het Hoegineescb rijk genoeg, om het ondersebeid
in rang en stand bij het spreken duidelijk te doen uitkomen.
"Ook van het dialectverschil valt in 't Boegineeacb eigen·.
\ijk niet te ~preken.
:')Iets geheel anders is het ondencbeid lossehen oud-Boe~inccsl'h en dat Boegineeseh hetwelk nog heden ten dage
algemeen in gebruik is.
"Die oude taal vindt men vooral in een onder de Boeginccr.en algemeen bekend heldendicht, dat zijn naam draagt
naar r.ekeren La Galigo, wiens persoon daarin een voorname
rol Rpeelt en daar nu de vader van I.a Galigo, met name
Saweregading, uit Loehoe afkomstig is, vindt men daar in
de tegenwoordige taal nog vele overblijfselen van bet oud
Boegineesch.
"Ook de bissoe's bedienen zich bij bonne plechtigheden en
r.angen gewoonlijk van de oude taal.
"Verder heeft men onder de Boeginee-1.en een 410ort van
dieventaal, bekend onder den naam van Basa to Bakkä,
naar de kampong Bak ka in Soppeng, eertijds een echt
roofnest en verblijf van sleeht volk".
Aldus de beer MATTRES; ik voor mij geloof dat zoowel de
Bocginec~~Chc als de Makassaarsche taal , eene verfijning
is van de Toradja'scbe talen, en wel om reden zeer vele
Boeginee~he en Makrwaarsche woorden geheel gelijkduidend
zijn aan de Toradja'sobe. Trouwens de Boeginee8Cbe taal is
van Loeboe afkomstig, vanwaar zij zich van lieverlede over
Zuid-Celebes uitgebreid heeft, en waar zij door de aanrakiug
der bevolking met vreemdelingen successievelijk is beschaafd
en gtlwijzigd.
De heer MATTRES, die niet in de gelegenbeid was om de
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Toradja.". chc en de daaraan verwante Mandar'schc~ en Snngal·
la'sehe talen te bestudceren, heelt dit natuurlijk niet kunnen
bevestigen; en toch bij nauwkeurige vergelijking van zem·
vele Boegineesche en Makassaarsche met Toradja'sche woorden komt men tot de hierboven bedoelde overtuiging.
De Boegineezen hebben een eigen letterschrift; zij bedienen
zic\1 van dezelfde Hl letters als de ~fakassaren, doch hebben
er nog vi~r samengestelde b'ijgevoegd, zoodat hun alphabet
uit 23 letters bestaat; een oud schrift bestaat bij hen niet.
Hun litteratuur is nogal uitgebreid en rijk in verscheidenheid. De heer MATTHES venamelde tijdens zün dertigjarig verblijf op Celebes ongeveer 130 handschriften, handelende over
verschillende onderwerpen. De voornaamste waren gedichten,
helden7..angen, geschiedenissen, wetten· en allerlei voorschriften.
Alleen het La Galigo gedicht bestaat uit meer dan twintig
deelen. Al deze geschriften munten uit door scherpzinnighe~d,
smaak en schooue keuze v-an woorden. Hunne gedichten
behoeven niet onder te doen voor die van iedere beschaafde
nati('l, terwijl hunne handelswetten en geschriften over allerlei
rechtspleging getuigen van scherpzinnigheid, en goede be-.
ginseten omtt·ent jurispntdentie.
Het Boegineesch , dat in Lochoe gesproken wordt , is evenals in Boni , zuiver en niet zooals in Wadjo of Sidcnreng
vermengd met allerlei harde en onwelluidende achtervoegsels.
't Is de taal van den beschaafden Boeginees, hier en daar opgeluisterd door eenige oud Boegincescbe woorden.
De Boeginces in Loehoe spreekt echter ook nog het Sangalla'sch, de taal waarvan hij zich in zijne dagelijksche omgeving bedient.
Dit Sangalla'sch schijnt de hoofdtaal te zijn van de aan
Lochoe ondergeschikte Toradja'sche stammen; 't heefl veel
overeenkomst met het Toradja'sch, dat in de omstreken der
Mandarsche staten gc8proken wordt, en ook met het Roegineeseh, maar vooral met het Makassaarsch.
Eene eigenaardigheid der 'l'ot·adja's is dat zij het zoogenaamde adamaliiJtj1t der Boegineezen niet kunnen spreken,

zijnde de uitdrukking a, bijv. in paimäng (wederom), mskiida (zeggen), ,·ilaliittg (daar binnen), welke a moet uitge8}Jroken worden als onze e in behalve, begin en geloof, maar
welke door den Toradja als de b"ewone a wordt uitgesproken.
bijv. 11aimcmy, mak(l(/a en rilalar~g.
Da Loehoereezen beweren dat iedere Toradja stam eene
afzonderlijke taal heeft, zoodat het aantal Toradja'sehe taleu
legio m~t zijn.
Wegens gebrek aan gegevens kan de werkelijke sterkte
der bevolking van Loehoe niet worden op~o-even. Wat er
van bekend is, is slechts eene raming of gissing.
Het Boegineesche gedeelte van Loehoe bestaat uit de kUBtlanden, de hoofdplaats Palopo en de hoofdkampongs van
Mengkoka.
De kampongs aan de kust zijn 45 in getal.
W ord.t nu aangenomen, dat deze kampongs, met de daarbij behoorende kleinere onbekende kampongs, ieder uit 50
huizen bestaan, en dat ieder huis door tien personen, wat niet
hoog geschat is, bewoond wordt, dan geeft znlks eene bevolking van 22.500 zielen.
De hoofdplaats Palopo bestaat nit de kampongs :
Tapponge. . • . . . . . . .
. . . . . met 100 huilell.
~{angarabombang.. . . . .
. . • • • • "
30
"
Pandjalaë. . • .
"
70
"
'fjampaë. • . . . • . . . .
"
10
"
Boneë. . . . . . . • . . . . . .
"
30
"
Paroempangeë.
30
" 60
Amasangang.
Soeratönga, . .
. . . "" 4
Pacljalesang. .
. .
" 5 "
Bola~ . . .
.
. " 5 "
Batoepasi. . . • . . . . . . • . . . . . • 11
10
11
Bentoeroe. . . . . • . • • . . . . . . .
"
4
"
Tampotikka. • .
. . . . • .
"
6
"
Waroo-ë. . • . . . . • •
. . . ••
"
3 "
TraDaporieere 367 buizea.

... .

.. . . ..
. .... .

"
"

"
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Per Transport 367 huizen.
Soongka.
Penggoli.
Sabamparoe. .
Laminda. . . .
Kampongberoc ..
Balandaai.
Ladia.lia. . . .
Rampoewang.

...

. .• met
n
n

"
n
n
n
n

20
30
30
40
3
4
7
6

n
n
n
n

"
"
"

"

te zamen 507 huizen,
ieder bewoond dQor 20 personen geeft eene bevolking van
10.140 zielen.
Het eiland Palopo telt 40 huizen ieder bewoond 1 door 10
personen geeft 400 zielen.
De drie hoofdkampongs van Mengkoka tellen.
Kalako. . . . . . . .
. . . . . . • . 60 .
huizen.
Tohowa
. . • . . • . . . • 100 . . . n
20 . . .
Passoeloe. . . . . . . .

