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terrein zlJn. Thans is de eigenaar van de goendoe mOl aan 
de beurt en slaat t02, en neemt deze op na een raakslag, 

waarna hij zich richt tot t03, welke echter niet getroffen 
wordt, t02 verdwijnt uit het spel en t03 is aan de beurt. Nu 
ligt m03 toevallig op eene handpalmlengte ; tP3 is bevoegd 
om m03 dadelijk als gewonnen te beschouwen en de plaats 
van deze in te nemen om zich van daar uit te richten tot 
m 04 dan wel m02 of m05' Na deze drie goendoe's getroffen 

te hebben, slaat tos naar de in de garies pal gelegen mo(} 
welke echter niet geraakt wordt; tos verdwijnt van het 
terrein en maG komt op, en neemt zonder slaan de 
goendoe's t06, t 05 en t04 op, omdat ze op één setikan 
van elkaar ligger. Het spel is hiermede afgeloopen. 
Gaan wij nu na het aantal behaalde punten" dan zien 
wij dat de speler t in zijn bezit heeft de knikkers 

m02, m04 en m05, terwijl de speler In in bezit heeft t 02, t04, t05 
en to. M heeft derhalve een goendoe meer, is winner en 

6 
ontvangt van t den gebruikelijken inzet van 5 of 10 cent 

per gewonnen goendoe. 

DRIE LANDSCHAPPEN IN CELEBES. 
DOOR 

O. H. GOEDHART. 

Controleur bij het Binnenlandsch-Bestuur. 

Het landschap Banggaai. 

§ 1. Grenzen. 

.Het landschap Banggaai bestaat uit: 
a. de zoogenaamde Banggaai-arcbipel en 
b. een deel van het vasteland van Oelebes met verschillende 

ten N. daarvan gelegen eilandjes. 
Sub a. De Banggaai-archipel is een groep groote en kleine 

eilanden, gelegen tusschen 10 en 20 Z. Br. en 1220 42' en 
1240 O.L., waarvan het voornaamste, oorspronkelijk Gapi 
geheeten, later door de Ternatallen Banggaai g0noemd is 
geworden, omdat het toenmaals zoo dicht bevolkt was, dat 
het een bosch maden (in het Ternataansch, banga gaai later 
tot Banggaai samengetrokken) geleek. Het wordt omringd 
door de volgende eilanden Péling, Bangkoeloe, Labobo en 
tal van andere. 

Van al deze eilanden waren een 50taljaren geleden slcchts 
vier bewoond t.w. Banggaai, Péling, Labobo en Brmgkoeloe. 
'Toen later tengevolge van het optreden van het Gouverne
ment aan de zeerooverijen der Tobéloreezen en Mangin
danoërs in de Banggaaische wateren paal en perk gesteld 
was, geraakten ook eenige andere eilandjes bewoond of wer
den daarop door de bewoners van de hoofcleilanden klapper
of andere aanplantingen aangelegd. 

Sub b. Bestond oorspronkelijk het Banggaaische gebied 
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slechts uit de onder a genoemde eilanden, latere radja's 
voegden daaraunlandschappen toe, gelegen op het N. O. schier
eiland van Celebes. Dit gedeelte van Banggaai wordt ten 
N., O. en Z. door de zee bespoeld en grenst ten W. aan 
Todjo en Boellgkoe; deze westgrens begint in het N. bij 
Tandjong Api in de Tomini-bocht en eindigt in het Z. bij het 
eilandje Togon-Téon; hoe zij in het binnenland loopt, is aan het 
Banggaaische noch aan het Boengkoesche zelfbestuur bekend. 

§ 2. Bestuur en rechtspraak; verhouding tot het sul
tanaat Ternaté; inkomsten van den sultan 

en zijne am btenaren. 

Het landschap Banggaai wordt bestuurd door een radjo, 
die oorspronkelijk "Adi", later Moe~boe genoemd, thans 
in de landstaal geheeten wordt "Tooeloe" en aangesproken -
met den titel ,,80sa" (al deze woorden beteekenen "heer"). 
Sedert lang maakt zijn gebied deel uit van dat van den 
sultan van Ternaté; hij is derhalve van dezen een 
leenman, van het Gouvernement een achter-leenman. In de 
uitoefening van het bestuur wordt hij bijgestaan door de 

zoogenaamde "koemis-sampal" (= de vier kommiezen ; er zyn 
er echter vijf) t.w. 

den Djogoegoe of rijkshestierder, 
» Kapilan laoel, 
» Hoe/wem Toewa of Panambéla 
» » 10 Lola/. of » 

Lang/ca J. 
10 Lola/i, 

en » » Boejoe of » Boejoe. 
Geen maatregel van eenig belang wordt door den radja 

genomen, geen bevel van eenigszills verstl'ekkende gevolgen 
door hem gegeven of hij hentll!blaagt daarover vooraf met 
de "koemis lllll pat". b eculllaal een besluit genoJlleu, dan 
zorgt de djogoegoe voor de uitvoering daarvan, zijnde alsdan 
an~ hoofden gelijkelijk verplicht de hun door den djogoegoe 
gegeven instructies op te volgen. 

Bovendien moeten alle zaken, voordat zij ter kennisse van 
den radja worden gehracht, aan den djogoegoe worden ge-
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rapporteerd. Deze is bij ontstentenis van den radja de tijde
lijke bestuurder en mag zich alsdan slechts in de uiterste 
gevallen van het eiland Banggaai verwijderen. Dit laatste 
geldt ook wanneer de radja zich tijdelijk buiten het land

schap ophoudt. 
De kapitan laoet is in oorlogstijd de "Opperbevelhebber" 

van het "Banggaaische" leger, in vredestijd de persoon die 
in den regel op onderzoek wordt uitgezonden wanneer in 
éen der Banggaaische onderhoorigheden een emstig,misdrijf 

is gepleegd. 
Voor andere doeleinden wordt in commissie gezonden een 

der overige "koernis ampat" of een der "sengadii ampat" 
dan wel een der aan deze laatsten ondergeschikte sengadji's. 
Slechts io zeer ernstige gevallen als het uitbreken van 
vijandelijkheden tusschen de groote stammen gaat de djogoe

goe zelf op reis. 
Bij de beraadslaging over belangrijke kwesties worden 

altijd de' "sengadji ampat" gehoord; deze zijn naast den 
djogoegoe de oorspronkelijke landsboofden van Banggaai en 
droegen vóórdat el' een "moemboe" was evenals de djogoegoe 

den titel van "Adi". Thans zijn zij behalv,e raadslieden 
hoofden van vier der acht districten waarin het eiland 

Banggaai is verdeeld. 
Tot het bestuur behoOl'en ook de officieren. Deze laatsten zijn 

niet alleen troepenaanvoerders, maar ook de tusschenpersonen 
tusschen deul'adja en de aan hem ondergeschikte districtshoof
den ; elk van hen beeft een of meer sengadji's onder zijne be
velen, uit het gebit'd van welke laatsten hij ZÜnc inkomsten trekt. 
Voor eeu goed bestuur zijn zij evenwel nid lloodig. Dat 
zij bestaan is alll'cn toe te sebl'jjvell alLn de zueht O!ll de 
vele YUI':>teutelgeu 1L1LU eeu lllcratief blLalltje te helpen. De 
voornaamste hunner draagt den titel van Majoor Ngo(a 
of Majoor Kompaniu ; onder dezen staan: 

de lJfajoor Tatlo, 
» Kapilan Ngopu, 
» Luile1zant Ngopa, 
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de Kapilan Kié en nog een viertal Luitenants van wie 
één de functiën waarneemt van .,Luitenant-adjudant" en 
in die kwaliteit bij de .,N garalamo" of "pintoe besar" (de 
raadzaal, in 't Banggaaisch "djagaiin" geheetell) present 
moet zijn, wanneer ,tldam' door de "koemi,; am pat" vergaderd 
wordt, ten einde de door dezen genomen brslissingen aan 
den radja over te }Jrengen. Deze laatstn toch neemt alleen 

aan de vergaderingen in de "ngaralamo" deel wanneer de
zelve worden voorgezeten door den omstreeks dertig jaren 
O'eleden door het Gouvernement voor de afdeeling Banggaai 
b 

ingesteld en Europeeschen posthouder. Aan dezen moet het 
zelfbestuur alle belangrijke voorvallen rapporteeren, terwijl 
de door hetzei ve voorgenomen maatregelen vooraf ter kennisse 
van dien ambtenaar moeten worden gebracht; deze heeft 
het recht het nemen van den maatregel te verbieden. Als 
raadsman heeft hij de bevoegdheid tot het zelfbestuur voor

stellen te richten. waarover in de "N'gal'<L lamo" wordt 

beraadsl aagd. 
Terugkomende op het iJllandt;ch ue"tuur, heb ik nog te 

vermelden, dat daartoe bchooren drie hoofden van de adel

lijken, den titel voerende van "NIiantoe, onder elk van wien 
weder een of meer districtshoofden staan. Zij zlJn: 

1 de Miantoe Palabatoe, 
2 » 

3 » 

» 

» 

Basaang en 
Liang. 

Andere functionarissen zijn: 
de sarlaha's kié en kadalo en 
de !limalrtha, terwijl voorts aan .het zelfbestuur zijn toe

gevoegd twee schrijvers, de titels voerende van se"relllri.~ 
en sowolti; deze allen hebben eveneens een of meer sengadji
schappen onder zich waaruit ~ij hunne inkomsten trekken. 

Al de op deze en de vorige pagina's geJloemde hoofden 
worden naar de "ngara lama" opgeroepen wanneer over· 
de meest belangrijke landsaangelegenheden moet worden 

beraadslaagd. 
De gimalaha is de directe chef van de "sengadji am pat"; 
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heeft een van hen het een of ander, dan komt hij eerst bij 
den gimalaha; die zelf geen uitweg wetende den rapporteur 
verwijst naar een van de "koemis ampat" of den majoor 
kompania. 

Hieronder volgt eene recapitulatie vun de bovengenoemde 
hoofden, gerangschikt naar den rang die zij bekleeden, welke 
rangsC'hikking bij officieele gelegenheden dient gevolgd te 
worden: 

1. djogoegoe, 
2. kapitan laoet, 
3. majoor ngofa, 
4. majoor tano, 
5. hoekoem toewa, 
6. kapitan ngofa, 
7. luitenant ngofa, 

8. hoekoem to Lolak, 
9. hoekoem boejoe, 

10. kapitan kijé, 
11. smlaba kijé, 
1·) ..... 
13. 
14. 
15. 

gimalaha, 

sengadji Tanobonoenoengan, 

» Tanododoeng, 
» Moönsongan en 

16. » Gonggong, 

Behalve de betrekkingen vall Secretaris en Sowohi t:n die 
van kalim en overige leden van de geestelijkheid, voor de 
benoembaarheid waartoe alleen de noodige kennis vereischt 
wordt, zijn al de bovengenoemde waardigheden en be
trekkingen, ook die van radja niet uitgezonderd, erfelijk 
in bepllalde f .. miliën, even wel in dien zin dat de vad{~r niet 
altijd door den zoon behoeft opgevolgd te worden. daar 
behalve op de afkomst ook gelet moet worden op de bekwaam
heid en het gedrag der candidaten. 

De aanstelling van den ra dfa , den dfogoegoe, den kapitan 
laoel, dan niafo01' ngofa, den maJoof tano, den kapilan llgopo, 
den luilenan ngopa, .den I.alim en vun de ".~ellga#i llmpat" 
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gaat uit van den sultan van Ternaté, die van eerstgenoemde 
drie na verkregen goedkeuring van den Resident. Wat de 
overige genoemde betrekkingen, zoom ede die van d'istricts
hoofd betreft, geschiedt de aanstelling door den radja van 
Banggaai, dip, daartoe vooraf overleg pleegt met de koemis 
ampat, soms ook bovendien met de "sengadji ampat" en 
van de aanstelling kennis geeft aan den sultan. Bij aan
stelling door den sultan geeft deze aan den aangestelde 
het voor dezen voorgeschreven dienstcostuum ten geschenke; 
bij aanstelling door' den radja gaat van dezen het bedoelde·, 
geschenk' uit. 

Door wien de aanstelling overigens ook geschiedt, daaraan 
gaat vooraf eene voordracht van het zelfbestuur, waarbij 
twee of meer candidaten worden aanbevolen; is de radja 
verplicht uit dezen te kiezen, de Sultan kan buiten de voor
dracht om gaan, de voorgedragen en worden naar Ternaté 
gezonden en aldaar I!edurende eenigen tijd door het Ter
nataansche bestuur in hun doen en laten cradeo'eslaO'en' o n 0 , 

daarU<t eerst heeft de aanstelling plaats, tenzij geen der 
candidaten in den smaak van den Sultan valt, als wanneer 
deze een of meer der achtergebleven rechthebbenden naar 
zijne hoofdplaats doet oproepen om met hen kennis te maken. 
Omtrent de verschillende candidaten doet hij zich bovendien 
inlichten door het stel ambtenaren dat hij in Bar.ggaai heeft 
geplaatst; deze zijn vier in getal t.w. de oeloesal1 , de ver
tegenwoordiger van den Sultan, de dfo81'oetoelis, de vertegen- . 
woordiger van den kalim vun Ternaté, de Iwpilall kOla, 

vertegenwoordigende den Ternataanschen djogoegoe en de 
kapitan Imus, die den kapitan laoet van Tèrnaté vervangt. 

Deze vier vormen ook eene z.g. "komies amp~t', 
college dat vóór de vestiging van een E~ropeeschen 
houder te Banggaai hier feitelijk het bestuur 
zoo wel op wereldlijk als godsdienstig gebied; zonder UUUU'~è 
voorkennis, vaak ook goedkeuring, toch kon noch door 
Banggaaische landsbestuur noch door de inheemsehe geeste- . 
lijkheid een of andere maatregel worden getrofl"en dan wel 
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een of andere zaak afgedaan; hunne bemoeienis in de in
wendige aangelegenheden van het landschap strekte zich uit 
tot de minst beteekenende zaken. De vestiging van een 
Gouvernem~nts vertegenwoordiger heeft echter aan hun gezag 
een gevoehgen knak toegebracht, omdat zij daardoor op 
hunne beurt verplicht wm'den zich van afdoening van zaken 
buiten den posthouder om te onthouden, niet meer llaar 
hartelust boeten konden opleggen wegens vermeende van de 
zijde der inheemsche bevolking of hare hoofden ondervonden 
geringschattende behandeling. 

De invloed van den oetoesan is evenwel noO' zoo groot b , 

dat de radja het niet wagen zal een bevel van den post-
houder uit te voeren zonder daarover vooraf met dien oetoesan 
overleg te hebben gepleegd; voorts mogen gevallen va.n echt
scheiding niet door den kaIim van BanO'eraai doch eenier 

00' ' b 

en uitsluitend door den djoeroetoelis van l'ernaté worden be-
handeld en afgedaan. 

De verhouding van den oetoesan tot den radjn wordt ver
geleken met die van een vader tot zijn kind; de djoeroetoelis 
staat hooger dan de kalim, de kapitan kota, hooO'e1' dan de 
djogoegoe en de kapitan kruis hooger dan de ka;itan laoet. 

Op den vasten wal van Oelebes is bovendien een door de 
Ternataansche "koemis ampat" aangestelde oeloesan te Man
dono gevestigd; deze wordt in den regel gekozen uit de 
peranakan~Ternatanen van Banggani en heeft te zijner 
beschikking een door dim radja van Banggaai aangestelden 
d,joel'oetoelis die te Kicntong is geplaatst. 

Àan dezen oütoesnn is opgedragen er voor te waken dat 
door de distl'ictshoofden op den vasten wal geene hande
lingen . worden gepleegd in strijd met Ternaté's belangen. 
Evenmm als de te Banggaai gevestigde Ternataansche ambte
naren .geniet èn d.e oetoesan van Mandono èn zijn schrijver 
vaste mkomsten; leder van hen heeft de beschikkinO' - daere-
l""k b b 
U S - over een vastgesteld getal hee1'endienstplichtieren die tot 

d . b 
~ prestatIe van allerlei huiselijke diensten bij hen verplicht 

zu n, en door hen ook op reis kunnen worden medegcnomen; 
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zij noemen hen "koki"; de bevolking geeft hen echter den 

naam van "lambanoea". 
De oetoesnn van Bunggaai heeft recht op IJ, elk der ove

riere koernis ullll)at" 0lJ .j en de oetoe:-';<ln van Mandono en 
o " 

ziin schrijver ieller op ::2 kob';;. Bepaalde di"tricten zijn 
voor de -levering Llmr,er heercmlicnstplichtigcn aangewezen. 

De overiO"e zooO"enanmd O"eoorloofde inko1ll8tt'll der 'l'ernu-o 0 0 

taansche am btennren bestaan in: 
a. een deel van de belasting tot de. betaling waarvan de 

in de wateren van Banggaai hun visschersbedrijf uitoefenende 
Badjau's - hierover beneden meer - jaarlijks aan den Sultan 
van Ternaté verplicht zijn, namelijk hetgeen die belasting 
meer opbrengt dan f 300; de heffing geschiedt niet hoofde
lijk, doch per prauw "padéwakang" of per huis, bedragen de 
de belasting in het eerste geval f 4.-, in het andere f 2.

per jaar. 
Gemiddeld brengt zij f 450.- 's jaars op; hiervan ont

vangt de djoeroetoelis f 10. - als toelage voor schrijf
behoeften, terwijl f 140.- onder de "koernis ampat" wordt 

verdeeld. 
b. een deel van het bedrag van hetgeen een niet 

inheemsche bevolking van Banggaai behoorend persoon 
talen moet aan den Sultan voor de vergunning tot het 
aanleggen van een klapperaanplant, vergunning die namens 
den Sultan door deu radja van Banggaai en den oetoesan 
verleend wordt, en waarvoor betaald wordt f 0.10 per boom; 
de helft van dit bedraO" komt ten voordeele van den Sultan, o . 

een vierde gedeelte aan den radja en de rest aan de geza-
menlijke Ternataansche ambtenaren; 

c. bij de afdoening van kleine civiele zaken 
de waarde in geschil; 

. d. bij reizen in commissie buite:t;L het eiland .... a.u"""" ... __ ' .. "',<,,·~~ 
geschenken in rijst, sago, oebi, vruchten, kippen, 
doelang's, stukken wit of rood goed, sarong's, klapperolie e~ 
den in COJllmlS::;lC gezondene te doen door de hoofd('n der 
bezoeht wordende districten. Hiervan wordt door de Te.\"-
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nataansche ambtenaren vaak misbruik gemaakt door meer 
te eischen dan de adat voorschrijft. 

Tot de ongeoorloofde inkomsten behoort liet buitelI dell 
posthouder om opleggen van geldboeten, waarvan mij, tijdens 
mij tW aanwezigheid te Banggaai in 't luat8t van 1 !)Üû, twee 
recente gevallen ter oore kwatllt'll. 

Behalve de boven reeds vermelde inkomsten van den SultatJ, 
trekt deze uit Banggaai jaarlijks 3 picols gezllivenle was 
(ad f 00 de picoi), 1 "kakoewa" (een hoed van inheemseh 
fabricaat, vervaardigd van gaba-gaba waarop in fijne reepen 
orchideënbladeren en stengels, zoomede allerlei figuren van 
papier en rood .goed en stukjes mica zijn aangebracht) en 
1 "kabila" (een van dezelfde materialen vervaardigde sirihdoos). 

Ten slotte ontvangt hij jaarlijks van de "N ederlandsche 
Nieuw-Guinea Handelsmaatschappij" eene vaste som, - men 
wist mij te Banggaai niet te zeggen hoeveel - voor het aan 
die vereeniging verleende recht met uitsluiting van ieder 
anqer, de Badjau's evenwel uitgezonderd, tot uitoefening van 
de parelvissclterij in de Banggaaische wateren. 

Eene andere instelling, die van de ondergeschikte verhou
ding van Banggaai tot Ternaté blijk geeft, is de z.g. 
"ha/dm sultan", eene rec~tbank die door den posthouder 
voorgezeten bestaat uit den radja en de koemis ampat van 
Banggaai, en uit den oetoesan en de andere' Tcrnataansche 
ambtenaren. Voor deze rechtbank zijn justitiabel de inhecm
sche bewoners, die verdacht worden zich te hebben schuldiO" 

. 0 

gemaakt aan misdrijf ot overtreding, mits tegen het feit 
volgens onze strafbepalingeu niet de doodstraf is bedreigd, 
omdat anders de zaak moet worden berecht door den rijksraad 
te Tm·naté. Voorts worden door de "hakim sultan" berecht 
alle civiele zaken .van eenig belang, waarin een tot de 
inheemllche bevolking behoorend persoon gedaagde is. Zaken, 
waarin inlanders uit. andere landschappen beklaagden of 
g~daagden zijn, worden afgedaan hetzij door den posthouder, 
dlO alsdan als magistraat fungeert, hetzij door den lulHlmad 
te 1'ernaté. 
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De door de "hakim sultan" opgelegde geldboeten, het 
zij dat zij in geld dan wel in goederen als lijnwaden, kope
ren doelang's enz. worden voldaan, in welk laatste geval de 
goederen vooraf te gelde worden gemaakt, worden in de 
landschapskas, hier "kas n~g~ri" geheeten, gestort. 

Naar mij van verschillende zijden werd medegedeeld, moet 
het boetestelsel in de laatste jaren ook voor de zware mis
drijven als moord en doodslag algemeen in toepas5ing zijn 
gebracht, en de onveiligheid daardoor in belangrijke mate. 
toegenomen; werden toch tegen den van een dergelijk mis
drijf verdachte niet dadelijk de door onze wet noodig 
geachte bewijzen verkregen, dan werden de familie leden 
van het slachtoffer tevreden gesteld door de veroordeeling 
van den beklaagde of, wanneer deze voortvluchtig was, 
van zijne naaste venv1mten tot eene geldboete, waarvan 
het bedrag tusschen / 80.- en / 400.- varieerde en zoo 
niet in zij n geheel dan toch voor' het grootste gedeelte aan 
de andere partij werd uitgekeerd. 

Dit was wel eene zeer gemakkelijke afdoening van zaken; 
men was van de soesah af verbonden aan het tot klaarheid 
brengen der zaak en van de opsporing en opvatting der 
daarvan verdachte personen, en er was toch, in schijn recht 
gedaan! 

Het Banggaaische bestuur scheen 't evenwel niet in te 
zien dat daardoor de vrees om een moord te begaan bij 
heu die àf zelf rijk waren Of rijke bloedverwanten ha~den, 
langzamerhand moest verdwijnen; de kapitan laoet deelde 
mij een geval med~, waarin een van moord beklaagd persoon 
veroordeeld werdt tot de betaling van eene boete groót 300 0·".· 

doelang's (à f 1.25) en bij het verlaten van de 
woorden uitte: "al moest ik ook f 700.- betalen, ik 
het doen"; de man was bemiddeld en zijne familie eveneens;: " 
de boete werd spoedig voldaan en daarmede was de zaak de 
wereld uit! ~ 

Een eigenaardig licht op de toestanden werpen nog de 
beide volgende gebeurtenissen. Omstreekt een jaar geleden 
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werd een lid van den stam der To Loeinan, een Alfoerenstam 
die in het binnenland van het N.O. schiereiland van Oelebes 
woont, in bet aan damar rijke binnenland van Méhoki door 
To Lalaki, die uit Laiwoei afkomstig zich aldaar met de 
inzameling van boschprodncten bezighielden, vermoord. 
Zijn stamgenooten waren onmiddellijk bereid den moord te 
wreken en reeds hadden zij de noodige voorbereidingen tot 
een sneltocht getroffen, toen het districtshoofd van Kien
tong, aan wien zij onderhoorig zijn, van den posthouder te 
Banggaai het bevel ontving zich naar Méhaki te begeven 
om de zaak in het reine te brengen, Dit geschiedde, maar 
hoe! De To Lalaki waren reeds vertrokken; voor de '1'0 
Loeinan was dit daarom nog geen motief om de zaak voor
loopig te laten rusten; de dood van hun stamgPJloot moest 
in Méhaki gewroken worden, op wie deed nids ter zak<', 
De aan cle kust gevestigde en b\j dell damarhaudel geïnte
resseenlc handrlaren, meest Boegineezell en anclel"l~ Vl'eelll
delingen, bevree:ld zijnde dat 7.ji aall hnnrw verplichtillgen 
teO"enover hunne last<tevers niet zouden kUllnen voldoen, 

Cl Cl 

wanneer de Loestand vun onrust in het bil1llPnlanc1 hled 
voortduren - hiervan"' toch was het gevolg dat vele damar
zoekers het verlieten -, betaalden toen aan de familieleden 
van den verslagene den gebruikeliiken bloedpri.is, koehten 
derhalve het voornemen der '1'0 Loeinan om te snellen van 
dezen stam af. Daarmede was de zaak afgeloopen, 

Nu ongeveer een maand geleden werd, wederom in het 
Méhakische thans :k'tn de kust, een vierdubbele moord ge
pleegd op peranakan - Loeinan's vun Tangkiang en Batoei ; 
een zoogenaamd door den oetoesan van MandOllo ingesteld 
onderzoek leidde tot geen resultaat en reeds hoorde men 
van plannen van de Loeinanners om in Méhaki te nlOorden 
toen door de handelaren besloten werd den bloedprijs te 
betalen. De te Palima wonende groothandelaar Said Aboe 
Bakar, zich toevallig, in de buurt van Méhaki be vi uden de, 
voegde bij het door de handelaren bijeengebrachte nog 40 
stukken O"oed om de To Loeinan maar tevreden te stemmen o 

Tijdschr. vInd. T, I,. en Vk., deel L. afl. 5. 5 
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en van hun plan tot het ondernemen van een sneltocht 
te doen afzien. 

Meerdere dergelijke gevallen werden Ill!J medegedeeld; 
de boven weêrgegevene leveren echter reeds een voldoend 
bewijs op voor het absoluut gemis van rechtszekerheid, in 
een Voornaam deel van het landschap Banggaai bestaande. 

§ 3. Verdeeling van het landschap in districten en 
verdere onderdeelen; organisatie der districts

besturen en inkomsten der 
districtshoofden. 

I 

S NAMEN Wam·op de kampong's p ;.; 
~ Cl:> 
b.O S der districten. gelegen zijn. -0 

t>-

I Tanobonoenoengan. Eiland Banggaai. 
II Dodoellg. idem 

III Moonsongan. idem 
»> 

IV Gonggong. idem 
V BOlléaka. idem 

VI Lampa. idem 
VII Poetal. idem 

VIII Pao Banggaai. idem 
IX Lolantang. Eiland Péling. 
X BoehLgi. idem 

XI Pélillg. idem 
XII Liang. idem 

XIII ApaI. idem 
XIV Paisoeloenoe. idem 
XV Tinallgkom. idem 

XVI Bonitom. idem 
XVII Popisi. idem 

XVIII Totikolll. idem 
XIX Sam bioet. idem 
XX Koemuoetokull. idem 

NAMEN 

der districten. 

XXI Pèlèd. 
XXII Pondi Pon di. 

XXIII Tambalag. 
XXIV Loewok Sago. 
XXV Meslésé. 

XXVI Séa-séa. 
XXVII Poloio. 
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XX VIII Loewoek Papanèn-. I tèng. 
XXIX Tatakalad. 
XXX Batoei. 

XXX[ Tangkiang. 
XXXII Kientom. 

:XXXIII 'Mandons. 
XXXIV Lontioe. 
XXXV Nambo. 

XXXVI Loewak. 
:XXXVII Basama. 

XXXVIII Lamala. 

XXXIX tokobondolang. 
XL Sinohowan en Poe

I Oembana. 
XLI Bangkoeloe. 

XLII 'Mansaléan. 
I . 

XLIII Llpoe Lalongo. 
XLIV jBiookan. 
XL V IPangkalsiang. 

XLVI :Powat. 

Waarop de kampong's 

gelegen zijn. 

Eiland Péling. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

idem 
idem 

Vaste wal van Célébes. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
id('m 
idem 
idem 
idem 

idem 
Eiland Bangkocloe. 

» Labobo. 
idem 

» Biookan. 
Vaste wal van Oelebes. 

Eiland Powat 

.Als toelichting vun den stant dieue het volgende: van 
35 van de 4G districten waarin het landschap 13anggaai is 
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verdeeld, draagt het hoogste hoofd den titel van sengadji, 1) 
welk woord in de Banggaaischc taal vertaald wordt met 
"ba.wll,,", zoodat de Ballggaier spreekt van "basalo Tana
bonoenoengan", "basalo Dadoeng" enz. Een of meer mindere 
hoofden staan hem in den regel in de uitoefening van het 
bestuur ter zijde; bevindt zich onder hen één met den titel 
van basalo of sengadji Tamano of van anamatoeä dan wel 
van kapitan Langkat, dan is deze bij ontstentenis, belet. of 
afwezigheid van de!l sengadji diens wettige plaatsvervanger. 
Is een dergelijke hoofd niet aan wezig, dau worden de functiën 
van districtshoofd tijdelijk waargenomen door een of meer 
der mindere hoofden, daartoe aangewezen door het zelfbestuur, 
terwijl dit ook andere personen tijdelijk met de waarneming 
kan belasten. Voor de "sengadji ampat" treden de aan deze 
ondergeschikte sengadji's als plaatsvervangers op. 

De districten beeft men niet te beschouwen als afgeronde ge
bieden j van verschillende daarvan toch liggen een' of meerdere 
kampong's geheel geënclaveerd tusschen de kampong's van 
andere districten, omstandigheid die het aantal hoofden grooter 
doet zijn dan anders noodig zoude wezen en er op wijst dat 
de Banggaaische bevolking, ev(mals zulks thans nog ten deele 
het geval is Illet die van bet landschap Mari, oorspronkelijk 
bestond uit verschillende van elkander geheel onafhankelijke 
stammen met geen vaste woonplaatsen. 

