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Lang" heb ik geaarzeld om over het Animisme in den Indischen Archipel

te schrijven. Wijlen Prof. Wilken toch had hieraan zijne krachten reeds

besteed *
, en de meeuing om iets beters te kunnen geven over dit onder-

werp , dan hij reeds heeft gedaan , scheen mij te vermetel. Toch was het

noodig , dat een nieuw boek over dit onderwerp het licht zag : niet alleen

omdat het werk van Prof. Wilken over het Animisme niet meer ver-

krijgbaar is , maar de nieuwere gegevens zijn sedert de verschijning van

zijne studie zóó talrijk geworden , dat minstens eene bijgewerkte uitgave

van het boek noodzakelijk werd. Zulks had ik mij dan ook eerst voor-

genomen te doen, maar het dagelijksch verkeer met een natuurvolk en

de bestudeering van het onderwerp gaven mij zulke nieuwe gezichtspunten

op het denken van natuurmenschen , dat ik geen vrede meer had met

eenige opvattingen door Prof. Wilken in zijn boek neergelegd. Ik besloot

dus een nieuw boek over dit belangrijke onderwerp te schrijven.

Door eene subsidie van de Regeering en door ondersteuning van vrienden

daartoe in staat gesteld, maakte ik in 1905 eene reis in den Archipel,

waardoor ik mijne studie kon aanvullen met persoonlijke onderzoekingen

in verschillende deelen onzer Oostindische bezittingen. Ik mocht daarbij

de hulp van velen , vooral van mijne mede-zendelingen ondervinden. Allen

dank ik hier openlijk voor die hulp. Medewerking bij mijn onderzoek

heb ik gehad van de heeren:

M. J. VAN Baakda te Duma (Halmahera); A. Hueting te Gamsoengi

(Halmahera) ; G. Maan te Tanetteya (Zuid-Celebes) : ^ F. E. Bbaches te

Bandjermasin : A. Renken te Mandomai; F. Blecher te Pangkoh;

H. Sundermann te Beto ; H. Tkomp te Tameanglajang ; allen in de Zuider-

en Oosterafdeeling van Borneo; — A. Kruijt te Modjowarno ; H. van de

Spiegel te Bondowoso; J. Yerhoeven te Tjidërës; allen op Java; —
A. Fehr en K. Ufer te Ombolata: A. Mometer te Sogae Adoe;

^ Dr. G. A. Wilken. Het Animisme in den Indischen Archipel. Oorspron-

kelijk werd deze studie uitgegeven in den Indischen Gids , Jaargang 1884 en 1885.
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L. Hippenstiel te Lolowaoe; H. Lagemann te Lahagoe; allen opNias; —
W. H. Th. van Hasselt te Si Matorkis (Angkola); J. H. MEERWALDTte

Si Antar (Toba); J. Warneck te Si Poholon (Toba); Gr. K. SmoN te

Bandar (Oostkust van Sumatra) en J. H. Neoiann te Si Bolangit

(Karo-landen). — Inzonderheid gevoel ik mij zeer verplicht aan de familie

Neumann te Si Bolangit bij Medan, die mij in staat stelde gedurende

anderhalve maand rustig de op deze reis verzamelde gegevens te bewerken.

Aan het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde

van Ned.-Indië te 's-Gravenhage betuig ik mijn hartelijksten dank voor

het wel willen in het licht geven van dezen mijnen arbeid; terwijl ik

mij aan den heer G. P. Roiiffaer te 's Gravenhage zeer verplicht sfevoel

voor de hulp, welke hij mij bewezen heeft bij de uitgave.

ïk heb mij onthouden van aanhalingen of verwijzingen naar geschriften

over Animisme handelende buiten den Archipel, ofschoon ik van veel

kennis nam. Alleen heb ik hier en daar een uitstap gemaakt naar de

aan de Indonesiërs verwante Polj'nesiërs en naar de Melanesiërs , zoodra

ik meende, dat hierdoor eenige zaak helderder werd. Ook heb ik mij

onthouden van het bestrijden van meeningen over een of ander onderdeel

van het Animisme, aangezien het mij voornamelijk te doen is geweest

om eene positieve voorstelling der feiten. Ik heb de verzamelde feiten

alleen zóó trachten te groepeeren , dat het verband tusschen een en ander

duidelijk werd , daar men toch bij het eene volk schakels van de keten

terugvindt, die bij een ander volk verloren zijn gegaan. Die feiten,

waarbij geen bron staat aangegeven , merke men aan als gegevens , welke

door mij persoonlijk gedurende mijne reis en bij andere gelegenheden

zijn verzameld. — Mochten er velen zijn , die zich opgewekt gevoelen om

naar aanleiding van dit boek deugdelijke monografieën te schrijven over

het Animisme van het volk , waaronder zij in eenige betrekking arbeiden

en leven. Dit zal dan aanleiding geven om nog meer in het denken, in

de ziel van den Indonesiër door te dringen.

Het groote nut voor ieder, die onder inlanders werkt, hetzij als

ambtenaar, hetzij als zendeling of in welke betrekking ook, om te zijn

doorgedrongen in de denkwijze en de geestelijke voorstellingen dier

menschen, behoef ik hier niet uiteen te zetten. Ik zelf ben, als zendeling

werkzaam zijnde op Celebes, meer en meer in de gedachten der Toradja's

doorgedrongen, waardoor ik in staat ben geweest het Evangelie in die

vormen aan het volk te brengen , welke hoop geven , dat de menschen
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iets van de prediking in zich zullen opnemen. Aangezien ik in de volgende

bladzijden een zooveel mogelijk objectief beeld van het Animisme heb

willen geven , heb ik mijn standpunt als Christen ejQ zendeling tegenover

deze wereld- en geestenbeschouwing van den natuurmensch ter zijde

gesteld. In het Animisme is zoowel ontwikkeling als achteruitgang waar

te nemen. Deze staan dikwijls in nauw verband met den maatschappelijken

toestand van het volk. ]\Iaar het is mij , die een natuurvolk in zijn leven

en werken heb leeren kennen , steeds een raadsel gebleven , hoe men het

Christendom als eene ontwikkeling uit dezen natuurgodsdienst heeft

kunnen voorstellen.

Voor mij is het Christendom de Openbaring Gods.

Den Haag, Sept. 1906.

[Aangaande de spelling der vreemde woorden heb ik alleen op te merken,

dat de oe met u is weergegeven , behalve in geografische eigennamen , en in

eigennamen van menschen en geesten].
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INLEIDING.

Wanneer wij de denkbeelden omtrent de ziel bij de verschillende

volken in den Indischen Archipel nauwkeurig nagaan, dan merken

wij, dat de Indonesiërs twee hoofdbenamiugen hebben voor begrippen,

welke wij kunnen weergeven met //ziel//. Tot nu toe heeft men

gemeend, dat deze beide benamingen elkander dekten, dat althans

de een uit de ander voortvloeide of daaruit overging; maar een

nader onderzoek heeft geleerd, dat de natuurmensch met deze beide

namen gausch verschillende dingen aanwijst, en dan zien wij, dat

de eene //ziel//" geheel en al betrekking heeft op het aardsche leven

van den meusch, en dat van de andere //ziel// eerst sprake is na

het sterven van den mensch.

Hiermede uu is niet gezegd, dat de natuurmensch twee //zielen//

meent te hebben, zooals weleens is gezegd. Hij heeft er slechts

ééne gedurende het leven op aarde, en ook slechts ééue ziel scheidt

zich van het lichaam af na den dood. De natuurmensch heeft dus

ééne ziel tegelijk; maar wanneer wij de begrippen omtrent beide

zielen nauwkeurig onderzoeken, dan zien wij spoedig, dat beide

zielen zeer van elkander verschillen naar de voorstelling der Indonesiërs.

Dat men dit niet in het oog heeft gehouden is oorzaak geworden

,

dat men zich geen heldere voorstelling van het Animisme heeft

kunnen maken.

De eene //ziel// welke eene rol speelt in het dagelijksche leven

,

is de levenskracht, die de geheele natuur vervult. Skeat, die het

Animisme der bewoners van het Maleische Schiereiland heeft onder-

zocht, zegt terecht: //The root idea seems to be au all pervading

Animism , insolving a certain common vital principle (semaugat) in

Man and Nature , which for want of a more suitable word , has

been here called the Soul. The application of this general theory

of the universe to the requirements of the individual man constitutes

the Magie Art, which as conceived by the Malays, may be said

to consiöt of the methods by which this Soul, whether iu gods,

1
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men, auimals, vegetables, minerals, or what not, may be influeuced,

captured, subdued, or in some way made subject to the will of

the magician//. (Skeat , 579).

Deze ziel is eene fijne, aetherische stof, die de geheele natuur

bezielt, doet leven, en daarom willen wij deze ziel '/zielcstof'/ ^

noemen, ter onderscheiding van den geestelijk na den dood voort-

levenden mensch, welken wij '/ziel" noemen.

Wij hebben opgemerkt, dat bij die volken, welke nog een sterk

communistisch leven lijden, bij wie het individu geheel opgaat in

de gemeenschap, de zielestof nog geheel haar eigenaardig karakter

van alles bezielende levenskracht heeft behouden. Wanneer die zielestof

van den mensch wordt weggenomen, sterft hij: een mensch sterft,

wanneer hij dood gehakt wordt, een dier sterft ook in hetzelfde

geval, en eene plant eveneens; allen zijn bezield met dezelfde

zielestof. De zielestof van een individu kan minder zijn geworden,

maar men kan haar met de zielestof van andere menschen , van

dieren en planten, sterker, overvloediger maken. Uit deze gedachte

van den natuurmensch zijn eene reeks van gebruiken ontstaan, die

ten doel hebben eene verzwakte zielestof te versterken. Die zielestof

vervult het gansche lichaam van den mensch: in zijn bloed, in zijn

haar, in zijne nagels, in al de afscheidselen van den mensch is

zielestof. Uit de optelling van deze verschillende zetels van de

zielestof, hebben sommigen het besluit getrokken, dat zij meer dan

eene '/ziel'/ hebben; sommigen noemen er tot negen. In werkelijkheid

zijn die verschillende zielen slechts uitingen van de eene alles be-

zielende zielestof.

Hoe meer nu de mensch zich zelf bewust is, hoe persoonlijker

hij is en handelt, hoe meer in zijne voorstelling de zielestof een

persoonlijk karakter heeft. De zielestof is dan een aetherisch wezen

in den mensch, een wezen, dat zich van den mensch kan verwijderen,

dat teruggevoerd kan worden, dat geleid en toegesproken kan

worden. Maar wanneer wij later nauwkeuriger over de persoonlijke

zielestof handelen, zullen wij spoedig opmerken, dat zij .haar oor-

spronkelijk karakter van alles bezielende levenskracht nimmer geheel

verliest. Zóó is het ook met de zielestof van dieren
,
planten en

voorwerpen: alle dieren, planten en voorwerpen hebben onpersoonlijke

1 Aanvankelijk gebruikte ik het woord „levensfluïde". „Zielestof", een

woord, dat ik aan Prof. P. D. Ohantepie de la Saussaye te Leiden heb te

danken, drukt echter veel beter uit, wat de natuurmensch met deze zaak

zeggen wil.



zielestof, die bij de meeste Indonesische volken geen naam draagt;

maar aan die dieren, planten en voorwerpen, welke voor den mensch

van groot unt of van belang zijn, wordt eene, persoonlijke zielestof

toegeschreven.

Zoolang de natuurmeusch zich dus niet van zijn //ik-zijn// bewust

is, en de zielestof weinig persoonlijks heeft, kan hij niet anders

denken of die zielestof gaat na den dood in iets anders over om

dit te bezielen, want de zielestof van mensch, dier, plant en voor-

werp verschilt (naar de voorstelling van den natuurmensch) gradueel

niet van elkaar. Uit deze grondgedachte moet het geloof aan de

zielsverhuizing, waarvan wij nog tal van sporen vinden bij de

Indonesiërs, zijn voortgekomen.

Naast dit geloof nu aan de alles bezielende zielestof heeft de

natuurmensch het geloof in het voortleven van den geestelijken

mensch, van de ziel. Wanneer wij later uitvoerig over deze ziel

spreken zullen wij zien, dat zij naar de voorstellingen van den

Indonesiër een gansch ander wezen is dan de zielestof. Die ziel is

een soort extract van het lichaam. ^ Wanneer nu een volk in sterk

communistisch stamverband leeft, kan het niet anders of het leven

van deze persoonlijk voortlevende ziel kan hem niet duidelijk en

scherp zijn. Hij voelt er weinig voor, en van daar het verschijnsel,

dat ons van verschillende communistisch levende volken wordt

medegedeeld , dat zij slechts eeue zeer vage voorstelling hebbeu van

een toekomend leven. Zoo wordt ons van de Laud-dajaks van Serawak

verteld : //Though the knowledge of a future state has evidently

been at some time prevaleut amoug the Land Dayaks, many of them

at the present time have no idea of the immortality of the soul ; though

some have a slight and confused conception of it'/ (I/ing Hoth I, 217.)

Eu zoo ook Warneck van de Toba-bataks : '/Bedeutsam an den

Klagesangen ist endlich, dass sie deutlich zeigen, wie das Yolks-

bewusstsein kein Eortleben nach dem Tode kennt. Sie sagen zwar

gelegentlich , der Geist des Gestorbeneu lebe fort als Begu, d. h.

als schlimmer, zu fürchteuder Geist, der mit Gewalt vertrieben oder

mit Gaben besanftigt werden .muss. Aber der um eiuen Todten

Trauerude weiss genau, dass es damit nichts ist. Mit dem Tode ist

Alles aus; es bleibt keiue Spur Hoffnuug// (Warneck 2, 121). Ook

1 Die ziel is zóó stoffelijk, dat bij enkele volken, zooals bij de Oio Xgadjoe
op Borneo , de zielestof nog woi'dt noodig geacht, om na den dood de ziel

weer te bezielen.



uit mijue eigeu ervaring onder de Toradja's kan ik zeggen, dat dit

volk zeer weinig denkt aan een toekomend leven.