"

te zamen 180 huizen met
een bevolking ieder van 20 personen, geeft een totaal van
3600 :tielen.
Neemt men nu aan dat de Toradja-landen eene oppervlakte
beslaan van 500 vierkante geographische mijlen, en dat op
ieder vierkante geographische mijl 300 menseben wonen, dan
zon de Toradja'sche bevolking 150.000 zielen bedragen,
zoodaf op die wijze voor Loeboe eene bevolking verkregen
wordt van
kustbewoners. .
• 22.500 .. zielen.
hoofdplaats Palopo.
10.140 ..
"
eiland Palopo.
400 •.
"
Mengkoka.
3.600 ..
"
Toradjas.
150.000 . • n
of te zamen. 186.640 . . zielen.
• 36.640 .Boegineezen.
waaronder.
Ik vermeen dat de hier boven bedoolde berekening de

532
eenige aannemelijke is, om het bevolkingscijfer VaD Loeboe
te ~j"qcn. ( ')
1'<'11 "lottc zou men, op grond der bewering van de Loebooreezen, dat de Toradja streken nog al t1terk bevolkt zijn bet
geraamde bevolking~reijfer kunnen brengen tot het ronde getal
200.000 zielen, wat dan ook niet te hoog geschat is.

lil.

Rl~GEERING.

liet bootd van dt•n staat is een vorst met den titel van
Pmljorii!J, in wiens l1anden het hoofdste gezag berust, ·en die
over leven en dood te beschikken heeft.
Hij moet zijn een aroc maffMtl (van zuiver vorstelijk bloed),
en gt>Rproten uit het echte vorstengeslacht (u~idjn PIUJIIOCI'tiCfi!J).
lfflor <len Hadat gekozen, en als een hemelseh wezen vereenl. mag hij dan pas den titel van Padjoeng voeren, wanneer hij gekroond is (r-i lmtle), anders is hij eenvoudig Dator.
I>e waardigheid is erfelijk, zoowel in de vrouwelijke als in
de manne lij kc linie; alleen bij booge uitzonderingen worden
vrouwen verkozen.
Vet·der is het eene vereischtc dat de vorst wettig, dW!
met eene prinses van den bloede, gehuwd zij, opdat bij plechtige gelegenheden ook de vrouwen der rijksgrouten
van
de voornaamste prinsen ten hove kunnen gerecipieerd worden.
Bij sterfgevallen mag het lijk van den vorst niet worden
ter aarde besteld, dan nadat z!jn opvolger als vorst is uitgeroepen.
Die uitroeping moet echter binnen 24 uren na den dood
van den vorst geschieden.
Bij de ter aarde bestelling maetcn alle bootden van de tot
Lochoe bchoorende landstreken, zelfs die van de verst verwij-

en

{ ') lnclertijd werd bij de berekening der bevolking in de Gonvernemenllla•dt'll al1 · maatstaf aangenomen, da.t op icdcl'c vierkante paal 127 zielen wnneD,
terwiJl vwr de vorstenlanden werd vastgesteld 60 aielcn op ct>n vierkante pul
Stelt men pn dat een vierkante geographi•rhc mijl gelijk is aan vijf vierbll'e
palen, dau zoutien de ToradJa-landen eene oppervlakte beslaan van 21100 0 )lila.
Uit gcta.l nn nll't 60 vermenigvuldigd, geeft een totaal van 150.000 zi.elea.
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derde Tora.dja-stammen tegenwoordig zijn, en moeten do
laatst genoemden bij wijze van r~mwbeklag ieder een stuk
widailrJ, z!jnde een stuk grof wit katoen van eigen weefsel,
dat tot doodl:tkleed dienen moet, opbrengen.
·
Heeft de vorst zich jegens het land misdragen , dan wordt
hij van den troon vervallen verklaard, en moet zijn vervanger
e\·cneens binnen 24 uren optrt?den.
Deze opvolger is gewoonlijk de Opoe lj1t11ing of kroonprins (de gewilde, de begeerde , de geliefde of beminde, van
het woord tja111:ng zoet)~ die daartoe reeds vooraf door den
Hadat in overeenstemming met de voornaamste prinsen van
het land verkozen wordt en tot welk einde gewoonlijk uitverkoren wordt de . oudste wettige zoon van den regeerenden vorst.
En is de Opoe tji'ming bij zijn optreden nog onmondig,
dan wordt het bestuur voor hem door den gel~eelen Hadat.
uitgeoefend, zonder dat een afzonderlijke voogd aangesteld
wordt.
Bij de kroning van een vorst (/anti) moet geheel J,oeboe
tegenwoordig zijn, dus ook weer de Toradja'schc hooftien
van de verst verwijderde landstreken.
Dit is oorzaak dat de kl'Oning tegenwoordig maat· hoogst
zelden plaats vindt; de laatste der Loehoesche vorsten die
gekroond werd, was dan ook zekere We 'l'anrijawaroe, de
grootmoeder van den in 1880 overleden votst To Baroewe
Matinrowe ri Limpomadjang, dezeltde die in bet begin dezer
enew regeerde en die met wijlen den vorst van Soppeng
Matinrowe ri Amalana gehuwd was , en aan wien de Engelsehen
in lt!l4 een gouden gordelplaat met toepasselijke inscriptie
vereerden. Later is er geen Loehoesche vorst meer gekroond
geworden, zoodat geen harer opvolgers eigenlijk den titel
van Padjoeng mochten voeren.
Op welke wijze de krooning van een Locboeschon vorst
geschiedt, vindt men beschreven in bet werk van Dr. B. I•~.
MATTRES, handelende over de bisoe's of heidcnscbe priesters
en priesteressen van Celebes.

Het voornaamste dier beschrijving laat ik bieronder volgen:
De titel van den koning van J,oehoe is die van Padjoeug,
d. i. regen of zonnescherm.
Geen wonder alzoo, dat bier bij de huldiging de in ooswsche landen reeds in het algemeen zoo hoog aangeschrevea
pajoeng een dubbele waarde heeft.
Het vervaardigen van de roode, voor dit teest bestemde
pajoeng gaat met veel moeite gepaard. De baleinen mop
slechts van Lelewaoe ten Noorden van Mengkoka, de stoi
waarmede de pajoeog bekleed moet worden , een stof reel
kostbaarder dan zijde of satijn, alleen van Weoela, boven op
bet gebèrgte van Oesoe, de stok niet dan van Baeboenbl
at komstig zijn.
Al die bestanddcelen nu mOtten op plechtige wij1.e en
in statigen optocht door opzettelijk daartoe aangewezen personen, en vooral van de zooeven genoemde zeer ver van
elkander verw!jderde plaatsen gehaald worden , dewyl zij
daar in o~de tijden uit den hemel op aarde nedergedaald zonden zijn. En dan is het ten slotte geenszins. on.·
versebillig , aan wien de samenstelling van het kUDStstuk
opgedragen worde.
Dit werk is enkel en alleen toe te vertrouwen aan een
afstammeling en naamgenoot van 1.ekeren PantjaY, die ner·
gens anders wonen mag dan te Pao, ten oosten van Palopo,
de hoofdstad van het rijk van Loehoe.
Wanneer de pajoeng eindelijk gereed ie, worden de Poewf.
matowas, die bij deze gelegenheid twee in getal schijnen te
~:ijn, de een geheel in het geel gekleed, met hllD gansehen
stoet van bisoe's afgevaardigd, om dit gewichtig stuk van
Pao af te halen , en naar het vorstelijk paleis van Loehoe te
Palopo over te brengen.
Dat dit niet stilletjes in zijn werk gaat, behoeft nauwelijks
gezegd te wórden. Alle muziekinstrumenten en duivelbau·
ners toch verbonden aan de werkzaamheden der bisoe's,
worden medegenomen om daarmede een OOl'Verdoovend geraas
te maken, terwijl door de bisoe's voort.durend gedaost wordt