Het duidelijkste blijkt dit hieruit, dat een onderhoorige 
van eenig districtshoofd niet ophoudt onder het gezag' van 
dit hoofd te staan, ook al vestigt hij zich buiten diens. 
gebied in eene tot bet ressort van eenen anderen sengadji 
behoorende kampong. Hij treedt dus als het ware niet uit. 
het eigen stamverband, blijft mede verantwoordelijk voor de. 
nakoming door zijn stam van de op dezen rustende verplich
tingen tegenover den "heer" i.c.' den radja, en mag zich 
evenmin onttrekken aan de verplichting tot hulpbetoon 
waartoe de leden van den stam tot hun hoofd verplicht zijn~ 

1) Vergelijk de Polynesisch-Arische combinatie Sang-adji op Java. 
RED~ 
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Het niet-wenschelijke van eene voortduring van dezen toe
stand in het belang van een goed bestuur behoeft zeker 
niet betooCTd te worden, en dat zulks reeds sinds lang door 
het BanCT:aaische zelfbestuur wordt ingezien blijkt uit de 
,bO .•. , 

van vele jaren geleden dateerende lllstellmg van kapItan s 
over de bewoners der eilanden Labobo, Bangkoeloe, Bwokang 
en Po wat. Deze hoofden hebben evenwel van den beginne af 
aan voortdurend te kampen gehad - en doen dit nog - met 
den conservatieven gelOst van de onder hen gestelde en uit zeer 
heterOCTeene bestanddeelen bestaande bevolking; iliet zelden 
moeteJ~ zij na het geven van eenig hevel van de zijde v~n 
dat gedeelte del' bevolking dat uit amlere districten afkomstIg 
is, dan zij, vernemen dat daaraan geen gevolg kan worden 
O'eereven omdat het niet door het eigen hoofd - d.i. dat van 
äe~ eieren stam - gegeven is. Het zelfbestuur schijnt niet 
bij ma~hte te zijn aan dezen toestand afdoend een .eind te 
maken en die zwakheid - misschien wel aan laksheId toe te 
schrijven - heeft het kwaad verergerd, omdat de bevolking 
daardoor niet alleen te meer geneigd werd zich van de 
ka]Jitan's in het geheel niets meer. aan ~e trekken, m~a I' 
bovendien een deel harer op het Idee IS gebracht ZICh 
ook aan het ge;ag der stamhoofden te onttrekken. Zoo 
treft men thaus in verschillende Bangga,l1ische ,üiltrictcll lie· 
den aan, die aan geen enkel gezag gehoorzamen, omstandigheid 
die er niet weinig toe bijdraagt om het reeds niet gloote 

prestige der hoofden nog meer te verzwakke.n. . 
Gelijk ik reeds boven opmerkte, gaat de aanstellIng der 

districtshoofden uit van den radja en worden ztj uit bepaalde 
familiën gekozen. Werd vroeger dê verkiezing in den kom 
van het district gehouden door de mindere hoofden en de 
hoofden der geestelijkheid, die daarbij rekening hadden te 
houden met de wenschen van het volk en zich na de ver
kiezing met den verkozene naar de hoofdplaats Banggaai 
moesten begeven om met den uitslag daarvan het zelfbestuur 
in kennis te stellen, door hetwelk dp. verkiezing al dan niet 
werd goedgekeurd, wordende in het laatste geval tot eene 
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meuwe verkiezing overgegaan, in de batste tien jaren ge
schiedt de verkiezing der districtshoofden niet naar een vast 

systeem, wordt de boven geschetste wijze zelden Jl.l.eer gevolgd, 
maar veelal deze waarbij de mindere hoofden met twee of 
meer candidaten bij den Djagoegoe komen die na overleg 
met de overige "koemies ampat" den radja een voorstel tot 
benoeming doet. Eene andere wijze is deze, waa~bij het zelf
bestuur aan de kiesgerechtigden opdraagt uit een door het
zelve aangewezen twee of drietal rechthebbenden eene keuze 

te doen. Een en ander wijst er op, dat de macht der dis tri cts
besturen in den loop der jaren zeer is afgenomen; de meeste 

daarvan zij n lichamen gewonlen, waar geen kracht llleer van 
uitgaat en waarvoor het mohamedaansche gedeelte der be
volking weinig respect gevoelt. 

Ook de disti-ictshoofden genieten als zoo danig inkomsten; 

niet voor allen ben ik die te weten kunnen komen. Is het hier
onder volgende derhalve niet volledig, daaruit valt toch eenigs

zins af te leiden wat de overige districtshoofden ontvangen. 
Beginnende met de sengadji's op het eiland Banggaai, 

ontvangt die van TallouaJlocnocngan jaarlijks: 
65 kati was (ongezuiverd) terwaarde yall f 3~.GO, 

1/2 » muskus ter waanle van » 2G.-, 
3 stukken ongebleekt katoen van »4.GO, 

'rotaal l (5:[---':,--

Waarbij dan nog gevoegd moet worden de opbrengst van 

één padi- en één oebivcld, door de bevolking in heerendienst 
te bewerken; die van Dodoellg en JlJóûnsoltgan ieder 20 kati 
ongezuiverde was (f 10.-), 1/4, kati muskus (f 12.50) en 
de opbrengst van een 2-tal in heeren-dienst te bewerken 
padivelden; 

die van Gonggong f 13.- aan contanten, lJo kati muskus 
en 20 kati ongezuiverde was (totaal l 83); van de dis
trictshoofden op het eiland Péling ontvangen de Lipoeadino 
van Lolalltang: 

a. van elk der sengadji's van Lalantang, Soei en Palabatoe 
1 geit, 5 kati was en 100 kalamata (= een mand) kom-
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hili (= een soort aardvrucht). te zamen een geldswaardig 

bedrllg hebbende van l 27. -, 
h. van elk der sengadji's van Batoekoki en Tamboes 30 

kati was, 60 kalamata kombili, 10 bansoeng's sago, en 2 
à 3 stukken ongebleekt katoen tot eene gezamenlijke waarde 

van f 47.50; . 
c. van de gezamenlijke sengadji's van Kaléké en Lomgsam 

44 bansoeng's bras à 5 kati, 44 kippen en 44 el ongebleekt 

katoen, te zamell waard f 30. 
Bovendien is de bevolking verplicht voor haar hoofd een 

huis in heerendiènst te bouwen en te onderhouden; 

de sengadji van Liang: 
f 25.- aan contanten en ]/" van de opbrengst der ~éro's, 

terwijl de bevolking -voorts in heerendienst een ~.ebl veld 
:moet bewerken en eene woning bouwen en dageluks twee 

bedienden moet leveren; 
de sengadji van Paisoeloelloe: 
25 kati ongezuiverde was (f ',:..50), moetende de be

-volkinO' voorts eeu huis in heerendienst bomnm en een 
I:> 

oebiveld bewerken, zoomede dagelijks twee bedienden levereu ; 
de Selt!ladji van Tinunkul/l: ~O Jmti ruwe was en 1 geit, 

zijlHle de bevolking voorts verplicht tot het bouwen ~an 
eene woning, het bewerken van een oebi veld en de levenng 
dagelijks -van 2 bedienden, een en ande:' in heerendienst j 

de sengarJ,ji van Banitum: . 
f 7.- aan contanten, 10 klappers en 1 fiescl). klapperoh~, 

moetende de bevolking voorts in heerendienst een hUlS 
bouwen en eeU oebi-veld beweloken waarvan de opbrengst 

geschat wordt op l 20.-; 
de sengl/dji van Popisi: 
f 10.- aan contanten, 10 klappers en 3 fiesschen kbpp.er

olie; de bevolking moet ook hier in heerendienst eene WOlllUg 

bouwen en een oebi-velcl bewerken (opbrengst + f 20.-); 

de sengadji van Totikom: 
f 10.- aan contanten en 1 picol bras, zijnde de be~olking 

verder verplicht tot de dagelijksche levering van ~ bedienden, 
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den bouwen het onderhoud een er woning en de bewerking 
van één padi- en één oebi-veld, een en ander in heerendienst. 
Van de districtshoofden op den vasten wal van Celebes ont-
vangen. 

de senyadji van Bflloei: 
de opbrengst van een door de bevolking. in heeremlienst 

te hewerkeil padi-tuin (::!: 50!) tot 1000 hossen padi = 10 
tot 20 picols hms); 

de sengadJi van Tal/ykia1lg: 
1 picolongezuiverde was (f 50.-), 120 galltang's Ut 10 

kati) hms en de opbrengst van één of 'twee door de be

volking in hem'endienst te bewerken padi- of oehi-tuinen 

(+ f 75.-); 
de sengadji van Kienlom : 
40 toetoebi (= mand) bras à 10 kati (= 4 picoi), te 

leveren door de onderbool'Ïgen van Dakanjo Lengketing; 

7 toetoehi hras (= 0.7 picoi), op te brengen door de 
onderhoorigen van Dakan.io Tombang; 1 picolongezuiverde 
was, doch dit slechts éénmaal in de a à 4 jaren, op te 
brengen door de aan Kientam onderhoorige Loeinanners; 

de sellyadfi van JJ1 andono: 
de opbrengst van het recht om onmiddellül~ na den rijst

oogst voor 8 stukken ongebleekt katoen tE:r waarde van 

f 1.50 per stuk van de bevolking padi in te koopen. tot 

eene hoeveelheid van 8 X 80 = 640 bossen, gelijkstaande 
met + 13 picolil hras -, men noemt deze handeling "baloe 
salah"j 

de sengadji's van Lanlioe en Namho: 
de opbrengst van een door de bevolking III heerendienst 

te bewerken padi- of oebi-veld; 
de sBu!Jllllji van LOB/po!.": 

25 kati gezuiverde en 10 kati ongezuiverde was (f~2.50 

+ f 5.-), 
30 bansoeng's bras à 5 kati (j 7.50 à J 8.-), 
40 bamboe's tahak (= 10 kati, waarde f 2.50), 
25 kippen (f 3.75), 

4GO 

9 stukken ongebleekt katoen (13.50), 
de opbrengst van een door de bevolking In heerendienst 

te bewerken padi- of oebi-veld (± f 30.-), 
de opbrengst van een séro, door de bevolking in heercn

dienst daar te stellen en te onderhouden (+ f ZO). 
Voor alle seugadji's V<Ln den vasten wal geUt boVt~ndil'n, 

dat de bevolking voor hen in heerendicnst eene woning 

bouwt en onderhoudt. 

Het bovenstaande leert ons, dat de zoogenaamd geoorloofde 

"inkomsten der districtshoofden gering zij 11; zoolang deze 

evenwel niets anders te doen hebben dun te zorgen dat. elk 
jaar de baçil van den radjn, en de andere leden van het 

zelfbestuur door de bevolking wordt bijeengebracht, -
-voorts zich eens in de twee à drie jaren naar Banggaai te 

bege-ven om zoogenaamd "printah's" van den radja te ont
vangen en ten slotte kleine geschillen tusschen hunne onder

hoorigen af te doen waarvoor natuurlijk weder eenige 
vergoeding moet worden gegeven -=- groote zaken worden 
in naam onderzocht en slepende gehouden of zooals wij boven 
zagen met de oplegging van eene geldhoete afgedaan-, moeten' 

de aan de betrekking verbonden inkomsten voldoende worden 
genoemd. Stellen wij hun andere eischen, dan dienen wij 

hunne inkomsten ook naar verhouding te vermeerderen en 

alsdan verdient het stelsel van uitkeering van vaste periodieke 

bezoldigingen de voorkeur boven dat waarbij aan de hoofden 
het recht wordt gegeven. bepaalde heffingen te doen; knoei
erijen komen bij dit laatste stelsel veel moeielijker aan het 

licht dan bij het eerste. 
.Alvorens deze paragraaf te besluiten, wil ik er nog op 

wijzen, dat in die districten, waar de bevolking nog voor 
een voornaam deel uit heidenen bestatlt, voor het pll'gen YHn 

knoeierijen door de mohamedaansche hoofden de deur wa
gewijd openstaat j de Alfoersche bevolking is er toch van 

.ouds zoo aan gewend om door de hoofdeu uitgeplunderd en 

uitgezogen te worden, dat zij er niet meer aan denkt zich 

daarover te beklagen; daarbij komt dan nog dat het grootste 
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deel daarvan zoo goed als niet mct vreemdelingen in aan
raking is gcweest. Die knoeierijcn bestaan hoofdzakelijk in 
geldafpersingen of in hct dwingen der bevolking om tegen 
eene geringe vergoeding boschproducten in te zamelen en 
af te levercn. Zoo vernam ik van den oetocsan van :\lan
dano, dat toen niet zoo lang geledeJ+ de sengadji en de 
dj 0 eroetoelis van Kientom een bezoek brachtcn aan de in 
de bergstreken wonende Loeiuanners, deze per man f 2.50 
moesten opbrengen; het districtshoofd zou toen met f 500.-, 
de schrijver met f 300.- zijn teruggekomen. 

§ 4. De tegenwoordige leden van het zelfbe
stuur en hunne inkomsten. 

De tegenwoordige radja van Banggaai, Ahdurrahman ge
heeten, werd omstreeks vier jaren geleden met die waardigheid 
bekleed. Zijne mede-candidaten waren toen de tegenwoor
dige Majoor Ngofa" toenmaals nog Illaar Luitenant Ngofa: 
IIadji Aw,doeddill, won van den ontslagen voorganger van 
Abdnrrahman; radja Abcloel Alljied, l'n (le tl'genwoonlige 
Kapitan laoet: V(/(!rlOf, wiens overletlen valkr, Nang geheetell" 
de voorganger was van eVl'ngelloelllllell AlllJOd Alljiecl. 
Abdurrachman zelf is Illaal" eell kleinzoon van l'en vrol'geren 
radja, behoort dus niet als zijne gewezen eoncnlTenten tot 
de klasse der "tollloendo paOl'llo"( = de <Lnak-mdja in den 
waren zin des woonls), doch tot de veel talrijker "hangsa 
paoeno" (= de afstammelingen van vroegere radja's). Kon
den in vroegere tijden de "tamoendo paoeno·' voor het radja
schap niet gepasseerd worden door de- "bangsa paoeno", 
sedert Banggaai geheel onder rrernataanschen invloed is 
gekomen, wordt met die oude adat geene rekening meer 
gehouden; sinds dien tijd zijn de vereischten voor het radja
schap : het behooren tot de tamoedo ot bangsa paoeno en 
het in de smaak vallen bij den Sultan van Ternaté; de 
eenige beperking is deze dat eerst in de mannelijke lijnen 
naar een geschikte vervanger moet gezocht worden, de 
vrouwelijke derhalve eerst in de tweede plaats in aan mer-

king komen. Vrouwelijke radja's moeten er nimmer geweest 
zijn. Voorts wordt er niet meer op gelet of dc moeder van 
een anaq bangsa of anaq tamoendo al dan niet tot één dczer 
klassen van personen behoort; het komt er slechts op aan 
dat het kind gesproten is uit een volgens de regelen der 
Mohamedaansche wet gesloten huwelijk. 

De radja trekt de volgende inkomsten t.w. 
(1. Uit elk der districten Lolantang, Boelagi, Péling, 

Paisoeloenoe, Tinangkom, Pondi-Pondi, Tatakalad, 
Tambalàg, Séa-séa, Sinohowan, Poe oembana, 
Botoei, Tangkiang, Kientom, Mandano, Lontioe, 
Loewoek, Lamala Basama, PokobondollonO" en 

. 1:0 

Bwokang jaarlijks 1 picol was (al of niet geheel 
gezuiverd; waarde gemiddeld + f 75.-) f 1500. 

/'. Uit elk der districten Liang, Popisi, Totikom, 
Sambioet, Komboetokan en Loewak sago, per jaar » 100. 
aan contanten 

c. Uit de districten Apal, BOllitom, Labol)o en Bang

koelo jaarlijks aan contanten respectievelijkf 80.-, 

f "() .. )- . 'J-
iJ .-, J _iJ.- en J "<.l.-

rI. Uit elk der districten TalllfkianO" Kientolll en n 0' 

Mallllollo jaarlijks 40 tuetOl'Li':; bras (1 tOl'toebi 
= een mand, inhoudende + ü Jmti) = ~.4 

» 600. 

» H)(). 

picol, te ZlLmen waard :JX2, 4X f 5. » ~1Ü.-

e. Uit elk der districten Lontioe en Loewoek per jaar 
15 toetoebi's bras. 

(. Uit elk der districten Ba,sa,ma, LamaJlL en PoJm
bondollong per jaar 30 toetoebi's bras en 300 

» D.-

bossen padi (::= 6 picols bras) » 78.-
(I. Uit elk der districten Tillangkom, Totikom, Sam-

bioet en Komboetokan jaarlijks 3 pico Is bras. » 60.-
(lI. Uit het district Sinohowan + Poe oembana 200 

bamboe s bras » 25.-
g. Uit de districten Batoei en Sinohowan + Poe 

oembana jaarlijks resp. 300 tot 500 en 120 
Maléo-eieren (à f 0.10 per stuk). . » 52.-
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h. Uit de districten L.ohtotang, B.oelagi, Pélillg, Li.ong, 
Apal, Pais.oel.oen.oe, 'rillangk.om, B.ollit.om, P.opisi, 

'l'.otik.om, Sambi.oet, K.omb.oet.ohan. Séa-Séa en 

BW.okallg eene hoeveelheid .oebi t.ot eene geza-

menlijke waarde van f 20.-
t. Uit elk der districten Tamhàlàq, L.oew.ok S.oga, 

Tatakalad eo Pondi P.ondi 30 bans.oeng's sag.o (à 

f 0.20 \, » 24.-
k. Uit elk der districten Lolalltang, Boelagi, P~ling, 

Pais.oel.oen.oe, Pinangk.om, Apa], Liallg, B.onitom, 

P.opisi, T.otik.om, Sambi.oet. Komb.oet.okan, L.oe

wàk, Sag.o, P.ondi-P.ondi, Tatakalal, Tambàlàq, 

Séa~Séa, Labob.o, Bangk.oel.oe en Bw.okang per 

jaar 1 geit. » 60.-
Z. Uit de districten Bonit.om, P.opisi, Totik.om, Sam

bioet, Komb.oetükan, Labohu en Bang-kocl.oe te 

zamen jaarlijks 000 -800 klappers » 17.50 
m. Uit de districten .onder 1. gen.oemd te zamen per 

jaar 60 flesscben klapper.olie » 15.-
n. Gedr.o.ogde visch uit Bangk.oel.oe en ger.o.okte visch 

uit Lab.obo. Kippen en eieren uit B.onit.om, P.o-

pisi, T.otik.om, Sambi.oet en K.omb.oet.okan » 15.-
te zamen f 2701.50 

waarvan m.oet w.orden afgetr.okken 3 X f 90 = f 270, 
de waarde van de 3 pic.ols was, die aan den Sultan van 

Ternaté m.oeten w.orden .opgez.onden. De radja geniet alz.o.o 

aan zo.ogenaamd ge.o.orl.o.ofde vaste ink.omsten + f 2500.
's jaars; daarbij k.omt een bedrag van f 0.025 v.oor eIken 

klapperb.o.om die d.oor een niet t.ot de inheemsche bev.olking 

beh.o.orend pers.o.on in het gebied van Banggaai geplant w.ordt 

(zie b.oven .onder § 2). 
V.oorts moeten de sengadji's van P.opisi, T.otik.om, Sambi.oet, 

K.omboet.okfm en L.oewak, Sag.o ieder den radja dagelijks 

twee bedienden levere'n; deze heerendienstplichtigen, lam ba

n.oewa .of lamb.oell.oewa geheeten, m.oeten een maand lang 

tegen v.oeding d.och zonder l.oon huiselijke diensten presteerell 
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en w.orden daarna d.o.or anderen afgel.ost; vaak w.orden deze 

diensten afgek.ocht v.o.or f 2.50 per maand en per man. 

Heeft de radja v.oor het een .of ander feest ten zijnent 

geld n.o.odig .of verkeert hij z.o.ogenaamd in m.oeielijkheden -

en dit komt vaak vo.or - dan mag (?) hij bij de verschillende 

districtsh.o.ofden .om hulp aankl.oppen die alsdan in geld .of 

in g.oederen als .ongebleekt kat.oen enz. w.ordt verleend. O.ok 

mag hij nu en dan Mn de districtsh.o.ofden van PélinO" ver-t> 

z.oeken .om v.o.or zich - niet tegen betaling! - uit de bos-

schen r.otan te d.oen halen, een verz.oek dat in de praktijk uit 

den aard der zaak als een bevel w.ordt .opgevat. Deze wisselvalli

ge ink.omsten kunnen, naar mij van verschillende zijden verze
kerd werd, gedurende een jaar een heel aardig bedrag belo.open. 

De vaste ink.omsten zijn .onder den tegenw.o.ordigen radja 

eenigszins t.oegen.omen. Zo.o deelden de districts-h.o.ofden van 

Kient.om en lVIand.ot1.o mij mede, dat zij eerst sinds deze 

radja a,til het bewind is, in plaats van tien: 40 t.oetoebi's 

bras per jaar moeten .opbrengen. De h.o.ofden van Batoei 

keken heel verschrikt .op t.oen ik hun mededeelde van den 

radja vern.omen te hebben dat deze jaarlijks uit dat district 

behalve was en malé.o-eieren 6 pic.ols bras aan ink.omsten 

tr.ok; zij beweerden nog nimmer deze schatting te hebben 

.opgebracht en schreven de do.or den radja daar.omtrent aan 

mij gedane mededeeling t.oe aan diens v.o.ornemen .om te be

ginnen met dit jaar bed.oelde belasting in te voereu. Hunne 

bewering mij d.o.or den maj.o.or 'l'an.o bevestigd w.ordnnde, 

vr.oeg ik mij zeI ven af .of de v.o.organger van den tegell
w.o.ordigen tijdelij k waarnemenden p.osth.ouder van Banggaai 

van dergelijke eigendunkelijke handelingen vun den radja 

wel z.ou hebben afgeweten. De beide mij bekend gew.orden 

gevallen gaven mij t.och den indruk dat zij niet tut de 

uitz.onderingen beh.oorden, indruk wam"in ik nog versterkt werd 

do.or deze uitlating vttn den sengadji van 13atuei: ,,'Vat 
kunnen we er echter tegen doen als .onze radja 't ons beveelt." 

De Dj.og.oeg.oe, Hallafi geheeten, - een ver familielid vall 

den radja -, heeft de v.olgende ink.omsten: 
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a. Uit het district I'èlèd: 
per juur uun contanten f 70.-, 2 .stukken onge
bleekt kutoen ad f 2.-, 4 geiten, 200 klappers, 
120 flesschen klupperolie, 3 picols rijst, 1000 
bossen pudi, 3000 stuks oebi. f 200. 

b. Uit het district Pululo : 
's jaars 60 kati was, 1 geit, 6 stukken onge-

bleekt katoen. » 69.-

c. Uit Loewoek IJapanèntèng: 
60 kati was, 1 geit en 6 stukken ongebleekt 

katoen per jaar. » 69.-

d. Uit JIléséfés,;: 

conform Poloio. » 69.-

c. Van den TOl/g7ol van Tohol/oenoe: 
30 kati was, 1 geit en 3 stukken ongebleekt 
katoen. » 36.-

{. Van clen TOl/ggol van Toloboeal!: 
40 kat i was, 1 geit en 4 stUKken 

katoen. 

ongebleekt 
»47.-

g. Van de kampong Kémhani: 
20 kati was, 1 geit en 3 stukken ongebleekt katoen. » 27.-

h. Van het district LllholiO: 
f 25.- aan contanten. ] 00 stuks klappers, 5 
flesschen keukenstroop, 10 flesscben klapperolie 
en 200 - 1000 stuks oebi's jaars, 1 prauw 
djarallgka eens in de 4 jaren (waarde f 30.-). » 45.-

~. Van het district Hang/roeloe: 
per jaar f 35.- aan contanten, 100 stuks klappers, 
tO flesschen keukenstroop, 10 Besschen klapper-

olie, 1 geit en 500 stuks oebi. f 58.-
k. Van het district Lonlioe: 

's jaars 25 kati omgezuiverde was en één stuk 

ongebleekt katoen l> 14.-

Z. Van het district Loewoe/i: 
per jaar 25 kati ongezuiverde was, 60 kati bras 
en 2 stukken ongebleekt katoen » 20.-
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m. Van het district I a loet: 
's jaars 2 stukken ongebleekt katoen en 25 kati 
bras 

1/. Van elk der districten Tangkiang; Kientom, Mall
dono, Lamala, Basama, Pokoboudolollg, La
lantang, Liang, Apal, Paisoeloeooe, Tarnbàlàq, 
Péling, 'l'iuankom, Bonitom, Pondi-Pondi, Tata-

» 5.-

kalal en Loewoek Sago f 2.50 's jaars » 42.50 
te zamell f 700.

's jaars .. Bovendien moet de sengadji van Pèlèd dagelijks 

twee bedIenden -lamboenoewa -leveren, terwijl de Djo

goegoe verder het recht heeft om wanneer hij geld noodiO' 
heeft - en dit komt elk jaar minstens eenmaal voor_

o 

van de districten Loewoek, Lontioe, Pèlèk, Poloio, Loewoe~ 
Papanèntèng, Mésélésé en Toloboean een geschenk te vraO'en

lees: te eischen -, bestaande resp. in f 10.- f 20, /10.
f ~O, f 20.- f 30, ~ koperen talam's adf 5.-,2 koperen 
talam's ad f 5.-, 3 talam's' à f 5.- en ltulam adf 5.-

De inkomsten van den Kapitun laoet, Dudaoe of Duoed 
geheeten, bestaan in: 

a. f 100.- aan contanten, 5 picols bras en 25 kati 
ongezuiverde wus 's jaars van elk der districten Basuma, 
Lamala en Pokobondolona · 0' 

b. f 10.- aaa coutuuteu, 1 geit, 10 flesschcn klapperolie, 
100 klappers en 3000 stuks oebi per jaar vau.het district Apal; 

derhul ve totaal f 450. 
Voorts heeft hij dagelijks recht op 2 bedienden te leveren 

door het district Apal. 

De Hoekoem 'l'oewa, ldries genaamd - schoonvader van 
den Kapitan laoet -, geniet de volgende inkomsten: 
a. Van het district; Bunitom: 

f 10 aan contanten en + f 10.- aan oebi, 
bras, kippen en klapperolie 's juars . f 20.-·-

b. Van het district Péling: 
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per jaar 10 ktti gezuiverde was en 

mata's oebi 

15 kala-
/ 8.50 

c. Van het eiland Péling 1 picol bras en 3 picols 
koffie » 65.-

d. Van elk der districten Aïelliom en TaufJkiall!l: 

's jaars 25 kati bras en 1 stuk ongebleekt 
katoen » 6.50 

Totaal f 100 's jaars 

elk der districten Bonitom en Péling moet bovendien dage
lijks 2 bedienden leveren; voorts mag de H oekoem to.ewa 
wanneer hij in geldnood verkeert, om hulp aankloppen bij de 
sengadji's van Kientom, Tangkiang, Bonitom en Péling, recht 
waarvan elk jaar minstens éénmaal wordt gebruik gemaakt. 

De Hoekoem '1'0 Lolak, Oeda geheeten, beeft de 
vo}<Yende inkomsten, die hij alle trekt uit het dis-

1:> 

tI.ict Tinaltfllmm t.w. 20 kati ongezuiverde was, 
300 bosjes padi, 3 ftesschen klapperolie, 3 ft. keu
kenstroop, 1 geit, 2000 stuks oebi en 10 stukken 

ongebleekt katoen, ö kippen f 50.-
het districtshoofd moet hem bovendien dagelijks 2 

lam banoewa leveren; 
Ook hij heeft het recht om in het hem onderge-

schikte district te . . . . . bedelen! 

De Hoekoem Boejoe, ltaoep genaamd, geniet alleen 
uit het district Boela!Ji inkomsten t.w. 50 kati 
was, 1 picol brll,s en 10 stukken ongebleekt katoen» 50.

moetende het districtshoofd hem bovendien dltgelijks 
twee bedienden leveren. Hulp vra,gen is ook hier 

geoorloofd.. 

De .Majoor Ngofa - Hadji Awaloeddin - put zijne 
inkomsten uit het district Popisi, t.w. / 20.- aan 
contanten, 5 fI. klapperolie, 300 stuks oebi, 4 kippen 
en 15 klappers » 23.-

r 
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vertIer heeft hij recht 0Jl 2 bedienden, üagel~jks 
door het evcngelloemde district te leveren, en op 
bijstand wanneer h~j zich in moeielijkheden bevindt. 
Tegen dit hoofd zijn bij den vorigen posthonder tal van 
klachten ingebracht omtrent gepleegde knoeierijen; 

deze zijn nog in onderzoek. 

De Luitenant Ngofa, A.bdurradjak geheeten - ~en 

halfbroeder van den radja, - trekt uit het district 

Totikom de volgende inkomsten: 
f 20.- aan contanten, 8 flesschen klapperolie, 

8 kippen en 50 klappers per jaar f 25.-
het district moet hem dagelijks 2 bedienden le-

veren en ondersteunen wanneer hij in geldnood verkeert. 

De betrekking van Kapitein Ngof,t worrlt sinds 
lang niet meer vervuld; met die van Majoor 'l'ano 
is bekleed Hoesain, kleinzoon van den omstreeks 
50 jaren geleden door Ternaté uit zijn landschap 
verdreven radja Agama. Na het ontslag van Abdoel 
Adjid, den voorganger van den tegenwoordigen 
bestuurder van Banggaai, werd Hoesain tijdelijk 
belast met de waarneming van het ra~ja-schap; 
algemeen verwachtte men toen zijne verheffing tot 
radja, doch dit liep anders uit, omdat hij, naar 
men zegt, niet iJl den smttak viel van den sultan van 
Ternaté. Als een balsem op de wonde werd h~ toen 
in de plaats van Abdoerrahman tot Majoor Tano 
aangesteld, een eerebaantje waarmede hij weinig 
ingenomen schijnt te zijn. De inkomsten aan zu n 

ambt verbonden bedragen f 10 '9 jaars! 