De ziel uu leeft voort in menschelijke gedaante in een denk-

beeldig land, waar alles juist zoo is als op aarde, alleen schooner

en volmaakter.

Bij alle onverschilligheid voor een toekomend leven , hetgeen

geheel in overeenstemming is met den gemeenschapsgeest, welke

het volk bezielt, treden personen op den voorgrond, die zich juist

door een sterk individualistisch gevoel boven de menigte verheffen.

Dit zijn de hoofden des volks, en de groote menigte voelt zoozeer

de geestelijke meerderheid dier eenlingen, dat zij ten minste aan

die hoofden een voortbestaan toekent na den dood. De zielen dezer

hoofden zijn de goden , die het dagelijksch leven van den mensch

beheerschen , naast de goden , die de mensch zich verpersoonlijkt

dacht in natuurkrachten en natuurverschijnselen.

Bij de studie van de godsdienstige denkbeelden der Indonesiërs

zien wij dus twee draden: die van het eigenlijke Animisme, van

de zielestof, die de geheele natuur vervult, die bij hare verpersoon-

lijking toch steeds haar onpersoonlijk karakter blijft behouden, die

na den dood weer andere voorwerpen bezielt (zielsverhuizing) ; en

die van het Spiritisme, van de zelfstandig voortlevende ziel in het

hiernamaals, die gevreesd en daarom vereerd wordt.

In welk verband het Spiritisme tot het Animisme staat, of zij

uit elkander zijn voortgekomen , dan wel of zij van de eerste

kindschheid des mengchen af naast elkaar hebben gestaan , of wel

,

dat wij in het Animisme een terugzinken van den mensch in zijne

vereering van de stof hebben te zien, — dit zijn vragen, waarop

wij niet ingaan, daar wij alleen een beeld willen trachten te geven

van het Indonesisch heidendom , zooals zich dit in dezen tijd voor-

doet. Men verlieze niet uit het oog, dat de bedoelde lijnen niet

anders zijn dan hulpmiddelen, waarnaar de gegevens kunnen worden

gegroepeerd. Het is toch absoluut niet meer vast te stellen , hoe

de menschen aan de tegenwoordige gegevens zijn gekomen. De

logica der natuurvolken toch volgt dikwijls geheel andere wegen,

dan die van ons Westerlingen. Het is mogelijk, dat wij verband

zoeken tusschen gegevens, die elk voor zich een gansch verschillenden

grond van bestaan hebben. De Indonesiër geeft zich weinig rekenschap

, van zijne gedachten. Zoo vloeien meermalen de twee lijnen van

Animisme en Spiritisme in elkander: bijvoorbeeld, wanneer de

persoonlijke zielestof in den droom de ziel van een overledene



ontmoet ; of ook , wanneer een schijndoode een verhaal doet van

zijn ontmoetingen in het zielculand ; zoo, wanneer de schedel gebrnikt

wordt èn als houder van zielestof èn als medium bij het verkeer

met zielen; zoo ook, wanneer bij sommige volken beweerd wordt

(en dan steeds met reserve) , dat de zielestof na den dood des

menschen in de ziel overgaat. Veelal verwierp men tegenover mij

het denkbeeld, als zoude de zielestof de ziel worden, en wanneer

men beide begrippen heeft leeren kennen, zal men ook moeten

toegeven, dat zielestof en ziel niet in elkaar kunnen overgaan.

En ten slotte komen de Indonesiërs met hun geloof aan het voort-

leven van de ziel weer op de zielestof terug ; overal toch vindt men

verhalen, dat de ziel eenige malen sterven moet, en dan eindelijk

verandert in eenig natuurvoortbrengsel, dat dan meestal weer moet

dienen om een ander wezen (doorgaans een mensch) te bezielen.

Bij mijn onderzoek is mij ook gebleken, dat Christendom en

Mohammedanisme grooten invloed hebben gehad op de heidensche

voorstellingen, in dezen zin namelijk, dat deze godsdiensten het

denkbeeld van zielestof sterk op den achtergrond hebben gedrongen,

zoodat vele animistische gebruiken wèl zijn blijven bestaan , maar

de beteekenis er van meer in overeenstemming is gebracht met het

geloof aan zelfstandig voortlevende zielen en geesten. Deze beide

godsdiensten , die zoo sterk het individu op den voorgrond stellen
,

hebben de onpersoonlijke zielestof tot een persoonlijk wezen ge-

maakt. De animistische gebruiken zijn daarbij blijven bestaan , maar

alles wat op het spiritistisch gedeelte betrekking had, is sterk

veranderd. Van daar, dat bij de oppervlakkige Mohammedaansche

propaganda lijkbezorging en Godsvereering zoo gemakkelijk veranderd

worden, terwijl het animistisch deel, wat in de boeken gewoonlijk

wordt aangekondigd met "bijgeloof'/, ongestoord blijft voortbestaan.

In bovenstaande regels heb ik in korte woorden aangegeven de

punten , waartoe mijn onderzoek van het Animisme der Indonesiërs mij

heeft gebracht; langs deze lijnen ook wensch ik mijne gegevens te

groepeeren. Gaan wij dan eerst na, welke benamingen en voor-

stellingen de verschillende volken in den Indischen Archipel zich

maken van zielestof en ziel.



Zielestof en ziel bij de verschillende volken van den

Indischen Archipel.

Begiiinen wij bij de Maleiers vau Malakka dan zieu wij, dat

de zielestof daar wordt weergegeven met sumangat. Skeat noemt

deze sumangat het //menschje ,'/ the exact reproduction in everv way

of its bodily counterpart, and is the causeoflife and thought in the

individual it animates : it may be endowed with quasi humau

feeliugs, and iudependeutly possess the personal consciousuess and

volition of its corporeal owuer// (Skeat, 50). We zien hier dus de

zielestof geteekend als onpersoonlijk en persoonlijk. Het eerste blijkt

nog uit het geloof van sommigen in zeven '/zielen'/ vau deu mensch

of in eene zevenvoudige ziel, hetgeen dan meestal niet anders is

dan de aauduidiug van de plaats, waar het leven der zielestof

waarneembaar is, zooals de pols, de slaap, de hartskuil enz.

Deze sumangat vinden wij in den vorm s u m a ng è* bij de Mhiangha-

hauers terug. //De sumaugè'^ is het, die den indruk veroorzaakt,

vrees, eerbied en bewondering opwekt; kracht, luister en levendigheid

aan het voorkomen geeft , en zich alzoo openbaart in de uitdrukking

vau het gelaat, in de houding eu beweging vau het lichaam. Ieder

gezond mensch kan de Minangkabauer een orang basumangè*
noemen, maar liever zegt hij dat vau iemand, die er flink en krachtig

uitziet, die imponeert of levendig en opgewekt is. Van hem, die

een zwak of ziekelijk voorkomen of weinig of geen uitdrukking in

het gelaat heeft, heet het lamah sumaugè'^, zijn levensgeest is

zwak, terwijl inda* basumangè*, geen levensgeest hebben, een

groote mate vau uitgeputheid aanduidende, den levensgeest als

afwezig veronderstelt" (Y. d. Toorn i, 48—49).

Ook de Makassaren en Boegineezen eu de bewoners vau eenige

eilanden in de Molukhen noemen met verschillende varianten de

zielestof sumangat.
Naast deze sumangat vinden wij de njawa, Minangkabausch

njaö*. Deze njawa nu is niet anders dan de adem des menschen

,

die steeds bij den persoon moet blijven. Daarom spreekt men van

putus njawanja, zijn adem is afgebroken. Nu eu dan spreken

Maleiers en andere genoemde volken wel van njawa in deu zin

van ons //ziel//, maar wanneer men vraagt, of de njawa van een

overledene wel eens aan een nog levende kau verschijnen , dan ziet

men vreemd op; njawa is al even onpersoonlijk als sëmaugat.



Op Halmahera heet de mensch o ujawa, wat wel niet anders

dan //de ademende^ kan beteekenen.

Vóór hunne aanraking met de Moh. volken schijnt het geloof

aan een toekomstig leven bij genoemde volken ook zeer vaag ge-

weest te zijn, zoodat zij voor ons begrip //ziel// vreemde woorden

hebben genomen. De Maleiers geven ons //ziel'/ weer met het Ara-

bische mala^eka (malaekat = engel), de Miuangkabauers soms ook

met het Arab. aruah (V. d. Toorn', 69). De Mal. Bijbelvertaling

heeft njawa niet voor /'ziel// willen gebruiken, maar daarvoor ge-

nomen het Sanskrit djiwa. Dr. B. F. Matthes bezigt in zijne

Mak. en Boeg. bijbelvertaling voor //ziel// njawa; maar de Makas-

saren hebben naast het vreemde m a 1 a e k a een eigen woord voor

//ziel// in and ja. De njawa gaat volgens sommigen naar den berg

Bawo Karaeug, volgens anderen naar Mekka. Dat de beteckenis

van njawa zich heeft kunnen ontwikkelen van //adem// tot //ziel//

moet hierin hebben gelegen , dat de adem onafscheidelijk verbonden

is met het lichaam, en dat het lichaam dood is, wanneer de adem

er uit is; zoo ook kan men alleen van //ziel// spreken, wanneer

het lichaam dood is ; en bij het persoonlijk maken van iets onper-

soonlijks, zooals wij dit van de zielestof zullen zien, is ook aan de

njawa eenige persoonlijkheid gegeven en werd zij ons //ziel//.

Sommigen zeggen, dat de njawa des meuschen andja wordt.

Zooals reeds gezegd is, vinden wij op Boeroe, Ambon en andere

Moluksche eilanden het woord sëmangat voor zielestof weer

terug in esmangen (op Boeroe) en sumangan (op Ambon).

De voortlevende ziel heet daar n i t u , een algemeen in den Indischen

Archipel voorkomend woord , dat ook dikwijls een bepaald soort

van zielen aanduidt. In elk geval bestaat hier tusschen suraangat

en n i t u niet het minste verband.

Keeren wij terug tot Sumatra en zien wij wat de Batahs van de

ziel des menschen denken. //De mensch, bestaat uit drie deelen// , zegt

Neumann van de Karo-bataks, //uit tëndi, beguen lichaam, of

uit tëndi, een tweede tëndi, die begu wordt, en lichaam//. Met

tëndi drukken alle Bataks (ook de Toba-bataks , bij wie de vorm

tondi is) het begrip van //zielestof// uit. Neumann wijst zeer duidelijk

aan, dat de //zielestof//, tëndi, geheel onderscheiden wordt van de

//ziel//, begu. //Na den dood verdwijnt de tëndi; het lichaam vergaat

en de begu blijft bestaan; of ook de eene tëndi verdwijnt, een

tweede tëndi wordt begu (ziel), en het lichaam vergaat//. Om mis-

vatting te voorkomen had Neumann hier nog kunnen zeggen , dat



van de begu of tweede tëndi gedurende het leveu geen sprake

is; terwijl hij leeft, heeft de mensch te maken met één ziel, nl.

zijn zielestof. '/Tendi en ikheid zijn één ; inplaats van //ik wil// kan

de Karo even goed zeggen, mijn tendi wil//. Lichaam en tëndi zijn

onafscheidelijk verbonden (?), bij scheiding lijdt het lichaam, kan

zelfs sterven. De, plaats van de tëndi is overal in het lichaam en

zij is de copij van den bezitter, zijn otherself; daarnaast staat de

tëndi als levenskracht. Bij den dood verlaat de tëndi door de groote

fontenel het lichaam van den mensch (Neumanu -).

Wij hebben hier het beeld van de zielestof in haar onpersoonlijk

en meer persoonlijk geworden karakter. Het onpersoonlijke van de

zielestof komt nog uit in het geloof, dat men in den droom de

zielestof kan ontmoeten van kinderen , die eerst later geboren zullen

worden. Dit geloof kan alleen ontstaan zijn uit de overweging, dat

//zielestof// na den dood van den eigenaar weer een ander levend

wezen bezielt, en dit daardoor levend maakt. //Bepaaldelijk moetin

dezen droom gelet worden of iets gegeven en door den bedoelden

persoon aangenomen wordt. Is het geschenk bijv. van eene harde

zelfstandigheid, metaal, steen, dan zal de zielestof van het kind

sterk en hard zijn, dus, het kind zal welvarende zijn en lang leven
;

is het geschenk van eene zachte of vloeibare zelfstandigheid , dan is

het leven van het kind van twijfelachtige waarde. Het geschenk

noemt men //de zielestof van het kind//, en al naar gelang vanden

aard van het geschenk is de aard van de zielestof (Neumann -
, 107).

Neumann heeft de ontwikkeling van de zielestof ^iu verband

met de iudividueele ontwikkeling van den natuurmensch over het

hoofd gezien , zoodat hij geen raad wist met de onpersoonlijke ziele-

stof en de persoonlijke, welke beide zijden in den mensch te zien

zijn, en hierdoor komt hij tot de meening door vele andere ethno-

grafen ook verkondigd, dat de mensch twee zielen gedurende zijn

leven zou hebben. Begu, dat ons //ziel//, //spook// is, noemt hij

den dubbelganger van den mensch; dit is wel juist uitgedrukt,

want inderdaad is voor den natuurmensch de zelfstandig na den

dood voortlevende ziel niets dan een aftreksel van dien mensch

;

alleen bedenke men, dat van die begu, //ziel//, eerst na den dood

van den mensch. sprake is, wanneer ook de zielestof naar haar eigen

plaats is gegaan.

//Die Seele (bedoeld is de zielestof) zegt Warneck, ist ein Wesen

,

das mit dem von ihr bewohuten Körper nur im losem Zusammenhang

steht. Die Persönlichkeit des Menschen , sein Ich , deckt sich nicht



mit ihr, souderu steht oft mit ihr auf Kriegsfuss. Man glanbt wohl

,

dass die Seele einen Anderen ermahnen und ihm sein Uurecht fühlbar

machen kann ; aber ihren Eigentümer straft sie nicht. Die Seele ist

gar nicht Orgau für das Sittliche , das geht u.a. deutlich aus folgendem

hervor : wenu Elteru einmal (was selten vorkoramt) ein Kind wegen

Unart züchtigen, so ist die Seele des Kindes dadurch schwer gekraukt.