onder het zwaaien der duivelbanners en he~ p evelen van
tooverformulieren.
En onder dit alles wordt insgelijks niet verzuimd, om die
pajoeng gedurig met betooverde geroosterde rijst te bestrooien.
Aan het paleis gekomen wordt onder het schieten met lela's
en geweren, nog meer leven en rumoer gemaakt.
In het paleis aangekomen, wordt in het vertrek, waar de
rijkssieraden gewoonlijk bewaard worden, eene plaats aan
de· roode pajoeng ingeruimd, en deze op een soort van staatsiebed gedeponeerd. Aan PantjaY wordt dan opgedragen om
voor de pajoeng goed te waken.
Als de tijd van het feest nabij is , kleedt men den in te wijden
vorst geheel op de wijze der voorouders, en dit il dus, gelijk
men zich voorstellen kan, al zeer eenvoudig. Zelfs aan een
sarong valt niet te denken. :Men bepaalt zich slechts tot een
doek , die om bet middel geslagen , en tnsschen de beenen
doorgebaald wordt. Doch hierin voegt een inlandsch vorst
zich gemakkelijk. Lastiger is het hem , dat hij in dit costuum
zeven dagen en nachten op eene soort van rustbed moet
doorbrengen, met slechts een harde kokosnoot tot hoofdkWJBCn.
Dat hij dan ook al dien tijd weinig rn~ geniet, laat zich
begrijpen, vooral, wanneer men daarbij bedenkt, dat er.door
de bisoe's zooveel mogelijk gezongen en gedanst wordt, en
men hem gedurig uit de Latowa, een oud werk over inlandsche
weften en gebruiken , voorleest.
Dit alles geschiedt hoofdzakelijk om te voorkomen , dat
de booze geesten het op verstoring zijner eeuwige rust toeleggen. Als de zeven dagen en nachten van harde beproeving
voór den vorst verloopen zijn, verschijnt de pantJa, een soort
van staatsie-draagstoel, die te Wotoe, dat in de nabijheid
van Pao gelegen is, vervaardigd werd, voor de deur van het
paleis. En nu gaat de vorst naar beneden met den Opoe
Patoenroe, of eersten rijksraad aan de rechter en de Opoe
Pabitjara of tweeden rijksraad, aan de linkerzijde.
In de pantia gestapt, wordt hij, onder het lossen van
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bet gcsrhnt' en te midden ,-~u het gejuieh der menigte,
door de prinsen en grooten des rijks, maar vooral door
dansende en ~I.Ïngende bisoe's, na:n een boog geboa.w, dat
den naam van ltrllabtw!flalia draagt, begeleid.
Dit bcîltijgt hü alleen hand aan hand met z!jn' eel'8ten
staatsdienaar, den zoo even genoemden Opoe Patoen roe.
Uehcd boven gekomen , gaan zü tegen O\'er elkander zitt.cn,
met een steen , waartegen zij behlen met de voeten drukken,
in hun midden, terw!jl beiden de rechterhand aan bet gevest
aan de aum1ii11g of sabel , en Opoe Patoenroe met zijn linkerhand des vorsten linkerduim vasthoudt.
Naar het schijnt doelt die steen op de al oude wetten en
gebruiken des lands , die de vorst en de Opoe Patoenroe als
eerste representant des volks, bestendig, ja met het zwaard
in de hand, hopen te verdedigen.
Daartoe verbindt zich dan ook de vorst op nieuw 'bij deze
gelegenheid. En dit verband wordt op plechtige wijze door
den Opoe Patoenroe bezegeld door, als ware hij .de opperprieRter des landH, de bij het sluiten van een huwelijkscontract gebruikelijke gewoonte te volgen, en den linkerduim
deR vorsten met zijne linkerhand te omvatten.
Terwijl de vorst en de Opoe Patoenroe daarboven deze
zinnebeeldige handeling verrichten, staat Pantja'i beneden
met de roode ll&joeng in de hand, en roe1Jt met luider
stemroe dat lt!i voor een oogenblik het woord nrlangt te
hebben.
En als de menigte dan eindelijk een weinig tot bedaren
gebracht is, nootligt bij het volk van Loehoe uit, dat men
hem zijn pajocng afkoope, om die voortaan boven 's vorsten
hoofd te houden.
Dadelijk springt de Opoe Pabitjara toe, om niet de linker·
hand naar den stok van de pajoeng te grijpen. En zoo staall
weldra bdden tegenover elkander, met de linkerhand aan
de pajoeng, en met de t·echter aan het gevest van hun zwaard.
"Geef me toch de pajocng", roept de Opoe Pabiljara. "Gü
kl'ügt die niet'', zoo luidt het antwoord van Pantjai, "tenzü
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glj mij den prijs, dien ik daarvoor vorder, voldoet. En zoo
gij haar met geweld wilt nemen, zonder mij te betalen; welnu
dan zullen wij er. om stryden".
Op de vraag hoeveel Pantjai voor zijn pajoeng vraagt,
verneemt Opoe Pabitjara, dat hij die bekomen kan 'voor vier
schoone maagden en vier krachtige welgevormde buffelboeders.
En nauwel!jks heeft Pantjai dit gezegd of de Opoe Patoenroe roept van boven: "Ik koop het voor dien prijs, Pantjai!
om haar boven bet hoofd van mijnen vorst te houden".
Als de koop daarop gcsloten en de pajoeng door den Opoe
Pabitjara naar boven gebracht is, maakt de Opoe Patoenroe
haar open en stelt haar zoo, dat het hoofd van den vorst
daarmede overschaduwd wordt, die van nu af aan niet meer
Daloe, maar naar die pajoeng, de Padjoe11g, dat is regen· of
zonnescherm, van Loehoe genoemd wordt.
Daarna beginnen al de vorsten en hoofden van Loehoe
één voor één met de kris in de hand, al dansende, en onder
het uiten van allerlei hoogdravende grootsp1·aak, trouw aan
den nieuwen vorst te zwt:ren.
Deze gewoonte van trouwzweren, bekend onder den naam
van mcingároe, eindigt dan gewoonlijk daarmede dat ieder zijne
hartstochtelijke ontboezeming van achting en genegenheid
beslnit met zijn hoofddoek of muts af te nemen, en de handen
voor het voorhoofd samenbrengende, eet·biedig zegt: "Hulde
zij u gebracht, o vorst! Oe-sampa~!".
Ten slotte betuigt ook de nieuwe vorst met de kris in de
hand z!jnc verkleefdheid aan Rijksraad en volk.
En nu vangt op nieuw de taak der bisoe's aan, die wederom met de Poewa matowa's aan het hoofd, rijkelijk met geroosterde rijst strooien, en het geraas nog vermeerderen dool'
hun zang en dans.
Als de vorst eindelük van dat booge gebouw der wijding
(lat~a-bmtglcala) naar beneJen komt, beeft er nog eene door
de bisoe's bestuurde plechtigheid plaats, die eertijds zooals onder anderen uit de La Galigo gedichten blijkt, ook bij andere
feesten, bijv. wanneer een prinsje of prinsesje voor het eerst
T\jdlchr. Ind. T. L. en Vk. , XXXII.
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de voeten op aarde zetten zoude, gelijk ook bij vorstelijke
bruiloften, niet achterwege mocht biUven.
Men bad bg die fattn brwylmfn ter weerszijden ·ran den
weg bamboezen geplant, en die rijkelijk behangen met gouden armbanden en halsketens, met prachtige kleedingatukken en andere kostbaarheden. met oliteiten van allerlei aard,
die als 't ware de takken en bladeren, doeh vooral ook de
vruchten van levende bamboe, moefl:ten yoorstellen.
Door die lann ,·au boomen (milnmtt·r) nu wordt de pas gehuldigde vor:o:t gt'dmgeu, of bij de band geleid, terwijl men
hem uitnoodigt, om tuch \'au de vrncbten dier ten zijnen behoeve door de onderdanen geplante booroen te plukken.
En wanneer bg dnn die laan uitkomt, laat men hem over
eenen witten Jouper gaan. aeiJtereeu volgens de ,·oeten zettende, vooreet·~t op een metalen bak (llt'mpil. st•/,·afl), die een
met een witten doek m·erdckten butfclkop. en daarbo,·en een
Atuk goud ter gwotk en in den vorm van een voetzool bevat; daarna op eeue soort van porseleinen s<·hot<:l (snfnhafftt 1
met aarde, die alleen voor grootc feesten door de bisoe's van
ververwijderde :wogenaawde heilige plaatsen gehaald, eo
met allerlei Qliteiten \'erweuAd wordt: en eindelijk op een
negental metalen bakken met padi-nren.
Deze symbolische handeling geeft den wensch te kennen,
dat 's vorsten pad voortaan effen en blank, ja door niets verontreinigd zg ; dat hij vooral overvloed nn rijst en bnflelvleeseh voor ûcb zeiven en zijne onderdanen bebbe; dat
voorts z!jn schatkist rijkelijk van gqud voorzien z!j; zoodat
hij alf! 't ware steeds over een bodem van goud loope:
eindelijk dat zijn levensweg met geurige en welriekende
bloemen bezaaid, door godsvrucht geheiligd z!j.
Na deze wandeling Atijgt hg dan. weder in de staatsie
palankijn of draagstoel ow naar zijn paleÏl; terug te kee1eo.
Maar wanneer hij daar aangekomen is, duurt het ook nog
weder geruimen tijd, eer dnt hU boven is.
Een van de Poewa matowa's 1 te weten die welke geheel
in het rood gekleed is, klimt bet eerst den trap op. met
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den aan het eene uiteinde van den langwerpig smallen
zijden· doek vastgemaakten armband,in de hand, terwijl hij
den armband aan het andere uiteinde door den in het geel
gekleeden Poewa matowa:, die vooreerat beneden blijtt staan,
laat vasthouden. Als hij nu boven is, wil h!j den vorst, die
door den Poewa matowa beneden bij de hand geleid wordt,
kwansuis niet in het paleis toelaten, en vraagt aan dien
Poewa matowa, wie dat toch is die daar beneden staat? en
waar hij vandaan komt? wie zijn vader is ? en wat hem
recht geeft in het paleis te komen wonen , die gewijde plaats
waar de r!jkssieraden bewaard worden?
De Poewa matowa beneden antwoordt dan: "Luister naar
mijne 1·ede. Het is een vorst gesproten uit het geslacht
van Batara Goeroe, die in een bamboe uit den hemel nedergedaald, op aarde geleefd beeft met We-njih-timo, de uit het
scbuim der zee vcrrezene. Hem staat bet alzoo vrij, om op te
gaan in dit paleis, en zich, even als zijne voorouders,
eerbied en hulde te laten bewijzen."
Na het vernemen dezer inlichting, komt de in het rood
gekleede Poewa matowa terstond naar beneden, om, g~lijk
de andere Poewa matowa, den pas gehuldigden vorst met
geroosterde rUst te bc~;trooien , en hem onder het gejuich der
menigte bti de hand naar hoven te leiden.
Hier neemt de vorst dan plaats op een soort. van rustbed,
terwijl h!j in den rug door een hoog kussen gesteund wordt.
Ten slotte heeft er een groóte maaltijd plaats, waarbij
vorst en volk rijkelijk onthaald worden.
En als eindelijk de gasten allen huiswaarts keeren, verzuimt niemand, bet zij hoog of laag geplaatst, zich bij het
sclteiden voor den vorst neder te werpen , en hem nogmaals
eene hulde te brengen , ~aarop bij thans 1.00 ten volle aanspraak maken kan.
De plechtigheden bij de begrafenissen zijn nog omslachtiger, en ook ltier spelen de bisoe's eene voorname rol.
Deze bisoe's,- die ltet volle vertrouwen van den vorst genieten. - zijn· tevens belast met de bewaking der rijkssieraden