Van de drie hoofden van den adel ontvangt de 
Miantoe Palabatoe - Amier, zoon van den bovenge
noemden Majoor Tano - van het district Lotantang 

per jaar het volgende: 
Tijdschr. vInd. T. L. en Vk., deel L. afl. 5. 6 
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20 kati ongezuiverde was, 120 kalamata' 's kOlll-
bili, 8 stukken ongebleekt katoen, 4 geiten, ~4 fI. 

klapperolie, ~4 flcl>Hclwn kenkenl>troop en GO lmti bral> / ;)4.-
dit district is verder verplicht tot levering dagelijks 

van 2 bedienden en tot hulpbetoon indien de miantoe 
daaronl verzoekt. 

De miantoe Basaang -- Abdoel-Hadjak - trekt 
jaarlijks van Paisoeloenoe 25 kati gezuiverde was» 22.50 

de miantoe Liang - Arawi - van het district 
Liang » 2G.-

aan contanten en 15 kalalllata's oobi » '27.-
terwijl ook zij recht hebben op :J bediellden per 

dag, hun door de sellgadji's van Paisoelocnoe cn 
Liang te leveren. 

De Secretaris van den radja - Abdoel Kadir -
geniet uit Komboetokan per jaar » 20.-

aan contanten, 2.5 pico Is bras, 150 stuks oebi, 
18 fiesschen klapperolie en 18 kippen » 40.-

terwijl het districtshoofd er voorts voor zorgen moet, 
dat hij eIken dag twee lambanoewa's heeft. 

Van den Kapitan Kié, ue Sadaha's kié en kadato, den 
Simalaha en den Sowohi kon ik omtrent hunne., vaste inkom
sten geen betrouwbare opgaven ontvangen. Zij trekken die 
respectievelij k uit de door mij niet bezochte districten: Pondi
Pondi, Tambàlàq, Séa-Séa, Nambo, Tatakalai en Sambioet. 
Deze districten voorzien hen bovendien van bedienden. 

Al de bovengenoemde hoofden hebben verder bevoegdheid 
zich door de bevolking in heel'endienst eene woning .te .doen 
bouwen en van haar prouwen met de noodige roeiers te 
requireeren, wanneer zij zoogenaamd op dienstreis moeten. 
Onder dienstreis wordt o.a. ook verstaan de reis ondernomen 
met het eenig doel om de haçil op te halen, wanneer deze 
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te lang uitblijft. De roeiers moeten tot aan de plaats van 
bestemming zelf in hUllne voeding voorzicJl; alllaar aange
komen wordt verder voor hen door het bdrokkl'll diHtrict 
O'ezorO'd' dit zor"t ook voor huisvesting en voeding vau den in 
b 0' 0 

dienst reizende, terwijl het dan verder gebruikelijk is, dat het 
dezen een geschenk aanbiedt, hetzij in geld hetzij iJl goederen. 

Hetgeen ik aan het slot van § 3 schreef over de knoeierijen 
der districtshoofden,is ook volkomen van toepassing voor 
de leden van het zelfbestuur, ja, deze ontzien daarbij zelfs 
het Molmmedaansche deel der bevolking niet;. zelden komt 
het Europeesch bestuur hier achter, omdat de slachtoffers 
dier knoeierijen bevreesd voor wraak van de zijde der he
drijven; of hunne familieleden daarover liefst het stilzwügen 
bewaren; deels moet dit ook worden toegeschreven aan het 
zeer geringe contact, dat t,ot dusverre tusschen dat bestuur 
en het overgroote deel der bevolking heeft bestaan, waardoor 
deze nog steeds. met weinig vertrouwen tot den Gou;erne
ments vertegenwoordiger opziet. Op mijne reis door het 
landschap vond ik schier dagelijks gelegenheid zulks op te 
merken en dit niet alleen in de berg-, doch ook in de 

meer beschaafde kustkampong's. 
Het bericht van mijne aanstaande komst was vaak vol

doende om de kampoeng in rep en roer te brengen en 
vrouwen en kinderen beladen met goederen het gebergte of 

de bosschen in te jagen . 
. De meeste leden van het" zelfbestuur hebben hun hoofd

verblijf ter hoofdplaats Banggaai j alleen de majoor Tano 
en diens zoon: de miantoe Palabatoe houden zich meesten
deels in het district Batoei op, waar zij hunne vrouwen 

hebben wonen. 
De radja bewoont een door het landschap vOOr een bedrag 

van f 3000, aangekocht huis j dit is derhalve het eigendom 
van de n~gri. Feitelijk is dit ook met de door de bevolking 
in heerendienst gebouwde woningen het geval, de praktijk 
leert evenwel dat de hoofden deze beschouwen als hun pri

vaat eigendom. 
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s ;). Verhoudillg tot alll1L>re lallllsehapp(·Il. 

In welke verhouding het landschap Ballggaai staat tot 
het Sultanaat 'l'ernaté hebben wij boven reeds gezien. De 
'l'ernattutUsche invloed is bijna in alles merkbaar; het lands
bestuur zoowel als de distl-ictsbesturen zijn slechts naboot
singen van Ternataansche instellingen; ook met de organisatie 
der geestelijkheid is dit niet anders. Is het aantal wereldlijke 
hoofden reeds bijzonder groot, dat aantal wordt nog verre 
oVCl:troffen door dat der geestelijken. Om een voorbeeld te 
noemen, bestaat de distl-icts-geestelijkbeid van Batoei - dit 
district telt + 165 weerbare mannen - uit ·cl imam's, 17 
chatlbi's en 12 modin's ; telt men dan hierbij de 13 wereld
lijke hoofden, dan komt men tot de slotsom dat van elke 
4 mannen in het genoemde district er één hoofd is. Met 
de overige districten is dit niet beter gesteld. 

Omtrent de verhouding tot de aangrenzende landschappen 
Tadjo en Boengkoe kan ik kort wezen. Met de V orsten
besturen daarvan onderhoudt dat van Banggaai in het gebeel 
geen betrekkingen; familie-banden ]Jl'staan tusschen hen 
onderling evenmin. Met verontwaardiging weersprakl>n de 
radja en de landsgrooten yan Banggaai de door hunne 
Boengkoescbe en 1\1arische collega's volgehouden bewering, 
dat de drie vorstenhuizen van Banggaai, 13oengkoe en r.lari 
met die van Todjo, l\Iotanno (in Loewoe), Kendari en Boetan 
een gemeenschappelijken stamvader zonden hebben gehad. 
Voorzoover zij wisten waren zij slechts tutU de vorstenhuizen 
van Java en Ternaté verwant (:'). 

§ 6. Bevolking, verdeeling hiervan in vreemdelingen 
en inheemsche bewoners; verdeeling dezer 

laatsten naar den godsdienst, in stammen 
en in standen; getalsterkte aan weer-

bare mannen. 

De Banggaaische bevolking kunnen wij vooreerst lil de 
volgende twéé rubrieken verdeelen: 

a. de inheelllsl'he bevolkingen. 
b. Ik Vl'P(1Il1tlelillgPlI. 
De laatsten zijn ovor de verschillende eilanden 1111 de op 

den vasten wal van Oelebes gelegen landschappen verspreid, 
doch wonen allen in de kustkampoeng's. :6ij worden be8chouwd 
als directe Gouvernements onderdanen en staan daarom ook 
rechtstreeksch onder de bevelen van den Gouvernements 
vertegenwoordiger te Banggaai, aan wien zij jaarlijks hunne 
aan het Gouvernement verschuldigde belastingpenningen 
(de hoofdelij ke beln.sting) afdragen. Hierop maken alleen 
de z.g. Badjau.'s of Badjo's eene uitzondering. Ofschoollniet 
tot de inheemsche bevolking yan Banggaai behoorende, 
worden· zij als Sultans-onderdanen beschouwd en betalen 
voor hun visschersbedrtjf, zoo als boven reeds is aangeteekend, 
belastinO" aan den bestuurder van Ternaté. Het zijn "orang 
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laoet", lieden die uitsluitend op bet water leven, hetzij in 
vrij groote prauwen - padéwalmn's geheeten - waarin kin
deren geboren en groot gebracht worden, hetzij in huizen 
die op palen in zee zijn uitgebouwd. Oorspronkelijk gestaan 
hebbende ondcr het gezag van de radja's van Gowa ver
wisselden zij di t later - tijdens het bestuur van den grooten 
Aroe P<tlakka Tori sompat, - vriend van den admiraal Speel
man - tegen dat van de Bonische radja's, een van wie hun 
toestond zich in de naar heu genoemde kltmpollg Badjowé -
de havenplaats van Watamponé - te vestigen. Hier kwamen 
alstoen te wonen hun hoogste hoofd, den titel van Lolo, 
voerende, en de hem ondergeschikte mindere hoofden als 
de Poellyyatva en de Galamng. Dit bleef zoo tot omstreeks 
acht 'Iaren o'eleden toen de Lolo en de Galaran!!, de wille-

• 0 ' '-' 

keuriO"e haudeliuO"en van de Bonische anakaroeng's tijdens 
/:1 /:1 

Lapawawooi's wanbestuur moede, Badjowé verlieten om zich 
respectievelijk in Kendari en op Salabangka (Boengkoe's 
gebied) te vestigen; hun voorbeeld werd twee en een half 
jaar geledèn gevolgd door den Poenggawa. Uitsluitend zee
varend volk als zij waren - en nog zijn '-, hadden hunne 
onderhoorigen zich intusschen teeds lang te voren over, 
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geheel Celebes verspreid. :Zoo warcn langzamerhand ook in 
de Banggaaische wateren Badjo-kampong's verrezen, die 
onder een gemeenschappelijk hoofd mct den titel van Poeng
gawa werden gesteld; deze voegde zich later een kapitan 
toe en met hen beiden zorgden zij voor het binnenkomen 
van het aandeel der Banggaaische Badjo·s in de schatting, 
tot het jaarlijks opbrengen waarvan hun opperhoofd, dc 
Lolo, aan den radja van Boni verplicht was. Deze bleef 
derhalve hun radja, maar daarnevens erkenden zij in hct 
belang hunner broodwinning het gezag van den Ternataan
schen sultan. In dezen toestand kwam door de vesti<rinO" van een 

'" '" posthouder te Banggaai geene verandering en toen het vorige 
jaar deze ambtenaar een begin wilde maken met het hou
den eener zielentelling in de Badjo-kampong's, moest hij 
ervaren hoe weinig nog zijn gezag door de Bac~jo's geëer
biedigd werd. Deze ontzagen zich niet gewapend kr hoofd
plaats te komcn ten einde den GOllverneOlcots verteCfen-

r:> 

woordiger aan het verstand te brengen, dat zij met hem 
niets te maken hadden, en eerst dan aan zijne bevelen wilden 
gehoorzamen, wanneer hij hun een lastbrief van den sultan 
van Ternaté en een van den radja van Boni kon vertoonen. 
Van eene verbanning van dezen laatste naar Java wilden zij 
niets gelooven of gaven zulks althans voor. Over dit brutale 
optreden schijnen zij toen niet onder handen genomen te 
zijn; in elk geval bleef hunne houding tegenover het bestuur 
ongepast, waarom de tegenwoordige wd. posthouder mij 
tijdens mijn aanwezen te Banggaai in het laatst van 1906 
verzocht op mijne reis door het landschap ook de hoofd
kampong der Badjo's, Kalambatang geheeten en gelegen in 
de straat tusschen de eilanden Pélin'f en BanO"O"aai te bezoe-
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ken. Vergezeld van tien man dekking voldeed ik aan dit 
verzoek. Mijn intrek genomen hebbende in de woning van 
een Gorontaleeschen handelaar, deed ik hier de beide hoofden 
der Badjo·s, zoomede verschillende hunner oncierhoorigen 
voor mij komen. 

:Zij kwamen, doch namen bij het zitten eene houding aan 
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die van weinig eerbied getuigde jegens den vertegenwoordiger 
van het Gouvernement, als hoedanig ik mij aan hen had 
voorgesteld. Veranderde die _ houding reeds ten goede toen 
ik hen in het Boegineesch begon aan te spreken, niets liet 
ztl meer te wenschen over nadat door mij in krachtige bewoor
dingen hun vroeger optreden gegispt geworden was en hen 
aan het verstand was gebracht, dat het gezag van het Gou
vernement het hoogste was in Nederlandsch-Indië, de dragers 
van da,t CfezaO" derhalve recht hadden, om met de meest mo-

'" '" O"eliike onderscheidinO" door hen behandeld te worden, en 
'" v '" bovendien dat zij zelf erkennende tot dusverre Bonische 
onderdanen te zijn geweest van af de onderwerping van dit 
landschap aan het Gouvernement evenals de overige bevol
king van Boni onvoorwaardelijk hadden te gehoorzamen aan 
de bevelen hun door het Gouvernement of namens dit door 
Deszelfs vertegenwoordigers te geven. Twee dagen later 
vernam ik, dat zij bij mijn gewezen gastheer geweest waren, 
om dezen te vragen, of zij maar al dadelijk hunne belasting 
over het loop ende jaar aan het Gouvernement mochten af
dragen en zulks zonder dat door mij met eenig woord over 
door hen op te brengen belastingen was gerept. Het ant
woord luidde natuurlijk, dat zij de desbetreffende bevelen 

hadden af te wachten. 
De tegenwoordige Poenggawa van Banggaaische Badjo's 

heet Oewa Loepa, èen man van + 70 jaren, die de afdoening 
van geschillen, tusschen de Badjo's zich onderling voor
doende, overlaat aan zijn kapitan Oewa Mitji genaamd. 
Deze is evenwel een Mandarees. hetgeen geen verwondering 
behoeft te verwekken, omdat er onder de Badjo's vele 
vreemde elementen als Makassaren, Boegineezen enz. voor
komen, die omdat zij hetzelfdc bedrijf uitoefenen en veelal 
ook met Badjosche meisjes gehuwd zijn, zich zelven rekenen 
en ook door de overige Banggaaische bevolking, ja zelfs 
door den posthouder gerekend worden te behooren tot de 
Badjo's, betalende zij evenmin als dezen belasting aan het 

Gouvernement. 
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De voornaamste Bad)· osche nederzettingen in de BanCYCYaai-
• ~ 00 

sche wateren zijn na het reeds genoemde kalombatang met 
249 wcerbare manncn de volgende: 

Lapéta, even bezuiden Kalombatang, tellendc + 25 mannen, 
Tokolocwan babasal of Liang, gelegen aan de Oostkust 
middelste schiereiland van Péling, 43 weerbare manncn cn 

Bwokang met 15 mannen. 

De overige vreemdelingcn bestaan uit Boegineezen, Ma
kassaren, Todjoreezen, Gorontaleezen en Menadoneezen, Ter
natanen, Arabieren en Chineezen, eenige Indo-:Europeanen 
en een enkelen Japanner. Deze laatste is als parelduiker bij de 
N ederlandsche Nieuw-Guinea Handelsmaatschappij in dienst. 

Van hen werden ten vorigen jare i59 personen in de 
hoofdelijke belasting aangeslagen tot een gezamenlijk bedrag 
van / 1070. De meesteIl dezer lieden WOlll'tl op de noord
kust van het N. O. :;elIiereilalltl van CL'leueH, n.l. op de 
kustplaatsen: 

Boenla met 169. 

Pagiml/ua (standplaats van een opZIener van de lll- en 
j 

uitvoerrechten en accijnsen) met 130, 
Loboe met 8 f, 
Sioena met 28 en 
Boealémo met 80 belastingplichtigen. 

Behal ve 76 die ter hoofdplaats Banggaai gevestigd zijn, 
wonen de overigen zeer verspreid op de verschillende kust
plaatsen aan de Z. kust van het N. O. schicreiland van 
Celebes (+ 100) en op de verschillende eilanden van den 
Banggaai -archi pel. 

De inheemsche bevolking kunnen wij naar den godsdienst 
verdeelen in: 

Molwmedll1len en A [(oel'en (of heidenen). Deze laatsten zijn 
door de tijden heen de meest verdrukten geweest; zij zijn 
het nog steeds die het leeuwenaandeel hebben op te brengen 
van de door de hoofden onder allerlei benamingen van de 
bevolking gedaan wordende heffingen. 

47G 

Het van af de vroegste tijden op hen tocgepaste plunde
rings- en uitzuigingssysteem heeft hun geest verstompt, hun 
w~estkmcht tot beneden nul gebracht, hun lust tot werkell 
bijna geheel doen verdwijnen; het zijn thans luie, omtrent 
hun toestand en dien hunner vrouwen en kinderen geheél 
onverschillige lieden, die zich al bijzonder gdukkig gevoelen, 
wanneer zij eIken dag hnn portie oebi hebben, en zich 
allemachtig door de fortuin begunstigd achten, wanneer zij 
daarenboven naar hartelust arak kunnen drinken. Slechts 
hiermede zijn zij tot eenige bnitengewone inspanning te krij
gen en dat de handelaren van deze eigenschappen gebruik 
maken om hen te bewegen voor zich boschproducten in te 
zamelen, getuigen de jaarlijksche invoeren van arak ter hoofd
plaats Banggaai ; dc invoer in 190G bedroeg 2G3G kisten ad 
2'3 1/ 2 liter de kist, hoeveelheid die helangrijk geheeten lllag 
worden wanneer men bedeukt dtLt die hoofdzakelijk hare u 
weg vindt naar de Alfoeren van den Banggaai-archipel. 

Het voorgaande geldt bovendien ook meer deze liedcn dan 
hunne op den vasten wal van Celebes wonende medeheidenen: 
de Loeinanners. Over dezen stam hieronder meer. 

Boven vond ik reeds gelegenheid op te merken, dat de 
Banggaaische bevolking oorspronkelijk uit verschillende van 
elkander onafhankelijk stammen zonder vaste woonplaatsen 
heeft bestaan. Een bewijs hiervoor levert bovendien de om
standigheid dat de bewoners van den Banggaai-archipel een 
bijna geheel andere taal spreken dan die van den vasten 
wal en dat deze laatsten vier talen - misschien wel vier zeer 
van elkander afwijkeude dialecten eener-zelfde taal - er op 
na honden. Die talen hebben namen ontleend aan de verta
lingen daarin van ons woordje "neen" of van "niet zijn". 
Zoo wordt de taal van den Banggaai-archipel genoemd de 
"aki-taal" in tegenstelling met de "koesian-taal," die in het 
landschap Balanta - dit omvat de drie districten Basama, 
Lamala en Pokko-bondolong -, 

de "madi-taal" (ook de "basasaloean" genoemd) die in de 
districten Loewak, Lantioe, Mandono, Kientom en Tangkiang, 
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de "baha-taal" die in het district Batoei en de "til-taal" 
die door een deel der bewoners van het district Sinohowan 
en Poe-Oembana gesproken wordt. De overige bewoners van 
dit kleine district, de zoogenaamde Siuohowltuners, spreken 
een taal die een mengelmoes gelweten mag worden van 
verschillende andere; toch komen daarin ook woorden voor 
die men in de andere in het landschap Banggaai gesproken 
wordende talen niet terug vindt (voor "neen" bestaan b. v. 
de woorden "ido" en "daido"), doch dit aantal is betrek
kelijk zoo gering, de overeenkomst met de "ta"-taal zoo groot 
en het getal van hen, die haar spreken, zoo klein - + 40 
weerbare mannen -, dat ik vermeend heb die ~taal niet 
naast de bovengenoemde te mogen noemen. Wel is waar zijn 
de Poe-Oembanaërs, die de Ta-taal spreken, niet veel 
sterker in getal - + 46 mannen -, doch genoemde taal-. 
of wil men: genoemd dialect - wordt bovendien nog door 
den vrij grooten stam der '1'0 Wana gesproken, door wie 
bewoond wordt het gebied doorstroomd door de Ba,ngka en 
Ondokan-rivieren Ten spijt van alle beweringen van het Bang
gaaische Zelfbestuur volgens welke een deel der To Wana 
zich zou rekenen te behooren tot de onderdanen van den 
Banggaaischen radja en sedert een 12-tal jaren wach
tende zou zijn op de komst van een gezant van dien 
radja ten einde van hunne ondergeschiktheid aan dezen een 
blijk te kunnen geven, erkent genoemde sbm sinds lang 
geen ander gezag dan dat van Todjo en Boengkoe met 
dien verstande dat een deel daarvan geregl'ld alleen aan 
Todjo, het overig gedeelte alleen aan Büüugkoe schatting 
opbrengt. Van het 'l'odjosche gedeelte wonen sinds eenige 
jaren + 250 zielen ongeveer drie uren ver van de monding 
der Mehaki-(of Menahaki-)rivier langs de beiden oevers 
van dezen stroom, derhalve in het Banggaaische gebied, 
daarheen gelokt door het ontstaan van den handel in damar 
waaraan de .bovenstreken van Mohaki (district Batoei) rijk 
moeten zijn; velen hunner houden zich echter thans bezio-

l:> 

met den tuinbouw. Zij staan onder een hoofd zonder be-
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paalden titel wiens eigenaam is Tampo- si Papai-i-daoe 
Aan eenig hooger gezag gehoorzamen zij evenwel niet; aan 
den radja van 'l'O(~jo, wien het niet zoude gelukt zijn hen 
naar hun eigen land te doen terugkeeren, brengen zij geen 
schatting op, evenmin echter aan den radja van Banggaai of 
een der aan dezen ondergeschikte hoofden. Met den sengadji 
van Batoei in wiens ressort zij zich gevestigd hebben, willen 
zij niets te maken hebben, zoodat zij als het ware een 
staat in den staat hebben gevormd. Ook de posthouder te 
Bunggaai toch heeft nimmer met hen eenige bemoeienis 
gehad . 

...... Voor eene uitJ;werming van den stam der '1'0 Wana nu 
houd ik ook· de bewoners van het district Sinohowan en 
Poe-oembana, die oorspronkelijk meer in het binnenl::tnd -
n.l. te Matindok in het gebied van Tangkiong - gewoond 
hebbende, reeds sedert tal van jaren meer naar de kust toe 
gevestigd zijn en thans aan den rechter oever van de Sino
ho wan-rivier (de Boegineezen hebben dezen naam verbasterd 
tot Sinorang) wonen in de Kampong Boné limpi. Voor 
mijne boven geuite meening pleiten niet alleen de overeen
komst in taal en het sedert wanneer niet meer na te gane 
gevestigd zij n, in aan andere talen sprekende stammen 
toebehoorend gebied, maar bovendien de overeenkomst in 
zeden en gewoonten tusschen het heiden gebleven gedeelte 
der Poe-oembanaërs en de To Wana. Ofschoon de Sino
ho wanners en Poe-oembanaërs door elkander in dezelfde 
kampong wonen, staan zij onder llJzonderlijke hoofden, resp. 
de 'l'owakallïla en de Basal die gelijk in rang staan en geheel 
onafhankelijk zijn van het Batoeische districtsbestuur. Aan 
den radja VltU Banggaai daarentegen brengen zij zooals WlJ 

boven reeds gezien hebben, jaarlijks eene schatting op be
staande in rijst, Maléo-eieren en was. 

De bevolking van het district Batoei is geheel Mohame
daansch, daarentegen bestaat die van de districten Tangkiang 
en Kientom voor een groot deel uit Alfoeren, die den ge
meenschappelijken naam dragen van 'l'o Loeinan. Oorspron-
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kelijk zal het 1\Iobamedaansche gedeelte ook wel tot dien 
stam behoord hebben, blijkende zulks uit de absolute 
gelijkvormigheid in taal. Dl' LoeillullllPrs zijn in tegen
stelling met de Alfoerell van den Banggaai-archipel een 
krachtig ras, dat ofschoon ook tot het opbrengen van i:lchat
tingen (Lan de hoofden verplicht, zich toch niet alles laat 
welgevallen en eene ondervonden beleediging niet ongestraft 
laat. Het koppensnellen, waartoe de Pélingsche Alfoer nog 
te lafhartig is, is bij de Loeinanners in zwang; niet alleen 
worden die ondernomen tegen aau Todjo of Boengkoe on
derhoorige Alfoerscll stammen - de Towana, '1'0 Ampana 
enz_ -, doch ook onderling lle1>I>('n die plaats tusschcn de 
Loeinauners vun TungkilLJlg en die vall I\:ientolll_ b iJl het 
eerste geval de aanleiding n'plal niet ander" dan de ZlH:ht 
tot moorden of eerzucht, de :ltlPltochten ollllerlillg (laarelltegen 
hebben in Llen regel tot oorzaak het bij hd clalllar- of 
rotan-zoeken door het eelle gedeelte van den "tam over
schrijden van het gebied van het anderc deel. Sinds een raar 
jaren geleden door het Bänggaaische bestuur beslist is ge
worden dat de bovenstreken van de Toili- en Sinohowan
TlVIeren gerekend moeten worden te behooren tot het 
gebied van den sengadji van Tangkiang, de aldaar voor
komende damarboomen derhalve het eigendom zijn van 
de Tangkiangsche Loeinanners en naar aanleiding van' die 
beslissing aan de Kientomsche Alfoeren bckend is gemaakt, 
dat zij in die streken zonder vergunning (Ier Tallgkiallgsche 
boofden naar damar zoekende en daarhij VlIJ,l de zijde 
der van dezen onderhoOl-ige Loeinanners overla&t onder
vindende met hunne eventueele klachten hierover niet ont
vankelijk zullen worden verklaard, hoort men van deze 
sneltochten niet meer en begeven de Kientoenmers zich om 
damar en rotan te zoeken alleen naar het boven-Mehakie':' 
gebied, dat zooals wij boven reeds mededeelden aan Batoei 
toebehoort. 

Alvorens over te gaan tot de vercleeling der bevolking 
in standen, wil ik hicr nog aanteekenen dat de in het bin-
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nenland van het Westelijke schiereiland van Péling wonende 
en onder dp,n sengadji van Séa-séa of Boeko staande Alfoeren 
op den laagste~ trap van bescluwing st,aan; eCl~ groot deel 
hunner woont tn grotten en spelonken of onder afclakpn onder 
groote boomen, gaat zoo goed als in het geheel niet gekleed, 
heto-een zoowel voor de mannen als voor dl' vrouwen gelat, 

" schuwt den omgang met een ieder, die niet tot c1enzelfc1en 
stam behoort als zij, en leeft in de grootst denkbare ver
stomping voort; de rest is weinig betcr en zelfs de hoofden 
krijgt men niet anders te sprekcn dan met behulp van den 
sadaka kadato, dien zij als hun radja hesehouwen, die ook 
de voor dcn "toeoetoe" bestemde haçil van hen in ontvangst 
neemt. Met dit Bonggaaische hoofd begeven de Séa-séu"che 
hoofden zich vergezeld van eenigen hunner oJl(lprhoorigen 
eens per jaar naar de hoofdplaats waar deze laatsten dan 
bclast wordcn met het wegsnijden van het onkruid binnen 
de kotta - eene vroegere bèntèng waarvan alleen de muren 
zijn overgebleven - en op dc daarheen voerende wegen; 
de zonderlinge gewoonte bestaat alsdan dat niemand hen 
tijdens hun arbied 'mag passeeren zonder hun het een 
of ander te geven en dat zij geiten of kippen, hen bij 
het werken voorbijloopende, tot hun eigendom mogen 

verklaren. 
In § 4 hebben wij reeds kennis gemaakt met de tam oen

do- en bangsa-paoeno; overigens IS de bevolking verdeeld 

in de volgende standen: 
de bobato-paoeno of hoelwem en sengadji-familiën; 
de mian poi poi of de talrijkst vertegenwoordigd zijnde 

stand der vrijen en 
de slaven. Deze laatsten worden in den regel als een lid 

der familie beschouwd, hebben het derhalve niet zoo kwaad 
als de naam dit zou kunnen doèn veronderstellen, doch mis
sen uit den aard der zaak het recht om te gaan waarheen 
hen goeddunkt; zij zijn het ook die voor den meester 
opkomen, wanneer deze door de hoofden tot de v'errichting 

van heertlndiensten wordt opgeroepen. 
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Door mijn bezoek aan verschillende Banggaaische districten 
ben ik in staat omtrent de getalsterkte der bevolking be
trouwbare inlichtingen te verstrekken die ik in den hier
onder volgenden staat heb verwerkt. Zijn de met * gl'merkte 
cijfers slechts daar schatting verkregcn, de oVl'rige zijn het 
resultaat cener gehouden telling. 

NAMEN 

der dis tri c ten. 

Hoofdplaats Banggaai. 
I Tanabonoenoengan. 

II Dadoéng. 
lil Moonsongan. 
IV Gonggong. 
V Bonéaka. 

VI Lampa. 
VII Poeta!. 

VlIr Pao Banggaai. 
IX Lolantang. 
X Boelagi. 

XI Péling. 
XII Liang. 

XIII Apal. 
XIV l'aisoeloclloc. 
XV 'l'inangkom. 

XVI 13onitom. 
XVII Popisi. 

XVIII Totikom. 
XIX Sambioet. 
XX Komboetokan. 

XXI Pelei. 
XXII Pondi Pon di. 

XXIII Tambalaq. 

Aantal weerbare 

mannen. 

125 
86 
31 
12 
44 
Hl 
26 
36 
28 

1067 
423 
225* 
:14;) 

1 ;;7 

]3!J 

GD 
62 

129 
47:3 
185 
200* 
]30* 

90 
83 
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I 

El NAMEN Aantal weerbare ::: ;..; 
::: C,) 

bO El der dis tri c ten. 0 mannen. 
" ....... 

XXIV Loewok Sago. 60* 

XXV Meslésé. 78 

XXVI Séa-séa. 500* 

XXVII Poloio. 325 

XXVIII Tatakalai. 89 

XXIX Batoei. 164 

XXX l'angkiang. 307 

XXXI Kientom. 409 

XXXII Mandono. ~-n;) 

XXXIII Lontioe. 43 

XXXIV Nambo. 61 

XXXV Loewak. 342 

XXXVI Basama. 198 

XXXVIl Lamala. 207 

XXXVlIl Pokkobondolong. 297 

XXXIX Sinohowan + Poe-Oembana. 68 

XL Bangkoeloe. 274 

XLI Mnnsalénn. 133 

XLII Upol'lnlongo. 29 

XLIII 13okall. 00* 

XLIV I >!lllglmlsiung. 101 

XLV Powat.. ·10* 
. Totaal ö~<>B 

waarvan + 50% Mohamedanen. 