Die Eltern fürchten, des liebeu Kindes Seele könne ihnen weglaufeu

,

und beeilen sich daher, diese um Entschuldigung zu bitten dafür,

dass sie es gewagt das Kind hart anzufassen. Die Kinder sind also

um ihrer empfindlichen Seelchen willen eine zerbrechliche Waarev.

(Warueck ^
, 14). Ook deze beschrijving geeft een beeld van de per-

soonlijk geworden zielestof. Warneck zegt terecht , dat deze tondi

,

zielestof, geen "Organ für das Sittliche" is. Dit geldt voor alle na-

tuurvolken, en dit kan ook wel niet anders, waar zij oorspronkelijk

niet anders is geweest dan eene kracht om te leven. Eerst door

geloof in geesten, in de zielen van afgestorvenen, krijgt de meusch

verantwoordelijkheidsgevoel, en een gevoel van tekortkoming (en dus

schuld) bij het niet inachtnemen van de instellingen dier voorouders.

Sommige schrijvers, zooals dr. Hagen, hebben aan de Bataks meerdere

zielen of liever soorten van zielestof toegekend. Dit wordt ook door

latere schrijvers bevestigd; maar dit geloof is niet algemeen, zooals

Prof. AYilken reeds heeft opgemerkt (Wilken ^ I, 6). Dikwijls worden

deze zielen toegeschreven aan verschillende vormen , waarin de ziele-

stof zich, naar de voorstelling der natuurmenschen , openbaart, bijv.

in het kloppen van den pols, de slapen, de groote fontenel en den

hartskuil, in de schaduw van den mensch, in de placenta en derg.

Naar het onderzoek van Warueck zijn de zeven zielen der Toba-

bataks dan ook niet anders dan '/Eunktionen und Regungen der

Seele." "Eine hat die Aufgabe , den Menschen zu behüten, eine

andere wacht über seinem Eigentum und seinen Nachkommen , eine

dritte erzeugt Mut und Tapferkeit, eine vierte ist der erklarte Gegner

des Leibes, indem sie ihm Tod und Verderbeu wünscht und her-

beizieht. lm Denken und im Seelenkult werden die Sieben aber

nicht aus einander gehalten. Eine der sieben Seelen wird mit der

Nachgeburt bei der Geburt des Kindes begrabeu'/ (Warueck *, 10).

Zoo- spreekt ook Neumann van verschillende zielen, maar ook hij

laat ze bij de bespreking van de zielestof buiten beschouwing (Neu-

mann 2, 106). Het is zeer goed aan te nemen, dat toen de natuur-

mensch over de verschillende uitingen van zielestof ging filosofeeren,

hij ieder dezer uitingen tot de woonplaats van een persoonlijken
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geest heeft gemaakt, ecu verschijnsel, dat wij in het Animisme

herhaaldelijk terugvinden. Bij volkeu , die slechts weinig in aan-

raking zijn geweest met de buitenwereld , vinden wij dergelijke ver-

deeling niet.

Bij de Niassers heet de zielestof n o s o , die ook met den adem

wordt vereenzelvigd (dit woord is identisch met het Toradjasche

inosa, //adem"). Van deze noso nu vertelt men, dat hij aan ieder

mensch wordt toegewogen door Balioe , een zoon van den oppergod

Lowalangi , die van dien noso een voorraad bij zich heeft. (Sunder-

manu ^
, 293). Hieruit treedt weer duidelijk het onpersoonlijk karakter

van de zielestof op den voorgrond. De na den dood voortlevende

ziel is de bechu, die gedurende het aardsch bestaan van den mensch

zichtbaar is in de schaduw van den mensch, maar zij doet tot het

aardsch bestaan niets toe of af, een dood kapitaal (Chatelin , 143).

Hieruit zien wij dus weder, dat de mensch gedurende zijn leven

alleen te maken heeft met zijn zielestof.

Naar het eiland Java overgaande zien wij , dat bij de Javanen

het begrip //zielestof// nog niet geheel verdwenen is, maar onder

verschillende benamingen voorkomt. Een van die benamingen is

jitma (het Skr. atman, dat zoowel //adem// als //ziel// beteekent),

dat men verklaart met raga alus //fijn lichaam// dus ziel; ook

wel aluse //het fijne er van/'. Wanneer iemand bijv. ziek is, is

het zijn jitma, welke is heengegaan. Dit zou dus de zielestof zijn.

Maar uit andere voorbeelden, welke men gaf, zou men weer op-

maken, dat jitma //ziel// en onderscheiden is van hetgeen men aluse

//het fijne er van// noemt. Wanneer bijv. iemand gedurende eene

wajangvoorstelling sterft, stijgt diens jitma naar boven; wanneer

dan een ander, die ook bij die wajangvoorstelling tegenwoordig is,

dit niet goed vindt, dan houdt hij zijn adem in; hierdoor zou zijn

aluse //het fijne van hem// de jitma van den overledene achter-

nagaan , en deze weer terugbrengen , waardoor de overledene her-

leeft. Jansz gebruikt voor ons //ziel// in zijne bijbelvertaling nj awa,
hetgeen zeer goed kan, wanneer dit begrip ontwikkeld wordt. Overigens

gebruiken vele Javaansche Christenen voor de na den dood voort-

levende ziel het woord sukma. Njawa en sukma (het Skr.

süksma = fijn = Jav. alus) gebruiken dc' Javanen door elkander.

Njawa wordt ook toegekend aan dieren, waaruit weer de oor-

spronkelijke beteekenis van dit woord als //adem// aan het licht

treedt; een sukma daarentegen schrijft men alleen aan menschen

toe. Hjang sukma geeft volgeus het Jav. Wdbk. den naam van
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de godheid als de wereldziel aan, en de eigenaardige combinatie n graga
sukma (van raga //lichaam, vat'/) beteekent volgens datzelfde

Wdbk. //zich tot een geestelijk wezen maken , door het dooden van

het vleesch zich van het stoffelijk lichaam ontdoen/'. Wanneer de

halfgod Bandoeng in de lucht stijgt, krijgt hij den naam van Suk-

ma njambara //zwevende ziel//. Ofschoon door den invloed van den

Islam het begrip van //zielestof// reeds aanmerkelijk is samengevloeid

met dat van //ziel//, zullen wij later, wanneer wij over de zielsver-

huizing spreken, zien, hoe de zielestof zich toch zelfstandig naast

de ziel heeft weten te haüdhaven.

Ook de voorstelling omtrent //zielestof" en //ziel" bij de Soenda-

neezen vertoont vele teekeuen van onder invloed van vreemde

filosofie te hebbeu gestaan. "Volgens het volksgeloof hier, zegt de

heer Holle, bestaat des meuschen wezen uit drie bestanddeelen

lëlëmbutan of atji, juni en sukma. Het eerste vertaal ik

door //leven", meer woordelijk "het fijtiste", dat volgens verklaring

van den inlander wordt aangedaan als iemand schrikt of zijn ge-

moed geschokt wordt (de zielestof dus); het tweede door //wil,

sympathie, karakter, geaardheid"; het derde door "de ziel die denkt

en weet." (Holle, 565—566). Deze voorstelling is echter, naar mede-

deeling van dr. Snouck Hurgronje niet populair.

Nog verwarder zijn de voorstellingen bij de Madoereezen. Er waren

er, die alle verschijnselen van zielestof en ziel beide aan de "sok-

m a" toeschreven. Een enkele hield er deze beschouwing op na : het

warme van den mensch gaat naar de zon , het koude naar het water,

het lichaam gaat naar de aarde, en de sokma vermengt zich met

den wind en bezielt daarmede eenig ander mensch. Yan eene ge-

dachte aan het zelfstandig voortleven der ziel was hierbij niet veel

te bespeuren. Ieder mensch zou nog een mala^ekat (= engel)

hebben, die zich openbaart in de schaduw van den mensch, maar

wat met die mal a^e kat gebeurt na den dood des menschen , wist

men niet te zeggen.

Bij de Bahau-dajaks in Midden Borneo vinden wij weder de een-

voudige voorstelling van zielestof en ziel: "Sie glauben, dass die

Menschen und deren Hausthiere: Schweine, Hunde und Hühner,

ferner die Hirsche, granen Affen und Wildschweine von zwei Seelen,

die übrigen Tiere, Pflanzeu und toten Gegenstande dagegen nur

von einer Seele bewohnt werden (de zielestof dus). Alle Leiden, von

Angstgefühlen und qualenden Traumen an bis zu Missgeschickeu

und Krankheiten, schreibt der Bahau dem Umstande zu, dass ein
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Teil seiner Persönlichkeit zeitweise seinen Körper verlasst ; er nennt

dieseu nur locker mit seinem Körper verbundeneu Teil; bruwa '.

Einen zweiten Teil seiner Persönlichkeit, der zeitlebeiis mit seinem

Körper verbunden bleibt, nennt der Bahau : ton luwa. Diese

beiden geistigen Teile des Bahau, seine beiden Seele, spielen so

wohl in seinen Leben als nach seinem Tode eiu wichtige Eolle"

(Nieuwenhuis '' I, 103). Dit laatste is niet juist uitgedrukt. Ge-

durende het leven heeft de mensch alleen met zijn bruwa //ziele-

stof'/ te maken, en eerst na zijnen dood is er sprake van zijn ton

luwa of '/ziel". Dit blijkt ook uit hetgeen dr. Nieuwenhuis van

de ton luwa zegt: «Was die zweite Seele der Bahau, die ton

luwa betrifft, so ist sie zeitlebens mit seinem Körper fest verbunden

(het is nog de vraag, of zij er dan //überhaupt'/ al is). Erst wenn der

Leib gestorben ist, verlasst auch diese Seele die stoffliche Hülle.

Die ton luwa bleibt jedoch auf dem Begrabuissplatz , wo sie so

lange herumirrt , bis sie endlich zu einem böseu Geiste wird, (een

spook dus). Gehen die Bahau daher an einem Begrabuissplatz vorüber,

so werfen sie den ton luwa um sie zu beruhigen Stückchen Ess-

waren. Tabak u. dergl. zu , auch weisen sie nicht nach ihnen uud

sprechen nicht vou ihueu'/ (Nieuwenhuis '' I, 105).

Bij de meer zuidelijk wonende Dajaks, de Oio Ngadjoe en de

Oio Boesoen ^ vindt men hetzelfde. De zielestof heet bij eerstgenoemden

hambaruan, bij de laatstgenoemden amirua. Wij kunnen niet

zeggen wat dit woord beteekent; alleen is er het woord rua, rua ^=

twee in te herkennen, zoodat het woord wel dubbelganger of iets

dergelijks zou kunnen beteekenen. De voortlevende ziel, die iets

geheel anders is dan deze hambaruan, heet 1 i a u (Oio Doesoen :

a n d i a u).

Geheel hetzelfde vinden wij weer bij de Toradjas van Midden-

Celebes. Daar wordt de zielestof algemeen tanoana genoemd. Dit

woord is afgeleid van t o a u a = mensch , met het verkleinende infix

an, dus "het beeldje in het oog" van de Romeinen; uit deze be-

naming blijkt reeds aanstonds, dat zij niet de benaming van de

oorspronkelijke zielestof kan zijn geweest, maar dat zij eerst per-

soonlijk is geworden , voordat zij dezen naam ontving. De na den

dood voortlevende ziel noemen de Toradja's angga, //spook//,

//grijper// (verg. Mal. tangkap).

' In dit woord zal ook wel ruwa „twee" de wortel zijn.

2 Onder Oio Doesoen versta ik de Maanjan, Loangan, Tabalong en de Oio

Pakoe in het Siong-Patei stroomgebied.
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Een woord voor zielestof met dezelfde beteekenis als het Tora-

djasche vinden wij bij de Tontemhoan in de Minahassa, nam. ka to-

to uau //het meuschje// ; anderen zeggen mu^kur; de voortlevende

ziel heet dan uimu^kur. //Nimu'^kur (dikwijls uitgesproken

imu^kur) en mu^kur //ziel, geest, de individualiteit van een

levend of dood meusch'/ is afteleiden van ru^kur //afzonderen, ter

zijde stellen// en dus weer te geven met //wat zich (van het lichaam)

afscheidt// (Schwarz ^ , 104 noot 7). In de Minahassa en bij de ten

N. daarvan wonende volken heeft de persoonlijk geworden zielestof

ook den naam gekregen van //metgezel// , hetzelfde begrip als in

het Dajaksche hambaruan ligt. Zoo zeggen de Toumbulu re n ga-

re ngau //medgezel// ; op de Sangir-eildkudtQu heet zij kakëduang
//die tot 2^ is, medgezel// ; op Liczon noemen de Philippijnen haar

katutubo (Ibanaq ikararua) //van hetzelfde wezen als eenander,

gelijk in wezen.// Al te maal woorden, die uitdrukken den innigen

samenhang tusschen de zielestof en het levende lichaam.

Bij de Mohammedaansche volken van Midden- en Noord-Celehes

vinden wij weer eeue verwarrende wijsbegeerte, ongetwijfeld ontstaan

onder invloed van den Islam. Men gelooft hijv . hij de Goroiilaleezen

,

dat de mensch 4 zielen zou hebben : njawa roehoelidlali (roh ilahi

of ilapi (ilafi) = de grootste ziel, verblijft in de hersenen; njawa
rahmaui =^ de ziel, die gegeven is, verblijft boven het hart;

njawa rohaui = glans van den adem, in het hart, en 4®

njawa djasmani = ziel van het lichaam, verblijft in het geheele

lichaam. De grootste ziel is als de zee; hieruit gaat een gedeelte

weg als damp en maakt de dauw; en de dauw, die opstijgt, heet

rahmaui. De dauw, die naar den hemel opstijgt, is de rohani

en de regen, die op de aarde neerdruppelt , heet djasmani; wanneer

deze naar de zee terugkeert , heet zij weer zee ; aldus keert de ziel

tot zijn oorsprong weder. — Ik heb deze beschouwing van ontwik-

kelde Gorontaleezen alleen neergeschreven om te doen zien , hoe men

onder vreemden invloed is gaan filosofeeren. Met de oorspronkelijke

beschouwing van zielestof en ziel , heeft deze redeneering geen over-

eenkomst meer, tenzij dan, dat de vier soorten van ziel hun oorsprong

vinden in verschillende uitingen van de zielestof , waarover wij boven

hebben gesproken. Ook de Mohammedaansche Parigiërs verdeelen

den mensch in vier deelen : tubu (lichaam), ati (het inwendige),

njawa (ziel) en rahasia (geheim). — Ook de Kailiërs hebben

deze verdeeling. In theorie zien wij dus weinig meer van de zielestof,

maar in de praktijk zijn deze stammen auimisten gebleven. Zooals
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wij reeds hebbeu opgemerkt, en nog meermalen gelegenheid zullen

hebbeu op te merken , krijgt de zielestof door invloed van den Islam

wel is waar nleer en meer een persoonlijk karakter en nadert meer

en meer wat wij verstaan onder: de ziel in den mensch ; maar de

gebruiken, gegrond op het onpersoonlijke van de zielestof blijven

als overleefsels bestaan.