die in de vorstelijke woning moeten blüven , onafscheidelijk
van den Vorst.
De lladat of rijksraad van Loehoe is in twee categori.ëo
verdeeld.
De opperste raad, genaamd Pakata11i-adae (die de hadat
in handen heeft) bestaat uit :
1. den Opoe Patoenroe,
2. den Opoe Pabitjara ,
3. den Opoe Tamarilalaug, en
4. den Opoe Balirante,
aan welk college toegevoegd i~ de Opoe 'fjlning of kroonprins.
Deze vüf grootwaardigheidbekleeders voeren ook den titel
van Tamaradjaë (de grooLe heeren) wt:lke titel echter op
verlangen van den GouYerneur van Celebes en Onderhoorigheden voor den yervolge afgescl1att .is.
De tweede categorie, genaamd Adaaseraë (de negen badauleden) bestaat uit :
1. den Opoe lfadeka ri Panrang,
2. den Opoe Madika ri Boewa,
3. den Opoe Madika ri Baeboenta,
4. den Opoe Wage,
ó. den Opoe Tjenrana,
6. den Opoe Gontjinge ,
7. den Opoe Alatjange ,
~. den Opoe Kamoemoe'i en
9. den Opoe Lalan-tonro.
Van deze negen vormen de drie eersten een afzonderlijk
college genaamd Pa11gadanmg Jlatjou:aë (de oudsten der
hadatsleden ).
Aan het hoofd van dezen gezamenlijken rijksraad staatde
Opoe Patoenroe, zijnde de eerste man na den vorst, die als
't ware zijne bevelen door een ieder doet opvolgen, gehoorzamen, naar het woord tol•11roe ( 1).
( 1)
Aau deu tegeuwourdigen titularis is de persooulijke titel toegekend 'fiW
Mikadaugil.u taua lsprekcr voor het land of die uit naam vau het laod apmll),
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Vervolgens zijn de Opoe Pahitjara ell Opoe Tamarilalang
~last met de behandeling en oefening van alle loopende
z:tken terwijl aan den Opoe Balirante de 1.org is opgedragen
voor ' vorsten inkomsten en kleeding, weshalve bij als
zoodanig den a bandar onder zich heeft, en verantwoordelijk
i~ >oor de afdoening van alle bandelszaken, en voor de aanrakin"' met vreemdelingen.
De Pangadarang matjowae oefenen toezicht op de werkzaambeden toevertrouwd aan de overige leden van de Ad!\
aserae, waarvan Opoe Wage de betrekking vervnlt van
Anregoeroena Pampawa epoeë, d. i. bet hoofd der sirih
doosdragers en hotbedienden; Opoe Tjenrana die van Anregoeroena ata rijolange, d. i. aanvoerder van het lijfvolk,
van de bewakers in de vorstelijke woning, terwijl de vier
overigen allen Anregoeroena anakaroenge zijn , d. z. de
bevelhebbers of leiders der prinsen, die aan 't bof z~jn, en
daar tot de hofhouding van den vorst behooren.
Wanneer echter belangrijke staats- of bestuursaangelegenheden moeten behandeld worden, nemen al deze leden van
den hadat ook zitting in den raad , anders wordt de leiding
van het bestuur eenvoudig overgelaten aan den Opoe Patoenroe met zijne mede pakatani ada, b~igestaan door de ada
matjawa.
De vorst heet dan in naam het hoogste gezag in handen
te hebben, doch regel is het dat hij zich met niets bemoeit,
en alles aan zijne Makadangae tana overlaat, vooral wanneer iets dat niet in den smaak valt aan de orde is, bij
welke gelegenbeid dan gretig gebruik gemaakt wordt van
het afschnivingssyste~m. En daar nu in Loeboe zelf, hoogst
zelden eensgezindheid onder de leden van den rijksraad
beerscht, zoodat de een den andere telkens traebt te ontloopen,
is regeeringloosbeid daarvan het gevolg, of wel een ieder
omda' hij, toen zijne moeder tijdelijke vorstin WRI, uit naam zijner moeder
regeerde en later toen hij na den dood zijoer moeder tot vont verkozen werd, van
die ·waardigheid af1tand deed ten behoeve vau den tegeowoordigen Vont, tenge·
vol~e waarvan ook deze hem ul~ Milkadanglln tana bleef baodbaven.