§ 7. Middelen van bestaan. 
d. Landbouw en inzameling van boschproducten. 

Het hoofdmiddel van bestaan der inheemsche bevolking 
is de landbouw. Evenmin als in Mori treft men in het 
Banggaaische landschap sawah's aan; de rijst- en djagoeng 
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bouw geschiedt uih;lnitelld OJ> drogp vddell of tuillt'll Illt'l'
rendeds lallgH de "hellingen van }Jergl'n of heuvt'[::; aaugt'[t'gtl. 
VUil karbouwen of aIllI('r vee wonlt hierbij gecll gebruik 
gemankt. Het hoofdpilalld iH ollvrul'htbaar; dl' bevolking (laar
van trekt clan ook hare levensmiddelen voornamelijk van 
Péling, met uitzondering van de rijst die uit de op den 
vasten wal van Celebes gelegeIl 1:1lldschappell gehaald wordt. 

In tegenstelling met de Pélingsche rijst die van slechte 
hoedalliaheid is en alleen tot voeding (lient vall de eigen o 
landsbevolking, is de Celebes-rijst blank, groot van korrel 
en uitmuntend van smaak; vooral het uit de districten 
Bassama, Lamala en Pokkobandolong bestaande landsl'hap 
Balanta is daarvoor bekend; van hier uit wordell dan ook 
jaarlijks + 300 picols bras naar Gorontalo uitgevoerd; de 
gemiddelde prijs van 1 pico I rijst bedmagt f 4: 11 f G. N~m' 
evengenoemde plaats worden jaarlijks uit Balanta bovendIen 
+ 500 pico Is dJ'aaoena verscheept; de overige landschappen _ 0 0 

verbouwen dit gewas slechts op kleine schaal, waarschijnlijk 
ten gevolge van den rijkdom aan sago die en voor den 
Banao-aai-archipel en voor de bewesten Balanta gelegen dis-00 

tricten na de oebi het hoofdvoedsel der bevolking uitmaakt. 
Daarnaast wordt zelden, meestal alleen bij festi viteitell, rijst 
genuttigd. 

De oebi wordt in verschillende soorten met goed gevolg 
gecultiveerd, het meest op de Banggaaische eilanden van 
waar" uit - meer speciaal van uit het Pélingsche district 
Séa-séa - jaarlijks eene groote hoeveelheid in de districten 
Mandang, Kientom en Tangkiang wordt ingevoerd. 

De klappercultuur . heeft in de laatste vijftien jaren 
eene groote vlucht genomen; zijn het voornamelijk lieden 
van buiten die uitgestrekte klapper-aanplantingen hebben 
aangelegd, ook de inheemsche bevolking begint langzamer
hand het nut of liever de voordeelen van die cultuur in te 
zien, getuige de vele jonge aanplantingen haar toebehoorende. 

Dacht een 50-tal jaren geleden nog niemand er aan 
de vele kleine eilanden van den Banggaai-groep te 

:, 
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exploit('erelJ, thalIs is een groot aantal rlanrvall getuige van 
<1t'11 w!wiehtigt'll fIipnst dipn wij aall di(~n archipel bew('ilen 
hebbeu door ZUlW bevolking te verl088('n van !H't jllk, waar
onder zü tüdl'1l8 het ileerooverstüuperk geijukt gillg. 

In de koflie- eu cacao-cultuur dnnren tegen is groote 
achter-uitgang te constateerell; de bevolking beweert dnt 
de koffie-boomen hoe langer zoo minder vruchten dragen 
en zij daarom die cultuur verwnarloost; ik voor mij geloof 
echter dat juist die verwnarloozing de ~cbuld is van de min
dere vruchtzetting; het produkt is, ofschoon niet van supe
rieure kwnliteit, toch aangenaam van smaak. Op het gebied 
van vruchten levert Bunggaai naast epnige soorten van Pisang, 
die in voldoende" hoeveelheid wordt verbouwd, manggll en 
ananas van goede hoedanigheid, manggistan en kanari. 

De overige voortbrengselen van het plantenrijk zijn: ver
schillende soorten van peul vruchten, sirih en pinang. -
Daarnevens leveren de bosschen verschillende soorten vau tim
merhout op," geschikt voor den bouw van huizen en prauwen; 
ik noem hier slechts de kajoe biti, het ~jempaga- en ijzer
hout, doch ook het ebbenhout cn de Immoening komen voor 
llaast de kajoe garoe, eene fijne geel gekleurde soort reukhout 
eu de meest op" Péling aangetroffl'Ji wonlende Imjon lelillkas, 
die een roode verfstof oplevert. 

Een ter hoofdplaats Banggaai gevestigde Chineesche meu
belmaker werkt met vall het hoofdeiland en Péling afkomstig 
hout. Uitvoer hiervan heeft evenwel niet plaats. 

Sedert de laatste dertig jaren houdt de bevolking zich ook 
bezig met de inzameling van damar en rotan; komt dit laatste 
ook op Péling en Banggaai voor, de damar wordt uitsluitend 
in de bosschen op den vasten wal aangetroffen; de goede 
prijzen, die in den laatsten tijd door dat artikel op de markt 
behaald worden, he~bell lieden nit andere landschappen -
voornamellik Laiwoei en Todjo - naar deze streken gelokt. 

h. Veeteelt, jacht en visscherij. 

Het varken is het eenige zoogdier dat op de Banggaaische 
Tijdschr. v I!ld. T. L. en Vk .. deel L. afl. 5. 7 
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eilanden inheemseh is; de Alfoerell maken daarop jacht, 
doch houden er ook tamme varkens op na. 

Op het hoofdeiland komen verwilderde koeien voor, die het 
eigendom zijn van den vorigen radja en de afstammelingen 
zijn van door dezen uit Gorontalo geïmporteerde exemplaren. 
Men schat het aantal van die beesten op + 200. Met 
vergunning van den eigenaar en tegÈm betaling van f 30.
per stuk, mag door een ieder daarop jacht worden gemaakt. 

De districtshooiäen van Kientom, Tangkiang en Batoei 
zijn in het bezit van tamme koeien, eveneens uit Gorontalo 
afkomstig; de exemplaren die ik zag, gaven mij de over

tuiging dat een runderfokkerij op den vasten wal groote 
kans van welslagen heeft; de uitgestrekte grasvelden staan 
hier trouwens borg voor, terwijl goed drinkwater voldoende 
aanwezig is. Dit batste kan niet getuigd worden van het 
eiland Péling; enkele kleine gedeelten uitgezonderd heerscht 

over de geheele uitgestrektheid daarvan een volslagen gebrek 
aan goed drinkwater; de bevolking lIloet zich lIJet lJl'uk en 
troebel wakr tevreden stt'lleJl, ]whal ve ill tlPIl nW'lltijcj als 

wanneer het regenwater wordt opgevangen en in petroleum
hlikken opbewaanl; dat buik- en huidziekten daardoor ollller 

de bevolking veelvuldig voorkomen. hehveft zeker geen 
verwondering te verwekken. 

Geiten komen zoowel op de voornaamste eilanden als op 
den vasten wal in grooten getale voor: karbouwen en paar
den daarentegen treft men alleen in de landschappen op 
Célébes aan, het meest in het district Butoei voor zooveel de 
eerstgenoemde dieren, in de districten Kientom en l.Vlanuano 
voor zooveel de paarden betreft. Weinig zorg wordt aan 
die beesten b~8teed, waardoor z~i hoe langer zoo llleer ver
wildenl geraken; het nut dat daarvan getrokkcn wonlt. is 
evenmin groot. De paarden zü tl af:;btlllll1dillgen van uit 
Gorontalv geïmporteerde dieren; de Jmrovl\wen :;c;bijnen in

heemsch te zijn. 
Illheemsch zijn verder het hert en de anoewang; deze 

laatste boudt het midden tU88chen een hert en een koe en 
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wordt daarom ook sapi-oehm geheeten; de Loeinanuer maald 
er nu en dan jacbt op en verkoopt het levend gevangen 
dier aan de strandbewoners. Deze laatste leggen zich veel 
op de vermeerdering van het pluimvee toe. 

De tingalong komt menigvuldig voor; de soort van 

muskus (tiempaoes) die daarvan verkregen wordt, is een vrij 
duur handelsartikel (f 50.- de kati). 

Met uitzondering van het boofdeiland leveren al de Bang

gaaische eilanden en de landschappen op den vasten wal eene 
vrij groote hoeveelheid was op, ecbter lang niet meer zooveel 
als een dertig à veertig jaren geleden toen de gezamenlijke 
productie daarvan op 400 à 500 picols kon begroot worden. In 
de laatste jaren bedraagt die niet meer dan 150 it :WO picols. 

De Banggaaische wateren leveren eellen overvloed en eene 
groote verscheidenheid van visschen op; de daarin voorko
mende riffen zijn zeer rijk aan soorten van z.g. klipvisch, 

die veelal door de Badjo's gevangen en gedroogd wordt, een 
voor hen niet onbelangrijk handelsartikel uitmuakt, (m hun 
tevens tot voedsnl dient. De inhecmsehe bevolking begeeft 
zich zelden ter vischvangst; kon vroeger hiervan de reden 
geweest zijn, dat zij zich des avonds of bij nacht ongaarne 
{)p zee waagde uit hoofde van de onveiligheid wegens de 
'Tobèloreesche en Mangindanosche zeeroovel'S, sec1ert aan 
het optreden dezer laatsten door ons voorgoed een eind is 
gemaakt, is de genoemde reden ioch zeker voor baar ver
vallen en moet thans meer aan luiheid gedacht worden. Op de 
talrijke Koraalriffen, die de Banggaaiscbe eilanden omringen, 
,oefenen sinds tientallen van jaren de Badjo's hun visschers

bedrijf uit; de tripang die door hen gevangen en hereid 

wordt, wordt door Chineesche handelaren gretig opgekocht 
en vindt zijn weg verder naar China; ditzelfde geschiedt met 
de haaivilluell eu haaistaartcll; een ander zceprodukt is de 
lmrèt; daarnevcni:l vischt de Badjo naar schelpen. 

c. Handel en Nijverheid. 

De handel is grootendeels in handen van Boegineezell en 



Makassaren, Gorontaleesche en Menadoneesche Christenen, 

Arabiei'ell cn Chineezen. 
De nitvoerprodllkten zijn: 

damar (+ 800 picois; dit artikPl wordt voornamelijk 
middels prauwen naar Toboengkoe gebracht om van daar 
per Paketvaartstoomer verder naar l\Iakassar vervoerd te 
worden), 

rottan (+ 4000 picois, hoofdzakelij k naar Gorontalo ver-
scheept wordende), 

was (+ 150 à 200 picois), 
copra (± 10,000 picois), 

koffie (+ 100 picois), 
cacao (+ 50 »), ~ 

rijst (300 à 400 picois), 
djagong (400 à 500 
tripang (200 à ROO 
karèt (6 picois). 

picois), 
» ), 

De voornaamste produkten van lDvoer zijn: 

arak (+ 2000 kisten), gambier (+ 15 picois), zout, 
tabak, petroleum, manufacturen (+ f 100,0(0) en lucifers. 

Buiten het vervaardigen van hoeden en sirihdoozen,. 
waarover boven reeds gesproken is, en het weven van 

kleedjes, bekend ouder naam van Mandonosche kleedjes en 
tot eigen gebruik gebezigd wordende, wordt in het landschap 
geen enkele tak van nijverheid uitgeoefend. De bedoelde 
kleedjes worden geweven van katoen afkomstig van in de 
districten Tangkiang, Batoei, Kientolll en l\hndono groeiende 
heesters, De katoell-cultuur, waarvan YrOl'ger veel wl'rk 
werd gemaakt, is Zl'er achteruitgegaan; het ruwe katoen 
wordt niet uitgevoerd. 

§ 8. Middelen van verkeer en vervoer. 

In den Banggaai-archipel hebben verkeer en vervoer
uit den aard der zaak voornamelijk over zee plaats; 
voetpaden komen op de voornaamste vier eilanden voor, 
leidende van de strand-kampong's naar de in het binnen-

488 

land gelegene; voor het verkeer ZlJn zij echter van WCllllg 

heteekenis. 
De belangrijkste voetpaden op den vasten wal Z!Jll de 

volgende: 
1. het pad leidende van de aan de Z. kust gelegen kam

pong Tangkiang naar de belangrijke op de N. kust gelegen 
handelsplaats Boento. Ofschoon de afstand tusschen beide 
plaatsen hemelsbreed niet groot is, kan die van wege het 
zware bergterrein door een goed loop er in niet minder dan 

7 dagen worden afgelegd. 
2. het pad dat van de kampong Bouw (meestal Kientom 

genoemd) in N. W. richting voert naar de eveneens be

langrijke aan de N. kust gelegen kampong Loboe; ook dit 
pad gaat over zwaar terrein, terwijl het traject in 5 dagen 

wordt afgelegd. 
3. rechts yan het vorige paO. gaat een weg van de kam

pong Bouw naar Piuapoewang en eerst den 3en dag te 

bel'eiken. 

§ 9. Weerbaarheid der bevolking. 

Deze nota wensch ik te besluiten met de mededeeling 

van den indruk dien ik omtrent de weerbaarheid der be

volking gekregen heb. Zij is een groot aantal mannen sterk 
die bij eendrachtig samengaan in een evel1tueelen strijd veel 

zouden vermogen; hunne verspreiding over een uitgestrekt 
gebied evenwel in verband met het gemis van een krachti

w'n hand tUl:lschen de versehillende staml1Wll, waartoe zij 
bdlOol"cn, onderling', maakt ecu eventueel YHn hen uitgaand 

O"eorcral1iseerd verzet weinig waarschijnlijk. e e . 
Oppervlakkig zoude men het Zelfbestuur als den eveu-

bedoelden baud kunnen beschouwen; in de werkelijkheid 
evenwel mist de radja de geheimzinnige macht, die lD den 
regel bij Oostersche volkeren van den bebeerscher pleegt 
uit te O'aan en hoe weiniO' bemind deze anders ook bij zijn 

e ' e 
volk mag zijn, zijne onderdanen op het eerste daartoe door 

hem uitgesproken woord naar de wapens doet grijpen om 
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hem in zijne plannen tegen den vreemdeling desnoods met 
geweld te steunen. 

Ret Banggaaische volk staat reeds te !anO" onder het . 0 

Ternataansche juk om nog nationaliteitsgevoel te kunnen 
bezitten en in zijnen radja iets anders te' zien dan een 
creatuur van den zoo veel hooger staanden Ternataanschen 
Sultan. Zijne persoonlijke eigenschappen: lafhartigheid en 
gemakzucht beletten het bovendien met kracht uitvoerinO" 

o 
te geven aan mogelijke plannen tot verzet. 

. Omtrent de bewapening kan ik allen dit mededeelen, dat 
de gewone wapens zijn de klèwang en de lans, lilla's en, 
naar mij verzekerd is, ook geweren in vrij grooten getale 
aanwezig moeten zijn, doch de bedrevenheid in het hanteeren 
dezer vuurwapens, aan het onderhoud waarvan zoo O"oed als 

o 
geen zorg wordt besteed, veel te wenschen overlaat. 

Het landschap Boengkoe. 

§ 1. Grenzen. 

Het landschap Boengkoe wordt ten Oosten door ~e zee 
bespoeld j waar de noordgrens aan d.eze kust begint, is door 
een der vorige residenten van Ternaté (den beer Bensbach) 
uitgemaakt naar aanleiding van een geschil dat hierover 
bestond tusscben de Banggaaiscbc en Boengkoesche zelfbe
sturen. Door dit laatstp werd beweerd, dat het Oostelijke 
kustland van Oélébes in bet noorden beginnende bij Pasi 
Lamba (door de Boegineezel1 Tandjong Manta-wá gebeeten) 
aan hetzelve zoude toebehooren. De beslissing viel uit in 
het voordeel van Banggaai, daar bepaald werd dat het eilandje 
Togon Téon de grens zoude vormen. 

Dat het betrokken Zelfbestuur deze grenskwestie bij elke 
gelegenheid weder oprakelt, is alleen een O"evolO" van de o 0 

zucht om de in het betwiste gebied aangetroffen wordende 
damm'-boomen als zijn eigendom te doen beschou wen. Voor-
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dat de damar een courant handelsartikel werd, kon heu 
het Boengkoesche bestuur weinig schelen aan wien het gebied 
in kwestie gerekend moest worden te bebooren; thans heeft 
het er belang bij met het oog op de door hetzelve geheven 
wordende boeangtana (= een boschrecht, voor eIken vreem
den damar- of rotan-haler f 3.- per jaar bedragend) ; 
op grond van het vorenstaande in vel:band met de groote' 

moeieliikheid om daar, waar de bevolking nog in stammen 
zonder vaste woo1).plaatsen leeft, de juiste grenzen vast te 
stellen van het gebied van elk dim: stammen, zou ik er de 
voorkeur aan geven de eenmaal door het gewestelijk bestuur 
van Ternaté bepaalde grens te handhaven. 

Omtrent de kwestie of de kuststrook van af Oedjoeng Posso 
tot Pebotoa al dan niet geheel of voor een deel aan het 
landschap Mori toebehoort meen ik te mogen verwijzen naar 
mijne nota betreffende dat landschap (zie § 1). 

Hoe ver de Boengkoescbe kust zich naar het Z. uitstrekt, 
is ook niet in weinige woorden te zeggen. 

Raadpleegt men evenwel het tegenwoordige Boengkoesche 
Zelfbestuur, dan zal dit Tandjong Toro-nipa-nipa als zui
delijkste grens aanwijzen. Het terzake door mij zoowel te 
Sakita en Kendari' als in het kwestieuse gebied gehouden 
onderzoek heeft mij het volgende geleerel. 

Oorspronkelijk strekte zich de kust van Boengkoe in het 
Z. niet verder uit dan tot even benoorden de kampong 
Labota; dez~ behoorde evenals de ten Z. daarvan gelegen 
onderdistricten, alle welke te zamen Tindi inia" geheeten 
worden, tot het gebied van den radja van Koenawi, het 
voornaamste hoofd uit den Laiwoeischen staten-bond; be
h,al ve dat zulks door het Boengkoesche bestuur erkend wordt, 
blijkt dit uit de volkomen gelijkheid in taal, nu nog be
staande tusschen de Tindi inia-ers en de Koenawiër's, 
taal die zeer afwijkt van de door de eigenlijke Boengkoe
ers gesproken wordende. Meer dan een eeuw geleden heeft 
de ontweldiging van Tindi in ia aaa Koenawi plaats gehad 
en zulks zoo volkomen, dat deszelfs bewoners er thans niet 



491 

meer aan denken zich tot eenig ander landschap dan 
Boenglcoe te rekenen, terwijl Koenawi zich reeds sedert tal 
van jm'en bij dien toestand volkomen heeft nedergelegd. 
Ongeveer zestig jaren geleden ontbrandde de strijd tusschen 
Boengkoe en Koenawi, de zege was aan Boengkoesche zijde; 
het verkreeg de heerschappij over de kl1ststrook bezuiden 
Matarapé tot aan Toréo toe, stelde aldaar hoofden aan met 
den titel van sengadji en dwong de bevolking tot het jaar
lijks opbrengen eener schatting in rijst; ongemerkt breidde 
het later zijne heerschappij uit over het nog meer Z. gelegen 
1émbo waar het ook een sengadji aanstelde. 

De toestand tot voor eenige jaren was nu zoo, dat de 
Koenawische kustbewoners van af Matarapé tot 1émbo zich 
onvoorwaardelijk rekenden te behooren tot de bevolkinO" 

'" van Roengkoe, alleen aan den radja van dit landschap-
en dus noch aan Koenawi noch aan eènigen anderen radja 
uit 1aiwoei - jaarlijks schatting opbrachten: die bijeenver
zameld werd door hunne door Boengkoe aangestelde hoofden 
t,w. de sengac1.ii's van 1asolo (of Bahosolo; la = baho == 

water, rivier), Molafé, Toemovoe (met Toréo) en 1émbo. 
Usance was het, dat zij in ontvangst genomen werd door 
een der te Sakita geplaatste Tern'ataansche ambtenaren , 
wanneer deze vergezeld van een Boengkoesch hoofd eÈme 
reis deed naar het zuiden om van de in de Boeno'koesche 

'" watel'en hun visschersbedrijf uitoefenende Badjo's de door 
dezen aan den Sultan van Ternaté ver"cbuldigde "béa pasï' 
(= rif belasting) te innen. 

Overigens liet het Boengkoesche bestuur zich aan de 
genoemde streken niets gelegen liggen, eene onverschilligheid 
die gaandeweg zoo toenam, dat toen de betrokken sengadji's 
kwamen te overlijden, er niet aan gedacht werd tot de 
aanstelling van vervangers over te gaan. 

Hiervan was niet alleen het gevolg, dat de schatting niet 
meer geregeld werd opgebracht, maar bovendien dat het O"ezaO" 

'" '" over de kustbewoners langzamerhand geheel in handen kwam 
van zekeren Hadji Tata. Deze hadji verwant aan de koena-

492 

wische . hoofdenfamilie, ontleende daaraan en aan zijn durf 
en energie zijn invloed op de bevolking van 1asolo, Mélafé, 
Tomoó'oe en 1émbo; sinds een paar jaren gehoorzaamt deze 
hem en hem alleen; deze toestand werd door Boengkoe aan-

. vaard en ontving dit uit zijne handen de .iaarlijksche schatting 
van 1asolo, totdat twee jaren geleden Hadji Tata blijkbaar 
O"enoeO" had van de suprematie van het genoemde landschap 
'" '" en tegenover den posthouder van Tomboekoe (lees: Boeng-
koe) ontkende dat de bewuste kuststrook aan Boengkoe zoude 
toebehooren, bewerende dezelve een deel uit te maken van 
het landschap 1ai woei: en zulks naar aanleiding eener be
slissinO" die door den resident Bensbach zoude zijn genomen 
en vol:ens welke hoek Fatoe Tinoeda (bij het eiland Labengki) 

'" de Z. grens zoude vormen van .Boengkoe, 
Bij het bestuur van dit landschap informeerende naar de 

juistheid van Hadji Tata's bewering, verkreeg de posthouder 
een ontkennend antwoord, waarop hij de zaak ter kennisse 
bracht van den resident van Ternaté en in afwachting van 
diens beslissing maar al vast aan het Boengkoesche Zelfbestuur 
verbood zich met de Lasolosche zaken te bemoeien. Dit sluit 
evenwel niet in, dat ik het kwestieuse gebied aan Boengkoe 
wensch gelaten te zien; het is met het oog op de afstanden veel 
gemakkelijker van uit Kendari dan van uit Sakita te besturen; 
bovendien is de bevolking zoowel wat afstamming als taal, 
zeden en gewoonten betreft geheel gelijk aan die van Laiwoez, 
is hare getalsterkte gering (+ 150 weerbare mannen), is 
de band die haar met Boengkoe verbindt, in den loop der 
jaren zeer losgeworden, staat zij daarentegen in voortdurende 
relatie met de bevolking van Koenawi, in welk landschap 
zij vaak jaren lang verblijft om er tuinen aan te leggen. 
Het boven reeds genoemde eiland Labengki als Z. gl'ens van 
Boengkoe vaststellende, zou het Boengkoesche Zelfbestuur 
voor den afstand zijner rechten op het ten Z. daarvan 
gelegen gebied, dat alsdan aan Laiwoei zou behooren te 
komen, kunnen· worden schadeloosgesteld door eene uitkeering 
in eens van 10 X 4 X 135 X f 0.05 = f 270 of rond 
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f 300.-, te doen uit de landschapskas van Laiwoei. Hierbij 
zal van de zijde van het Boengkoesche bestuur zoo goed 
als geen bezwaar ondervonden worden. 

Behalve Labengki behooren tot de bezittingen van het 
landschap de volgende eilanden: Manoei, Padei besar en Padei 
ketjil, de z.g. Poeloe Tiga en Poeloe Doewa, en de Sala
bangka-groep. Het ten Z. van Manoei o-eleo-en eiland o b 

vVawoni-i (vaak verbasterd tot Wowoni of Boboni) erkent 
zoowel het gezag van Boengkoe als dat van Boeton en moet 
aan beide schatting opbrengen. 1) 

Als ik goed ben ingelicht, trekt Boeton zich sedert de laatste 
jaren niets meer aan van de W owoni-sche zaken, zooveel 
te meer echter het Laiwoeische zelfbestuur; de teo·enwoor
di ge Lakino (= titel van het hoofd van VVawoni-i,) bPoewana 
Lasongk:o genaamd en wonende aan de westkust van het 
eiland, moet een broeder of halfbroeder wezen van den 
bovengenoemden Hadji Tata; dit in verband met de aan
wezigheid op het eiland van vele To Kia - een in Laiwoei 
thuisbehoorende stam - verklaart den invloed reeds sedert 
vele jaren door den Laiwoeische'iJ. radja op de Wawoni-ische 
zaken uitgeoefend wordende. Die invloed is voortdurend 
toenemende; dit kan niet anders, wam· de bemoeienis van 
het Boengkoesche zelfbestuur zich nooit verder heeft bepaald 
dan tot het eens in het jaar of om de twee jaren doèn 
bezoeken van Wawoni-i door een of meer zijner ondero-e
schikte hoofden, uitsluitend tot het ophalen van schatti~g. 
In verband met den grooten afstand van het o-enoemde 
1 b el and tot ~akit[1 verdient het daarom aanbeveling het geheel 

van Boengkoe los te maken, waarvoor dit laatste dan zou 
zijn schadeloos te stellen door de uitkeering in eens van 

10 X f 30 = f 300. 
Vraagt men aan het zelfbestuur van Boengkoe hoever dit 

landschap zich naar het Westen uitstrekt, dan verkrijgt men 
Of geen aantwoord Of antwoorden als deze: zoover als het 

1). Volgens de grensomschrijving behoorende bij het Ternaté-contract 
behoort het eiland tot Boe n g koe. Hierover behoeft dus geen kwestie te zijn. 
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oog reikt, "vier-en-twintig uren het binnenland in" enz.; 
de kwestie is dat het Zelfbestuur het zelf niet weet. Aan 
di~. zijde grenst het landschap aan de Loewoesche onder
hoorio-heden Meno-koka en Léléwaoe, Wéoela en Noeha en 

'" b het ten N. hiervan gelegene Mori. Door dit landschap en 
de o-olf van denzelfden naam wordt Boengkoe in twee deelen 

b 
gesplitst, een N. en een Z. deel waarvan het eerste ten w.: 
beo-rensd wordt door Todjo en Mori en ten N. zooals WlJ 

b 

boven reeds gezien hebben door de op den vasten wal van 

Oélébes gelegen Banggaaische bezittingen. 
Volgens deze grens-omschrijving valt het gebied gelegen 

ten O. en Z. O. van het meer van Towoeti en bewoond door 
de stammen der To Rooeta, To Wiwirano en To Épé binnen 
de Boengkoesche grenzen; omtrent de verhouding dier stam-

men tot Loewoe zie § 5. 

§ 2. Bestuur en rechtspraak. 

Het Boeno-koesche zelfbestuur bestaat uit: 
'" een radja, in de landstaal Péa Poa geheeten, en twee col-

leo-es waarvan het voornaamste, de z.g. ,,1coemis ampal" is 
b ' 

samengesteld uit: 
1. den djoyoegoe of rijksbestierder, 

2. den kapitan laoel, 
3. den hoekoem soa sio en 
4. den hoe/wem senqadji, 
aan welk college voorts is toegevoegd de Secretaris, 
terwijl het tweede college, de z.g. "Soa sio sengadji," be-

staat uit: 

1. den Gimalaha lYlarsaoeli, 

2. den Sengadji Toboengkoe, 

3. den Gimalaha Badjo, 

4. den Hoekoem Men doei, 

5. den Sengadji Tofoetie, 

6. den Sengadji To Malanno, 

.7. den Gimataha To Lobani en 

8. den Loetoenané to Voiso. 
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Al deze hoofden zijn in de eerste plaats de raadslieden 
van den radja; worden de "koemis ampat" zoo goed als altijd 
geraadpleegd, de "soa sioe sengadji" daarenteO"en slechts in 
belangrijke aangelegenheden. Voorts zijn zij allen de uitvoer
ders van de bevelen van den radja; deze worden hun door 
den djogoegoe overgebracht. ' 

In de derde plaats zijn de leden van het tweede colleO"e 
tevens de kamponghoofden van de hoofdplaats van h:t 
lanc~scha~. Deze wordt door ons abusievel~jk Sakila geheeten; 
Salnta lIgt echter een uur het binnenland in aan de rivier 
van dien naam; de Inlander noemt de hoofdplaats nooit 
anders clan Laboca; de oorspron kelijke naam die in onbruik 
is geraakt, is Pombaléfa. 

Ofschoon de titel "bobato" toekomt aan een ieder die 
met eenig ambt is bekleed, worden meer speciaal de boven
g:no~:nde hoofden aldus betiteld. Is de radja overleden of 
mt zlJne waardigheid ontslagen, dan komen zij bij elkander 
O~l te beraadslagen over de k~vestie welke vorstentelgen zij 
blJ den Sultan van 'Ternaté zullen aanbevelen voor de be
noeming tot de opengevitllen waardigheid; meestal kiezen 
zij dan uit de rechthebbenden twee of drie personen die 
naar Ternaté worden opgezonden om aan den Sult~n te 
worden voorgesteld; deze observeert de candidaten gedurende 
korter en of 'langeren tijd in hun doen en laten en kiest 
~ervolgeDs uit hen dim radja, tenz'ij geen hunner bij hem 
III den smaak valt, als wanneer hij gerechtigd is andere 
rechthebbenden naar zijne hoofdplaats te doen opkomen. 
De door den Sultan gedane keuze moet door den resident 
v~n Ternaté worden goedgekeurd. Hetzelfde geldt ten aan
ZIen van de bobato's in engeren zin; de overige hoofden 
worden door den radja aangesteld. 