Op Halmahera vinden wij voor zielestof het woord g u r u m i

(Galelareesch ; de Tobelorees zegt : g u r u m i n i). Wanneer een kind

bij de geboorte sterft, zegt men, dat zijn gummi er nog niet

was. Wanneer iemand aan eene ziekte overlijdt , wordt gezegd , dat

de zielestof door een boozen geest is opgegeten ; die van onderdom

sterven, hebben hun zielestof opgebruikt, en die door eenig ongeluk

sterven, nemen hun zielestof mede in het toekomende leven en daarom

zijn zij krachtige geesten (diliki of dilikini). Het is de zielestof,

die bij flauwvallen het lichaam verlaat. Bij de Galelareezen vernam

ik nog , dat de g u r u m i of zielestof na den dood terugkeerde naar

den opperheer (Djooe madoetoe). Wij zien dus weder, dat deze

zielestof niets uitstaande heeft met de na den dood voortlevende ziel.

Aanvankelijk heet deze soso = schim; maar wanneer de priesteres

deze ziel heeft opgevangen en in een huisje heeft opgeborgen , heet

zij goma of gomata. Oorspronkelijk moet het zielenhuisje alleen

go ma = Mal. roemah, hebben geheeten, maar langzamerhand is

deze benaming overgegaan op de ziel, die men er in dacht te wonen.

Van de Hovas op Madagaskar wordt vermeld , dat zij zich de

zielestof voorstellen als een aetherisch lichaam , dat een astraal leven

voert , en dat van het stoflichaam kan worden gescheiden om er zich

daarna weer mee te vereenigen (Hora Adema, 601). Langzamerhand

schijnen zij toch eenig begrip te hebben gekregen , dat de ziel vau

den mensch voor zijn dood en die na zijn dood één zijn. Zij noemen

deze ziel fauahy. //Eadema I 's father when dying said : //It is my
body that will be buried, but my fanahy (spirit) will be with

you to whisper to you words of counsel'/. Pauahy raorao is a new

spirit, which a Christian receives at con version. Tsara fanahy is a

good spirit, heuce Lenlilahy tsara fanahy is a good man, lit. good

souled man. Ratsi fanahy is a bad spirit, hence wicked// (Matthews, 250).

Na dit overzicht over de beschouwing der Indische volkeu van

zielestof en ziel, moet het ons duidelijk zijn geworden, dat beide

begrippen niet uit elkaar zijn geworden, maar naast elkaar

staan. In den tijd toen de uatuurmenscheu nog een zeer com-

munistisch leven leidden , waren zij zich hun zielestof nog
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niet bewust, eeu zielestof gelijk aan die van dieren en planten. Dit

heeft aanleiding gegeven tot de meening , dat die zielestof zich

verpersoonlijkte in zekere dieren en planten , wat wederom later de

aanleiding is geweest tot de leer van de zielsverhuizing. Bij het zich

als individu gaan voelen van den mensch , kwam hij ook tot be-

wustheid , dat zijn ikheid niet kon sterven , en toen geloofde hij

aan het voortleven van zijne ziel in het hiernamaals. Naast dit ge-

loof aan het persoonlijk voortleven van de ziel, een geloof, dat bij

de natuurvolken nog uiterst zwak en vaag is , vinden wij nog tal

van overblijfselen van het geloof in de zielsverhuizing, dus uit den

tijd , toen de zielestof nog onpersoonlijk werd gedacht. Bij andere

volken , zooals bij de Hindoes , heeft het bewust worden van eene

persoonlijk voortlevende ziel zich zoodanig met de reeds bestaande

leer der zielsverhuizing vermengd , dat hieruit het bekende leerstelsel

is gegroeid, waarbij de persoonlijke ziel hare straf of belooning

krijgt in het wedergeboren worden in hoogere of lagere dieren, in hooger

of lager geplaatste menschen in de maatschappij. — Door vreemde

invloeden, waaronder Mohammedaansche en Christelijke in de eerste

plaats genoemd moeten worden , is men verband gaan zoeken tusschen

zielestof en ziel , waaruit de meeniug bij sommige Indonesische volken

is ontstaan , dat de zielestof n a den dood van den mensch zijn per-

soonlijk voortlevende ziel wordt.

Wij laten thans voorloopig de persoonlijk voortlevende ziel buiten

beschouwing, en bepalen ons eerst bij de verschijnselen van de ziele-

stof, zoowel onpersoonlijk als persoonlijk; met het Animisme dus.



I. DE ONPERSOONLIJKE ZIELESTOF IN DEN MENSCH.

Gelijk wij in onze inleiding reeds hebben opgemerkt , blijkt uit

vele zaken, dat de zielestof van den mensch niet altijd persoonlijk

is gedacht. Het geheele lichaam van den mensch en de afscheidselen

van dat lichaam worden gedacht vol te zijn met onpersoonlijke zielestof.

Een gedeelte dus vau de zielestof des menschen kan aan zijn lichaam

zijn onttrokken, en dan zal het gevolg daarvan zijn, dat men pijn

voelt aan dat lichaamsdeel , waaraan de zielestof onttrokken is.

//Wenn einer Leib Schmerzeu hat'/ , wordt ons van de bewoners van

de Mentaioei-eilanden verteld, //ist eben an der schmerzhaften Stelle

die regat (zielestof) hinaus.// (Ber. Ehein. Miss. Ges. 1904, 383).

Dit geloof, dat het geheele lichaam vol zielestof is, moet ook de

oorzaak zijn van het volgende gebruik , dat wij van de Atjehers

opgeteekend vinden. Wanneer daar een meisje niet aan den man

kan komen, gelooft men dat dit komt, omdat een van hare lichaams-

deelen een gebrek heeft. //Uit de cijferwaarde der aanvaugsletter

van haren naam wordt nu berekend , welk lichaamsdeel de schuld

draagt. Staat dit vast, dan legt men het meisje op gepelde rijst,

steekt even met een gouden naald in het bedoelde lichaamsdeel,

zoodat er eenig bloed uitvloeit, dat men met behulp van een weinig

boomwol opvangt. Dit watje wordt in een ei gestoken , waar men

eerst een gedeelte uit heeft laten loopen om plaats te maken. Een

weinig haar en eenige stukjes nagel van het meisje doet men in

een jong klapperblad, en werpt eindelijk al die zaken in het snel-

vlietend water der naastbij zijnde rivier of beek. — Dit is een der

meest gebruikelijke methoden om de //malang weg te doen.// Men
heeft echter nog andere, zooals bijv. het werpen van een versleten

broek der ongelukkige in eeue rivier of op eenen drie- of viersprong

;

oude vrouwen zijn de meest vertrouwde raadgeefsters in zulke ge-

vallen.// (Snouck Hurgronje * I, 320, 331).

Ook uit de taal blijkt, hoe men aan elk deel van het lichaam gedachte

en wil toeschrijft, zielestof dus. Niet de mensch ziet , maar het oog ziet

;

niet de mensch hoort, maar het oor hoort; niet //ik heb honger// , maar
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//mijn maag heeft honger// enz. Ook blijkt cL't hieruit, dat de zielestof,

meer als persoon gedacht, de gedaante heeft van het lichaam van

haren eigenaar, ieder stoffelijk deel is ook geestelijk vertegenwoordigd.

Heeft elk deel van het lichaam zielestof, het ligt ook in den

aard dir zaak, dat de zielestof van alle deelen des lichaams

niet gelijk is. De ervaring heeft den natuurmensch geleerd, dat hij

aan den arm of aan het been meer kan velen, dan aan het hoofd

of aan den buik, en hieruit moet hij de gevolgtrekking maken,

dat de zielestof van hoofd en ingewanden van meer waarde, en

daarom voornamer, sterker is dan de zielestof van armen en beenen

of die van de afscheidselen des menschen. Om dezelfde reden moet

voor den natuurmensch de ziel van een overleden hoofd of dappere,

krachtiger, voornamer en daarom meer te vreezen zijn dan de ziel

van een gewoon dorpsman. De waarheid hiervan zullen wij zien,

wanneer wij later over het Spiritisme spreken.

Het hoofd als zetel van zielestof.

Dat de natuurmensch het hoofd van den meusch is gaan be-

schouwen als een voornamen zetel van zielestof, ligt in den aard

der zaak. Door wegneming van het hoofd is de mensch onmiddellijk

dood, daarmede is dus op eenmaal de zielestof, die hem deed leven,

weggenomen. De groote fontenel , waardoor men gedurende de eerste

maanden na de geboorte de pols ziet slaan, heeft den natuurmensch

op de gedachte gebracht, dat daaruit de later min of meer per-

soonlijk geworden zielestof het lichaam van den mensch verlaat en

daarin weder terugkeert. Bij den slaap, den toestand dus, waarin

de persoonlijke zielestof het lichaam tijdelijk heeft verlaten (gelijk

wij later zien zullen) , is het het hoofd , dat in bewusteloozeu toe-

stand geraakt ; altemaal redenen , waarom aan het hoofd eene groote

mate van zielestof wordt toegeschreven.

De groote beteekenis van het hoofd als houder van zielestof komt

het meest uit bij de gewoonte van het koppensnelleu, de gewoonte

om het hoofd van den verslagen vijand met zich mede te nemen.

Het koppensuellen heeft oudtijds waarschijnlijk in den ganschen

Archipel bestaan. In een opstel, //de geografische verbreiding van het

koppensnellen in den O. I. Archipel" (Tijdschr. v. h. Aardr. Gen.

deel YIII, 1891, blz. 908—946), heeft de heer C. M. Pleyte eene

poging gedaan dit aan te wijzen, In eerste instantie heeft men het

hoofd van den verslagene zeker meegenomen als overtuigingsbewijs

voor menschen en goden. De schedel werd den goden (gestorven

2
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voorouders) aangeboden, opdat zij, iu hun lust tot doodeu , de eigeu

dorpsgeuooten niet zouden vermoorden. Maar uit andere dingen

blijkt, dat men met het doodeu van een vijand zich meester wilde

maken van diens zielestof door het wegnemen van zijn hoofd.

Een aardige illustratie van dit geloof levert een verhaal bij de

Kënja-dajaks aan de Barara-rivier in Serawak. Deze vertellen , dat

zij vroeger alleen het haar hunner vijanden afsneden , en daarmede

hunne schilden versierden. Een schildpad (volgens eeue andere lezing

:

een kikvorsch; — hoogstwaarschijnlijk is hiermede de incarnatie

van de ziel eens voorvaders bedoeld —) raadde toen het groote

opperhoofd Tokong aan om zijnen vijanden het hoofd af te slaan.

Toen deze raad herhaald werd iu den droom van een zijner gezellen,

volgde Tokong hem op. Men merkte toen op, dat degenen, die de

hoofden droegen , de anderen veel verder vooruit waren , en geene

vermoeidheid kenden. Ook de rivier begon naar boven te vloeien

en voerde hen suel naar huis. Ook de rijst groeide nu zichtbaar,

en ouden en zieken in het dorp waren genezen. Deze wonderen waren

door de meiischenhoofden verricht (Kükenthal, 280—281), Met andere

woorden wil dit verhaal zeggen : de zielestof dier menschenhoofden

deelde zich aan alles en allen mede.

Zoo zegt ook zendeling Kramer van de Niassers : «Der leitende

Gedauke, der hier und anderswo immer noch zur Ermordung von

Menscheu und zuni Raub ihrer Kopfe treibt, ist der heidnische

Aberglaube, dass man im Besitze solcher grausame Beute sicher sein

könne, gesund zu werden oder gesuud zu bleiben und Eeichtum

und Ehre zu erlangen'/ (Ber. Rhein. Miss. Ges. 1894, blz. 204).

Men maakte zich dus de iu het hoofd aanwezig gedachte zielestof

ten nutte. Toen men meer begrip had van goden , werden de koppen

meer beschouwd als offers aan die goden , die daarvoor in de plaats

de menschen en hun aanplant zegenden.

Aangaande het geloof omtrent de zielestof, welke in een menschen

-

hoofd zou zitten, bij de Galelareezen , schreef zendeling Van Baard

a

mij het volgende: //Behalve dat men zegt, dat de krater op Ternate

van tijd tot tijd het offer van een menschenhoofd vraagt, heeft men

mij en de andere zendelingen ook wel beschuldigd , dat wij van die

hoofden medicijn bereidden, dat wij die daartoe noodig hadden, en

dezelfde beschuldiging wordt iu het Ambonsche ook wel tegen de

militaire doctoren ingebracht.'/ Toen een anthropoloog aan Toradja's

om eenige menschenhoofden vroeg, was de wedervraag, of hij medicijn

hiervan wilde maken.
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Eerst toeu men tot voller bewustzijn was gekomen van zijne na

den dood voortlevende ziel, kou de menschenschedel als medium

dienst doen om gemeenschap te oefenen met de ziel, die vroeger in

dien persoon wooude.