pleegt naar eigen goedvinden recht te spreken, van welk recht
Opoe Patoenroe niet bet minste gebruik (of misbruik) ruaakl
De to~voeging derhalve nn den Opoe Tjaning aan dea
oppersten raad, met het doel om zich voor tie regeering te
bekwamen, en zich met de staat!'!- en bestuu~aaugelcgen·
heden vertrouwd te maken, is vrij wel een wassen neus.
Al de bierboven vermelde betrekkingen zijn erfdijk in de
familie.
De vorst wijst echter in overeenstemming met de overige
leden van den hadat de persoon aan, die de \'acaute betrek·
king moet aanvullen.
Overigens wordt Loeboe be~tunrd door hoofden van land·
schappen (lrl•'s of nzalen), die ieder iri hun gebied het recht
van zelfbestuur in banden hebben.
Deze bootden zijn:
Opoe Palempa To Rongkoog, hootd van bet landschap
Rongkong;
Opoe Palempa To Oesoe, hootä. van Oesoe, ook wel
l\langkole ri Matana, hoofd van Matana;
Opoe Mentjara Oge, hoofd van Wotoe;
Opoe Mentjara Malili , boofä van Lelewaoe ;
Opoe Mentjara Ngapa, hoofd van Mengkoka;
Opoe Palempa To Bentoe"~Va, hoofd van Bentoewa;
Datoe Larompong, hoofd van Larompong;
Opoe Palempa To Boeiing, hoofd van Soeling;
Opoe Madika ri Masambe, hoofd van Masambe;
Opoe Madika ri Panrang, hoofd van Panrang;
Opoe To Paninggowang, ho~fd van Paninggowang en &ko;
Opoe Olang, hoofd van Olang;
Opoe Palempa To Wal eenrang, hoofd van Waleenrang;
Opoe Mentjara Boraoe, hoofd van Boraoe;
Opoe Tjimpoe , hoofd van Tjimpoe en
Aroe Bariko, hoofd van Bariko ;
terwijl de verschillende Toradja-stammen , ieder een )ladiia
aan bun hoofd hebben, bijgestaan door Tamakakas en andere
mindere hoofden.
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Bovengenoemde hootüeu zijn met hunne onderhooligen
tot bepaalde diensten jegens den ron•t verplicht.
Zoo zijn de Torongkong's belast met de zorg over de
veiligheid van den vorst. Zij zijn de vertrotm de lijftrawante.n van den vorst en genieten als zoodanig eenige prerogatieven. Een ieder die hen beleerligt, is des doods schuldig,
en wordt er bij ongeluk een om het leven gebracht, dan
moet er een bloedpr\js opgebracht worden gelijk aan de
waarde vap tien andere menschen. Slaven mogen zij nimmer
worden J en wanneer zij op de pasar komen, mogen zij
naar believen van alles nemttn zonder iets te moeten betalen.
Het hoofd en het volk van Masamba is verplicht om
bouwmaterialen en werkvolk· te leveren wanneer de vorstelijke
woning moet vernieuwd of gerepareerd worden; een ander om ·
dragers te leveren wanneer de vorst op reis gaat of om het
paleis bij afwezigheid van den vorst te bewaken, en op die
wijze wordt door een ieder in de lasten van het opperbestum·
gedeeld.·
'fen slotte is aan het hoofdbestuur toegevoegd een stel
soero'r; of zendelingen, die belast zijn met het overbrengen
van brieven, bevelen en boodschappen, en die bij de hoofden
en bevolking in hoog aanzien staan.
Deze bestaan uit kampongshoofden met den titel van
galarang, malowa of sariang.
Zij worden door het kampongvolk gekozen, en door de
respectieve landscbapshoofden aangesteld, en zijn de uitvoerders van den wil dier landschapshoofden.
Op eigen gezag mogen zij in g·eenen deele handelen. Gewoonlijk zijn deze hoofden dan ook de gunstelingen van de
landscbapshoofden , die voor niets anders te zorgen hebben
dan dat de opbrengsten en leveringen , waartoe de bevolking
verplicht is, behoorlijk binnenkomen.
Aan 't hoofd van de geestelijkheid staat een 1.-ali, te
Palopo gevestigd; hij heeft onder zich vier imang 's, verscheidene katib's, bila's en tlodja's, vier mllëlt!·s (amcles) ofboodschaploopert~.

Alle godsdienstaangelegenheden behooren tot de eompetentie
van den kali , hij moet er voor 1.orgen dat alle vooraehriften
van den Ialam getrouw worden nagekomen, en dat de godshai7.en door het geheele land in brnikbaren staat verkeeren.
Als hoofd van den .vaml spreekt hij recht in alle zaken
betreffende huwelijken, echtscheidingen en nalatenschappen.
en bij de behandeltag van gewichtige zaken wordt ook zijn
advieR door den vorst en den hadat ingewonnen.
Daar in Loehoe de bisoe-dienst onder vorst en volk nog
zeer in zwang is , zijn de Loehoereezen sleehts in naam
Mohammedanen , en zelfs de kali Iaat dit vrijwel blijken.
doordien hij des Vrijdags nooit in de maaigit komt, om de
gemeente in 't gebed voor te gaan. Toch staat te Palopo
een Rteenen masigit (een hecht gebouw) , die van de eente
invoering van den Islam ± 1610 dagteekcol
Enkele Toradja-stammen hebben zich zoogenaamd laten
bekeeren, en den Islam omhelsd. Iets van· dien godsdienst
begrijpen, doen zij echter niet, zoodat ook door de bekeerde
Toradja's de sangiang·.~ (geesten) met hart en ziel vereerd
worden. De priesters dezer SOIIfJÏang' s worden baliangs genoemd en de vereerlog geschiedt althans in de Noordelijke
Toradja landen , door eene rondedans , die al trippelende
en onder het geraas van vele trommen wordt uitgevoerd.
De baliong's hebben dan voor deze gelegenheden een plat
vierkant mutsje op van gevlochten lontarblad, waarvan de bovenste hoeken met kippenveêren versierd zijn, en in de.rech·
terband een mesje met de punt naar beneden en de aeherpe
kant naar de binnenzijde gekeerd.
Dit rondtrippelen duurt dan nachten achtereen, zoolaog
tot zij er bij neêrvallen, in welk geval zij dan door den
heiligen geest heeten bevangen te zijn.
In die overspanning wordt door hen allerbande wartaal
gesproken, die als de wil der geesten wordt aangenomen.
Toradja's, die de Islam hebben aangenomen, worden Toradja·
mnprrln (tamme Toradja), de overigen Toradja djatt-a djawo {onbeschaafde) of Toradja kapere (heidenscbe Toradja's) genoemd·
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De Boeginces is echter steeds geneigd om den Toradja bij
zijnen scheldnaam te noemen, te weten Toradja palranro asoe
(hondenvreter) of Tomdja palmm·e oe/a (slangenvreter).
De rechtspleging bel1tst in banden van den Opoe Patoenroe en van de drie overige leden van den voornaamsten hadat
{Pakatlin adae). Geme1·nschappelijk overleg of samenwerking
heeft ec"hter hoogst zelden plaats, zoodat een ieder naar eigen
goeddunken handelt, en er meer dan eens geen recht te verkrijgen is.
Handelaren zijn dan ook gewoon om bij bet ontstaan van
kwestien onder hen , bij elkaar te komen , een voorzitter te
verkiezen, en dan zelve de zaak maar af te doen. Deze
wijze van rechtspreken , waarbij in den regel de sabandar
moet presideeren, l1eet mnbifjara oenda11g-Mndang , d. i.
rechtspreken volgens geschreven wetten , te weten bet ban
deiswetboek der Wadjoreezen.
Het gevolg van een en ander is dat in Lochoe een ieder ·
zijn eigen rechter is, en mocht het soms gebeuren dat de
hadat zich de zaken aantrekt , dan is dat voor het meerendeel
het gevolg van partijdigheid, omdat dan een vriendje moet
worden geholpen.
De meeste straffen hestaan dan ook in boeten; verbeurdverklaring van iemands have en goed, en veroordeeling tot
slavernij. Is de delinquent een prins of ander voornaam heer,
dan moet hij al heel zwaar hebben misdreven, wanneer hem
tijdelijk het verblijf ter hoofdplaats Palopo ontzegd wordt,
anders valt hij niet onder het bereik der gerechtigheid.
Alleen bloedschande wordt met den dood gestraft en wel
door middel van verdrinken.
De inkomsten van den Vorst bestaan voornamelijk in de
inkomende en uitgaande rechten, welke in de havenplaatsen
worden gebevên, en jaarlijks ongeveer f 15.000 zouden
bedragen ; in de opbrengsten , waartoe de verschillende vazallen verplicht zijn, en in de revenuen zijner eigene landschappen.
De in- en uitgaande rechten worden door den Vorst met
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de vier voornaamste leden van den hadat gedeeld , evenzoo
alle homage11, welke in natura opgebracht worden.On·rigens genieten de leden van den badat en de landschapshoot(Jen , alleen die inkomsten, welke zij van hunne
landen trekken, zooals .~tMor11g m,-,w"fla of doorroerrechten
op de rivieren, .~,i.~oe11y aliî of boscbrechten te voldoen bij
de vergunning om boschproducten te ver1.amelen of om timmerbout te kappen , en de gewone $U~oe"!l, z~nde tolgelden
of doorvoerrechten bij het vervoeren van koffie en andere
handelswaren_
Verder de st1sor11g ptua of pasar rechten en de bam./(le
zynde de rechten geheven b!j de versebillende dobbelspelen.
Daar waar sabandars gevestigd zijn, komen alle inkomende en uit~aande rechten ten bate van den vorst, anders
vervallen ook die ten voordeele van de landscbapshoofden.
De Toradja-etammen zijn verplicht om jaarlijks aan den
vorst in natura op te brengen , een zekere hoeveelbeid van
al datgene wat bun land oplevert, bijv. goud, ijzer, kalewang's, ka wali's of badi's, lansen. was, honig, damar,
rotan , sago , koffie, anämi en anami matten en mandjes.
soms ook slaven, karbonwen en paarden, ieder naar gelang
van zijn draagvermogen.