~l .. ~e bovenbedoelde betrekkingen zijn erfelijk in bepaalde 
famIhen met dien verstande dat de vader niet altijd door 
den zoon behoeft te worden opg~volgd. Behalve op de af
komst moet ook op het gedrag en de bekwaamheid der 
candidaten worden gelet. 
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Het vorenstaande geeft reeds de ondergeschikte verhouding 
aan van het Boengkoesche Zelfbestuur tot (lat van Ternaté; 

het eerstgenoemden landschap werd meer dan twee honderd 
jaren geleden door de wapenen van Ternaté onderworpen; 
in 1~82 werd het door den Gouverneur Padbrugge namens 
de O. 1. Compagnie in bezit genomen ten einde den Sultan 
van Ternaté te straffen voor zijnen opstand tegen 's 00111-

pagnie's gezag; bij zijne onderwer~ing werd, hem Boeug~o,e 
teruggegeven, doch met erkenmng vaU s Compagme ~ 
suzereiuiteit, zoodat dit land door Ternaté slechts als 
leen eU (1001' de radja's van Boengkoe als achterleeu beze-

ten worclt. 
Teu einde te kunnen waken, dat hier niets wordt onder-

nomen of tot niets wordt besloten, dat met de belaugen en 
bedoelingen van den Sultan in strijd is, zijn sedert meer 
dan vijftig jaren in het Boengkoesche Ternataansche amb
tenaren geplaatst, van wie de voornaamste is de oetoesan. 
Onder dezen staan de kapilan' s !.ruis en kola en de dfoe
'l'oetuelis, welke alleen evenals de oeloesan zelf te Laboea 
zijn gevestigel ; bovendien is te Wasoe of Osoe een tweede 
oetoesan geplaatst, die in den regel uit de peranakan-

'Ternatanen gekozen wordt. Zij hebben te' zorgen dat de 
kasbian (= schatting) aan den Sultan geregeld wordt op
o.ebracht en innen de "béa pasi" van de Badja's. In alle 
b' . 
zaken moeten zij door het Boengkoesche landsbestuur worden 
geraadpleegd; toen er nog geen Gouvernement~.-vertegen
woordiger te Sakita was geplaatst, mochten zlJ zelfs een 
door het zelfbestuur genomen besluit schorsen in afwachting 
van de daaromtrent door den Sultan te neIDen beslissing; 
was daardoor hun macht reeds zeer gTOOt, hun invloed werd 
nog IDeer overwegend en het gezag van den radja. en der 
verdere hoofden bijna tot nul teruggebracht, doordlen hun 
eene gewapende macht ter zijde stond bestaande uit 40 IDet 
geweren gewapende mannen. Toen + 25 jaren geleden een 
Europeesch posthouder te Banggaai werd geplaatst, werd 
aan dezen ook het toezicht over het landschap Boengkoe 
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opgedragen j dat dit toezicht van wege den grooten afstand 
en de slechte communicatie tusschen Sakita en Banaaaai 

• • 00 

welDlg te beteekenen heeft gehad, ligt voor de hand. In 
1901 werd eerst overgegaan tot de aanstelling van een 
posthouder over Boengkoe en Mori met standplaats Sakita. 
Van toen af aan verminderde de jnvloed van de Ternataan
sche ambtenaren j toch is deze op het oogenblik nog zoo 
groot. dat de radja geen bevel van den posthouder durft 
uit te voeren zonder vooraf den oetoesan te hebben ae-

b 

raadpleegd. Gedurende mijn verblijf in het Boenakoesche 
had ik ruimschoots gelegenheid op te merken dat de lands
hoo~den deze curateele gaarne zouden wenschen opgeheven 
te Zien. Zal gebeuren zoodra Ternate van zijne rechten over 
deze landschappen afstand zal hebben gedaan. 

Omtrent de inkomsten van den Sultan en zijne ambte
naren zie S 5. 

De ~echtsp.raak. ~ver de inheemsche bevolking van Boeng
koe b~rust III CiViele en misdrijfzaken, met uitzondering 
van die waartegen de doodstraf is beclreiad en welke door 
den rijksraad te Ternaté moeten worden °afgedaan, bij den 
z.g. "hakim-sullan", een college samengesteld uit den post
houder als voorzitter, de Terriataansche ambtenaren en de 
leden van het Zelfbestuur. Wat ik in mijne nota omtrent 
het landschap Banggaai, omtrent de toepassing van hêf 
boete-systeem ook voor misdrijven, schreef, geldt ook vol.., 
komen voor Boengkoe. . 

~fschoon de oplegging van geldboeten slechts mag ge
schieden dool' den hakim-sultan, leert de praktijk dat zij ook 
~oor de hoofden. worden opgelegd j toen ik bij eenigen dezer 
lllformeerde, waarom zij aldus in strijd handelden met een 
hun gedaan verbod, kreeg ik ten antwoord, dat het slechts 
kleine gel(~boeten betrof en het opleggen hiervan de eenige 
bron van lllkomsten was voor het betrokken hoofd. 

V ~:1 terzijde vernam ik evenwel dat ook boeten van f 40.
tot J 80.- werden opgelegJ. en dat zich daarattll vooral schul
kig maakte de djogoegoe of rijksbestierder. 
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.A.lle niet tot de inheemsche bevolking behoorende perso-
i 

nen, dus ook Boegineezen, Makassaren enz., worden als 
Gouvernementsonderdanen beschouwd j zaken waarin zij 
als aedaaaden of beklaaO'den optreden, komen derhal ve àf 

b 0 0 

voor den posthouder-magistraat àf voor den landraad te 

Ternaté. 
.Alleen de Bodjo's maken hier evenals in Banggaai eene 

uitzondering op. Betalen zij aan het Gouvernement geen 

belasting, daarentegen aan den Sultan van Ternaté de "b~a
pasi" , van den anderen kant worden zij toch niet als sultans
onderdanen beschouwd j geschillen die zich tusschen hen 
onderlina mochten voordoen, worden door hunne eigene 

o 
hoofden uit den weg geruimd, van dezen worden de voor-
naamsten, t.W. de 1010 en de poenggawa te Toemoóoe I zie 
§ 1), de galarang te Salabangka; hier woont ook de onder
poenggawa der Boekoesche Badjo's en deze nu is de gewone 
rechter dezer "orang laoet"j. van zijne beslissingen is hooger 

beroep mogelijk op de voorname hoofden. 

§ 3. Verdeeling van het landschap in districten, 

onderdistricten en kampong's; het be-

stuur in die onderdeelen. 

Boenakoe wordt administratief verdeeld in: 
o 

1. de hoofdplaats en 
2. de districten N oord- en Zuid-Boengkoe. 
Wij hebben in de vorige paragraaf reeds gezien welke de 

kampOIig-hoofden van de hoofdplaats zijn. 
Al wat nu ten N. van de hoofdplaats ligt behoort aan 

Noord-, al wat er ten Z. van gelegen is aan Zuid-Boeng
koe. Is van dit laatste district de djogoegoe het hoofd, van 

het eerste is het de kapitan boet. 
Elk dezer districten is weder onderverdeeld in ondm'dis-

tricten en deze in kampong's ; 
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NAMEN 

der 0 n der dis t r ic ten. 

Gebied der To Wana 
(heidenen). 

Tironga (M oham~danen + heidenen; de 
eersten behooren tot c1en stam der 
To Tironga). 

'1'0 Kalla (Mohameebnen + heidenen; de 
eersten zijn de Tokalla, de laatsten 
de '1'0 Pasangké). 

Towatoe 
e/2 Mohameclanen, 1/2 heidenen). 

Tobahoe 

(Mohamedanen. ) 

'1'0 Bahonsoewaai 
(Mohamedanen.) 

'1'0 .Kandiendi 

(1/2 Mohamedanen, 1/2 heidenen). 

Amboeno 
(Mohamedanen.) 

To Pogaroe 
(heidenen) . 

Osoe of Wasoe 
(Mohamedanen.) 

NAMEN 

der . districten. 

cS 
o 
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00 

o 
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NAMEN 

der o n der dis tri c ten. 

Baho-éja rék0 2 

(id.) 

1anona. 
(id. ) 

Baho Mohoni 
(id.) 

To Pada 
(heidenen. ) 

rpi 
(Mohamedanen.) 

Boengi 
(id. ) 

Tombélala 

(1/2 Mohamedanen, 1/2 heidenen.) 

Matangkoni 

(Mohamedanen.) 

Oengsongi 
(:\10h.) 

Nambo 
(id. ) 

Lara-Oewé. 
(Mohamedanen ). 

Tijdschr. v. Ind. T. L. en Vk., deel L. afl. 5. 
8 
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NAMEN 

c1 e r 0 11 c1 e r c1 i s tri c ten. 

Kolomo. 
(ic1). 

Sioembatoe. 
(id). 

Lahota. 
(id). 

Bété-Bété. . 
(Beyolking geheel verloopen.) 

Baho Moem pa. 
(l\rlohamec1anen.) 

Tangofa. 
(ic1.) 

Ona-été. 
(id.) 

Tanc1a-oléo. 
(iel. ) 

To-rété. 
(id.) 

Boelélé. 
(id. ) 

Toelangbatoe. 
(ic1.) 

NAMEN 

der districten. 

<J5 
o 

502 

NAMEN 

der 0 n der dis tri c ten. 

Matarapé. 
(id.) 

To-Faja. 
(id.) 

Lalémo. 
(id.) 

Meno ei. 

De onc1er-c1istrictshoofc1en van Towatoe, Tobahoe, To-ba
homsoewaai, To Kandienc1i, Amboeno, To Pogaroe en Oesoe 
staan niet rechtstreeks onc1er den kapitan laoet; c1e tusschen

persoon draagt den titel van Hoekoem Sengadfi Oesoe. 
Zooals boven reec1s vermeld is, worden c1e onderc1istricten 

Labota (Bété-Bété), Bahomoempa, Tangofa, Ona-été, Tanda
oléo, To-rété, Boelélé, Toelangbatoe, Matarapé, To-Faja 
en Lalémo gezamenlijk "Tindé inia" geheeten; de hoofden 
daarvan. vat men gewoonlijk samen onder den naam van 

"Sengödji sepoelah doewa Tirzdé- irt ia" . 
De opmerking zou gemaakt kunnen worden, dat de na-

men To Watoe, To Faja enz. niets anders beteekenen dan de 
Watoe-ers, de Faja-ers enz.; inderdaad zijn zij oorspronkelijk 
slechts de namen van verschillende stammen geweest en nog 
worden deze zoo genoemd, doch langzamerhand is de bevol- . 
king ook de door die stammen bewoonde gebieden zoo gaan 
noemen; deze spreekt dus niet van het onderdistrict Watoe 
of Faja, wat taalgeleerden zouden kunnen meenen. 

Met uitzondering van den Makolé der To Wana ontvangen 
al de hoofden van de in den staat genoemde onderdistricten 
hunne aanstelling van den radja van Boengkoe, die hun 
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daarbij tevens v~orziet van het Ternataansche dienstcostuum. 
Sedert de ~laatslllg van een posthouder te Sakita geschiedt 
de aa~stelhng der ondfrc1istrictshoofden in overeenstemmin<r 
met dlen ambtenaar. 0 

. De Makolé der To Waua wordt door de gegoeden van 
dIen stam gekozen; invloed op die keuze heeft het BoenO'-
koesche bestuur iu het O'ebeel niet· 't l'S daa 0 b t - dO 

o , r.m e er van e-
To Wana te spreken als van een der vasallen van BoenO'koe. 

Andere vasallen zijn de in den staat niet genoemde ~am-
men der To Ro-oeta -T E" T W' . 

, 0 _ pe en 0 1 wnano, gewoonlijk 
samengevat onder den in de tweede plaats genoemden naam. 
A.an het hoofd van elk dezer stammen staat een lIfal.-ol

a 
die 

het opbrengen van eene jaarlijksche schattinO' aan Bo k ~ 
d " . - n eng oe a.~Igelaten, ovengens geheel vrij is in zijn doen en laten. 
RlJ . w~rdt door de voornaamsten van den stam buiten be-
mOelelllS van. het Boengkoesche bestuur verkozen, van welke 
keuze aan. dIt laatste eenvoudig kennis gegeven wordt. De 
tegenwoordIge l\Jakolé Ro-oeta is eene vrouw Wo-o 0' d. .. . , _ eoenaam , 
z!] IS getro~wd met den Makolé van Wiwirano, La Patikoe 
geheeten, (he VOor haar het bestuur uitoe1!ent h" . 
k .' ". 11 , lJ IS eene 
I~~btl~e p.ersoonl!]kheld met eene groote mate van onafhan-. 

k~l!]khe.lels~lll en heeft gezag over zijne menschen, hetwelk 
hU heeft mtgestrekt tot lieden noch behoorende tot de Roeta 
n"~cb t~t ele To Wiwirano; zoo staan thans geheel onder 
zu~en lllvloed de kampongs Léré-éja, Laromiroei," Watoe-
pah, To Waroe en Paelaléré, waarvan de Ie 4e en 5e -

I I ' ,vroeger 
onc er let hoofd der To l~pé o-estaall bebJ H'" b 
'. 0 Jen. U IS oven-

ellen "de, scbnk der Mohamedaansche kustbewoners en van de 
_ To Epe, gevolg van de sneltochten die- hij zich niet ontziet 
te onelerne~en tegen hen die hem niet aanstaan. 

De To Epé heeft hij daarvoor uit hunne vroegere WOon-
pIaats~n: Paelababo of Paelalá, - den zetel van den Makolé 
van dIen stam - Mat ' ,. P h 

.' a-epe-I, oe owa, :JI.lasara en Poonta-
eloewa velJaagd. waartoe hij in staat was omdat h" . 
tegenstelling met de Épé-ers in het b 't '( TI .lll 

eZI was en noO' IS) 
van vuurwapenen. Deze uittocht der To Épé heeft + °acht. 
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jaren geleden plaats gehad, en is het begin geweest van 
een heele lijdensgeschiedenis voor de leden van dien stam. In 
de kuststreek tusschen Kolono en Labota zich nederzettende, 
-viel een O"root aantal hunner als slachtoffers van mOOl"ddadige ° , 
koortsen en eener Fokken-epidemie, zoodat van de voorma-
lige bewoners van Mata-épé-i, Poehowa, Masara en Poonta
doewa, 8 jaren geleden nog + 200 weerbare mannen sterk, 
thans niet meer dan 60 à 70 volwassen mannen in leven 
zijn; deze wonen verspreid in de kustkampong's Safaé-tolé, 

. Timbé, Babong-kolangoe en Baho-dopieng en de meer bin
nenwaarts gelegen kampong's: Larontolé, Kontabomaméa, 
Limboméa, Bantasi en Matamoesoeng, alle welke bezuiden 
Kolono en benoorden Labota gelegen zijn. Als hun Makolé 
beschouwen z:ij de te Bap.o-Doping wonende Hadji Ta-i, 
terwijl zij vérder staan onder twee door het Boengkoescbe 
Zelfbestuur aangestelde sengadji's, die nog altijd geheeten 
worden: de sengadji's van Masara en Poontadoewa; de te
O'enwoordiO'e titularissen heeten Bosoewa en Linaha, wonende l:l l:l 

eerstO'enoemde te Larontolé, de tweede te Kontabomamea l:l 

welke kampong's gelegen zijn aan de beide oevers van de 
Baho( = rivier)-Doping oP, afstanden :van 5 en 4 uren gaans 
van de monding. 
D~ vroegere bewoners van. Tadabaho namen te zelfder 

tijd de vlucht naar Lasoio ; . daarheen trok ook hun Makolé : 
La Tomi, volle Deef van Hadji Ta-i; met vergunning van 
Hadji Tata, den wakil van Sao-Sao, radja van Laiwoei, 
legden de vluchtelingen langs de oevers van de La-Solo 
tuinen aan, derhalve buiten het gebied van Boengkoe. Af en 
"'oe beO'aven eeniO'en hunner zich naar Baho-Doping, doch 
" l:l l:l 

het meerendeel bleef in Laiwoei's gebied. Dit is nog zoo; 
van Hadji Ta-i vernam ik, dat La Tomi van plan zoude 
zijn zich in Baho-Doping te vestigen; gebeurt dit, clan 
zullen ongetwijfeld de meesten zijner onderhoorigen clit voor
beeld volgen. pe To Épé zouden niets liever willen dan 
naar hun geboortegrond terug te keeren; verlangend zien 
zij uit naar het oogenblik cler verzoening van hun heer met . 

1 

ti 
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La Patikoe Ln T" ' 'I I' 
h

" ,<u "nu WI c Ie verzoenino- k lJ 1 " 0 00 - wel; zoowel 
as zlJne mede-Epé-ers verwiten h ' 

Zelfbestuur dat dit ' 9 et t Boengkoesche 
nImmer ernstlo' o-evolo- 0- 0- h 

hun verzoek om ' t t' 0 b 0 oeoeven eeft aan 
In erven Ie, 

Omstreeks 15 à 90 ' " Had" T' I .... Jaren geleden overlee,~ de zuster van 
JI a-I; a o-emeen we"d t o r oen aano-enomen d t "b h k 

was geworden door h'" 0 " a zlJ e e -st aren oom Ham In f 'I' 
waarbii ook L P tOk " een aml leraad 

;;) a a I oe aanweZlO-van het t l' 0 was, en met medeweten 
beslote ~n~a 1ge Boengkoesche Zelfbestuur werd daarom 

n am om het leven te bI' 0-

door volgelino-en van La T' el no en, Zulks ,geschiedde 
La P , 0 " oml, op ast van dezen. 

atlkoe, dIe zlCh te voren teo-en het 
den moord te pleo-en niet 0 voornemen om 
leiding om liedeno van L ;rze~ had, vond thans daarin aan-
bleef niet ono-ewrokel1 a oml, te doen snellen; deze daad 
To É é en 0 en zoo werden jaren lang door de 

nome:' de de :tO B,~:-oet~ te~,en elkander sneltochten onder-
, eers en et hlerblJ afieo-o'ende rie e 

malen de tusschenkomst ' hot> .' p n een paar 

S 1 
' m van et mlandsch b t t 

a uta, Toen deze uitbl f ",' es uur e p , ee en zg zIch met lanaer t 0- L 
atJkoe konden verzetten trokken " '" eoen a 

uit hun land, ' ZlJ, zooals boven gezegd, 

Omtrent de getalsterkte van 1 
W

' ce stammen der To Ro-oeta 
en lwirano - zie § 6,-

De wettjo'e inko t d , . '" ms en er onclerdistrictshoofd " 
genng, dat ik vermeen d' t en zlJn zoo 
knoeierijen van hu ,:e e mogen laten rusten. Ofschoon 

hOO1'en, zijn zij in hl~~~:ie~e1- ni~ tot de uitzoncleringen be
dan hunne B' " 'h ,en aarvan veel minder bedreven 

anggaa1se e colleo"a's' b I' het pI db' ovenc 18n zijn zij tot 
egen aar van ook lano- niet zoo in d 

laatstO"enoemden' de b lki": e gelegenheid als 
b . evo ng van Boeno-koe' t h 

bet grootste o"edeelte _ 'k ,b IS oe voor É / bIzonder hIer de To Wa T 
pe, To Ro-oeta en To "en- " na, 0 

YY nVlrano mt over Ik t 
de eio-enlig'ke Boello-k h b ' we e s ammen o 0 oesc e oofden I d 
zonder weinig te vertellen bebben ~oo,. a, ' an ~och bij-
Mohamedaan; bovendien k ,,' ZlJ t ook m naam omt ZlJ als naar bet grootste 
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gedeelte aan de knst wonende voortehwend in aanraking 
met vreemdelingen. Veel meer dan van bare onmiddellijke 

hoofden, laat zij zich de knoeierijen welgevallen van de zijde 

der vele vorstentelgen, die te lui om te werken veel geld 
noodig hebben" om te kunnen voldoen aan hunne groote 

begeerte naar vrouwen en opium. Vrees. wellicht ook het 
idee dat het hier de voornaamsten uit de stam betreft, weer

houdt haar het Europeeseh bestuur met clie knoeierijen in 

wetenschap te stellen. 

§ 4. De tegenwoordige leelen van Zelfbestuur 

en hunne inkomsten. 

De tegenwoordige radja van Boengkoe Kesil Nggéroe 
Haclji '.A.bdoel "\Vahab geheeten, werd eenige jaren geleden 
tot die waardigheid verheven en zulks met voorbijgang 
van den wettigen zoon van zijnen voorganger (Kesil Lao
péké): Koemisi; deze bezat evenwel eene slechte reputatie 
en was daarom bij den Sultan van 'Ternaté niet gezien; 

sinds eenigen tijd is hij te Kendari gevestigd waar hij zich 
met het drijven van bandel bezig houdt. Kesil Nggréoe ia 

gesproten uit het huwelijk van La Mando, een anak bangsa, 
.. in leven Kalim van Boengkoe en Tampi', dochter van een 

der vroegere Boengkoesche radja's: Kesil Dongké Koembi; 
hij is derhalve geen ana'-péa poea of anak-radja in den 
engeren zin des woords, doch behoort tot den talrijker ver

tegenwoordigd zijnden stanel der ana' -bangsa. Wordt er in 
Banggaai nog rekening mede gehouden of een ana'-bangsa 

al clan niet een vorstentelg is in cle mannelijke lijn in 
Boengkoe zijn de eenige vereischten voor het radja-schap: 

het behoo1'en tot de ana'-bangsa en het in elen smaak vallen 

bij deu Sultan van Ternaté. 
De radja heeft nog in leven 2 halfbroeders t.W, Hadji 

.A.bdullah die cle waarcligheid bekleedt van kapitan laoet, 

en La Kafa, Imam bangsa van La N ona; met hun drieën 

\ hebben zij één vader. 
Bij eene vrOllW uit den gegoeden stand heeft de radja 
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drie kinderen verwekt t.w. Soendé, Ohatib bangsa, Lamba, 
gehuwd met den zich thans te Mekka bevindenden Secretaris: 
Hadji A.laoedin, en Katoepa, die een Bandjareeschen han
delaar: A.boekasim tot echtgenoot heeft. . 

Onlangs is de. "radja in het huwelijk getreden met eene 
ana'-bangsa t.w. Djamila, weduwe van één zijner VOor
gangers: Késil La 1'odjo. 

Van dezen Ü, nog slechts één dochter in leven, n.l. Na
Imoe, echtgenoote van den Djogoegoe, doch niet de moeder 
van Kèsil Gani, schoonzoon van La Patikoe. Van den vori
gen raClja: Laopéké is behalve de boven reeds O'enoemde 
~oemis~ in leven één dochter, Fanti genaamd, di: gehuwd 
IS met den Ohatib bangsa te Sakita: Djahari. 

De namen van de overige leden van het Zelfbestuur zijn: 
Dollé Hoekoem Soa Sioe, 
Saoeloe Hoekoem sengadji, 
Atahamies Gimalaha Marsao eli , 
Tombo Sengadji Toboengkoe, 
Pangki Gimalaha BaCljo, 
La Sofa Hoekoem Mendoei, 
Indo'etta Sengadji Tofoeti, 
Djalali Sengadji To Matanno, 
Padjaya Gimalaha To Lobani , 
Vihoki Loetoenane To Voiso, 

Tot de inkomsten van het Zelfbestuur behoort iu de eerste 
plaats de opbrengst door verschillende onderdistricten van 
eene padi-belasting, die evenwel niet overal volgens denzelf
den maatstaf geheven wordt. 

De onderdistr~cten die de padi-belasting opbrengen, zijn 
cre volgende: Tll'onga, TO-kalla, To-watoe, To-bahoe To 
kandiendi, To-pogaroe, 1'0 pada, Ipi, Bahomohoni Bo;nci 
Tombél~a, Matangkoni, Oengsongi, Nambo, Lara-oewé, K:~ 
lono, SlOem-ba~oe en de "Tindé Tinia"; de totale opbrengst 
bedraagt per Jaar 50 picols rijst (de op te brengen padi 
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O'econverteel:d tot bras hierin begrepen) à 1 5.- = 1250. 
I:> Hiervan ontvangt de radja: 36 picols of 1 180.-

de Djogoegoe en kapitan laoet ieder 41/ 4 p. » 22.50 
de hoekoem Soa Sio 3 p. » 15.-
de hoekoem Sengadji 2 p. » ]0.-
Voorts zijn de onderdistricten Ona-été, Tanda-oléo, To

rété, To-faja, Lalémo en Matarapé verplicht tot de jaarlijksc~e 
opbrengst van tripang, voor elk daarvan bedragende 135 katl; 

, hiervan ontvangt de radja in totaal 300 kt. 1 de waarde 
de djogoegoe 150·» » 

hangt van. 
150 » » de kwaliteit de kapitan laoet 

de hoekoem Soa Sio 90» }) f 
dé »Sengadji 60}) }) 

a. 

De overige tot "Tindéinia" behoorende onderdis
tricten (met uitzondering van Bété-Bété, dat tha~s 
onbewoond is) brengen elk jaarlijks aan den radja 
op 50 kati was of te zamen 21/ 2 picol ad! 50.::- 1 125 

Tot de opbrengst van was aan den radja z:lJn 
voorts verplicht de To Wana; van dezen stam wordt 
dat artikel echter tegen een zeer lagen prijs gekocht; 
om de 2 jaren moeten zij· 320 sangka's gezuiverde 
was à 2/ kati teO'en den prijs van 40 realen of 1 80.-
SI:>, • 

afleveren, hetgeen een inkomst beteekent van 140.- sJaars. 
Van het eiland Menoei trekt de radja jaarlijks: 

2 tempajan's klapperolie = 160 L 1 40.-; 
1 kodi zwarte sarong's » 60.-; 
1 picol tripang soesoen » 8.-; 

de opbrengst van de "loengkabata" of het recht op de verv~ar
diging van prauwen, voor een soppé 11.-, voor ee~ padewa: 
kang 1 2 bedragende ; de "koemis ampat" trekken ~It ,M:noel 
respectievelijk 120, 120, 100 ~n 100 L. klapperolIe s Jaars. 

Voorts hebben radja en koemis ampat het recht om voor 
zich door de Menoeische bevolking een prauw - korra-korra 
geheeten - in heerendienst te doen b?uwen; van dit recht 
wordt eens in de 4 à 5 jaren gebrmk gemaakt; de af te 
leveren korra-korra's zijn waard 1 60.- 1 100.-
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De sengadji,s Masara en Poontadoewa (stam der To 
Epé) zijn verplicht tot de jaarlijksche opbrengst aan den 
den radja van 30 kati bras, 1 karbouwen 2 kati was = 
f 28.-; bovendien dragen zij bij aan de schatting die de. 
overige Épé-ers jaarlijks aan Boengkoe verschuldigd zijn. 
Deze schatting is even hoog als die tot het opbrengen waar
van de To Ro-oeta (hierin begrepen de To Wiwirano), 
eveneens aan Boengkoe, verplicht zijn n.l. 50 basoeng's bras 
à 4 kati = 2 picol en eens om de twee jaren één karbouw. 
Toen de 1'0 Épé nog in goede verstandhouding leefden met 
To- Ro-oeta, brachten zij om de beurt die schatting op, 
het eene jaar de To Épé, het andere jaar de To Ro-oeta. 
Toen de verhouding evenwel veranderde in eene vijandelijke, 
was het ook met het ge.:egeld opbrengen van de schatting 
gedaan; de betrokken hoofden dachten er niet meer aan 
haar bijeen te brengen en eerst na herhaalde herinneringen 
van de zijde van het Boengkoesche bestuur werd er weder 
een enkel jaar aan verplichting voldaan. Zoo zoude La Pa
tikoe, nadat hij drie jaren l:j.ng niets van zich heeft laten 
hooren, thans weder bezig zijn met het bij eenbrengen van 
de bovenbedoelde schatting. Zoowel deze als die welke door 
de To Épé moet worden opgebracht komen niet ten voor
deele van het Zelfbestuur, doch van de hetzei ve ter zijde 
gestelde rrernataansche ambtenaren. 

Sinds eenige jaren behoort tot de inkomsten vail den 
radja ook de opbrengst van de boeangtana, een boschrecht 
dat uitsluitend van vreemde boschprodukten-zoekers geheven 
wordt en f 3.- per persoon en per jaar bedraagt; de radja 
ontvangt uit dit middel gemiddeld f 300.- 's jaars, waar
van hij een deel aan . den kapitan laoet afstaat. 

Ten slotte moeten de onderdistricten Osoe, Baho-éja 
rék0 2, Lanona, Tombélalá, Boengi en Oengsangi den radja 
om de beurt heerendienstplichtigen leveren, die hetzij als 
bediende, hetzij als oppasser in de vorstelijke womng om 
niet, doch tegen voeding, dienst moeten doen. 
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§ 5. Verhouding tot andere lanclschappen. 

h d· tot Ternaté is Qoven reeds het noodige 
Van de ver ou. lllg 1 ht de inkomsten te vermelden, 

d Ik heb hIer noO" s ec s 
gezeg . .. 0 btenaren uit Boengkoe trekken; 
die de Sultan en z:gne am 

a. de Sultan: » 150. 
2 picols was 
3 kodi zwarte sarong's 

4 kodi Boeg. sarong's 
.300 stuks oedjang (kleec1ingstukken van 

klopte boomschors) 

ge-

» 180. 

f 330. 
» 140. 

» 80. 
» 300. 

Padi" Opbtengst van de "béa 
Totaal f 850. 