Wanneer wij beneden zullen spreken over de wijzen, waarop de

zielestof in den raensch wordt versterkt , zullen wij gelegenheid

hebbeu tal van voorbeelden aan te halen, waaruit blijkt, hoe de

natuurmensch zich het hoofd voorstelt als zetel van zielestof. Voor

het tegenwoordige wijzen wij er alleen nog op, dat de zielestof,

welke is heengegaan en door een priester weder is opgevangen , bij

het terugbrengen uaar den eigenaar, meestal op diens hoofd wordt

geappliceerd. Beneden gaan wij hierop nader in. Ook het strooien

van rijst, eene algemeen in deu Indischen xirchipel voorkomende

gewoonte om de zielestof eens meuschen te bevestigen , geschiedt

op het hoofd uls voornaamste zetel van* zielestof.

Dat in alle menschenbeenderen zielestof is, blijkt uit de gewoonte

der Karo-bataks , die asch van verbrande menschenbeenderen als ge-

neesmiddel aanwenden tegen epilepsie (Vou Brenuer, 195).

De ingewanden als zetel van zielestof.

Niet minder gewichtig dan het hoofd zijn voor den natuurmensch

de ingewanden als zetel van zielestof. Het hoofd heeft waarschijnlijk

daarom grooter plaats gekregen in de achting van den mensch

,

omdat het gemakkelijker van het lichaam is af te nemen , en omdat

het beter te bewaren is. Eene eigenaardige combinatie van deze

beide zetels zullen wij later ontmoeten in het vampier-geloof; dit is

het geloof in meuschen , die in staat zijn het hoofd , met de iuge-

wandeu er aan, van het lichaam af te scheiden, op deze wijze

door de lucht te vliegen en te azen op het bloed van meuschen.

Van de ingewanden wordt de lever als het voornaamste deel het

meest genoemd. Het geloof aan de ingewanden (lever) als zetel van

zielestof is algemeen onder de Indouesiërs. Wanneer wij beueden

over de weerwolven spreken, zullen wij zien, dat zulke wezens de

lever der meuschen heeten op te eten. IJe natuurmensch heeft hier-

mede niet anders willen aanduiden, dan dat deze naar zijne mcening

booze meuschen zich van de zielestof eens medemenschen (in diens

ingewanden bewaard) hebben meester gemaakt, deze zielestof hebben

verteerd , waardoor de eigenaar er van moest sterven.

Ook zien wij bij de offers, dat veelal een stukje van de lever en
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deu kop van het offerdier op de offerplaats wordeu gelegd. Dit

beteekent: meu offert aan godeu en geesten niet de materie van

het dier, maar diens zielestof, diens geestelijk levensbeginsel.

Overigens moeten wij onze toevlucht nemen tot de taal om ons

te doen zien , hoe bij vele volken aan alle aandoeningen van den

meusch, van zijne zielestof dus, eene plaats wordt aangewezen in

de ingewanden (lever).

Wij hebben het Woordenboek van Hardeland slechts op te slaan

om te zien , hoe de Oio Ngadjoe van Borueo zijne aandoeningen doet

plaats vinden in zijne ingewanden. Zoo zegt de Dajak : //hij spot en

denkt, dat ik het niet weet, maar zijne woorden kloppen in mijn

buik// (kuai) (ik versta ze wel en ben er boos over) (Hardeland*

i.v, gop, 136). — //Mijn lever (at ai) is afgesloten// (radeloos,

verward) (Hardeland * i.v. kampen g, 322) — //Ken tong at ai,

verdrietig van lever, kommer» leed// (Hardeland* i.v. kentong, 258).

//Verre is de gedachte in mijn buik (kuai), d.i. mijne gedachte

van hetgeen gij zegt// (Hardeland* i.v. kuai, 268). //De lever deed

mij pijn, toen ik hoorde, dat mijn huis was afgebrand// (Hardeland*

i.v. mamato, 328). //Mijn lever (atai) doet pijn (ik heb kommer)v

(Hardeland' i.v. paha, 430). — //Zijn boot stoot mijn lever (atai)

d.i. zij bevalt mij, ik wilde, dat ik ze had// (Hardeland* i.v. puno, 447).

//Nu eerst is zijn lever weer rustig geworden, sedert den tijd, dat

zijn vader gestorven is/' (Hardeland* i.v. rangkai, 459). //Heftig

is de smart van zijn lever, hij weet niets van zichzelf (is buiten

zichzelf)// (Hardeland ' i.v. s a m b o n , 499). — //Hij , zijn lever is rijp

in het arbeiden, d.i. hij werkt ijverig//. — ''Hij, zijn lever is dapper//

(Hardeland' i.v. tua, 614). — [Overigens gebruikt de Dajak om

gemoedsbeweging aan te duiden: tahaseng = adem (ugaus

tahaseug, zich teleurgesteld zien , verdrietig zijn , kommer hebben)

en huang :^ binnenste].

Een Bahau-dajah hoofd zeide, om uit te drukken, dat de jonge-

lui van den tegen woordigen tijd niet zooveel nadachten : //zij hebbeu

niets in den buik//, waardoor hij uitdrukking gaf aan zijn gevoelen,

dat de mensch met den buik denkt (Nieuwenhuis '^ I, 445).

Ook de Bataks geven hunnen gemoedsaandoeningen, den bewegingen

van de zielestof, eene plaats in de ingewanden. Warneck schrijft

hiervan : //Für die Psychologie der Batak erhellt aus dieseu Schmerzens-

ausserungen (n.1. der klaagzangen) die enge Beziehung zwischen

Geist und Leib. Leidet der erstere, so muss der letztere dafür die

Aeusserungeu hergeben. ])er Schmerz ist //im Leibe//, der Leib hun-
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gert , weuu die Seele trauert. Der Baucli ist Centrum der Seele

,

die sie iu die ate at e, Lebergegend, verlegeu. //Leber// und

//Seele// werden syuouym gebraiicht. Sie sagen: hansit ate ate,

die Leber schmerzt, d. h. ich fühle mich verletzt ; mohop ate

ate, die Leber wird heiss , d. h, der Zorn steigt auf imd der-

gleicheu.// (Warneck -
, 12.1).

Ook de Karo-hataks denken zich den adem , een der verschijnings-

vormen van de zielestof, in den buik verblijf houdende. Om die

reden zijn zij doodsbang voor eene buikoperatie, want //dan gaat

de adem er uit// en men is dood (Neumann ^
, 127).

Van de bewoners der Mentaioei-eilmiclen schrijft zendeling Lett

:

'/Da habeu die Mentawei Insulaner allerlei Zusammeusetzuugen mit

//bacha//, d. h. das Inuere, die Eingeweide. Da sagt jemand zu

mir : Manutu bacham ka tubuku, d, h. wörtlich : viel ist dein Inner-

es zu meiuem Körper, soviel als: Du bist rair gnadig oder gütig.

Makate bacham ka tubuku, d. h. hübsch ist dein Inneres, sagt er

zu mir, weun er bezeugen will : du hast raich lieb. Einen von

schrecklicheu Geschwüren genesenen Patiënten hörte ich einmal

seinen Genossen erzahlen von der Liebe des Tuan Lett, der sich

nicht scheut, die Geschwüre anzufassen : pulupulu makate bacha

ta iaili, d. h. zehnmal zehn hübsch Inneres reicht nicht, namlich

au seine Liebe.'/ enz. (Barmer Missionsblatt 1903, 11)

De Javanen en Maleiers voelen eveneens met de lever, de in-

gewanden. Zooals bekend is, geven alle Maleiers hunne gevoelens

weer mtt hati : sakit hati //geërgerd,// këtjil hati //boos//, enz. De

Javanen doen dit eveneens met hati ng. , manah kr. (manah

Sanskrit = gemoed). Nu kan men dit hati wel vertalen met //hart//,

omdat bij ons het hart nu eenmaal zetel des gemoeds is; maar uit

verschillende pas medegedeelde voorbeelden is gebleken , dat dit //hart//

verwarring heeft gesticht, en men is gaan denken aan het physische

hart. Hati is niet anders dan //lever".

De Tohelorees van Halmahera zegt nog bij het hooren van een

frappant bericht: mijn lever staat in brand.

Ook de Papoea''s van Kaiser IFilhelmsland zoeken den hoofdzetel

van hunne gevoelens, en dus van de zielestof, in de ingewanden,

volgeus mededeeling van de Zendelingen Bergmann 'en Kunze in

verschillende geschriften.

Wij veroorloven ons hier een uitstap naar de Zuidzee-eilaudeu

,

om met enkele voorbeelden aan te toonen, dat ook de Tolynesiërs

vrij algemeen de ingewanden beschouwen als eene voorname ver-
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zamelplaats vau zielestof. Zoo schrijft Wyatt Gill vau de Hervey-

eil" : //Deze eilandbewouers leggen den zetel vau de aandoeningen

en het verstand in de ingewanden. Een moeder of vader, die uit-

drukking wil geven aan eeue groote mate van liefde voor een kind

zal zeggen : Mijn buik gaat geheel naar je uit. Wanneer een vader

aan een afwezigen zoon schrijft, zal hij dezen zin vol uitdrukking

gebruiken : Mijne ingewanden doen pijn van het treuren over u.

Vau een nurkschen, kleinen man hoorde ik eens iemand zeggen:

Wat kunt ge ook verwachten, want ge ziet toch, dat er geen plaats

is voor een groot hart. Zoo ook van het verstand : Een inlander

zal op de volgeude wijze iemand prijzen : Uwe ingewanden ziju vol

licht, d. i. gij hebt eeu helder verstand; of het tegenovergestelde:

Uwe ingewanden ziju erg donker. Vau een waanwijs man zegt men:

iemand , wiens ingewanden vol trots zijn. Moed heeft zijii zetel in

de lever. Een dapper strijder is iemand met een groote lever. Van

een lafaard zegt men smalend: Wat kunt ge verwachten, zijn lever

is zoo klein. Bij dit volk is ons //slaan van het hart// //het beven

van de lever.// Aan het physische hart wordt niets toegeschreven//

(Wyatt Gill, 32).

Wanneer de bewoners vau de GezelscJiaps-eilanden van verstande-

lijke of zedelijke oefeningen spreken, /'gebruiken zij onveranderlijk

termen, die het best ziju weer te geven met //ingewanden//: van-

daar dat zij zeggen: te manao o te obu, of: i roto i te obu ^ de

gedachten van de ingewanden of in de ingewanden , te hinaaro o te

aau, de wensch van de ingewanden, te riri o te aau, de boosheid

vau de ingewanden.// Obu en aau ziju woorden voor het geheele

ingewand in den buik (Ellis II, 422, 423). De Samoaan spreekt

vau ziju buik als van den zetel van vrees en onrust, //Mijn buik

is ontdaan//, is eene gewone uitdrukking (Turner-, 314).

Over het geheel kent de Indonesiër aan het vleeschelijke hart geen

bijzondere mate van zielestof toe. Hij is zich toch niet bewust van

de belangrijke werking van het hart, omdat dit steeds stilstaat,

wanneer hij het hart vau mensch of dier in handen krijgt. Toch

vinden wij bij enkele volken in den Archipel eene uitzondering op

dezen regel. Zoo zouden in Mitiangkahau vele doekoens aan de ziele-

stof (semanga*) eene plaats aanwijzen in het physische hart; zij

gronden dit vermoeden op de omstandigheid, dat iemand, die schrikt,

het eerst de hand op het hart legt, omdat dit door het wegvlieden

van de zielestof begint te kloppen. Andere doekoens zeggen, dat de

zielestof in het geheele lichaam huist (V. d. Toorn '
, 58).
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Ook bij de Niassers vinden wij een enkel voorbeeld, waarbij het

hart als zetel van zielestof wordt aangewezen. Daar heet het: het

hart is rustig, het hart heeft een weg (is uit de verlegenheid), het

hart vermagert (door verdriet), het hart weent, is bang, is ver-

ward, is vuil enz. (Sundermann ^ , 392—298).

Bij de Kailiërs op Midden-Celebes eten de voorvechters een stukje

van het hart van den verslagen vijand om dapper te worden.

Bloed als zetel van zielestof.

Het bloed is mede een voorname houder van zielestof; het bloed

leeft, het klopt. Door het stooten van het bloed door de aderen

zijn sommige volkeu er toe gekomen om aan iedere plek van het

lichaam, waar de pols het best voelbaar is, eene afzonderlijke ziele-

stof toe te schrijven. Zoo spreken de Karo-hataks wel van 7 ver-

schillende zielestoffen in den mensch. Deze houden dan verblijf: 1

en 2 in de polsen , 3 en 4 in de bovenarmen , 5 in de fontenel , 6

in het hart, 7 in den hals. Neumann merkt terecht op, dat deze

plekken die zijn, waar het kloppen van het bloed merkbaar is, en

hij besluit hieruit, dat met die zeven soorten van zielestof eenvoudig

het bloed is bedoeld, niet in den zin, dat bloed zielestof zou zijn,

maar de zielestof zit er in, is er de essence van, en dit bewijst zij

door het kloppen, dus het leven er van (Neumann 2, 104).

Bij de offers wordt, naast het hoofd en de lever van het offerdier,

ook zijn bloed gebruikt, als bevattende veel zielestof. Van het offer-

dier, dat geslacht wordt bij eeue huisin wij ding, wordt het bloed op

de stijlen en balken gestreken, om aan het hout zielestof toe te voegen,

dit duurzaam te maken. Dikwijls behoeft niet eens het dier geslacht

te worden, maar is het voldoende het bloed te gebruiken, genomen

uit hét oor of eenig ander deel van het beest. Bij de Tohaneezen

werd soms, bij de inwijding van een nieuw huis, een mensch ge-

slacht, met wiens bloed dan de versierselen van de woning rood

werden gemaakt.

Bloed heeft algemeen een reinigende werking, waarbij gedacht

moet worden aan de zielestof, die in de plaats van de zielestof van

den schuldige wordt gegeven.