IV. GESCHIEDENIS.
Van de geschiedenis van Loehoe is weinig bekend.
Volgens oude overleveringen moet Loeboe, destijds genaamd
Waria, de bakermat der Boegioeesche beschaving, en in de
lOe tot en met de l4e eeuw het machtigste rijk van Celebes
zijn geweest. De Lagaligo-gcdichteo bevestigen althans
dat Loehoe in die tijden , en WE:llicht reeds vroeger de suprematie over alle Celebcsche staten en landen bezat_
Successievelijk in verval geraakt, kwam het onder de
regeering van den Makasaarschen koning Toe ni Palangga ( '),
onder de heerschappij van het destijds zoo machtige Makat') De JieiOa.de .M.ablaancho koning, die o1111treab 1ö20 reperde.
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saarsehe rijk, . van welke heerschappij het eindelijk door
SPEELMAN verlost we1·d, doch niet <l::m nadat één der Loehoesche
vorsten te Boeton, bü gelegenheid dat de Ma kasaren aldaar
door 'SPEri.MAN vel'l!lagen werden 1 ge~'angen genomen waN,
en nadat de Makasaren in 't laatst der lGe of in 't begin
der 17e eeuw, de Loehoereezcn gedwongen hadden om het
Mobammedaansche geloof aan te nemen.
Na den val van het l\Iakasaar&che rijk in 1667 en nadat
het zich in Hi6~ bü Talo tegen de 0. I. Compagnie aangesloten had, ten· gevolge waarvan de vorst van Ta1o in
1669 naar Java verbannen werd, hebben de Loehoereezen, die
aanvankelijk tot het Bongaaisch contract van 18 Nove~ber 1G67
to~o-etreden waren, zich als het ware van het tooncel teruggetrokken, en zich alleen nu en dan met Boni in verbinding gesteld.
Door het huwel!jk echtCl' ...-an de Loehoesche vorstin We
Oemoeng Opoe Larompong met den Bonischen vorst Lapataoe
Matinrowe ri Nagaoelang, die van 1696 - 1714 regeerde,
kwam Loehoe geheel onder Bonischen invloed.
Hun dochter Batari Todja Aroe Timoeroeng Datoe Tjita
Matinrowe ri rl'ippoeloewe, volgde ook hare moeder als
vorstin van Lochoe op, doch daar zij in 17 48 kinderloos
stierf, maakte Lochoc zich na haar dood weder vrij van den
Bonischen invloed.
'l'e dien tijde omstreeks 1741, voerde de Oost-Indische Compagnie· onder den Ad:uiraal SMOUT oorlog met Walljo. Hoewel door Bonisellen invloed van ons vervreemd geraakt, koos
Lochoe toch in dien .oorlog de partij der Compagnie.
Daarna hadden wij gccne aanrakingen meer met Loehoe.
Eerst in 1824 werden pogingen aangewend om Loehoe tot
het vernieuwd Bongaaisch contract te doen toetreden, doeh te
vergeefs; en toen later in 1860 en 1861 weder opnieuw
door Commissarissen voor de Bonische zaken pogingen werden in 't werk gesteld om Loehoe tot het sluiten van een
contract te. bewegen , leden ook die pogingen schipbreuk.
Men schreef dit toe aan kwade praktijken van de Bonische
zijde.