. k 7 ijzeren wandelstokken. 
Voorts 7 kléwang's, 7 ple en en, . b. ht middels 

d . wordt naar Ternate over ge rac 
Een en an er b d l' de be-

.. l'orra's waarvan de onder ouw 00 . 
2 groote korm- '- . 1 .d moet worden; de verdere af-

Ik'ng van Menoe! ge ever t d 
vo 1 h. 1t mede in heerendiens, oor 
werkinO" der prauwen gesc lec , 1 t t Noord-

o d bolkin 0' van (e 0 _ Tindé-inia-ers en e ev 0 • 

~e k behoorende onderdistricten Tombélala, Boengl, 
o.en

g 
oe ada Bahomohomi, Lanona, Baho-éja rék0 2

,. Osoe, 
Ipl, To-p, T k d· di To_bahonsoewasl, To-
T Amboeno 0 an len , 

opogaroe, '.. bidoor heeren-
T Watoe Z:g worden emanc 

bahoe en 0 . I" t t 94 man - door dezelfde 
. 1· hrO" - elke prauw ~ 0 .;.J , • 

dlenstp IC loen, De reis heen en terug, inclUlS 
onderdistricten te leveren. , J .t 7 tot 8 maanden. 

blï f t Ternate ClUur 
het verplichte ver 9 e. ' . r htinO' trachten 
Geen wonder dat velen ZIch aan dezl.~k v:

rp 
IC de betrokkene 

kk . waar dit niet moge lJ' IS en 
te onttre en, ,.. en hof niet verlaten kan, 
toch voor zoo langen t:gd hms en f 100 tot f 125. 

f fk Plaats voor bedragen van . 
hee t a oop . .. .' . het ondernemen 
N· telden O"ebeurt het dat JUISt z:g voor . . 

Ie z 0 a· . h t zoo JUlst ver-
\ de reis worclen aangewezen Ie. lil e .. 
van Ik' de Ternataansche ambtenaren w:gzen 

elde O'eva ver eeren, 
m . b f . hunner voIO'elingen aan als vervangers, 
dan een 0 meer 0 kht 

dezen een deel der afkoopsom, doch ste en e 
geven 
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leeuwenaandeel in den . er een te . ' eIgen zak. Van de korra-korra's blijft 
Ter~ate achter; de andere dient om de beman-

ning naar SakIta terua- te b' terugkomst no
o
" '" lengen; verkeert zij bij de 

omdat het '" m goeden staat, wat zelden het geval is 
hout waarvan de korra-korra's vena ·di d 

meestal van inferieure kwaliteit is d ar .. g worden? 
dom van de' negri. ' an wordt z:g het eigen-

Evenmin als in Bano'a- . h bb . 
Ternataansche ambt .o~aaI e e:1 de III Boengkoe geplaatste 
Épé en To R t elhlaren v~ste mkomsten; brengen de To 

o-oe a unne r'k h Zelfl t Jaar :g -sc e schattina-en aan het 
)es uur op, dan staat dit d' A' 0 .. Ie weer af aan de t 

en z:gne ondera-eschikt . bt n oe oesan o e arn enaren' voo ot t van de R. d" ' I S on vangen deze 

l
"k ,,>eenga JI sepoeloh doewa tindé-inia" 120 béo ' b 

ge TI - staande met + ') 0 I " ' e s ras, 
_ -' pICO l"lJst. 

Omtrent de ve'h d' . 

B M
I .ou lllg van Boengkoe tot de landschappen 

anggaai en on ... landen. verw:gs Ik naar mijne nota's over die 

Het Boengkoesche zelfbestuur onderhoudt betr kki 
noch met Todjo noch t L 0 • e ngen 
landschappen is neutra~ete :~:~:~; de ~e~houding tot die 
niet tusschen de lede d'. lfb . FamIliebanden bestaan 

n lel ze esturen d li 
schappelijke belangen hebben zij niet. on er ng. Gemeen-

Rest thans het een en ander t tot Locwoc. e zeggen van de verhouding 

In mijne nota omt· t h t I meldinO' van het bren e andschap Mori maakte ik reeds 
o eweren van het Loewoesche zelfbestuur 

als zoude Boengkoe in vroeO'e 0 plichtiO' zÏn O'e . 0 . Ie dagen aan hetzelve schat-

B 
0 9 '" weest. "NIets IS minder waar" d 

oenO'koe-ers . . t - zeggen e 
'" -, "lll egendeel Loewoe heeft 

schuld aan ons te vereffenen" E d nog eene oude 
omtrent het volgende. . n an verneemt ~en hier-

Ten tijde dat Kolono Boboe Sultan van Ternaté was 0 d '-
nam deze met een t . , n el groo aantal prauwen eene . 
Boengkoe; nabij N 1 reIS naar am)o aan de Boengkoesche kust gekomen 

I 

\ 

i 
~l 

trof hij aldaar een vloot aan, die later bleek aan den Datoe 
van Loewoe toe te behooren; deze bevond zich in versoon 

op een der prauwen; aan een oproeping van den Sultan om 
voor hem te verschijnen voldeed de Loewoesche vorst onmid
dell~k; h~ werd door den' Sultan gevangen genomen en aan 
den raclj a van Boengkoe ter bewaring overgegeven; daarop 
vertrok Kolono Boboe. De Loewoe-ers verzochten den radja 
van Boengkoe hun heer weder vr~ te laten. De radja wilde 
zulks alleen tegen de betaling van eenlospr~s, o.a. bestaande 

in zeven gong's gev'Lud met stofgoud en 1 tempajan gevuld 

met het water van jonge pinang-vruchten. 
Na eenigen tijd kW:1men de Loewoe-ers weer bij den radja, 

een deel . van den losprijs meebrengende; het resteerende 

haMen zij niet bij elkander kunnen krijgen. 
Op verzoek van den Loewoeschen vorst stond toen de 

radja van Boengkoe hem toe naar z:i.i n land terug te keeren 
om voor het restant van den losprijs persoonlijk zorg te 
dragen. De Datoe vertrok, doch tot nu toe is Loewoe in 

gebreke gebleven die oude schuld aan te zuiveren. 
Wat van de Boengkoesche en Loewoesche beweringen 

ook waar mag zijn, dit is zeker dat in de laatste vijftig 

jaren geen betrekkingen zijn onderhouclen tusschen de be
trokken zelfbesturen. Evenmin bestaat tusschen hen familie
banden; ook de wederzijdsche bevolkingen ziin in dat tijdvak 
zoo goed als niet met elkander in aanraking geweest; in 

geheel Loewoe zal men geen enkelen Boengkoe-er aantreffen; 

omgekeerd vindt men slechts enkele Loewoereezen in bet 
Boengkoesch gebied. Gemeenschappelijke belangen hebben 
die beide landschappen niet. De eenige band die tusscben 
hen bestaat _ een zeer losse evenwel- wordt gevormd door 

de boven meermalen genoemde stammen der To Épé, To 

Ro-octa en Wiwirano. . 
Deze toch heeten, zij 't in cle laatste jaren alleen in 

naam, ook aan Loewoe onderhoorig te zijn. De schatting, die 
zij vroeger aall Loewoe moesten olJhrengell, bdeekende zoo 
goed als niets; met het opbrengen claarvan wenl trouwens 
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niets anders bedoeld dan een bewijs te leveren hunner 

onderge«chiktheid j deze huldeblijken werden in ontvangst 
genomen door den Andé-goeroe (thans Matjoa geheeten, van 
Molili die ze weêr overgaf aan den Opoe Mentjara MaliE, 

een Loewoeschen vorstentelg, die in casu als wakil van den 
Datoe optrad. Vergezeld van de hoofden der To Épé, To 
Ro-oeta en To Wiwirano of van hunne vervangers begaf 
de Mentjara zich alsdan naar Palopo waar de huldeblijken 
aan den Datoe werden overhandigd en genoemde hoofden 
of hunne vervangers eenigen tijd verbleven, zoogenaamd om 
printa's van het Zelfbestuur af te wachten. 

Gebruikelijk was het verder, dat bij het optreden van 
een nieuwen Opoe Mentjara Malili de drie bedoelde stam
hoofden naar Malili opkwamen, met eenige geschenken be
stemd voor dit Loewoesche hoofd. Kwam deze hen in hun 
eigen land bezoeken, dan werd hij met de grootste eerbe
wijzen ontvangen. 

Toen 2 jaren geleden Àndi Djaling, halfbroeder van de 
tegenwoordige Datoe van Loewoe, tot Mentjara van Malili 
benoemd werd, gaf hij hiervan aan het hoofd van Ro-oeta 
kennis j vervangers van dit hoofd en van het hoofd der To 
Wiwirano kwamen toen te ~1alili hunne opwachting bij den 
nieuwen Mentjara maken, daarbij aan dezen eenige geschenken 
aanbiedende. 

.Aan den oostelijken oever van het meer van To-woeti ligt 
de pasar van Tokolimbo, eene marktplaats van bijna even 
groote beteekenis als die welke wij aan den N. oever van 
bet Matanno-meer aantreffen t.W. Sokojo (zie nota omtrent 
Mori). Op genoemde pasar, die eens in de 15 dagen ge
houden wordt, komen de bewoners van Ro-oeta, Léré-éja, 
Wiwirano, Laromiroei en Watoe-pali,- samen te vatten onder 
den naam van To Ro-oeta, - bijeen met de bewoners van 
W é-réla (W. zijde van het meer) en W oeha (N. van het 
meer) j daar komen ook de Boegineesche en Loewoesche 
handelaren uit de handelsplaatsen Malili, Waraoe en Soro
wako met allerlei handelsartikelen, hoofdzakelijk lijnwaden 
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. '1 . daar ook voorzien zich van 
die zii teO'en bras ll1rm en, . 't h'l 

~ 0 k . afkomstlO' m versC 1-. ad 1 de vele damarzoe ers 0 
levensm1 e en M ba Boeboenta, 
lende deelen van Loewoe als Rongkong,. a;a:and'elsartikel is 
W d enz. Sedert de damar een couran 

a a . n de bosschen beoosten het meer van To-
geworden, wOIde td' To Ro-oeta bewoond 

f en behoorende a:lll den s am er .. 
woe 1 1 tt de bevolkinO' die voor haar bedr:gf 
d . eene zeer v 0 en 0' M k 1/ 

OOI boeanO' tana behoeft op te brengen aan de~ a ~o e 
O'een 0 M l'I' Ik O'evolo'e o 1 h t hoofd van a 1 1, ZU S lllo ö 

Ro-oeta
f
: d~c~ ~:ss::n edie beicle hoofden. Dit boschrecht, 

eene a SpI aa b d' eO' vroeO'er 
. 't Boeo'ineesch sassoengalà geheeten, e ro ö L'" 
In ö O· . 1 G O'hebber van oe-
100/ van het inO'ezaroelde; de 1Vle ezao 

o '" k ti' d . per roan 
K 1 bracht dit teruO' tot 50 a aroar woe, rape s 0 

en per jaar. van Ro-oeta inO'ezaroelde damar vindt 
De in de bosschen 0 h t 

M lil' Palopo naar MakassaI' j naal' sc a-
haar weO' over. a 1 en 0 . 1 
tinO' w;rden uit bedoelde bosschen per jaar 200 p1CO S 

b 

betrokken. 
De inzameling 

geschiedt hoofdzakelijk door lieden van 
Wiwiraro-ers houden zich liever 

buiten j de Ro-oeta-ërs en 
bezig met den landbouw. 

Getalsterkte der bevolking, hare verdeeling § 6. 
in stammen en standen. 

D 
welke ik orotrent de getalsterkte der inheemsche 

e gegevens 'k' d der volO'enden staat 
bevolking heb verkregen, heb 1 ~ III en on ö 

verwerkt. 

= 

\ 
\ Naam \ 

NA MEN Aant.al weerbare 

van het der onderdistricten. mannen. 
district. 

\ \ 

Hoofdplaats Sakita. 

\ 

185. 

To Wana. 
300. 

Tironga. 
1()1. 
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Naam 
van het 

NAMEN 

district. der o~derdistricten. 

'l'okala. 
To Watoe. 
To-Bahoe. 

To Bahonsoewaai. 
To Kandiendi. 
Amboeno. 
To l'ogaroe. 
Osoe of Wasoe. 

I Baho-éja rékû 2• 

Lanona. 

Baho Mohoni. 
'1'0 Pada. 
Ipi. 
Boengi. 

Tombelala. 
Matangkoni. 
Oensongi. 
Nambo. 
Lara-Oewe 
Kolono. 
Sioembatoe. 
Laboto. 
Baho Moempa. 
Tangofa. 
Ona ete. 
Tanda-oeleo. 
Torete. 
Boeiele. 

Toelangbatoe. 
:Nlatarapé. 
T? Faja. 

Aantal weerbare 

mannen. 

232. 
64. 

109. 
28. 
39. 
12. 
34. 

132. 
16. 
67. 

21. 
90. 

26. 
62. 

91. 
15. 
66. 
19. 
55. 
67. 
19. 

9. 
17. 
18. 
55. 
14. 

lOl. 

2l. 
32. 
94. 
27. 
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Naam NAMEN Aantal weerbare 
van het 
district. der onclerdistricten. mannen. 

Lalémo. 30. 
Menoei. 75. 

To Épé 63. 
Toro-oeta + Towiwirano. 147. 

Totaal 2563. 

De inheemsche bevolking van Boengkoe is te onderschei
den in de navolgende stammen: 

1. de eigenlijke To-Boengkoe of de bewoners van de on
derdistricten : Amboeno, Osoe, Baho éja rék0 2, Lanona, Baho 
mohoni, rpi, Boengi, de hoofdplaats Matangkoni, Oengsongi 
Nambo, Kolono, Sioem-batoe en Menoei. 

2. de de barée-taal of een dialect hiervan sprekende stam
men der To-pagaroe (deze zeggen in plaats van barée: dorée), 
To kandiendi, To-bahoe, To kaIla en Tironga; 

3. de eene taal veel overeenkomende met het Morisch 
sprekende stammen der To-bahonsoewaai en To-watoe; 

4. de Ta-taal sprekende stam der To wana; 
5. de in taal, zeden en gewoonten met de Tokia of To 

lolaki (den voornaamsten stam uit Laiwoei) overeenkomende 
stam dor To "Tindé inia"; 

6. de meestal onder den naam van To épé samengevatte 
stammen der To épé, '1'0 ro-oeta on To wÜ'irano; deze spre
ken eene taal die vele afwijkingen, doch ook vele punten van 
overeenkomst vertoont met het Boengkoesch; evonals de '1'0 
boengkoe zeggen zij voor ons "neen" of "niet zijn" nahina; 

7. de To-padit, van wie beweerd worclt clat zij oorspron
, kelijk in het làndschap Bada (Loewoe) zouden thuis behooren. 

Evenals in Banggaai onderscheidt men de Boengkoesche 
bevolking in vijf standen t.W. 

Tijdschr. v. Ind. T. L. en Vk., deel L. afl. 5 en 6. 9 
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de ana' péa-poewa of eigenlijke anaq radja (deze stand 
wordt thans nog maar door een paar personen verte

genwoordigd), 

de talrijke klasse der ana-bangsa. 
de alla bobato of sengadji-familiën, 
de vr:gen en 
de slaven. 

De niet-inheemsche bevolking bestaat, behalve uit een 20-
tal vreemde oosterlingen (Ohineezen en Arabieren), uit: 

Badjo's, Boegineezen en Makassaren, To lolaki en To 
lolajo. 

De Badjo's wonen hetzij in prauwen hetzij in huizen die 

zij op palen in zee gebouwd hebben; hunne voornaamste 

schuilplaatsen in den slechten moeson wanneer zij hun 

visschersbedrijf niet kunnen uitoefenen, zijn de Salabangka

eilanden. Zij zijn 200 à 250 weerbare mannen sterk en in 
bet bezit van 80 groote en 20 kleine prauwen (padéwakan's 
en sopé's) en van + 100 woningen. 

De Boegineezen en Makassaren houden zich àf met den 
handel àf met de vischvangst bezig; bijna in alle strand

kampong"s treft men hen aan; voornamelijk zijn zij echter 
gevestigd te Sakita, Salabangka, Mosomboeano en Morowali. 
Staan zij op eerstgenoemde plaats onmiddellijk onder de 
bevelen van den posthouc1er, op laatstgenoemde drie plaatsen 
zijn over hen kapibn's aangesteld. Sinds 1894 betalen zij 
hoofdelijke ]wlasting aan het Gouvernement. Zij tellen + 
325 weerbare mannen. 

De '1'0 lolaki zijn afkomstig uit Laiwoei, de '1'0 lolajo 
uit Todjo; zij houden zich uitsluitend bezig met de inzame
ling van boschproc1ukten, gaan na eenige jaren naar hun 
land terug, en worden telkens door anderen vervangen. 

De '1'0 lolaki treft men voornamelijk aan in het ollder
district To-watoe (80 mannen onder den anakia To hamba) 

en te Sompolemo aan de Ranorivier (25 mannen onder den 
anakia Tafoenga). 

De To lolajo oefenen hun bedrijf uit in het onderdistrict 
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To-bahoe (35 mannen) en in het stroomgebied van de Mo
rowali-rivier (38 mannen). 

Voorts treft men in de bosschen van Rano, Morowali en 
Tiworo damar-zoekers aan, afkomstig uit "Tindé inia", Lagé 
en verschillende deelen van Loewoe (+ 1 00 mannen). 

§ 7. Middelen van bestaan. 

Het hoofdmiddel van bestaan der inheemsche bevolking 
is de landbouw; deze wordt uitsluitend op droge velden en 

. zonder behulp van karbouwen of ander vee uitgeoefend. 
Verbouwd worden: rijst (van eene goede kwaliteit), dja

goeng, oebi en katjang, daarnevens een weinig tabak. Rijst 
wordt niet in voldoende mate gecultiveerd; het hoofdvoedsel 

van de bevolkiug is trouwens sago; aanplantingen hiervan 

treft men langs de geheele kust aan. Alleen de eerste maan
den na den oogsten bij gelegenbeid van feesten wordt rijst 

genuttigd. Eene kleine hoeveelheid dam'van wordt aan de 
handelaren verkocht voor f 8.- de picol; deze laatsten zijn 
verplicht rijst van elders in te voeren, die hun komt te staan 
op f 10.- de pico!. 

De klappercultuur is in de laatste twintig jaren zeer 

vooruitgegaan, en vormt vooral voor de strandbtlwoners een 
voorname bron van inkomsten. 

Timmerhout komt in het gebergte overvloedig voor. De 
beste soorten zijn: twee soorten van Michelia (tjempaga), 
de Vitex cofassus of knjoe biti, het ijzerhout, en kajoe njato. 

Zij worden gebezigd voor den bouw van huizen en prau
wen, uitvoer naar elders heeft niet plaats; alleen wordt 
in geringe hoeveelheid uit Salabangka naar Makassar uit
gevoerd kHjoe njato in d~n vorm van planken. 

Aan veeteelt wordt slechts weinig gedaan; karbouwen 
treft men voornamelijk aan in de door de '1'0 rooeta, T6 
wiwirano en '1'0 épé bewoonde streken zoomede in de Z. 
onderdistrictenen op het eiland Menoei ; weinig zorg wordt 
aan die beesten besteed, en nut wordt er zoo goed als niet 
van getrokken. Paarden trof ik nergens aan, daarentegen 
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in grooten getale geiten en varkens. Herten komen in het 
wild veel voor; de bergbewoners maken hierop gaarne 
jacht. Kippen en eenden zijn aan de strandnegorijen zeer 
schaarsch, komen daarentegen in de meer binnenwaarts ge
legen kampong's veel voor. 

De zee is bijzonder rijk aan visch; de strandbewoners 
zijn evenwel te lui om zich op de vischvangst. toe te leggen; 
~ visschen zooveel als voldoende is voor hun eigen ge
bruik. De winsten uit dat bedrijf te trekken laten zij liever 
aan de vreemdelingen: Badjo's, Boegineezen en Makassaren 
over. De laatsten maken daarbij veel, gebruik van séro's. 
De Badjo's houden zich vOOl:namelijk met de tripangvangst 
bezig. 

De inzameling van boschprodukten laat (le bevolking zoo
als wij boven gezien hebben eveneens aan de vreemdelingen 
over; alleen de bewoners van "Tindé inia" maken hierop 
eene uitzondering. 

De handel is voornamelijk in handen der vreemdelingen; 
beteekende die een 50.-tal jaren geleden niet veel, sedert 
de stijging der damar- en rotanprijzen is hij niet weinig 
toegenomen. De meeste handel wordt echter gedreven op 
de kusten van de golf van Mori, zeel verklaarbaar waar 
daarvandaan de meeste damar komt. 

Jaarlijks worden van uit Sakita naar Makassar uitgevoerd: 
+ 25000 picols damar (hiervan zijn + 20,000 picols 

uit Mori afkomstig), 
+ 7000 picols rottan, (+ 3000 uit Mori), 
» 1 0 picols was (eene belangrij ke achteruitgang valt ten 

opzichte van dit artikel te constateeren), 
+ 150 picols copra; 
tot de artikelen van uitvoer behooren voorts: 
schelpen, tripang, huiden, sago en pinang; hieromtrent 

kon ik geen cijfers bekomen. 
De voornaamste invoer-artikelen zlJn: 
manufacturen (+ f 45,000), 
garens en kramerijen (+» 3000), 

gambir 
zout 
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30 picol, 
800 )}, 

aarde-, glas-, goud-, zilver-, ijzer- en koperwerk en rijst. 
(Hoeveelheid of waarde niet bekend). 
Te Salabangka worden ingevoerd: 
manufacturen tot eene waarde van 
garens en kramerijen 
rijst 
zout 
suiker 
petroleum 

1000 picols 
300 » 

40 » 

400 kisten 
gambir 20 picols 

f 1,000. 
» 2500. 

aarde-, glas-, ijzer- en koper werk» 140. 
lucifers 120 gros enz. 
De uitvoer uit Salabangka bedraagt: 
3500 picols damar, 
4000 » rottan, 

450 
600 

2000 
30 

3 
klappers. 

» 

» 

» 

» 

» 

tripang, 
schelpen, 
agar2, 

huiden, 
haai vinnen en voorts een weinig copra en 

Uit- en invoer van en op genoemde plaatsen geschiedt 
hoofdzakelijk per Paketvaart-stoomer; eens in de 4 weken 
bezoekt deze Salabangka en Sakita. Naar deze stapelplaatsen 
worden de produkten van uitvoer middels prauwen van v:er
schillende afmetingen overgebracht; hetzelve vindt plaats 
met de ingevoerde artikelen. 

Wegen bestaan in het landschap Boengkoe niet; wel treft 
men vele voetpaden aan, doch deze zijn voor het verkeer 
van niet het minste belang; bovendip.n worden zij voort
durend gewijzigd, wat verband houdt met de niet geregelde 
bebouwing der padi- of djagoengvelden. 

In de damar- en rotuL streken vormen de daardoor heen 
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stroomende rivieren - eigenlijk slechts riviertjes - meestal 
het eenige middel van verkeer. 

HET LANDSCHAP MORL 

§ 1. Grenzen. 

Eene nauwkeurige grensomschrijving van het landschap 
Mori is voorloopig niet te geven; de leden van het Zelfbe
stuur, met uitzondering van het hoogste hoofd, bewaren op 
hun te cliel' zake gedane vragen het stilzwijgen of geven 
vage en onduidelijke antwoorden, terwijl de radja van de 
grenzen van zijn gebied eene omschrijving geeft, die mis
schien eenmaal juist kan geweest zijn, maar voor het heden 
ongetwijfeld als onjuist ter zijde moet worden gelegd, wor
dende trouwens door hem zeI ven erkend, dat over een groot 
deel van het gebied, dat binnen zijne grensomschrijving valt, 
sedert tal van jaren andere radja's - To boengkoe en To
djo - gezag uitoefenen. 

Het landschap Mori wordt ten Noorden begrensd door 
de tot de afdeeling MiMen Oelebes behoorende landschappen 
Posso en 'rodjo. Was het land ten Noorden van de La 1) 
eertijds onbewoond, een veertigtal jaren geleden kwam hierin 
verandering door het ontstaan van den handel in damar, die 
tal van To-radja's afkomstig zoowel nit Loewoe en de Posso
streek als uit Laiwoei naar de aan damarboomen bijzonder 
rijke Poe-oembana-, 'Pèlléroe-, Lambolo- en Tamboesisi
gebergten, alle benoorden de La gelegen, lokte en aldaar 
eene zeer vlottende bevolking in het leven riep. Deze bevol
bng nu erkent het gezag van den bestuurder van Mori, 
blijkende zulks uit de opbrengst aan dezen van de z.g. boe
angtana (= boschrecht, voor eIken damar- of rotanhaler 
f 2.50 per jaar bedragende). Genoemde gebergten vallen 
derhalve nog binnen den invloedssfeer van den radja van 
Mori. 

1). De grootste in de Golf van 'romori uitmondende rivier. 
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Ten Westen grenst Mori aan het gebied, bewoond door 
de stammen der To Pasa, To Lamoesa en To Palandé en 
behoor611de tot de onderafdeeling Posso, terwijl het ten Zuiden 
begrensd wordt door de Loewoesche onderhoorigheden Noeha 
en Matanno (= ~Iatanna) en het zoowel aan 'Loewoe als aan 
Boengkoe onderhoorige landschap Ro-oeta. In het Oosten 
grenst het eindelijk aan het landschap der To boengkoe, 
waardoor het volgens dezen geheel van de zee is afgesloten. 
Door het Morische zelfbestuur wordt zulks evenwel niet 
toegegeven en beweerd dat de kust van af Oedjoeng Posso 
tot Pebotoatoe aan Mori toebehoort. R.et erkent evenwel 
sedert lang niets meer te vertellen te hebben in het gedeelte 
tusschen Oedjoeng Posso en Rano en in dat van even bezui
den Lingkoboe tot Pebotoa, en dat deze gedeelten sedert dien 
tijd staan onder de suprematie van den radja van Boengkoe, 
door wien ook de boeangtana ontvangen wordt van de naar 
die kustgedeelten hunne producten afvoerende damar- en 
rotan-inzamelaars. Van hetgeen van die producten wordt 
afgevoerd naar het kustgedeelte Rano-'l'andjong Pakka Pakka 
wordt boeangtana genoten, zoowel door Boengkoe, als door 
Mori, wanJ?-eer de inzamelaar behoort tot den stam der To 
lolaki (Lai-woei), alleen door Mori waar het andere inza
melaars betreft; van Tandjong Pakka Pakka tot en met Ling
koboe eindelijk onthoudt het tegenwoordige Boengkoesche 
Zelfbestuur zich van alle gezagsuitoefening. 

§ 2. Bestuur en Rechtspraak. 

Het hoogste gezag in het landschap berust bij twee van 
elkander geheel onafhankelijke hoofden, die den titel voèren 
van Makolé (= heer) waaraan om hen te onderscheiden van 
de adellijken, die op het praedikaat Makolé evenzeer aan
spraak mogen maken, veelal wordt toegevoegd het woord 
"Wawa-inia" (= de brenger of geleider van het land). 

Om nu weder beide hoofden uit elkander te houden, voegt 
men achter den titel Makolé den eigennaam van het hoofd, 
zoodat men thans spreekt van de Makolé's Maroendoe en 

!: : 
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Edé, dan wel doet men het meergenoemde praedicaat volgen 
door den naam van den tegenwoordigen of een der vroegere 
bestuurszetels. Zoo wordt Maroendoe genoemd Makolé Pan
taoelé Petasia of Matandouw, meestal echter l'Iakolé Petasia, 
terwijl Édé is Éde Makolé Wawontoeko of Ngoesoembatoe. 

Ofschoon zij nu van elkander onafhankelijk zijn, is het 
landschap toch niet onder hen verdeeld. Ieder hunner heeft 
zijn eigen dorp met zijne doesoen's, waarin ook hij alleen 
iets te zeggen heeft en die door zijn eigen stam worden 
bewoond. De overige stammen waarin de Morische bevolking 
verdeeld is, zijn "palili' of vasallen zoowel van Maroendoe 
als van Édé, gehoorzamen zoowel den een als den ander, 
doch zijn alleen aan eerstgenoemde verplicht jaarlijksch 
hulde te komen bewijzen. Twee stammen maken hierop nog 
eene uitzondering, wordende zij niet als "palili" beschouwd, 
maar als gelijken van de To petasia en To ngoesoembatoe, 
t.W. de '1'0 kangoea, naar, hunne tegenwoordige verblijf
plaats To soromboe geheeten, en de To 'l'oli Toli of Pam
pawoe. Nochtans zijn hunne hoofden, ook Makolé geheeten, 
min of meer ondergeschikt aan de Makolé's van Petasia en 
Ngoesoembatoe aan wie zij verwant zijn, en tot wie zij zich 
wenden in geval zij zaken door hunne onderhoorigen aan 
hunne beslissing onderworpen niet in staat zijn af te doen. 

Waar het zaken van algemeen belang betreft, komen deze 
vier vorsten bij elkander om te beraadslagen; alsdan wordt 
de l\Iakolé van Petasia zoo niet als de voornaamste, dan 
toch als de oudste erkend. 

Tot de staats-inrichting behooren ye1'(le1' twee Karoewa's 
en één Bonto; deze vormen te zamfOn als het ware de Hadat 
van het landschap, die in voorname zaken en ook bij de 
rechtspraak door de Makolé's dient geraadpleegd te worden. 

Van de twee Karoewa's, tw. Karoewa Moiki eu Karoewa 
Pl1nsoe of Lémbo, is eerstgenoemde de voornaamste. Stond 
hij eertijds in rang ook boyèn den Bonto en was zijn in
vloed bij de verkiezing vun cenen nieuwen Makolé wawa 
inil1 overwegend, ontvangende deze uit zijne handen het 
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radja-schap, sedert lang echter staan de Bonto en de Ka
roewa Moiki even hoog in rang en gaat van hen gezamen
lijk de aanstelling van eenen nieuw en radja uit. Hierbij zijn 
zij echter niet vrij in hunne keuze, doch hebben rekening 
te houden met de wenschen van het volk, komende toch 
bij het overlijden van den Morischen radja al de stamhoofden 
in de vorstelijke woning te zamen, waar zij onderling uit
maken welk lid van het vorstelijk huis tot Makolé wawa 
inia zal worden verheven. Bij deze verkiezing mag de langst
levende Makolé zijn invloed niet doen gelden. 