De vampier lekt het onder het huis gevallen bloed van barenden

,

en heeft hiermede de geheele zielestof van die personen in zijne

macht. Dit is eene omstandigheid in de voorstellingen , welke men

heeft aangaande de zielestof, dat men macht krijgt over het geheel

,
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wanneer men een gedeelte er van in zijn bezit heeft. Hiervan zullen

wij beneden nog herhaaldelijk voorbeelden ontmoeten. Om een voorbeeld

hiervan bij de Germanen te geven herinner ik aan een der sprookjes

door Grimm medegedeeld. Eeue koningin laat daarin hare dochter

van zich gaan naar een ver land , om met den koning van dat land

te huwen. Zij gaat onder geleide van eeue kamenier. Voordat hare

dochter vertrekt, snijdt de koningin zich in den pink, en vangt drie

druppels van haar bloed op een lapje op, dat zij aan haar kind

medegeeft. Deze draagt dit lapje op hare borst. Onderweg vraagt

zij de kamenier water voor haar te scheppen ; deze weigert echter

,

zoodat de prinses zelve van het paard moet stijgen om te drinken.

Terwijl zij zich voorover buigt over de beek, valt het lapje met

bloed uit haar kleed en drijft met den stroom mee. De prinses

bemerkt dit niet, maar de kamenier ziet het. Zij weet nu, dat zij

macht over de bruid heeft gekregen , want doordat zij de bloed-

druppels verloren had, was zij zwak geworden. De kamenier brengt

het uu zoover, dat zij zich voor de prinses uitgeeft, en de ware

prinses moet dan zwijnen hoeden. — Tn Nederland meeneu vele

menschen nog , dat een persoon ziek en sukkelend zal worden , wanneer

hij een lapje, waaraan wat van zijn bloed kleeft (een lapje bijv.,

dat om een wond gewikkeld is geweest), verbrandt; het weiuigje

bloed, of liever de zielestof, die er in zit, blijft nauw contact houden

met de geheele zielestof van dien mensch.

Ook fle taal getuigt van de beteekeuis, welke bloed heeft als

houder van zielestof. Zoo zegt de Dajak: //het gevoel van mijn

bloed was heen en weer bewegend; ik schrikte van de krokodil'/

(Hardeland' i.v. dj uri , 112). //Zijn bloed jeukt//, d.i. hij is onkuisch,

of hij doet eenige dwaasheid : hij wil bestraft zijn , hij verlangt naar

klappen (Hardeland ^ i.v. ga tel, 130).

Algemeen in Indië mag het bloed van iemand , die bloedschande

heeft gepleegd , niet op den grond worden gestort ; zoo iemand

wordt met stokken doodgeslagen, gewurgd of verdronken. Werd zijn

bloed gestort, dan zou de aarde niet vruchtbaar meer zijn; zijne

schuldige zielestof zou de aarde vergiftigen.

Zoo mag op Nias het bloed van offerdieren niet gestort worden
,

maar dit moet worden gesmeerd op de afgodsbeelden , opdat deze

geheel kunnen genieten van de zielestof (T. Bat. Gen. 33 , 49).

Wanneer de orang ^akai in Siak een doode hebben , maken zij

zich eene kleine wond in het voorhoofd , en laten het bloed drup-

pelen op het lijk ; zij geven hiermede een gedeelte van hunne zielestof
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persoon zou sterveu.

Bij de ontginning van een veld slachten de Dajaks van Seraivah

een hoen, welks bloed men in een gat laat druppelen (Ling Roth

I, 193). — Bij ziekte bouwen deze Dajaks een miniatuur huis, dat

zij van alles voorzien, en dat zij omringen met hunne kostbare eigen-

dommen ; alles wordt met bloed besprenkeld. Niemand mag gedurende

drie dagen in het huis komen en alle arbeid houdt op (Crossland

in Ling Roth I, 169). Door toevoeging van bloed wordt het offer

van dit huis "bezield" , van zielestof voorzien.

Bij de Makassaren worden oude voorwerpen met bloed besmeerd

,

eene zaak, waarvan wij later bij de fetisen zullen spreken. Een oud

handschrift, dat overgeschreven wordt, wordt met bloed besmeerd,

om de zielestof daarin te vermeerderen, opdat door het overschrijven

de kracht aan dit oude handschrift niet worde ontnomen , en het

spoedig zou vergaan. Een oiferbufFel, welke ter eere van de rijks-

ornameuten zal worden geslacht, wordt eerst het distrikt rondgeleid,

met eene wond in de zijde, opdat het bloed op het gansche land

zal druppelen, en zijn zegen en zijne kracht daaraan zal mededeelen.

Voorloopig is al het bovenaangehaalde voldoende om aan te toouen,

van hoe groote beteekenis het bloed is als houder van zielestof. Wanneer

wij beneden zullen spreken over het drinken van bloed , en het be-

strijken met bloed , zullen wij gelegenheid hebben nog meer voor-

beelden hiervan bij te brengen.

Placenta en navelstreng als zetels van zielestof.

Dat navelstreng en placenta gerekend worden zielestof te bevatten

,

blijkt uit het nauwe verband, dat de Indonesische volken zich

denkeu tusschen het kind en zijne nageboorte, welke laatste ge-

woonlijk de oudere of jongere broeder van het kind wordt genoemd.

'/Eine der sieben Seelen (der Toha-hataks) wird mit der Xachgeburt

des Kindes begraben ; an diesem Platze bleibt sie, kann ihn aber

verlassen um den Menschen zu warnen , oder ihm zuzustimmen,

wenn er recht handelt. Sie tut also gewissermassen den Dienst des

Gewissens. Aber ihre Warnungen erstrecken sich nicht nur auf das

sittliche Gebiet. Man nennt sie den //jüngeren Bruder der Seele//

,

wie man die Nachgeburt den jüngeren Bruder des Kindes nennt.

Ihr wird besonders geopfert. lm Kriege flöst sie dem Menschen Mut

ein, auf deu Eeind los zu gehen. In dieser letzteren Seele kann man
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eiii sittliclies Momeut fiudeii, wovou die bataksche Psychologie soust

nicht viel aufweist'/ (Warueck ^
, 10).

In gevaar zijnde roept de Karo-hatah twee geesten te hulp, n.1.

zijn ka ka en zijn agi. //Daaronder verstaat hij respectievelijk het

vocht, waarvan de uitvloeiing zijne geboorte voorafging en de na-

geboorte (poesat samadaura) die de bevalling besloot// (Westenberg, 239).

Bij de Makassaren duurt het wel een jaar, eer men de placenta

begraaft of ze iu zee laat wegdrijven, omdat men haar bij de hand

moet hebben , zoolang het kind klein is ; daarom wordt zij met zout

en tamarinde geconserveerd. Wanneer het kind ziek is, kijkt men

de placenta na, en reinigt haar. Gedurende dien tijd zet men ook

geregeld voedsel bij de placenta; deed men dit niet, en brandde

men geen licht er bij , dan zou het kind gaan schreien.

Wanneer bij de Kailiërs op Celebes een kind voortdurend huilt

of ziek is, steekt men een lampje aan op de plek, waar de nage-

boorte begraven ligt, en men legt er een betelpruim en wat ei bij.

Als een kind bij de Tobeloreezen in den slaap lacht, zegt men

dat navelstreng of placenta gekheid met hem maakt. Ditzelfde zegt

men op het eiland Saparoea (Yan Hoevell ^
, blz. 53).

Voorts is het bijna algemeen in den Archipel de gewoonte om,

het stukje navelstreng, dat later afvalt, in gedroogden staat te be-

waren. Wanneer het kind ziek is, legt men dit stukje navelstreng

in water en laat dit het kind drinken. Wij konden zulks bij tal

van volken iu den Archipel constateeren. Dikwijls moet men het

stukje navelstreng goed opbergen, opdat geen kat of muis het ete,

want dan wordt het kind ziek, of het zal niet oud worden.

Verder herinner ik aan de gewoonte bij sommige volken om in

de nabijheid van de plek, waar de placenta begraven ligt , een kokos-

noot te planten, welke kokosboom dan iu een geheimzinnig verbaud

blijft staan met het kind. Deze gewoonte treft men echter onder

echt heidensche volken iu den Archipel niet aan (zie Wilken **).

Haar als zetel van zielestof

Nog meer dan het hoofd zelf wordt het haar geacht vol te zijn

van zielestof; de reden daarvan moeten wij zoeken in de zichtbare

groeikracht van het haar. Om dezelfde reden zijn ook de nagels van

groot belang. Over de beteekeuis van het haar heeft Prof. Wilken

eene zeer uitvoerige verhandeling geschreven : //Ueber das Haaropfer

und einige andere Trauergebrauche bei den Völkern Indonesiens/'
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(Revue Colouiale luteruatiouale, 1886, 225—279: 1887, I, 345

—427). lu die verhandeling echter i? de beteekenis van het haar

niet tot haar recht gekomen, omdat de schrijver de beteekenis van

het haar als zetel van onpersoonlijke zielestof over het hoofd heeft

gezien. In het haar, zooals dit bij tooverij wordt aangewend (een

onderwerp , dat Prof. Wilkeu slechts als aanhangsel heeft behandeld),

ligt de eigenlijke beteekenis van het haar. Uit vele gegevens in den

Indischen Archipel blijkt nog, dat haar gedacht wordt als bevattende

zielestof, die den mensch krachtig maakt. Zoo weet men , dat nagenoeg

algemeen in den Archipel het hoofdhaar van kinderen wordt afgeschoren,

eene gewoonte , wearop wij beneden terugkomen. Nu scheren Javaansche

ouders, die reeds twee of meer kinderen door den dood vroegtijdig

verloren hebben (op 1 a 2 jarigen leeftijd) , het hoofdhaar van het

kind, dat daarna geboren wordt, in het geheSl niet. Zij denken dus,

dat de vorige kinderen gestorven zijn door gebrek aan zielestof, en

daarom laten zij het haar van het volgende staan.

Deze zelfde gedachte spreekt uit eene mededeeling van Dr. Jacobs

omtrent de Badoewis in den Westhoek van Java. Zij scheren het

haar hunner kinderen nimmer vóór den 40'^" f'^g, en wanneer het

kind zwak of ziek is, doet men zulks eerst na verloop van een

jaar (Jacobs -
, 70).

De Batahs van Toba en Silindoeng waren tot voor eenige tien-

tallen van jaren niet gewend hun haar om eenige reden te korten.

Na dien tijd is het gewoonte geworden , dat iedere Batak, die Christen

wil worden , zich het haar laat snijden. Nu verhaalt zendeling Eeitze

van Si Gaol aan het Tobameer ons een komisch verhaal van een

dorpshoofd, dat Christen wilde worden, en daarom zijn haar door

een der inlandsche Christen onderwijzers zou laten knippen. Bij de

eerste snede riep de man verschrikt uit : /'Laat mij toch gezond

blijven. Heer Jezus// (Ber. Rheiu. Miss. Ges. 1897, 74). Uit dit

bericht laat zich opmaken , dat de Batak veel waarde hecht aan zijn

haar als zetel van gezondheid , zetel van eene krachtige zielestof.

Wanneer in de Minahassa , op de /S'öw^ïV-eilauden , of bij de Toradjas

van Midden-Celebes (en hoogstwaarschijnlijk ook eUers) een kind

valt, of zich kneust, is het eerste, wat de moeder of eene andere

toesnellende vrouw doet, haar eigen haar los te maken, en dit

tegen de pijnlijke plek te drukken, of het haar daarover uit te

slaan. Dit heeft geen anderen zin , dan om aan het kind zielestof

toe te voeren, opdat de val hem geen schade zal doen. — In

Angkola doet de moeder zoo , wanneer het kind gestoken is door
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een giftig dier. — AVauueer op Midden-Nias eeu kind in koorts-

hitte geheel rood wordt, denkt de moeder, dat een geest het met

eeu of ander geworpen heeft; als middel daartegen wrijft zij dan

het kind met haar eigen haar. — In de zendingsscholen onder de

Dajaks geldt het voorschrift, dat de jongens met kortgesneden haar

ter schole komen. Naar aanleiding hiervan hoort men nu en dan

door de ouders der kindereu de vrees uitspreken , dat hunne telgen'

door dezen maatregel ziek zullen worden. Die zelfde Dajaks (Oio

Ngadjoe) winden wel eens ter genezing een haar om eene zwerende hand.

Vooral blijkt uit feiten als de volgende, dat haar eene bron van

zielestof, van levenskracht is: Toradjas nagelen stukjes menschen-

scalp met haar er aan tegen kokosboomen , en zij zeggen dan , dat

hierdoor de boom overvloedig vrucht zal dragen. Dit komt, omdat

de zielestof van den 'boom aanmerkelijk vermeerderd is door de

zielestof, welke in het haar van den meusch huist.

Hetzelfde lezen wij van de Maleiers van Malakka : het afgeschoren

haar van kleine kindereu vermengen zij met water, en storten dit

uit aan den voet van een vruchtboom om dezen overvloedig vrucht

te doen dragen (Skeat, 355).

Bij de Karo-bataks worden , wanneer zij het haar van kinderen

knippeu , vijf of zeven haren , welke dicht bij de kruin staan , het

eerst geknipt en in de familiekist bewaard , waarna men het overige

haar wegsnijdt (Neumann - , 108). Hier moeten die eerste hareu

dienen om de zielestof van het kind , die met het afsnijden van het

haar door schrik weg zou kunnen gaan, vast te houden, eene voor-

stelling, welke wij herhaaldelijk in het Animisme tegenkomen.

Soms wordt haar als geneesmiddel ook bij menschen aangewend.

Zoo lezen wij van de Kajan-dajaks , dat het haar van een versch

afgeslagen menschenhoofd
,
gebrand en vermengd met sabang-bladereu

,

een uitstekend geneesmiddel is tegen flauwten, brakingen, stuipen,

toevallen , enz. , ziekteverschijnselen , waarvan men het ontstaan toe-

schrijft aan het weggaan van de zielestof (Bijdragen, 5, V, blz. 86).