Aroe Adjaliritng, znster van Aroe Lompoe (moeder van
de tegenwoordige leenvorsten van Boni), en T"an den Bonischen Aroe Poegi Matinrowe ri adja benteng, was toch
gehuwd met den Loehoesehen prins Opoe lfjimpoe, en nu
werd verondersteld, dat ook in de Loehoesche aangelegenheden Boni zich tegen ons party gesteld had.
Deze meening was echter niet juist , want niet Boni maar
wel Soppeng en Wadjo oefenden sints het begin dezer
eeuw invloed op T.oehoe uit.
De Soppengsche vorst Ta Onrong Matinrowe ri Amalana,
die gedurende het Engelsche tnsschenbestunr regeerde (1782
-1 h20), was gehuwd met de Loehoesche vorsten We Tanrijawaroe Matinrowe ri Palopo, grootmoeder van den in
U!80 overleden vorst van Loehoe To Baroewe Matinrowe ri
Limpomalljang, terwijl de voorlaatste vorst van Soppeng
Tonampeng Aroe Sengkang, tinrowe ri Watoe, een broe·
d('r was van den tegenwoordigen vorst Iskandar Aroe Larompoog en een oom van den hier boven genoemden To Baroewe.
En daar nu Aroe Sengkang en Aroe Larompong van
moederzijde uit het Wadjosche vorstenhuis afstamden, en in
Wadjo groot gebracht waren , laat het zich verklaren dat
Wadjo, hoewel niet openlijk , zich nu en dan in Loeboe
ten onzen nadeele heeft doen gelden. En vooral in zake het
Rlniten van een contract 7.al Wadjo in der tijd wel in afkeurenden zin hebben geadviseerd.
't Is den Assistent-Resident J. A. BAKKERS in September
1861 dan ook niet eerder gelukt om Loehoe tot het sluiten
van een contract met het Nederlandseh-IndischGouvernement
te doen besluiten , dan nadat de toenmalige vorst van Soppeng Tonampeng Aroe Sengkang, daartoe zijne medewerking toegezegd had en zelfs schriftelijk bij het bestuur van
Loehoe had aangedrongen , om zijn voorbeeld te volgen, en
zich bij het Gouvernement aan te sluiten ( 1).
( ') Boni heefL n. I. in 1849 de kandidatuur van Tanampeug als vorst 'Ril
Soppeng tegengewerkt, ten gevolge waarvan in Soppeug een burgeroorlog uit·
brak.
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Dit eerste contract met Loehoe na 1667, werd bij besluit
12 December 1861 No. 6 goedgekeurd en bekrachtigd.
De vorst met wien dit contract gesloten werd, namelijk
Abdulkarim To Baroewe, na zijn dood genaamd Matinrowe
ri Iillnpomadjang, overleed in 1880, en werd door zûn oudtante Opoe Anronggoeroe opgevolgd. Deze vorstin die zeer
rechtschapen en Gouvernementsgezind was en die reeds
voor haar optreden alle handelaren in bescherming nam,
regeerde slechts drie jaren en werd na haar overlijden (1883)
genaamd Matinrowe ri Tamaloeloe.
Op baar volgde de tegenwoordige vo1st ISkander Aroe
Larompong, met wien op den 1f>en ::;eptember 1887 bet
laatste contract gesloten werd.
Tot zoo ver de geschiedenis van Loelloe, voor zooveel die
uit oflicieele bescheiden kan worden geput. Meerdere bijzonderheden zijn niet bekend.
Ik voeg hierbij nog een relaas omtrent de oudste geschiedenis van Loehoe, zooals die in oud Boegineesch beschreven
is in de Lagallgo-gedichten , en zooals die door den heer
!UTTHES zijn weergegeven.
Volgens bedoelde gedichten, aldus genoemd naar zekeren
Lagaligo, één der daarin voorkomende helden, begint de
geschiedenis van Lochoe met de verschijning van zekeren
Batara Coeroe, die uit den hemel is gedaald.
Deze Batara GL•eroe is de oudste zoon van den oppergod
des hemels To Palanrowe (de schepper), ook genaamd To
Patotowe (de beschikker van 's menschen lot) en van Datoe
Palinge·e (de schepster), en op aarde nedergedaald op verlangen van alle vorsten en vorstinnen van den hemel en
de onderwereld, die - na een groote familieraad, belegd
door den oppergod des hemels, en waarbij bet warm toeging
- hadden besloten om Batara Goeroe te zenden om de
aardt•, die toen nog een chaos was, in een voor menschen
bewoonbaar oord te herscheppen.
Daar echter Batara Goeroe niet buiten gezellig verkeer kon
blijven, maar vooral ook omdat hij die aarde tevens met
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menst•ben bevolken moest werd er verder bepaald dat zijn
moeders tweclin;:hroedcr, de oppergod van de onderwereld
met name Hneme. ri S:îlang en diens echtgenoot Patotowe 's tweelin;;lllstcr, met name Sinaoe-todja. ( d. i. die door
bet water over:::rhaduwd wordt). hunne dochter We-njili-timo
'l'ampo-ë ri boe!la cmpang (d. i. de nit het schuim der golven
opgekom<"ne) naar de aarde zouden 1.enden om· daar nevens
vijf andero prinsc~scn uit de nndt'rwereld als eerste en voornaamste nonw in het huwcljjk te treden met Batara Goeroe.
Batara t:ot•rc.c daahh~ dn:ll'op in een bamboe langs den
re;.;-enboog- met z!jn gevolg op anrde neder, terwUI W e-njiütimo met l1arcn stod uit de golv<'n der zee oprees, en -door
Batara Goeroe met opene armen ont-vangen werd.
Ilt>t oord . waar die ontmoeting Jllaats bad, was Loeboe,
dest!jds genaamd W ar;i, vanwaar zirh de beschaving verder
. over ('clebcs, en zelfs daar buiten, verst)reidde.
Onder de vrouwen, die Batara Goeroe kinderen baarden,
behoorde in de eerste plaats zekere We Saoeriwoe.
Deze bc,·iel nm een doeltter, waaraan men den naam
yan Sangiang :;;iiri ~af. Dit meisje kwam reeds zeven dagen
na de geboorte te overlijden·, tloch uit haar a!!ch verrees bet
voor den inlander zoo onmiJ:~baar, ja door sommigen zelfs
aiR heilig- be~rhouwde rijstgewas (Sangiang Sari).
~adat Batara Goeroe ook bij andere vrouwen kinderen
bekomen had, werd eindcl\ik We-njili-timo insgelijks zwanger
en baarde hem Batara Lattoe.
Uit den echt van Balara Lattoe met We Opoe Slingang,
werd een tweelingpaar geboren, bestaande in een jongen
name Sawcrigading en een mei~je met name We Tanrijabeng.
Vervolgen8 keerde Batara Goeroe vergezeld van We-:~jili
timo en al zijne andere vrouwen, manr den hemel terug,
om daar voor goed te blijven. De kindt>ren bleven alleen
op aarde aehter.
Van ::inwerig-ading vindt men in de Lngaligo gedichten
eene menigte toehten over de aarde, ja zelfR naar den hemel
en de onderwereld vermeld.
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Hij bezocht alle landstreken van Celebes tot zelfs de baai
van Palos (S.oenrä) , terwijl zijn reizen buiten Celebes zich
uitstrekten tot Ternate, llima, Madjapahit (Java), ja zelfs tot
Kaling (Kling, de kust van Coromandel), met welke landen
hii oorlog voerde of door huwelijken aldaar gezag verwierf.
Uit een huwelijk van Sawcrigading met We 'I'joedaï werd
Lagaligo, de held n"aar WJen het gedicht genoemd is, geboren.
Van diens lotgevallen vindt men insgelijks in het gedicht
eene uitvoerige beschrgving.
Toen· We Tjocdaï later geen lust had om naar de onderwereld af te dalen, en Goeroe ri :S~il~ng toch verlangde,
dat ztjn achterkleinzoon Sawcrigading den troon van Todjatodja of de onderwereld, beklimmen zou, deden de goden
der onderwereld het ~;chip van :o;awerigading in den afgrond
verzinken, terwijl hij met Wc 'l]ocdaï op reis was naar
Tjina, het tegenwoordige W adjoreesche landschap Pamana.
Sawcrigading en We 'I:joedaï in de ouderwereld aangekomen,
vervingen den hvogbejnanlen Goeroe ri Salang met diens
vronw in de regeering.
::;awerigading·s zu,.,.ter We Tanrijabeng ~n haar man Ramäng ri langi (de wolken des hemeh;) bestegen daarentegen den troon des hemels, waarop tot dus verre Patotowe
en -Palinge-é gezeten waren.
Daarop verdwenen de vorsten en vorstinnen allen van de