De Karoewa's en de Bonto worden gekozen uit den ge
goeden stand en door den Makolé van Petasia in hunne 
waardigheid bevestigd. De beide eersten zij n niet alleen 
raadslieden, doch bovendien stamhoofden, de Karoewa Moiki 
van de ToMoiki, de Karoewa Pansoe van de To Watoe 
Lémbo; als zoodanig zijn zij "palili" van den Morischen 
vorst. 

De hoofden der overige stammen dragen verschillende 
titels als ,,)1a,kolé palili", "ana- Makolé", "mél1 Moetoewa" 
en "Karoewa", terwijl er ook onder hen zijn die' gewoon 
weg bij hnn eigen naam genoemd worden, 

Onder deze stamhoofden staan dan verder de hoofden der 
kampong's. 

§ 3. De tegenwoordige leden van het Zelfbestuur 

en hunne inkomsten. 

Zooals we reeds boven mededeelden, heet de tegenwoor
dige radja van Petasia: l\Iaroendoe (= donder). Hoewel 
reeds 60 jaren oud, is hij nog bijzonder vlug in zijne be
wegingen, een goed looper en in staat de zwaarste ver
moeienissen te doorstaan. In midden Célébes staat hij bekend 
onder den naam van "Datoe ri tana", een spotnaam hem 
door de Loewoeërs gegeven, bewerende hij zelf dien titel, 
waarop hij zeer gesteld is, te hebben gekregen van den 
vorigen Datoe van Loewoe. 

Hij is eene krachtige persoonlijkheid, die zich steeds per-
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soonlijk bemoeit met de aangelegenheden zijner onderhoorigen, 
daardoor het geschil tot zijne zaak makende en het gansche 
volk tot den strijd oproepende of hetzelve bijleggende. Van 
een op de lange baan schuiven van eene zaak houdt hli 
niet; vandaar dat hij geschillen uit den weg ruimt zonder 
vooraf een der Karoewa's of den Bonto bij zich te hebben 
ontboden. Deze raadslieden, slechts in de uiterste gevallen 
door hem geraadpleegd, hebben dan ook weinig meer in te 
brellgen en sluiten zich daarom liever aan bij den anderen 
Makolé wawa inia. 

Van zijn land is hij vrij goed op de hoogte, hebbenáe 
hij het in verschillende richtingen doorkruist, zoodat er 
van hem een goed hoofd zon te mal~en zijn, ware het niet 
dat zijne verslaafdheid aan sterken drank hem vaak tot het 
plegen van wreedheden en andere verkeerde daden voert. 

Grooten invloed op hem bezit een bemiddeld handelaal· 
te Tambajoli, zekere Hadji Lagangka alias La Mohamad 
Djafar, die gehuwd is met eene der vele slavinnen van 
Marocndoe. Dien invloed dankt hij waarschijnlijk hieraan, 
dat hij het voornamelijk is, die zorgt dat Maroendoe de hem 
toekomende boeangtana binnen krijgt. 

Bij verschillende zijner slavinnen heeft Maroendoe kinde
ren verwekt; eene wettige vrouw heeft hij nimmer bezeten. 
Zijne volwassen zonen heeten Laloeasa en Owoloe, de eerste 
wonende te Ngoesoembatoe, de laatste in eene afzonderlijke 
woning te Matandouw. Twee jongere zonen van Maroendoe, 
Makita en Pabésé genaamd, wonen bij den vader in. Geen 
dezer kinderen is gerechtigd den vader als Makolé op te 
volgen, want hoe vrij de stamhoofden in hunne keuze van 
eenen nieuwen radja overigens ook mogen wezen, op de ge
boorte der candidaten dienen zij echter te letten, kunnende 
een persoon van hoogere nimmer door een van lagere geboorte 
worden voorbijgegaan. Hierop is slechts één uitzondering 
toegelaten en elat is, wanneer de keus zou moeten vallen 
op een veel te jong kinel. 

Dit geval heeft zich voorgedaan zoowel bij de verkiezing 

l 
1 

i 
Î 
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van Maroendoe als bij die van Édé. Zoo wel de moeder van 
den een als die van den ander waren vrouwen uit den min
deren stand. Toen hunne voorgangers stierven, waren de 
meest rechthebbenden echter te jong om Makolé te worden. 

Als zijn vermoedelijk opvolger in het bestuur noemde 
Maroendoe mij zekeren La Bolio (of W olio) Papa-i. Madoe
sila, zoon van zij n overleden anderen half-broeder Waoenggé 
en gesproten uit een wettig huwelijk. Deze L'a Bolio werd 
mij genoemd als het Gouvernement welgezind te zijn. Hij 

woont te Matandouw. 
De tweede Makolé wawa inia heet Édé; hij is ook bekend 

onder den naam van Makolé Kamisi en woont te Togo. Hij 
is een verre bloedverwant van Maroendoe en gehuwd geweest 
met diens nicht Dawa, van wie hij + vier jaren geleden 
is gescheiden. Sedert dien tijd leven Maroendoe en Édé niet 
op vriendschappelijken voet met elkander, zonder dat zulks 
tot dusverre tot vijandelijkheden heeft aanleiding gegeven. 
Maroendoe is gaarne bereid de zaak bij te leggen en heeft 
daartoe ook reeds verschillende pogingen aangewend, die 
alle zijn afgestuit op cle koppigheid van Édé; deze wordt 
hierin versterkt door zijne onwettige vrouwen, van wie hij 
er één te Togo, één in zijn tuin te Koromatombi en één 

in een anderen tuin te Talangaré heeft wonen. 
Deze beide tuinen zijn gelegen aan den weg Togo-Tom

pim, op een uur afstands van Togo, de een rechts, de ander 

links van den weg. 
Makolé Édé is iemand van + 35 jaren oud, van middel

bare O'rootte en zeer lichte huidskleur. Hij maakt een ruim, 
b 

doch geen overmatig gebruik van sterken drank (arak), heeft 
in teO'enstellÏIlO' met Maroendoe beschaafde manieren en ziet 

b b 

er niet tegen op Europeanen te ontmoeten. Hij is evenwel 
O'een krachti<r bestuurder en laat de afdoening van zaken 
b b 

liever, aan den Bonto of een der Karoewa's over. 
Evenmin als Maroendoe heeft hti wettige kinderen. Zijn ver

moedelijke opvolger, La Pasila genaamd, is een zoon van zijn 
overleden halfbroeder Makolé To Soegi en woont te Togo. 
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In leven zijn bovendien nog de volgende personen van 
vorstelijk bloed, t.w.: 

1. Makolé Poembeoe, hoofd der To kangoea, wonende te 
Soromboe; eene zijner dochters is gehuwd met een vorsten
telg uit Motandouw; 

2. Makolé Sampaléa; deze woont ook te Soromboe; 
3. Makolé La Getie of Poketi, hoofd der To Toli-Toli 

of Pampawoe, wonende te Poontangowa; eene zijner nichten, 

Taba genaamd, is gehuwd geweest met een halfbroeder van 
Maroendoe. 

4. Landika, wonende te Motandouw en gehuwd met W é 
Gili, halfzuster van Makolé Édé. 

De sub 1 t/m 3 genoemden werden mij genoemde als bii 
hunne onderhoorigen bemind en het Gouvernement goed 

gezind te zijn. De vraag of zij dit laatste zullen blijven, 
wanneer het Gouvernement uitvoering geeft aan zijn voor- , 

nemen om het Morische landschap onder meer actief Euro
peesch bestuurstoezicht te stellen met daarmede gepaard 

gaande belasting-heffing zou ik evenwel ongaarne bevesti

gend durven beantwoorden. Gedurende mijn reis heb ik den 
stelligen indruk verkregen, dat. vooral ten opzichte van 

Maroendoe zeer veel politiek beleid moet worden aano-ewend '" , 
willen wij de door ons voorgenomene hervormingen zonder 
wapengeweld ingevoerd kriigen. 

Makolé Édé is van moederszijde na verwant aan den 
tegenwoorcligen Bonto, Poondéloe genaamd. Deze treedt in 
oorlogstijd op als troepenbevelhebber ; in vredestijd wordt 
hij vaak belast met het overbreno'en van een of andere 

'" boodschap van een der lVlakolé's Wawa inia aan de palili's 
of aan de radja's van naburige landschappen. 

De tegenwoordige Karoewa Moiki heet Kolapa ; hij woont 
te vVawa inia, 

De andere Karoewa heet Taraléloe en woont te Pansoe, 
aan den rechteroever van de Sakita-rivier. 

De inkomsten van al deze hoofden bestonden oorspronkelijk 
slechts in heffingen in natura van hunne onderhoorio'en' 

~ '" , 

l~ 

1 
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met het ontstaan van den damar- en rotanhandel kwamen 

daar boschrechten bij. Van de opbrengst dezer rechten ont
vangt Maroendoe het leeuwen-aandeel, zijnde mij na onder
zoek gebleken, dat hij jaarlijks aan boeang-tana alleen 

ontvangt een bedrag van f 1000. 
Dit boschrecht wordt alleen geheven van niet tot de in

heemsche bevolking van lVlori behoorende damar- en rotan
halers en kan behalve in g-eld, ook in kain's die alsdan hooger 
dan de eigenlijke waarde gewaardeerd worden, worden vol
daan. Het aantal dergenen die zich aan de betaling daarvan 
weten te onttrekken, is niet gering, als men nagaat, dat 
het getal vreemde boschprodllkten-inzamelaars geschat wordt 
op 600 à 700 man, voor zooveel het machtsgebied van 
Maroendoe betreft. Zijn mede-Makolé zou naar bekomen 
inlichtingen niet meer dan f 300,- 's jaars aan boeang 

tana ontvangen. 
De z.g. berg--Tomori - waarover later - en enkele andere 

vasallen brengen jaarlijks aan Maroendoe op rijst, kippen, 

sirih, pinang, uit zuren palmwijn gedistilleerde arak of uit 
rijst gestookte toewak ; het geldswaardig bedrag van de 
opbrengst dezer heffingen is . niet te becijferen, omdat een 

vaste maatstaf voor de heffing ontbreekt. Een deel komt ten 

bate van Makolé Édé. 
De overige "palili" bewijzen hunne afhankelijkheid van 

Mori door de opbrengst van was en karbouwen, telkens 
wanneer door een der Makolé's wawainia een groot offer

feest wordt gevierd, of wanneer een lid va~ het vorstelijk 
huis komt te overlijden. Zoo brengen de To Pakambia en 
de To Poeoembana 75 pijpen was op en de To Pad a twee 
karbouwen, wanneer een prins van den bloede overlijdt; 
sterft een vorstentelg van mindere geboorte, dan is de op

brengst de helft minder. 
'rot de inkomsten van den Makolé van Petasia moet voorts 

gerekend worden het zoogenaamd koopen van karbouwen 
bij de To Pada; de betaling per karbouw bedraagt alsdan 
één gong of één doelang (= een koperen bord met voet) 



529 

waarm vooraf een gat wordt gemaakt om het voorwerp 
onbruikbaar te makell. 

Een andere bron van inkomsten zoowel voor de beide 
lYlakolé's als voor de mindere hoofden levert de rechtspraak 
op. De straffen toch wegens misdrijven opgelegd, zelfs moord 
niet uitgezonderd, zijn geldboeten, terwijl ook voor de afdoe
ning van civiele-zaken betaling gevorderd wordt. 

Ten slotte hebben de i'aèJja's eene haast ongelimiteerde 
beschikking over de werkkrachten hunner onderdanen, waar
van zij vaak gebruik maken, om voor zich uit de bosschen 
damar en rotan te doen halen. 

§ 4. Verhouding van het landschap Mori tot 

de omliggende Zelfbesturende 

landschappen. 

a. Ver]wudillg {ol Loewl)/'. 
Tot zijne vasalstaatjes of palili's rekent Loewoe ook het 

landschap Mori. Het tegenwoordige Loewoesche zelfbestuur 
beweert zelfs, dat evenals Paloe, Boeton en de Pos'so-streek 
eenmaal ook de lanclschappen Boengkoe en Banggaai deel 
hebben uitgemaakt van het eertijds zoo machtige Loewoe 
en dat toen Boengkoe de heerschappij zou hebben uitgeoe
fend over Banggaai en Mori, waarom dan ook de door deze 
drie landschappen aan Loewoe verscbuldigde schatting in 
Boengkoe werd bij~engebracht; dit laatste zou dan steeds 
voor de overb~'enging naar Palopo hebben zorg gedragen, 
totdat de 22e Datoe van Loewoe, Matinro Eri Malangké 
genaamd, met de gewoonte brekende om de. schatting af te 
wachten, een gezant naar Boengkoe zond om di~ op te 
eiscben. De To boellgkoe, deze schending van de àloude adat 
niet duldende, zouden daarop den gezant om het leven 
hebben gebracht, een daad die tot nu toe ongestraft zou 
zij n gebleven. Van toen af aan zou Loewoe geene aanra
kingen meer gehad hebben, zoo min IDet Boengkoe als met 
Banggaai. 
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Met Mori bleef het evenwel de betrekkingen onderhouden. 
Tot zoover het Loewoesche Zelfbestuur. 

Het tegenwoordige Morische landsbestuur wil evenwel 
van eene ondergeschiktheid van Boengkoe, ook niet in vroe
gere jaren, weten, doch erkent dat het landschap onder 
zijn bestuur sinds onheugelijke tijden onder de suzereiniteit 
heeft gestaan van Loewoe. Zoo wel de Makolé's Maroendoe 
en Édé als die van Toli-Toli en Kangoea bekenden mij vol
mondig, dat zij vasallen waren van den Datoe van Loewoe 
en aan eene oproeping van dezen om naar Palopo op te 
komen niet zouden weigeren te voldoen. Zij erkenden voorts 
dat Mori verplicht was jaarlijks hulde te komen bewijzen 
te Palopo, bij welke gelegenheid als hommage den Datoe 
werden aangeboden: 1 slaaf (méa), 

(banrangang), 

3 lansen voorzien van paardenhaar 

3 schilden (bmtn), 
1 kléwang (pisau), 

eene hoeveelheid platgeklopte boomschors (boenta) en 
eene hoeveelheid was (pantiengî. Sinds negen jaren even

wel wordt door Mori aan c1.eze verplichting niet voldaan; 
de reden, die Maroendoe en Édé mij daarvoor opgaven, is 
geheel gelijkluidend aan die welke mij genoemd werd door 
de Makolé's van l\latanno en Noeha, de beide Loewoesche 
onderhoOl'igheden waaraan het landsc?ap der To Mori grenst 
en aan welker hoofden Maroendoe volgens zoowel Loewoe
sche als Morische opvattingen nauw verwant is. 

Volledigbeidshal ve vermeld ik hier nog, dat de Makolé 
van Petasia bij den bouw van een paleis te Palopo IDoet 
zorgen voor het met houten pennen vastslaan der vloerlatten. 

h. Verhouding lot Boel/glcoe. 
Dat Boengkoe in vroegere jaren de heerschappij zou hebben 

uitgeoefend over Mori, wordt door de Morische rà~ja's ten 
stelligste ontkend. Tot voor veertig jaren voerden hunne 
voorgangers voortdurend oorlog met hunne Boengkoesche 
collega's; een niet uit den weg te ruimen veete scheen tus-
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schen beide landschappen te bestaan, die met afwisselend 
geluk tegen elkander streden totdat de in 1855 door het 
GOtwernement tegen Mori uitgezonden expeditie aan dien 
strijd -voor goed een einde maakte. De toenmalige Makolé 
-van Wawantoeko onderwierp zich na den -val -van de -ver
sterking lnsaonclaoe, terwijl die -van Petasia zich door de 
vlucht aan eene gevangenneming moet hebben weten te 
onttrekken. De onzen werden toenma.als ondersteund door 
Ternataansche en Boengkoesche hulptroepen eene omstan
cllgheid die nu nog aan het Zelfbestuur -van het laatst
genoemde landschap aanleiding geeft om van Mori te spreken 
als van eene bezitting -van het Gouvernement en den Sultan 
-van Ternaté. Het Morische landsbestuur wil evenwel -van 
eene ondergeschiktheid aan Ternaté niets weten, zich daarbij 
beroepende op de omstandigheid dat de toenmalige radja 
-van Petasia zich niet zou hebben. onderworpen. Mochten het 
Gouvernement en Ternaté kort na bo-venbedoelde expedii:J.e 
hiervan ook al -vruchten hebben geplukt, dit is zeker dat 
noch wij noch de Sultan in de laatste dertig jaren ons iets 
-van Mori hebben aangetrokken, evenmin daarvan eenig -voor
deel hebben gehad zoodat de Morische radja's zich gedurende 
al dien tijd èn tegeno-ver ons èn jegens 'l'érnaté geheel 
neutraal hebben gevoeld. 

Ofschoon de expeditie -van 1856 ook een' einde maakte 
aan de vijandschap tusschen Boengkoe en Mori, bleef na 
dien tijd de -verhouding tusschen hunne radja's toch zeer 
koel; Morische landbouwers kwamen wel is waar hunne 
padi of bras, vaak ook tabak in het gebied van Boengkoe 
ten -verkoop aanbieden, doch de betrekkingen tusschen beide 
vorstenhuizen bleven uit. In dezen toestand is tot op heden 
geene -verandering gekomen, ook niet na de poging 1902 
door den toenmaligen Resident -van Ternaté, Dr. Horst, aan
gewend om de radja's -van Boengkoe en Mori te Tompira 
met elkander te -verzoenen. 

Uit het -vorenstaande -vloeit -voort, elat -van eene nauwe 
verwantschap tusschen beide landschapshoofden geen sprake 

.~ 
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kan zijn. Nochtans verklaren beide partijen een gemeen
schappelijken stamvader, een uit den hemel nedergedaalden 
-vorst, gehad te hebben -van wien ook zouden afstammen de 
radja's -van Todjo, Banggaai, Boeton en Kendari en de Ma
kolé van Matanno. 

c. Verhouding fot de fol de onderafdeeling Posso behooren
de landschappen. 

Aan de hoofden dezer landschappen verklaarden Maroendoe 
en Édé mij noch door familie-noch door andere banden ver
bonden te zijn. Zij leven met hen niet in vijandschap, blijkende 
zulks reeds uit de omstandigheid dat tal van lieden uit ge
noemde onderafdeeling in het Morische landschap damar 
zoeken, dOch geregelde betrekkingen worden tusschen be
doelde hoofden niet onderhouden. 

§ 5. V erdeelingderbevolking en hare getalsterkte 

aan weerbare mannen. 

De bevolking van het landschap Mori kunnen wij verdeelen 
in twee hoofdafdeelingen, t.w. de inheemsche bevolking en 
de vreemdelingen. Deze laatsten bestaan uit: 

1. To Lolaki, afkomstig uit Laiwoei en sterk + 150 

weerbare mannen, van wie 80 à 90 benoorden de La en de 
overigen in de bovenstroomgebieden van de Poeaboe- en 
Sokita-rivieren met de inzameling van damar en rotan zich 
bezighoudend. Het zijn aadsdobbelaars, die zich niet ontzien 
zich zeI ven te verdobbelen en naast enkele Boegineezen de 
Morische bevolking het dobbelen leeren ; de meesten hunner 
wonen in afdaken in de bosschen die zij tot echte speel
holen hebben gemaakt; 

2. Lieden uit Loewoe en de onderafdeeling Posso; deze 
vormen het hoofdbestanddeel van de in het Morische binnen
land aanwezige damarzoekers, eene vlottende bevolking waar
van het aantal mannen veilig op 7 à 800 kan worden geschat; 

3. Boegineezen; deze houden zich voornamelijk bezig met 
handel drijven, doch er zijn ook onder hen die van het 

Tijdschr. v. Ind. T. L. en Vk., deel L. afl. !i en 6. 10 
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dobbelen een beroep maken of tuinen hebben aangelegd 
langs de oevers van de La. In het geheel + 200 weerbare 
mannen. 

Al deze vreemdelingen worden, geliik de posthouder van 
Boengkoe mij mededeelde, beschouwd als Gouvernements 
onderdanen. Kleine geschillen, zich tusschen hen onderling 
voordoende, worden door hunne Kapitang's of waar het de 
groep sub 2 genoemd, betreft door den boven reeds genoem
den Hadji Logangka afgedaan; doen die geschillen zich voor 
tusschen hen en de on derdanen van de Morische radja's, 
dan geschiedt de afdoening door bedoelde hoofden in over
eenstemming met deze radja's; kan daarbij geen overeen
stemming worden verkregen of betreft het belangrijke ge
schillen, dan wel strafzaken, êlan wordt de uitspraak inge
roepen van den meergenoemden posthOl~der. 

Sinds 1894 betalen de Boegineezen hoofdelijke belasting 
aan het Gouvernement; de overige vreemdelingen werden' 
lil 1901 voor het eerst in die belasting aangeslagen; 
velen dezer laatsten, onder anderen al de benoorden de La 
damar inzamelende To Lolaki, weten zich evenwel aan dien 
aanslag te onttrekken. 

De inheemsche bevolking van Mori kunnen wij in drie 
afdeelingen onderscheiden, t.w. 

a. de eigenlijke To Mori; 
b. de stammen, die de Morische radja's in dën loop der 

tijden aan hun gezag hebben weten te onderwerpen en 
c. de stammen, die uit andere landschappen afkomstjg 

zich tal van jaren geleden in het gebied der '1'0 Mori met
terwoon hebben gevestigd, en daardoor als van zelf genoodzaakt 
waren den radja van Petasia als hun heer te erkennen. 

De sub b en c genoemde stammen zijn de eigenlijke "pa
lili" of vasallen van Mori; hiertoe rekenen zich evenwel ook 
vei'schillende stammen behoorende tot af deeling a, namelijk 
de zoogenaamde Berg-Tomori, omdat deze door de tijden 
heen beheerscht zijn geweest en dit nu nog worden door de 
z.g. heneden Tomori, die het gebied bewonen tusschen den 
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benedenloop van de Poeaboe en dien van de La, Uit deze 
laatsten heeft zich langzamerhand het Makolé wawa inia
schap ontwikkeld. 

Sub a. Dat de Beneden- en Berg-TomOl'i oorspronkelijk 
tot een en denzelfden stam hebben behoord, blijkt behalve 
uit de omstandigheid dat bij beiden zeden en gewoonten 
geheel aan elkander gelijk zijn, bovendien uit de gelijkheid 
in taal, eenige geringe afwijkingen daargelaten. Zij zijn een 
bergvolk, dat in vredestijd zeer verspreid woont, hetzij in 
het bergland dan wel aan de oevers van de La en eerst in 
tijd van gevaar zich in de moederkampongs verzamelt. 

Deze geraken geheel in verval wanneer de vredestoestand 
van langen duur is j hare geheele bevolking toch bevindt 
zich alsdan daarbuiten en ziet niet naar haar om. 

Zijn de dorpen der beneden Tomori meer in de vlakte 
gelegen, die der berg-TomOl'i bevinden zich op onherberg
zame bergen. Met elkander hebben zij dit gemeen, dat zij aan 
verplaatsing zeer onderheving zijn. Wij hebben dit boven reeds 
gezien van de woonplaatsen der beide Makolé's wawa inia. 

Sub. b. Hiertoe behooren de navolgende stammen t.w. 
L de To Moiki; deze bewonen een deel van het gebied 

der beneden-Tomori tusschen Tàgà en Tompira; kampongs 
van eenige beteekenis hebben zij niet, daar hunne huizen 
even ver verspreid staan als die der To Mori; 

2. de To Watoe, die weder onderscheiden worden in de 
To Wawe Lembo, de To WatQe Batoerédé en de '1'0 vVatoe 
Maloepoe; zij allen' wonen in het beneden-stroomgebied 
van de Poeaboe- en Sokita-rivieren, de laatsten meer naar 
zee toe, de eersten het verst het binnenland in; 

3. de To Molongkoeni, 
4. de To Oelowooi en 
5. de To Lasi (gemeenschappelijk naam voor de boven 

reeds vermelde stammen der To Mobahono en To Reaä); 
deze drie stammen bewonen het Z. gedeelte van het Morische 
gebied, de To. Lasi op e-en haIven dag loopens van den 
Noordelijken oever van het Matanno-meer, 

,\1 
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de To Oelowaai of Oe10ebaho (= oorsprong van het water) 
aan den bovenloop van de Sokita-rivier en in het in de 
nabijheid daarvan gelegen bergland, 

de To Molongkoeni noordelijk van de vorige en bezuiden 
het Morische randgebergte. Zij behooren tot den Kinadoe
stam, de erfvijanden van de Barée-sprekende volksstammen. 
Vooral de To Oelowooi lbeter: To Oeloe oewai) hebben van 
door deze laatsten ondernomen sneltochten veel te lijden 
gehad, het laatste in 1899 toen een geheel dorp van hen 
werd uitgemoord. 

Sub c. Hiertoe behooren de Barée-sprekende stammen der 
To Pakambia, To Poesoembana, To Pada, To Watoe, To 
Tananda en '1'0 Kabl. ("Bareé" beteekent in hunne taal 
"neen"; hiervoor zeggen de '1'0 Mori evenals de '1'0 Boeno'-

b 

koe en '1'0 Noeha "nahina", voor "er is" zeggen de To 
lVIöri "ndiao" de To Boengkoe "noekoewa" en de Barée 
sprekers "réédja"). Van hen stammen de To Pakambia· af 
uit het tot de onderafdecling Posso behoorende landschap 
Ondal, de overigen uit het eveneens tot dat bestuUl:sres
sort behoorende Lagé. Het bewijs hiervoor vinden wij 
III de omstundigheid, dat een deel der To Pakambia 
zich thans nog rekent te behooren tot Ondal en dat 
geen offerfeest van eenige beteekenis door de To Pada, 
To Poe-Oembana, '1'0 Watoe, To Tannnda en To Kolor 
kan worden gevierd of tal van gasten uit Lagé zijn daar 
aanwezig. De drie laatstgenoemde stammen bewonen het 
Oostelijk deel van de groote laagvlakte waardoor de La 
stroomt, de '1'0 Pada in het midden dier vlakte, de To Poe
Oembana op het gebergten te W. van den Pelléroe-keten, 
terwijl de To Pakambia eveneens op het gebergte wonen 
n.l. dat ten W. van Poe-Oemboena langs den linkeroever 
van de J oento, eene der drie groote rivieren uit welker 
samenvloeiing de La ontstaat. 

Omtrent de getalsterkte der inheemsche bevolkinO' aan 
b 

weerbare mannen verkreeg ik opgaven van Maroendoe, Édé 

J 
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en eenige ondergeschikte hoofden, opgaven die ik slechts 
voor een deel, hetzij door persoonlijk van enkele stamhoof
den naar de namen hunner onderhoorigen te vragen, hetzij 
met behulp van Boegineesche handelaren, die in het Mori
sche binnenland vaak geweest zijn, heb kunnen verifieeren. 
Dall,l" het resultaat dat ik met deze verificatie bereikte, pleitte 
voor de betrouwbaarbeid der mij door Maroendoe c.s. gedane 
opgaven, waag ik het deze in den hieronder volgenden staat 
te vermelden, teekenende ik hier nog aan dat het wantrouwen, 
waarmede ik in het landschap door hoofden en bevolking 
werdt ontvangen, in verband met de geloopen hebbende ge- -
ruchten omtrent een aanstaand verzet, mij heeft weerhouden 
om naar de geloofwaardigheid der mij verstrekte opgaven 
een nauwkeuriger onderzoek in te stellen. 

Staat aantoonende de, getalsterkte aan weerbare mannen 
van de verschillende stammen, waaruit de inheemsche be
volking van Mori bestaat: 

Beneden To Mori 2;:)8 weerbare mannen. 
Berg To MOl'i 1618» » 

To Kinadoe 
To jIoiki 
Tó Watoe 
Ba~ée-sprekers 

834 
150 
370 
800 

4030 

» » 
» » 

» » 

» » 

» » 

In den staat is niet opgenomen de stam der To Taipa, 
hoewel deze in het gebied van Mori woont in drie kampong's 
t,w. Pombalaan, Tinolili, en Korolobani, die te zamen 18 hui
zen en 30 weerbare mannen tellen. Een jaar geleden verlieten 
de To Taipa hunne vroegere woonplaats gelegen ten Z. van het 
meer van Mutanno zonder zich daarvoor te onttrekken aan het 
gezag van het hoofd van Noeha van wie zij "palili" of 
vasallen waren. Zij zijn dit nog èn volgens hunne eigene 
verklaring èn yolgens Maroendoe. Omdat zij echter in de 
nabijheid van Poontarigowa - de woonplaats van Makolé Po
beti - wonen en deze niet alleen aan Makolé Noeha verwant, 

i' 

i' 
il\ 
lil' ir: 
'I 
11.1 



537 

doch bovendien met haar goed bevriend is, komen de To 

Taipa met hunne zaken niet te Sorowakko - woonplaats 

vnn Makolé Noeha -, doch laten die door Tobeti afdoen. 

§ 6. Bewapp.ning, w:gze van oorlogvoeren, enz. 

Geen Moriër verlaat zijne kampong, zij 't ook slechts 
voor korten afstand, of hij heeft minstens zijne kléwang of 
pangko, meestal echter ook zijn lans bij zich, met welke 
wapens hij uitstekend weet om te gaan, beroemende vele 
Moriërs er zich op met een slag van de kléwang iemand 
het hoofd te kunnen afslaan. De kléwang is aan het hand
vat vaak voorzien van een bos haar, afkomstig van door 
den eigenaar gesnelde lieden; verliefden gebruiken daarvoor 
het haar hunner verloofden, terwijl weder anderen zich met 
en bos geitenhaar tevreden stellen. De lanspunten zij n van 
verschillenden vorm, al dan niet van een of meerdere weer
haken voorzien; zij worden meest gebruikt om er mede te 
werpen. 