Gaat de Dajak van Serawak de verdweuen zielestof van een zieke

halen , dan krijgt hij die steeds in den vorm van een propje haar

(Chalmers in Ling Eoth I, 261 en 264); wel een sterk bewijs, dat

haar zielestof bevat, dat deze er zelfs mede vereenzelvigd wordt. '

1 De heer G. W. W. C. Baron van Hoëvell zegt, dat bij de Dajaks van de

Westerafdeeling het haar der barende haar in den mond wordt gestopt,

wanneer men bevreesd is, dat de zielestof zal ontsnappen. Hetzelfde kon
deze heer opmerken bij Sumatranen, Javanen en Makassaren.
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Bij de Makassaren ueemt men dikwijls eeu haar van een familie-

lid , dat een bloedverwant komt bezoeken , die een klein kind heeft

;

zulk haar wordt dan met een weinig was op de kruin van het kind

geplakt, met de uitgesproken bedoeling, dat^ de zielestof van het

kind niet mee zal gaan met den bezoeker.

Een popje, dat aan de geesten wordt aangeboden in plaats van

een ziek mensch, wordt met dezen geïdentificeerd door er een haar

van hem aan toe te voegen (bij de Toradjas).

Dit overdoen van de zielestof in het haar op eeu ander vinden

wij op eigenaardige wijze in sommige streken van de Minahassa

toegepast : wanneer daar een kind sterft , strijkt iemand met beide

handen over het haar van het kind , op dezelfde wijze als wanneer

hij bijv. met beide handen rijst zou scheppen. Den ouzichtbaren

inhoud van beide handen (de zielestof van het kind is er in) appli-

ceert hij nu op het hoofd van beide ouders. Men zegt aldus te doen,

opdat de ouders niet te veel naar het kind zullen verlangen. De

zielestof van het kind wordt dus vermengd met die van de ouders.

Op Timor wordt het afgesneden haar van een kind , in een pisang-

blad gewikkeld, door een der familieleden naar huis meegenomen

en aldaar in een kokos-
,
pisang- of anderen vruchtboom gehangen

,

blijkbaar met de bedoeling om de zielestof van het haar op den

boom te doen overgaan , en hem veel vrucht te doen dragen. Die

boom behoort dan voortaan aan het kind (Grijzen, 51).

Ditzelfde thema vinden wij nog op andere wijze uitgewerkt, en

wel door het dragen van haar van een ander. Veel komt het voor,

dat men elkander wat haar geeft, opdat de zielestof van beide

personen bij elkaar zal blijven, en zij elkaar dus steeds zullen ge-

denken, of ook geen heimwee meer naar elkander zullen hebben.

Zoo geven in de Molukken^ in Midden-Celehes en in de Minahassa

verloofden elkaar wat van hun hoofdhaar, opdat zij elkaar niet

zullen vergeten.

Timoreesche gelieven trekken zich zeven hoofdharen bij de kruin

uit, die zij elkaar geven. Zij bewaren die haren om een stokje

gewonden, maar zij mogen niet verzuimen ze iedere week met olie

in te wrijven, anders krijgt de eigenaar (eigenares) van het haar

hoofdpijn. Breekt een van beiden de trouwbelofte, dan heeft de

ander in het haar een middel om zich te wreken (Grijzen, 54).

Op Halmahera daarentegen mag men geen haar nemen van

iemand, die weggaat, anders zou de vertrekkende overlijden. Waar-
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schijulijk denkt men hierbij aan de mogelijkheid, dat de zielestof

van het haar de geheele zielestof van dien persoon tot zich zal

trekken, tengevolge waarvan die persoon dan moet sterven.

Ook in Toha bewaart de jongeling wat haar van zijne beminde

in zijnen gordel. Twee gelieven bij de Oio Ngadjoe geven elkaar

ook van hun haar, doch dit doen zij bij wijze van eed: degcen,

die zijne trouwbelofte verbreekt, diens leven zal worden afgesneden

evenals met dit haar is geschied.

Opmerkenswaard is in dit opzicht ook hetgeen wij van de Karo-

hataks opgeteekeud vinden : //Op den dag der huwelijksvoltrekking

gaan bruid en bruidegom naar het water, reinigen zich het hoofd-

haar en doen wederzijds van het haarvuil op elkanders hoofd

;

daarna knoopen zij de haren aan elkaar, en maken ze dan weer

los// (Neumanu '^
, 109). Dit heeft geen anderen zin, dan dat bruid

en bruidegom hunne zielestof één maken.

Wanneer in Midden- Celehes eene moeder hare nog kleine kinderen

voor eenigen tijd moet verlaten , bindt zij wat van haar eigen hoofd-

haar vast aan dat der kinderen , //dan zal het kind denken , dat

zijne moeder bij hem is, en zal het niet om haar weenen.// Het-

zelfde doet ouder de Toutemboan in de Minahassa de vader bij

zijne kinderen, wanneer hij voor eenigen tijd op reis gaat. De

Tooemboeloe neemt van een overleden bloedverwant wat haar en

voegt dit bij het zijne, ten einde dien doode niet te vergeten ; 'en

tevens niet te veel naar hem te verlangen.

Vele volkeu in den Indischen Archipel bewaren haar en nagels-

van overleden verwanten als herinnering, teneinde niet te snel naar

den doode te verlangen. Zoo doet de Niasser zulks bijzonderlijk

van zijne overleden vrouw, //anders zou hij zoodanig naar haar

verlangen, dat hij zou sterven//. — Prof. Wilken vat deze gewoonte

op als den wensch om in het haar een medium te hebben, teneinde

daardoor met den doode te verkeeren. Wij gelooven, dat ^ilks oor-

spronkelijk de bedoeliug niet kan zijn geweest; later is men het haar

eerst als zoodanig gaan beschouwen. Dit blijkt o.a. hieruit , dat van

personen, die buitenslands sterven, het hoofdhaar naar het geboorteland

wordt medegenomen, om daaraan bij het groote doodeufeest dezelfde

ceremoniën te verrichten, als gewoonlijk aan het lijk geschieden.

Men zegt dan ook, dat de ziel van den overledene het haar volgt

(Toradjas , Bajaks , Niassers en andereuyi.

Het haar bevat dus, als zetel van zielestof, een gedeelte van de

ffeheele zielestof van den mensch. Heeft meu een gedeelte , dan heeft
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meu ook invloed of macht over het geheel. Dit zagen wij boveu

toegepast met eene goede bedoeling, maar meermalen tracht de

Indonesiër daarvan een slecht gebruik te maken. Daarom zorge men

,

dat geen vreemdeling zijn haar in handen krijge^ ' Het is onuoodig

van de voorzorgen , welke men hiertoe neemt , voorbeelden aan te

halen. Wel willen wij eenige bijzonderheden mededeelen aangaande

de wijzen, M^aarop haar gebruikt wordt om iemand kwaad te doen.

Men gaat hierbij uit van de grondgedachte , dat hetgeen aan een

gedeelte van de zielestof (= een of meer haren) geschiedt, ook

geschieden zal aan het geheel der zielestof, hetgeen dan kenbaar

wordt aan het lichaam van den bezitter er van.

Vooral het verbranden van wat haar is voor den eigenaar er van

zeer schadelijk. Verbranden is algeheele vernietiging voor den Animist.

In de Minahassa denkt meu, dat alsdan alle haar afsterft, maar

elders, dat de eigenaar langzaam en zeker sterven zal (zijn zielestof

is weg). Vooral in de Molukken is meu zeer in de weer met haar.

Zoo heet het van Ceram: "Door tooverij krijgt men zware hoofdpijnen,

als men een weinig haar en de weggeworpen sirihpruim van den

betrokken persoon voor het huis heeft begraven . . . Door tooverij

kan men ook het haar verliezen , wat als eene groote schande wordt

aangemerkt, doordien men eenig haar, met fijngesneden gember

vermengd, in een hoogeu boom heeft bewaard (Riedel^, 140).

Van de Aroe-eil. heet het : //Haar wordt niet aan elkaar gegeven

uit vrees, dat bij oueenigheden de een den ander ziek zal maken

door het haar te verbranden'/ (Riedel ^
, 362). — Heeft een meisje op

de Loeang-Sermala-^voQ-^ een jongeling bedrogen en hare liefde

opgezegd, dan wreekt hij zich door een stukje van haar haar, of

een weinig van de 'door haar weggeworpen sirihpruim in een piuang-

boom te bewaren. Mocht zij later bij een ander man kinderen krijgen,

dan zullen deze sterven of vallen gelijk de piuangbladereu (Riedel '
,

358). — Om nog één voorbeeld uit de Molukken te noemen , doelen

wij mede, wat ons van de eilanden Leti^ Moa en Lakor verteld

wordt : //Om personen ziek te maken begraaft meu ook onder het

uitspreken van verwenschingeu, sirih uit zijn pinangkoker of haar

in den grond. Het laatste gewoonlijk door jongelingen , die, na eene

intieme gemeenschap, elkander verlaten hebben '/ (Riedel i, 392).

') Eene Atjehsche vroxiw zal zelfs niet eene verlepte bloem , die zij in het

haar gedragen heeft, wegwerpen (Jacobs* I, 265). — Volgens dr. Snouck
Huxgronje geldt ditzelfde van West-Java, zelfs van Batavia.
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Nog een paar staaltjes vau tooverij met haar, welke wij in de

Minahassa vernamen : Om een ander schade te berokkenen deed

iemand, die der zake kundig was, een haar van den veroordeelde in

palm wijn, waarna hij dit opdronk, onder het uitspreken van den

naam van hem , dien hij wilde dooden. Die dood zou dan plaats

hebben door hoest en tering. — In een ander geval maakte men

een lijkkistje van maisstengels , en deponeerde daarin een haar van

den veroordeelde, waarna men een en ander in het bosch zette.

Wanneer het materiaal van het kistje zal zijn vergaan , moet ook

de persoon, van wien het haar is, gestorven zijn.

De Makassaar , die het hart van een meisje tot zich wil neigen,

maakt zich gedurende haren slaap meester van een haar; dit pakt

hij in en begraaft het aan den voet van de huistrap ; wanneer het

meisje er dan op trapt, zal zij zich tot den man aangetrokken gevoelen.

— Met hetzelfde doel zal een jongmensch in Angkola een haar

vau de uitverkorene zijns harten om zijnen vinger winden, en er

dan opblazen naar de richting van de zon toe. — De Oio Ngadjoe

gelooft , dat iemand krankzinnig zal worden , wanneer men hem met

eeue slechte bedoeling wat haar afsnijdt, terwijl de Oio Doesoen

heimelijk wat haar van zijnen vijand bij een lijk in de kist stopt

om hem te doen sterven. — Een Niasser legt wat haar van een

persoon onder het aanbeeld, waarvan het gevolg zal zijn, dat die

mensch voortdurend aan hoofdpijn zal lijden. — Om een meisje

te verderven, dat zijne liefde heeft versmaad, neemt de jongeling

een harer haren, voegt daarbij wat zand, spaansche peper, gember-

wortel , een houtsoort en wat zout , en braadt een en ander in eene

pan ; hij zegt daarbij : //omdat gij mij niet hebt aangenomen , treffe

u ditzelfde//. Haar geheele lichaam zal dan in ontsteking geraken

en zij zal sterven.

Maar genoeg voorbeelden. Tooverij met haar heeft in den geheeleu

Archipel plaats , en wij weten nu , dat zij berust op het denkbeeld

,

dat hetgeen met één zetel van de zielestof geschiedt , aan het gansche

lichaam overkomt.

Meermalen uu komt het afsnijden van haar voor als offer. Prof.

Wilken geeft ons in bovengenoemde verhandeling (II, 37 e. v. van

den overdruk) eenige voorbeelden , hoe men zijn haar offert om ge-

nezing te vragen voor een ander. Hiervan komen in den Archipel

geen voorbeelden voor. Toch hebben wij voorbeelden , waarbij haar

wordt geofferd in de plaats van zichzelf. De eenvoudigste vorm van

dit offer is zeker wel die, welken wij bij de Toradja's van Midden-
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Celebes vinden : Wanneer iemand op de rivier , op het Meer of op

zee vaart, en hij zegt iets onwaars, of iets anders, dat naar de

begrippen der Toradja's door de goden wordt gestraft, dan haast

hij zich een hoofdhaar uit te trekken, dit in het water te werpen,

en te zeggen: '/Ik heb schuld, dit geef ik in mijn plaats//; anders

zouden de goden hem laten verdrinken.

Algemeen bekend is ook de belofte , door den Bone'schen prins

Aroe Palaka afgelegd , om zijn lang haar ten offer te zullen brengen

,

wanneer hij er in zou geslaagd zijn, zijn land van het juk der Goa-

reezen te bevrijden. Met de hulp van de Compagnie slaagde hij er

in de macht van Goa te fnuiken , waarna dit land tot zijne vorige

grenzen werd teruggebracht, en Palaka tot vorst in zijn eigen land

werd aangesteld. Toen heeft hij ook zijne plechtige belofte vervuld

(Matthes ', 95, Perelaer 2 I, 64

—

&^) ^ . — Bij sommige jöaya^-stammen

bestaat een offeren van haar na terugkomst van een sneltocht. Bij

de Kajaus wordt dan het voorste gedeelte van het hoofdhaar af-

geschoren en onder aanroeping der geesten in het water geworpen

(Bijdragen 5, V, 38). Sommige Uajaks van Koetei laten na een

sneltocht hun haar zoodanig afsnijden , dat drie lagen van verschillende

lengte worden gevormd (von de Wall bij Wilken •''

, II, 41). Op
Ceram vindt men ditzelfde gebruik, waar den mannen na een snel-

tocht het haar boven de ooreu wordt afgesneden (Riedel ^
, 118).

Archdeacon Perham vertelt, dat de Dajaks van Sïbitan (eene zijrivier

van de Krian) eens vreesden , dat hun huis door eene rots verpletterd

zou worden ; om dit te voorkomen , sneden zij lokken van hun

haar af, en verbrandden die (Ling Roth I, 239). Dit offer beteekent

dus, dat men iets van zichzelf geeft, van zijn zielestof, meer niet.

Dit moeten wij wel in het oog houden, dat dit offer niets te maken

heeft met de persoonlijk voortlevende ziel na den dood , die niet

anders is dan een vergeestelijking van het lichaam. Gelijk men nu

(zooals wij later nader zullen zien) een gedeelte van alles wat men

bezit, afstaat aan de geesten, in de hoop het groote deel te mogen

houden, zoo geeft men ook een deel van zijn zielestof in den vorm

van zijn haar om het groote deel van die zielestof te mogen behouden.