aarde, hetzij zij hemelwaarts opstegen,· of in den afgrond
wegzonken.
We Tanrijabeng baarde een zoon genaamd Salinroenglangi of Late-pariipa (de bliksem).
We Tjoedaï beviel ook in de onderwereld van eenedochter
met name Simpoeroe-todja.
Late-paräpa trouwde in de onderwereld met Simpoeroetodja.
Nadat bet .huwelijk voltrokken was, rees het paar omhoog naar de wereld om daar over Loehoe te regeren.
Als :;impoeroe-todja in Loehoe bevallen was van een zoon1
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steeg Ute-pa.ripa ten hemel om van zijne. moeder l\-7""et
'fanrijabeng eene wieg te vragen voor het kind.
Bij die gel~aenheid vernam hij van zijne moeder, dat over
zeven dagen de regenboog opgetrokken zou worden, zooda. t;
de menschen dan niet meer, gelijk tot dus verre het geval.
was, gedurig heen eu weer naar den hemel konden gaan_
Ook de toegang van de aarde tut de onderwereld zou dan
b-eslottöu zijn. Tusschen hemel en onderwereld zou echter
gcmeentschap blijven bestaan.
Läte-parápa deelde dit mede aan zijne vrouw Simpoeroe
todja 7 die toen niet op aarde wilde blijven. Zij keerde naar
de onderwereld terug.
En zoo waren er geene goden en godinnen meer op
aarde.
Daarna -bleef men in Loehoe en elders op Zuid-Celebes
een tijd lang. zonder vorstelijk bestuur; want men achtte
aldaar in oude tijden goddelijke atkomst, die zich door bloed
zoo wit als het sap van den tu/we boom openbaarde, als
, dl eerst vereischte voor de vorstcl!jke waardigheid.
Gelukkig verbeeldde men zich in Loehoe weder een vorst
gevonden te hebben 7 die uit den hemel op aarde was nedergedaald en den naam droeg van Simpoet"OeSija.
Deze trad in den echt met Patijang djala eu uit dit
huwelijk werd geboren Anakadji.
Toen Anakadji den mannelijken loottijd bereikt had, huwde
hij met zekere We 'fappotiina, de dochter van Sälama-lama,
een vorst van :Mantjapaï, die insgelijks van hemelsche afkomst was.
Bij dit :Mantjapaï denkt men onwillekeurig aan het land,
dat op Java bekend stond onder den naam van Madjapait.
Echter had ·men volgens den inlander ook een Mantjapaï in
Bone, dicht bij Patiro , en een Mantjapaë in Wadjo t11.88Chen
Paria en Tana sitolo.
Nadat het huwelijk tusschen Anakadji en We 1jappotjina
voltrokken was, keerde het jeugdig p~ naar Loehoe terug
en kreeg We Tjappotjina bij haar vertrek van haar moeder
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pakje uitstekende doep~ of wierook, een potje welriekende·
olie en een kluwen geel geverfde zijde.
Als We Tjappotjina in Loehoe bevallen was van eene
dochter, met name We ~latänga Em pong , en het kind op
zekeren dag erg huilde, zong de grootmoeder van vaderszijde
een lied, waarin spottenderwijze gezinspeeld werd op dit
geschenk van We Tjappotjina's moeder.
'Ve Tjappotjina achtte zich hierdoor beleedigd. Zij brandde
onmiddelijk van de geurige ·doepa , en nadat zij den zijden
draad uit elkander getrokken en met olie besmeerd had, begat zij zich daarover, als over een brug, naar Manljapa'l.
Toen nu haar man haar overal zocht, vernam hij van
zijne moeder, dat de zoo teer beminde echtgenoote naar 1\fantjapaï de wijk genomen had. Anakadji spoedde zich derwaarts , en wist haar na veel moeite te bewegen, dat ztj
met hem naar Lochoe terugkeerde. Bij deze gelegenbeid
werd bet jeugdig paar met geschenken van allerlei aard, vooral in landerijen bef;taaude, ah! overladen.
Nauwelijks had de dochter van Anakadji en We Tjappo\jina
met name We Mat:înga Einpong, den huwbaren leeftijd bereikt, of zij trad in den echt met zekeren Poentjang koeli,
een bewoner der onderwereld. Uit dat huwelijk werden twee
kinderen geboren, een jongen en een meisje. De eerste bekwam den naam van La Malala, de tweede van Dolaija
Toen die Dolaija door een boozen geest toegesproken werd,
\)egreep de vader, dat bet zaak was, haar onmiddelijk naar
de onderwereld te laten verhuizen. La Malala dit vernemen·
de, wilde zijn zusje gaarne derwaarts volgen, en verzocht
daarom, voortdurend al drijvende, om naar de rivier te mogen
gaan, ten einde daar een bad te nemen.
Doch de eigenlijke bedoeling was slechts om zich daar naar
de onderwereld te laten nederdalen.
De moeder dit begrijpende, stelde hem dagelijks thuis in
de gelegenheid, om een bad te nemen, doch eindelijk gaf
zij aan bet verlangen van haar zoon toe. En nu daalde
hij met toestemming des vaders in de onderwereld neder,
"'· L. en VIt. XXXII.
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doch men liet hem, na vt:rloop van negen dagen naar Loehoe
wederkeeren.
Om hem echter tegen de booze geesten te beschermen,
gaven zijn grovtouders in de onderwereld hem een menigte
padoe/ca setang's of duivelverdrijvers mede, zooals de tjoe·
rigo. de anabatjing, de lae-lae, de soedjikama en de pata"garang, allen nog beden bij de vorsten en bisoe's in gebruik·
En zoo kwamen dan volgens den Inlander. de padoeka
setang's het eerst op aarde.
Behalve de bovengenoemde was er ook nog een soort van
pot, genaamd dapo balibonga, welke aan de zorg van zekere
We Dämnikoro toevertrouwd was. En terwijl de andere dames, nadat zij ieder den aan hare zorg toevertrouwden schat
overbrebracht hadden, wederom huiswaarts teerden, bleef
We Dämnikoro, bevreesd als zg was, dat die pot soms breken mocht, op aarde achter. Ook legde zij in Loehoe een
tuin ~' dien zü met bloemen beplantte.
Van den hierboven genoemden Anakadji stammen nu alle
latere vorsten van Lochoe af, van welke slechts bekend zyo:
Moehamad Wali Mohiridin Matinrowe ri Wam (J4,e vorst);
Abdullah Mohidio, Matinrowe ri Malangke (15e vorst);
Achmad Nasiroedin .Matinrowe ri Gowa (16e vorst);
Sultan Moehamad Mohidin Matinrowe ri Tompotikka (17e
vorst);
Sultan Moehamad Matinrowe ri Langkanana (18e vorst);
Batara Todja Matinrowe ri Tippoeloewe, tevens vorstin
van Boni, 1715-1748 (19& vorstin);
Batara Toengka Fatima Matinrowe ri Patiro, 1749-1756
(20e vorstin) ;
La Tanrileleang Maesa Mahatoedin Matinrowe ri Soreang,
1757 (2le vorst); ·
Matinrowe ri Kaloekobodowa, (22e vorst);
La Tanrileleang Maesa Mahatoedin Matinrowe ri Soreang,
(23e vorst) ,
La Tanripappang Sultan Abdullah Matinrowe ri Sabamparoe,
1809 (24e vorst);
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We Tanrijawaroe Matinrowe ri Palopo, 1810-1826 (2óe vorstin);
J~aodanriwoe Ande Baroc, (26e vorst);
Abdulkarim To Barocwe Mat.inrowe ri Limpomadjang, overleden in 1880 (27c vorst) ;
Opoe Anrong Goeroe Matinrowe ri Tamaloeloe, I80018S3 (28c vorstin) ;
-en lakander Aroe Larompong, 1883-1888 (29e vorst).
Wat nu de Toradja's betreft, ook deze beweren dat hunne
voorouders uit zee zijn komen aandrijven, te weten zekere
Tamaboesa ri lembong (die op het schuim der baren is komen aandrijven), die in een bamboe op de Toradja'sehe kust
werd geworpen, in de tijden toen nog maar de toppen der
hooge bergen van de Toradja landen zichtbaar waren en al
het overige land nog onder water stond.
Deze Tomaboesa ri lembong was ook de eerste Toradjasche vorst, van wien alle Toradja'sche volken zouden afstammen.
Later zijn de Toradja's successievelijk naar de lager gelegen
streken afgezakt, telkens wanneer bet zichtbare land toenam,
totdat zij eindelijk zich over geheel Celebes hebben verspreid.
MAKA.BAR,

14 Juli 1888.

J