In den krijg worden ook blaasroeren O'ebeziO'd waarmede 
l:::> l:::> , 

vergiftigde pijlen worden afgeschoten; de Moriër is hierin 
zeer bedreven. Met vuurwapenen weten daarentegen slechts 
enkelen om te gaan; het aantê .. l dier wapenen is bovendien 
gering en kan veilig op niet meer dan 100 geschat worden, 
waarvan + 30 in bet bezit van Maroendoe. Deze en Èdé 
hebben ieder enkele achterladers (Bcaumonts) j overigens zijn 
het slechts tromp laders en vuursteengeweren, aan het onder

boud van de meeste waarvan weinig zorg wordt besteed. 
In het bezit van eenige voorladers zijn bovendien de dam~r 

zoekende To Lolaki, terwijl de beste geweren gevonden 
worden bij de Boegineesche handelaren j deze hebben, naar 
de posthouder mij mededeelde, voor dat bezit geen licentie. 
Volgens den kapitang van Boengimtimbé. zijn er op dit 
eilnnd ~G geweren j vnn 'l'ambajoli kon ik geen opgave 
bekomen, wordende het aantal geweren aldaar door den post
houder geschat op 60. 

In tijd van oorlog vereenigen de Moriërs zich in hunne 

I 
J 
I 
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moederdorpen, die zij zoo goed mogelijk in staat van tegen
weer brengen, of kiezen moeielijk toegankelijke punten in 
het gebergte waar zij tijdelijke verblijven oprichten. Soms 

worden aarden borstweringen van 1 Meter hoogte aangebracht 
die met randjoe's worden beplant, terwijl deze ook vaak 

gestoken worden in de bamboezen paggBrs, waarmede de 
moeder-kampongs in der haast worden omringd. Op de 

toegangspaden worden voorts wolfskuilen gemaakt, die zij 
zelf heel goed weten te onderkennen, doch voor den vijand 
zeer gevaarlijk kunnen zijn. Tot de verc1edigingsmiddelen 
behooren voorts koperen kanonnen en lilla's, waarvan een 
betrekkelijk groot aamal aanwezig is, doch die in handen 'van 
den Moriër weinig gevaarlijk zijn. 

Gevechten in het open veld worden door de Moriërs nooit 
geleverd; hun oorlogvoering bepaalt zich tot het organiseeren 
van sneltochten, die ondernomen worden door benden van 
2 tt 300 man voorzien Vlm 2 tL 3 maanden leeftocht. Deze 
begeven zich in de bosschen van het vijandelijke gebied waar 
zij zich schuilhouden nabij de daardoor heen voerende paden 
om op niets beduchte voorbijgangers, tot de vijandelijke 
partij behoorende en belangrijk kleiner dan zij in aantal, 
hun moordlust te koelen. Zoodra een of twee koppen gesneld 
zijn, gaat de bende naar huis waar zij met gejuicb door de 
achterblijvenden worden ontvangen, alsof door hen eene 
groote overwinning behaald is geworden. 

De gesnelde koppen worden alsdan in de "lobo" of het 
offerhuis van het dorp opbewaard. Soms hebben ook nach
telijke o ver vallingen van kampongs plaats, die bij welslagen 
aan de vlammen worden prijs gegeven. 

§ 7. Middelen van bestaan. 

a. Landbouw. 
De inheemsche bevolking vindt haar hoof(lmiddel van be

staan in den landbouw. Algemeen wordt (le rijst op droge 
velden verbouwd; sawah's treft men nergens aan ofschoon 

de aanleg daarvan op verschillende plaatsen geen bezwaar 
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zoude opleveren. De Moriër vindt het evenwel eenvoudiger 

om de boschgrondeu te ontginnen, die twee à drie jaren 

lang worden hebouwd, waarna zij weder voor andere verlaten 

worden. Na enkele jaren braak te hebben gelegen, worden 

zij door den ontginner opnieuw bewerkt. Vandaar. de voort

durende verplaatsing der hevolking, terwijl van dien toestand 

mede een gevolg is dat de bergen langzamerhand ontwond 

geraken. 
Met de bewerking der, rijstvelden wordt· niet overal op 

hetzelfde tijdstip aangevangen. Begint men in de beneden

streken reeds in de maand September met de ontginning 

van nieuwe velden, in de bergstreken daarentegen is alsdan 

de oogst juist afgeloopen. 

.H et geheele jaar door va.lt er regen, het meest echter 
tusschen de maanden Januari en Juli. 

De geoogste rijst wordt voor een deel opbewaard in daar
voor opgerichte schuurtjes, waaruit zij voor den dag wordt 
gehaald ter gelegenheid van feestelijkheden en voor een 

ander deel, hetzij op de pasar Sokojo, hetzij te Tompira en 

Sampo-Iowo aan Boegineesche handelaren geruild tegen lijn

waden, kramerijen, arak, gambir of zout dan wel aan de To 

Boengkoe tegen door deze geweven sarong's. Het hoofd

voedsel van den Moriër toch levert de sago-palm, waarvan 

uitgestrekte aanplantingen worden aangetroffen. 

Daarnevens wordt djagoeng genuttigd, die evenals de 

tabak, kapas en enkele katjangsoorten als tweede gewas 

wordt verbouwd. Van deze producten wordt alleen de tabak 

voor een deel uitgevoerd en wel naar het landschap Boengkoe. 

b. l'eeteell. 
Karbouwen komen in grooten getale voor j weinig zorg 

wordt aan die dieren besteed j men laat ze in het vrije 

rondloop en waardoor het grootste deel thans in verwilder

cll'll staat in de bosschen leeft j wa,ar zij verzorgd worden, 
worden zij onder de woonhuizen gestald. Van eene bepaalde 

fokkerij kan derhal ve niet gesproken worden j slechts de 

stam der '1'0 Pa.da fokt in het groot karbouwen, waartoe J
l 

. , 
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hii in staat wordt o-esteld door de groote grasvlakte die 
,I t:> 

hij bewoont; herhaalde malen 's jaars brandt men daar het 

hooge gras af; de jonge uitspruitsels zijn dan een uitstekend 

voedsel voor de karbouwen. 
Bij den landbouw noch yooreenige andere bezIgbeid 

worden deze dieren gebruikt; het vleesch wordt slechts ge

nuttigd bij feestelijke gelegenheden. 
Paarden komen in het Morische landscbap slechts in zeer 

gering aantal voor; de meeste paarden vindt men bij den 

stam der To Poe-Oebana. 
Tamme varkens treft men in elke kampong aan; hieruit 

volgt dat de bevolking de Mohamedaansche godsdienst niet 

belijdt. Behalve hare radja's en de leden van de vorstelijke 
familie eten alle Moriërs varkensvleesch. Gerookt spek wordt 

vaak op de pasar te Sampolowo verlwcht j over het algemeen 
echter doet de Jf oriër zij n tamme varkens slechts tegen 

hooge prijzen (j 10.- f 25) aan vreemdelingen van de band. 

Dit zelfde geldt voor het pluimvee. 

c. Jacht en visscherij. 
Op herten en varkens, die in het wild menigvuldig worden 

aangetroffen, wordt door den Moriër veel gejaagd. Daar

nevens wordt op groote waterslangen jacht gemaakt, waarvan 

bet vleesch gaarne genuttigd wordt. 
De visscherij is van weinig beteekenis; het meest wordt 

in de La naar schelpen gevischt. 

d. Nijl'el'heid. 
Tot de voornaamste takken van nijverheid behooren: 

1. bet ijzersmeden ; het ijzer wordt betrokken uit de ge

bergten ,om het meer van Matanno ; de daarvan vervaardigde 

klingen hebben zekere vermaardheid verkregen; de uitvoer 

daarvan is echter zeer afgenomen omdat de Moriër tegen 

het buitenlandsche fabrikaat niet kan concurreeren; 
3. het kopergieten, waartoe men het koper bezigt. "an uit 

elders ingevoerde koperwaren en van dniten ; daarvan worden 

gegoten arm-, viogcr- en cnkelringen, klokjes en bellet~es, 
die de Moriër en ook andere Toradja's aan een touw om 
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hun middel dra,gen en kokertjes om sirih-pruim in fijn te 
sta,mpen voor hen die ha,ar niet meer met de tanden fijn 
kunnen kauwen; deze voorwerpen zijn meestal grof afge
werkt, doch vinden in Midden-Célébes veel attrek. 

~. bet pottenba,kkeu; 
4. het kloppen va,u kleedingstukken uit boomschors; 
5. het vlechten Va,ll matten dat meest door de vrouwen 

geschiedt en 
6. de bereiding va,n zout wa,artoe de Moriër zich naar 

Towara aan de Boengkoesche kust begeeft. 
e. Inzameling van boschpl'odu/flen. 

Hiermede houden zich voornamelijk bezig lieden uit andere 
hl,ndschappen, men vindt onder hen Toradja's uit Koelawi, 
Bada, Leboni, Rongkang, Masamba en de Posso:'streek naast 
lieden uit Laiwoei en Boengkoe. De meesten hunner gaan 
na een verblijf van eenige maanden naal" hun land. terug; 
een klein deel slechts blijft 2 à 3 jaren, gedurende welken 
tijd zij naast het damarzoeken zich aan den landbouw wijden. 

De inheemsche bevolking van Mori zamelt dan eerst l)osch
producten in, wanneer zij met hare landbouwwerkzaamheden 
gereed is, en hare groote voorliefde voor arak op hare intense 
luiheid de overwinning heeft behaald, dan wel wanneer zij daar
toe door hare hoogste hoofden wordt opgecommaudeerd in welk 
geval deze daarvan uitsluitend de voordeelen genieten, hebbende 
zij slechts voor de voeding' huuner ouderhoorigen te zorgen. 

De voornaamste boschprodukten zijn damar eu rotan; daar
naast wordt eene kleine hoeveelheid was ingezameld. De 
bosschm op het gebergte zijn bovendien rijk aan deugdzaam 
timmerhout, grschikt voor den bouw van woningen en prau
wen; de pranwbouw bepaalt zich echter tot het vervaardigen 
van kleine sampan's voor eigen gebruik, terwijl uitvoer van 
hout iu het geheel niet plaa,tR vindt; toch zoude rlc a,fvoer 
hiervan langs de grootc La- en Poea,boc-rivicren slechts met 
weinig bezwaren behoeven gepaard te gaan. De beste hout
soorten zijn: het ijzerhout, de Kitex cofassus of kaj oe biti 
en twee soorten van tjempaga-hout (Micbelia sp.) 

J 
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f. lIandel. 
Tot vóór een 40- tot 50tal jaren was deze niet meer da,u 

een binnenlandsche ruilhandel, waarvan de brandpunten waren 

het reeds genoemde Sokojo en het + negen uren gaans 
ten N. daarvan gelegen Sokita. Aan de zoo-goed als geen 
behoeften kennende Alfoersche hevolking was toen voor den 
vreemdeling niets te verdienen, zoodat deze zich op genoemde 
pasar's slechts zelden vertoonde, hierin kwam gaandeweg 
verandering, toen bij verschillende stammen mannen en vrou
wen op betere kleedingstukken dan de tjidako en de uit 
boomschors geklopte kleederen prijs begonnen te stellen; de 
O"roote stoot aan het verkeer tusschen de inheemsche bev01-o . 
king en de handelaars werd evenwel eerst gegeven toen de 
damarprijzen de hoogte ingingen. Boegincezen en To Boeng
koe, ook enkele Ohineezen en Arabieren vestigden zich toen 
langs de kusten van de golf van Mori, waardoor de handels
plaatsen Tambajoli, Towi, Boengimtimké en Lingkoboe 
ontstonden; zij wisten Toradja's uit andere landschappen over 
te halen hun geluk in de bosschen op de gebergten om de 
O"enoemde O"olf te beproeven en de door dezen behaalde winsten o 0 

lokten weder anderen naar deze aan damar bijzonder rijke 
streken toe. Doch ook in het Z. nam de damar-handel eene 
O"roote vlucht en ontstond daardoor in Wéoelá, het znstero 
landschap van Matanno, de thans zeer belangrijke handels-
plaats Wamoe. De pasar te Sokojo werd daardoor ook drukker 
bezocht, vaak door meer dan duizend personen; tot voor een 
9-tal jaren was dit nog zoo; de toen door Daèng Marowa 
ondernomen sneltocht deed het pasar bezoek evenwel tot op 
de helft verminderen; nog is die eigenlijk buiten het Mo
rische gebied gelegen pasar voor enn groot deel hierom Vim 
belang, meer nog evenwel voor de bewoners van Noeka en 
Matanno die zich al(htar Vil,n r\jst uit l\f ori voorzien. 

De pasar te Sokita bestant sinds bedoelden sneltocht uiet 

meer. 
Behalve nu de pasar te Sokojo die eens in de 20 dagen 

wordt gehouden, zijn er in het ,rorische nog tal van plaatsen-

1 
1\ 

'~ 
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Oloe genoemd - waar de inheemsche bevolking op bepaalde 
dagen bij elkander komt om levensmiddelen, vruchten en 
kleinicrheden met elkander te ruilen; de voornaamste hier-

'" van is het aan den rechteroever van de La gelegen Sampo-
lowo, waar om de zeven clagen de damar zoekers en rotanhalers 
uit de bosschen komen afzakken om van de l\Ioriërs tabak, 
sirih, pi11ang, levensmiddelen enz. te koopen, terwijl 'deze 
laatsten er zout komen koopen, dat hen, uaar door mij bere
kend is, op + f 10.- de pikol komt te staan. 

De handel tusschen de Toradja's, - onder wie te verstaan 
zoowel de Morische bevolking als de boschprodukten-in 
. zamelaars, - en de handelaren gedreven, is in hoof(lzaak nog 
ruilhandel, zijnde het geld bij de eerstgenoemden nog niet 
algemeeu bekend. Lieten deze zich in den beginne voor een 
pikol damar met een stuk wit goed van f 2.- waarde af
schepen craandeweo' werd hunne kennis omtrent de waarde , '" '" 
van verschillende handelsartikelen grooter, zoodat' de han-
(lelaar naar andere middelen moest zoeken om zijne vroegel:'e 
winsten te blijven behouden; dit middel vond hij toen in 
het bedrog met het gewicht, zoodat hij thans in stede van 

1 pikol damar in de werkelijkheid 11/2 ontvangt. 
Als ruilmiddel bezigt hij blokken wit of rood goed, sa

rong's, hoofddoeken, korte broeken, kramerijen, gambir, zout, 
crono"s en arak. Daarvoor ontvanQ"t hii dan damar, rotan, 
'" tl ~ • 

was, rijst en andere levensmiddelen. Rijst kan bij evenwel 
niet in voldoende hoeveelheid bekomen, zoodat invoer van 
elders moet plaats vinden en de handelaar hiervoor gemiddeld 
f 10 (in de dure tijden zelfs f 25) de pikol heeft te betalen. 

Al de damar die naar de kusten Vfm de golf van Mori 
wordt afgevoerd, en het grootste gedeelte van de rotan 
worden middels vrachtprauwen, die aan enkele handelaren 
toebehoor~n en papalimbang geheetcu worden, na,ar Laboea 
(= Tomboekoe of Sokih.) gebracht van waar zij met de 
de Keu(lari-lijn bevarende Paketvaartboot naar jfakassar wor
den vervoerd. Alleen een dikke soort rotan wordt naar 
Gorontalo verscheept. 
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De uitvoer van damar bedraagt jaarlijks + 20.000 pikols; 
de rotan-uitvoer die eerst in 1900 vaneenig belang werd, 
is belangrijk minder en bedraagt niet meer dan + 5000 

pikols. 
Omtrent den invoer kan ik geen betrouwbare opgaven 

bekomen, dit is evenwel zeker dat van de maandelijks te 
Laboea aangebrachte goederen het grootste gedeelte naar de 
D'olf van Mori wordt vervoerd van waar het zijn weg vindt 
t:> 

naar het Morische binnenland. 

§ 8. Middelen van verkeer en vervoer. 

Voor het verkeer zijn van belang de navolgende rivieren: 
1. de La, ontstaande uit de samenvloeing van drie groote 

rivieren. 
In den bovenloop van de La komen tal van stroomver

snellingen voor; eerst van of even voorbij den waterval 
Komporésa wordt zij voor het verkeer van groot belang, 
omdat dan verderop noch stroomversnellingen noch water
vallen noch boomstammen de vaart op de rivier belemmeren. 
Ten allen tijde is de La zeker tot Sampolowo, volgens de 
Boecrineesche handelaren zelfs tot Mangantioe (= het punt 

'" waar de linker-zijrivier Tioe in de La valt) voor een stoom-

barkas bevaarbaar. 
Middels sampan's of vlotten wordt langs de rivier de 

damar en rotaa afgevoerd afkomstig uit de bosschen aan 
deze zijc1e van de Poe-Oembana-, Pelléroe- en Lambolo
O'ebercrten o'eleD'cu De voornaamste vindplaats hiel' is Masa '" '" '" '" . Masara met hare omstreken, gelegen nabij de Oentoentioe. 
een diep meertje waaruit de Tioe-rivier ontstaat. Deze is 
een 5 tot 6 meter breede stroom, voor sampan's zeer goed 
bevaarbaar en door de damar en rotanhalers dan ook als 
waterweg gebezigd wordende. Een andere waterweg is de 
Lowo of Ngango~lowo, die bij Sampolowo als rechterzih 
rivier van de La in deze haar water stort. Zij komt uit het 
z.g. Lowo-meer, een zeer ondiepe '(nergens meer dan één 
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vadem) waterplas met zeer modderigen bodem en rijk aan 
visch en verschillende soorten watervogels w.o. de meliwi 
of wilde eend. Het wodt gevoed door twee riviertjes t.w. 
de uit het Z. komende Korompojo en de Matandouw die 
Hl N. O. richting stroomt. Aan den linkeroever van de 
tandouw ligt de gelijknamige woonplaats van Makolé 
Maroendoe. Om deze te bereiken kan men ook een vrij 
goed pad gebruiken dat eerst hings den recbter-, daarna 
langs den anderen oever van de Matandouw loopt. Dit 
pad neemt niet ver van de monding van dit riviertje een 
aanvang. 

Langs den even beschreven weg is :\fatandouw na 31/ 2 

à . 4 uur van af Sampolowo te bereiken; hoewel hij de 
meest gebruikte is, is bij om bet vorenstaande voor 
troepenvervoer niet aan te bevelen; hiervoor is het beter 
bij Tompira de La te verlaten en het voetpad te volgen, 
dat van daar over Togo naar Matandouw voert. 

Van af laatstgenoemde plaats tot aan de monding varieert 
de diepte van de La tusschen 2 en 3 vademen, de breedte 
tusschen 60 en 100 meters; voor de monding ligt' een uit
gestrekte zandplaat waarop men bij laag water slechts 2 
voet water heeft; het verval met springtij wordt door de 
inlanders geschat op 6 voet. Met' Oostenwinden staat op 
genoemde plaats eene bevige branding. 

2. de Poeaboe, bij Togo - Édé's woonplaats - Sambalako 
geheeten en zich beneden die riaats vereenigende met de 
Sokita-rivier, ontspringt evenals deze op het gebergte dat 
als noordgrens van het meer van Motanno voortloopt. Beide 
rivieren zijn van belang voor deu afvoer van rotan uit de 
bovenstreken, die aldaar door To Lolaki wordt ingezameld. 
In de vereenigde rivier is de stroom nog sterker dan in de 
La; tot bij Poantangowa is de Sokita-, tot bij Togo de 
Poeaboe-ri.vier voor groote sampan's bevaarbaar. Aan de 
monding ligt de kampong Lingkoboe. Van hier tot aan het 
gebied door de To Watoe Maloepoe bewoond, kan men van 
wege het moerassige terrein niet anders dan langs (Ie Poeaboe 
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het Morische gebied binnendri.ngen. Per sampan bedraagt 
die afstand met tegenstroom 5 à 6 uren. 

Eindelijk wordt nog als waterweg gebezigd: 
R. de Soemara; deze ontstaat op de waterscheiding in het 

Toradjosche binnenland, stroomt voorbij den Pa'a-berg, die 
nog in het Morische gebied valt, neemt daarna rechts de 
zijrivieren Lemboeka en Karangkoeni (van deze is de Totoea 
eene zijtak) eu. links de Masojo op en stroomt dan door bet 
Soemara-dal naar de golf van Mori in Z. Z. O. richting. 

De voornaamste voetpaden in het landschap Mori zijn 
de volgende: 

1. de weg van Tompira naar Sokojo, aan den N. oever 
van het meer van Matanno; aan dit pad sluiten zich bezuiden 
het meer aan de weg van Sorowakko - eene 'plaats van + 
100 huizen, gelegen van den Z. oever van het meergenoemde 
meer - naar Waraoe en de minder gebruikte weg leidende 
van Pakoe, eveneens aan den Z. oever van het meer gelegen, 
naar de in de laatste jaren in belangrijkheid zeer afgeno
men handelsplaats Oesoe. 

Zoowel ,het pad Pakoe-Oesoe als dat van Waraoe naar 
Sarowakko zijn voor paarden onbegaanbaar; goed marcheeren
de, kan men het eerste traject in 22, het tweede in 19 
uren afleggen. 

De tocht over het meer van Matanno geschiedt per sam
pan. De overtocht duurt + 31/ 2 uur. 

Aan den N. oever daarvan liggen geene kampong's ; te 
Sokojo treft men slechts pasar loodsen en warongs aan, waarin 
mcn goed bivakkeeren kan. Het pad loopt van deze pasar 
in meest N.N.O. richting voort over het + 650 M. hooge 
gebergte, dat de noord-grens vormt van het Matanno-meer; 
na 4 uren daalt men steil in bet dal af waardoor de Olloe 
Aso stroomt, een doorwaadbaar zijriviertje van de Sokita 
met helder water, dat men na een uur bereikt. Van af Oeloe 

,Aso leidt het hoofdpad over zelfs voor paarden gemakkelijk 
begaanbaar laag, met alang-alang begroeid heuvelterrein, 

'waai'Ïn men een drietal doorwaadbare zijrivieren van de 
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La (= rivier) Sokita passeert. Na een vijf uren loopens 
bereikt men deze groote rivier op het punt aan den over
kant waar vroeger de plaats en pasar Sokita hebben 
gestaan; beide bestaan sinds negen jaren niet meer. Hal
verwege Oeloe Aso en dit punt, komt van links op het 
hoofdpad uit de weg, die uit het gebied der To Oeloe oewoi 
naar Sokojo voert. 

Na 1 uur loopens bereikt men de sedert twee ~aren ver
laten kampong Toli-'1.'oli. Van hier uit leidt een ;ad noord
oostwaarts naar Poontangowa, een tweede pad, dat eerst 
N., daarna N. W. wam·ts gaat, leidt naar de door een aarden 
wal, waarop een haast vergane bamboezen pagger staat, 
omringde kampong van de '1'0 Molongkoeni, genaamd'Lem
bombélala. 

De afstand '1.'oli-Toli-Poontangowa bedraagt 11/2 uur, die 
tusschen Toli-Toli en Lembombélala + 2J/ 2 uur en die 
van Poontangowa tot Lembom bélala + 2 uur. Laatst bè
doeld pad leidt door het door de '1'0 Taipa bewoonde gebied, 
o.a. langs de kampong Pombalaä. 

Van Lem bombélala voert een pad westwaarts naar kam
pong Peloewa, terwijl het hoofdpad door ladang's leidt naar 
de Sambaloko rivier, clie na + 1% uur bereikt wordt. Op 
dit ;punt is de rivier in den drogen tijd te doorwaden. Aan 
den overkant ziet men de kampong Tàgà liggen, de tegen
woordige verblijfplaats van Makolé EM. De kampong is in 
het geheel niet versterkt. 

Van Tàgà voert e,en pad over het Morische randgebergte 
naar Matandouw, dat + 6 uren gaans benoorden Tàgà ge
legen is. Het hoofdpad gaat over de doorwaardbare TalanO'are-

'" eene linkerzij rivier van de Sambalako. Na 2 Ul~en loopens 
bereikt men de Morokoepong-rivier, die steeds doorwaadbaar 
is. Is men deze over, dan betrtedt men het gebied der '1'0 
Moiki. Was het pad tot dusvene droog gebleven, eenmaal 
in het boschterrein gekomen gaat men over weeken grond 
waarover talrijke boomwortels clie het loop en bemoeie
lijken. Op + 3/4 uur afstands van Tompira wordt het 
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pad beter. Deze plaats wordt van uit Tàgà in zeven uren 
bereikt, 

De boven heschreven weg IS de meest belangrijke in het 
J\[orische landschil,p. 

Belangrijke verbindingen stellen nog de volgende paden 
daar: 

S. de weg leidende van Matandouw naar Tombantjébé, 
de woonplaats van het hoofd der '1'0 Pada. Van af Tomban
t:iébé loopt het pad dan verder langs den moerassigen rech
teroever van de La, die men ter hoogte van Peréré moet 

oversteken. 
Van Peréré gaat het pad vèrder VIa Lemballgapa en '1'an

dahéaga (in het gebied der ToOndal) naar Tandokajoekoe; 
de afstand Tombantjébé Tandokajoekoe bedraagt drie goede 
marschdagen. 

3. De weg van Toropii'a door het gebied der '1'0 Watoe 
Maloepoe naar ~Iasam-boeano in het gebied van Boengkoe; 
dit pad leidt door modderig bosch-terrein eu wordt behalve 
door dalllarzoekers gebezigd dooi:' '1'0 Mori die aan de van 
Boengkoe onderhoorige '1'0 Watoe padi of bras tegen sarong's 
komen ruilen; 

4. een door dalllarzoekers zeer druk beloopen pad van 
Mnsa Masara over het Lmnbolo- gebergte uaar de handels
plaats Towi; 

5. Lle ll<mclelsweg uit Lngé (Posso) via de dorpen Pom- \ 
bala en Boejoemapipi, beide bewoond door de '1'0 Palmmbiit, 
cu door bet landschap Poe-Oebana naar Tambajoli leidende en 

G. het voetpad dat voor een deel langs de Soelllara- rivier 
van uit '1.'ambajoli naar Wekoelieng, aun de golf' van 
'l'omini voert en de gemakkelijkste, tevens ook de meest 
gebruikt wordelllle verbinding daarstelt tusschen de land
schappen Mori en Todjo. In twee dagen is men van 'l'Ulll
bajoli te Welwelieng. 
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NASCHRIFT VAN DE REDACTIE. 

l3ii het pllblieceJ"('1l VHn vorcnstau1ll1e ten behoeve van 

de Hegeering ~w~Yerkte nuta\; schijnt het wenschclijk de 
a;l11cbcht te VPStJgcll op de zeer JwlalloTiJ'ke O"eO" '\'e ' t • l:l. l:l ",IC us en 
aanzIen Vllll '11e hl'lHlIlc1dde streken cn personen. te vinden 
i!l lle art.ikelen ol1!ler de opschriften» Van i)osso naar 1\lori," 
»Benige cthnogratische aanteekpningell omtrent de Tu boelW-
J'ue 11 1 fn ." [) ,., , .~' (Ie 1 u mon pn». e talml der '1'0 hoengkoe ell '1'0 
mort' 11001' Ul". N. Adrialli en Alb. ('. Krllyt, deels te za
men of afzonderlijk. openbaar gl'lllaakt in de Jlededeelingcn 

m'!! '/licge hel Nedl'r/rl1ldsche Zelldeliuggenootschap, 44ste Jaar
gang, I [)(W. 

Tc mcel" vi nrlen W!j hiertoe aUllleitling waar uit de zoo 
gdleel zd f:,;hlllcl ige bearueitI i lig \'<tIl I Ie stof sehij at te mOO"en 

worden afgcleiJ. dat de vroegere publicatie aan den steller 
der nda's uuhekend is gebleven of niet voor hem toecrün-
kelijk was. '" 

Voor zoo~'er de gewestelijke archieven in zulke gevüllen 
te kort selll~tell, staat de Boeker~j van 011S Genootschap 
steeds ten dIenste y,LU cmst.ig-e onderzoekers. terwijl de 
Redactie V<Ln dit Tijdschrift zich gaarne bcr~id hOl~dt de 

gewenschte gegevens te verschaffen. 
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Nadere gevevens betreffende de oudhedell 
aangetroffen in het Landschap 

Besoa (Midden-Gélébes). 

DOOR 

Alb. C. I\.RUY'f. 

In verband met een door de Directie van het Bataviaasch 

Genootschap geclaan v~rzoek omtrent de in Besoa aange
troffen oudheden (vergelijk Notulen Directievergaderingen 
van Hl Augustus en 18 November 1907 Nos. 1. c. en II, 1.) werd 
van den Resident van Menado ontvangen het hieronder volgend, 
aan den Assistent-Resident van Midden-Célébes te Donggala 
gericht schrijven van den Zendelingleeraar Alb. C. Kruyt, 

gedagteekend Roekoe, 20 Maart 1908. 
In antwoord op uwe missive van 3 December 1907, heb 

ik de eer UEdeIG. mede te deele.n, dat ik op mijne reis 
naar Napoe en Besoa aan uw in bedoeld schrijven vervat 
verzoek heb voldaan, en een onderzoek heb ingesteld naar 
de in het landschap Besoa' voorkomende potten en beelden. 
Aan de beschrijving van genoemde oudheden door den heer 
Kiliaan gegeven, behoef ik niets toe te voegen; alleen ko
men deze oudheden op meer plaatsen voor dan op de twee 
plekken door den Heer Kiliaan genoemd. Op de plaats wftar 
de voormalige kampong Ponga heeft gestaan, vond ik nog 
drie groote potten, en in de nu verlateu kampong Bangké 
loeho bevindt zich nog een. Verder ontdekte ik op de oude 
vindplaats Pada mpokékéa nog drie omgevallen beelden van 
ongeveer dezelfde afmetingen als het door den heer K. ge
vondene op den Boelèli (niet Lèli). Van die beelden is één 