Nu komt het offeren van haar vooral in twee gevallen voor: bij

kinderen en bij sterfgeval. Het offeren van het haar van kinderen

,

op zeer jongen leeftijd of eerst later, kan ons niet verbazen. Prof.

^) Volgens mededeeling van den heer Baron van Höevell behoort dit haar

van Aroe Palaka nog tot de rijkssieraden van Bone.

3
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Wilken zegt: "In den ersteu Lebensjahreu ist das Kind sicher vielen ,

nicht alleiu wirklichen, souderu auch eingebildeten Gefahren blosz-

gestellt. Böse Geister uud Damonen stellen ihm uach , uud nichts

ist daher natürlicher, als dass man für das von ihueu begehrte Leben

die Haare darbriugt, odcr auch einer guten Gottheit die Haare

opfert, um den Neugeborenen ihr zu weihen und ihn solchergestallt

in ihren Schutz zu briugeu'/ (Wilken '
, II, 42).

Wij behoeven hier het haarsnijdeu van kinderen bij de verschillende

volken in den Archipel niet na te gaan. Prof. Wilken heeft reeds

terecht opgemerkt, dat dit gebruik niet door den Islam is ingevoerd,

maar dat het reeds eene oude Maleisch-Polynesische gewoonte was.

Op een paar dingen willen wij nog even de aandacht vestigen.

Het hoofd van het kind wordt zelden geheel kaal geschoren ; veel-

al laat men een haarlok staan , bij de ooren of in den uek, meestal

echter op de kruin van het hoofd. Dit doet men niet voor niets.

De echte Toradja, die weinig in aanraking is geweest met Mohamme-

danen, verzet zich sterk tegen het geheel kaal scheren van het hoofd

van zijn kind. Dit kan niet anders beteekenen , dan dat men iets

van het olfer achterhoudt, bij wijze van //vasthouder// of //bewaker^

van de zielestof, die wordt geofï'erd. Dat dit werkelijk zoo is, blijkt

uit eene mededeeling van Dr. Suouck Hurgrouje omtrent de Gajo's

:

//Bij ziekte of andere ongevallen, die het kind treffen, scheert men

die lok wel af, in de hoop, dat de' kwelgeest daardoor verzoend zal

zijn// (Snouck Hurgronje ^). De beteekenis is duidelijk; ook het

achtergehoudene offert men nog, als het blijkt, dat de geesten niet

tevreden zijn.

Eene andere zaak, waarop onze aandacht valt, is, dat het afsnijden

van het haar bij de heidensche volken met weinig of geen plechtig-

heid plaats heeft, terwijl de Mohammedanen er eene groote festivi-

teit van maken. Dit verschil hebben wij wellicht te zoeken in de

meerdere voornaamheid , die de Islam met zich medebrengt. Volgen»

dr. Snouck Hurgrouje zijn bij de Javaansche haarsnijding tal van

plechtigheden van meer beteekenis dan de Moharamedaausche , en

zeker niet van Mohammedaanschen oorsprong.

De andere gelegenheid, waarbij haar ten offer wordt gebracht,

is bij het overlijden van een familielid. In de Molukken is het nu

eens de weduwe, die zich het hoofdhaar moet afscheren, dan zijn

het de weduwnaar en de broeders van den overledene die zulks doen ,.

elders is alleen het hoofd des gezins er toe verplicht. Op Halmaheror

wordt het haar op het voorhoofd en de wenkbrauwen afgesneden.
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Bij de Papoea's op Nieuw Guinea is het schereu van het haar als

rouwteeken algemeen. Bij de Galelareezen op Halmahera komt het

haaroffer nog voor op den derden dag na het overlijden ; men snijdt

dan een stukje van de lokken bij de slapen en de punt van de

wenkbrauwen af. De heer Van Baarda deelde mij verder nog mede

:

//Is bijvoorbeeld een familielid buitenaf gestorven, en heeft men daar-

van geen kennis gekregen , zoodat men zich op den derden dag niet

gebaad en geschoren heeft, dan blijft de ziel als sóso = //schim//

de nagelatenen bij en hindert ze in al hun arbeid : persen ze kokos-

raspsel uit, ze krijgen geen olie; kloppen ze sagoe , ze krijgen geen

meel ; gaan ze op de jacht , de s 6 s o belemmert hen in het opsporen

van wild. Eerst als ze bericht ontvangen en zich gebaad en geschoren

hebben, houdt dit op//. Op Timor schoren zich alle leden van het

gezin van den overledene het hoofd kaal, en wanneer een regent

was overleden , waren zelfs alle mannen in zijn distrikt verplicht

zich het haar kort te snijden. Deze zelfde regel werd gevolgd bij

het overlijden van een vorst op Bali^ en wanneer oudtijds op Java

een vorst zich het hoofd ten teeken van rouw liet scheren, moesten

zijne mannelijke onderdanen allen dit voorbeeld volgen ; wie dit niet

deed, werd menigmaal wreed gestraft. Bij verschillende i9«;'«^'-stammen

op Borneo heeft men ook voorschriften voor het haar bij rouw-

dragenden, hetzij dat dit tot aan de schouders moet worden af-

gesneden , hetzij dat het hoofd geheel moet worden geschoren. Op
Enggano snijden de mannelijke verwanten van een overledene zich

het haar kort af. Bij de Maleiers op Malakka vinden wij weer de

gewoonte, dat bij den dood van een vorst alle onderdanen zich het

hoofdhaar moeten afscheren (Wilken '' II, 9—11, waar men ook

de bronnen voor het aangehaalde vindt opgegeven).

Van de Bataks van -Si Baloengoen vinden wij nog vermeld , dat

een vrouw zich bij het verlies van een kind het haar midden op

het hoofd uittrekt, terwijl de vader bij het overlijden van een

dochter het haar aan den linker- en van een zoon aan den rechter-

slaap afscheert. Betreurt de man zijn vader, moeder of vrouw, dan

scheert hij het haar aan beide slapen en het voorhoofd af (Kroesen , 278).

Ook buiten den Archipel op Madagascar en de Zuidzee-e\\?kwdien

vindt men het afscheren van het hoofdhaar als rouwgebruik algemeen

(zie Wilken ^ H, 12).

Na hetgeen wij hierboven omtrent de beteekenis van het haar

hebben gezegd, kan het scheren van het hoofdhaar als rouwgebruik

in twee beteekenissen worden opgevat ; evenals men haar van een
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overledene bewaart om niet te sterk naar hem te verlangen, kan

men met ditzelfde doel zijn haar aan den doode medegeveu.

Het kan echter ook zijn, dat men zijn haar offert uit vrees. Wij

hebben toch boven gezien , dat de zielestof van een levende zeer

gemakkelijk door een doode kan worden meegenomen , hetzij uit

nijdigheid over zijn afsterven , hetzij uit verlangen naar een der

achtergeblevenen. Hetzij dan om dat verlangen te bevredigen —
zooals wij zooeven zeiden — hetzij dan om den nijdige tevreden

te stellen door een gedeelte van zijne zielestof te offeren , opdat die

doode niet alles medeneme en die mensch sterve, offert men

zijn haar.

Wij nemen dus aan, dat het afscheren van het haar een offer is,

een offer in de plaats van zich zelf; maar dit beteekent heel wat

anders, dan wanneer Prof. Wilken ditzelfde in zijne meergenoemde

verhandeling zegt. Prof. Wilken toch gaat uit van de stelling, dat

de mensch in de eerste stadiën van zijn geestelijke ontwikkeling reeds

menschenoffers voor overledenen heeft gekend. En dat het afscheren

van het haar niet anders is dan eene verzwakking van het meuschen-

off'er! De aard van dit werk laat niet toe, eene lange uiteenzetting

te geven van de gronden , waarop wij Prof. Wilken's conclusie niet

aannemelijk vinden. Later, wanneer wij over de menschenoffers

zullen spreken, zullen wij zien, dat die offers niet de beteekenis

behoeven te hebben , welke Prof. Wilken er aan wil geven ; en dat

ze vroeger, toen het denkbeeld van eene zelfstandig voortlevende

ziel nog slechts zeer vaag was, die beteekenis zeker niet hebbeu

gehad. Voorts kunnen wij ons in den toestand van het matriarchaat

,

zooals Prof. Wilken wil, dat algemeen onder de volken geheerscht

zal hebben , niet voorstellen , dat een weduwe zou worden geofferd

voor haar overleden man. Menschenoffers zijn van lateren datum,

en weduwenoffers van nog lateren tijd ; ontstaan èn door meer

omschreven vormen van het leven van de ziel in het hiernamaals,

èn door despotisme van den man. Lang vóórdat deze menschenoffers

in zwang waren gekomen, gebruikte men het haar reeds in zijne

zuiver animistische beteekenis, welke het tot nu toe bij vele natuur-

volken heeft behouden. '

1 Wij kunnen hier niet verder ingaan op deze verhandeling over het haar-

offer, die getuigt van de groote kennis van Prof. Wilken. Toch willen wij

er nog even de aandacht op vestigen, dat, in verband met het bovenstaande

,

het afsnijden van het haar van slaven, waarvan Prof. Wilken eenige vooi'-

beelden opnoemt (in den Archipel komt het voor bij de Papoea's van de
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Nagels als zetel van zielestof.

Zooals wij zooeven reeds opmerkten, zijn nagels om dezelfde reden

als haar geschat als zetels van zielestof. Wanneer bij de To-radjas

de voet slaapt, schrapt men een weinig van de teennagels af. Wat

hiervan de juiste beteekenis is, kunnen wij niet opgeven.

Evenals met haar is men met afgesneden nagels voorzichtig,

opdat geen vijand ze in handen krijge , en daarmee den eigenaar

benadeele. Zoo schrijft onder andere de heer H. A. van Hien

:

//Het bezit en het bewaren van afgeknipt hoofdhaar en afgeknipte

nagels verleent aan den bezitter macht over den persoon , van wien

het afkomstig is. Verbrandt men deze haren of nagels, of legt men

ze neer op een warme plaats , dan bezorgt men den persoon , van

wien ze afkomstig zijn , ziekte en voortdurend ongeluk , terwijl

daarentegen het nederleggen van deze voorwerpen op een koele of

vochtige plaats voor hen niet alleen voorspoed en gezondheid ten

gevolge heeft, maar ook genegenheid voor en onderworpenheid aan

dengene, die deze voorwerpen in zijn bezit heeft// (van Hien-).

In Kaili verzamelt men zijn afgesneden nagels voorzichtig ; men

wikkelt ze in bladeren , en bindt ze te zameu om ze eindelijk in

het water te werpen.

Een Makassaar zal nimmer nagels ouder het huis werpen, waar

ze blijven liggen; wel in de goot rondom het huis, waar zij met

het regenwater wegspoelen. Na zonsondergang zal hij zijne nagels

niet meer snijden uit vrees, dat een van de dan rondwarende

geesten zich van een der stukjes meester zal maken. Dit teekenden

wij ook op van de Oh Ngadjoe, terwijl ook te Batavia het snijden

der nagels na zonsondergang niet geoorloofd is.

Boven hebben wij reeds medegedeeld , dat ook nagels van

Geelvinkbaai) , kan beteekend hebben, dat de slaaf in de hand zijns heeren is,

die met zijn haar hem geheel in zijn macht heeft. — Prof. Wilken vertelt

ook van de gewoonte om als teeken van welwillendheid iemand eenig haren

te geven. Dit is niet anders, dan zich in de hand geven van den begiftigde,

hem toonen , dat men niets kwaads tegen hem in den zin heeft. Wanneer de

Toradja's een kind van een ander voor de eerste maal in de armen nemen,
schenken zij het iets van zichzelf, — meestal schenken zij het een hunner
armringen, welke dan om den enkel wordt gedaan. Deed men dit niet, en

werd het kind ziek , dan zou men denken , dat degene , die het in de armen
heeft gehad , het kwaad heeft gedaan. — Ook moeten wij zeggen , dat de

spitsvindige redeneering in dat opstel, als zou het doodhakken van een

slachtoffer moeten dienen, om door vele wonden de ziel vooral goed te laten

ontsnappen, ons zeer onwaarschijnlijk voorkomt.
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afgestorvenen worden bewaard, ' Van nagels als offer kennen wij

slechts één voorbeeld, en wel bij de Toradja's, die, wanneer zij

iets verkeerds hebben gezegd , soms een stukje nagel in het water

werpen in plaats van een haar.

Tanden als zetel van zielestof.

Ook de tanden zijn zetels van zielestof, en als zoodanig worden

zij geofferd. Wel is waar hebben wij geen bewijzen kunnen vinden

,

dat tanden worden aangewend om de daarin aanwezige zielestof op

iets anders of op een ander over te brengen, maar naar analogie

mogen wij besluiten , dat wij bij het tandeuoffer evenzeer de ge-

dachte uitgedrukt vinden : een deel van de zielestof te geven , ten

einde het geheel te behouden.

Wij behoeven hier op het mutileeren der tanden niet in

te gaan. In zijn studie : //Ueber die ethnologische Bedeutuug der

Malaiischen Zahnfeilung//, heeft Dr. M. Uhle eene uitgebreide mono-

grafie gegeven van het tandenvijlen in den Indischen Archipel : van

het uitslaan der tanden af (zooals dit nog bestaat bij sommige

stammen van Midden-Celebes, op Formosa en Enggano), tot op

de kunstige wijze van tandenvijlen bij Javanen en andere volken.

Het tandenuitslaan of vijlen geschiedt veelal bij het intreden der

puberteit, maar behalve bij de volkeu van de Zuidzee vinden wij

het ook nog als rouwgebruik bij Soelaneezen , in Kedoe op Java,

in Benkoelen op Sumatra en op Saleier.

Nadat Dr. Uhle tot het besluit is gekomen , dat het tandenvijlen

een milder vorm is van het tandenuitslaan (het echte tandenoffer),

spreekt hij zijne meening uit, dat deze mutilatie zou moeten dienen,

om de jonge menschen bij het intreden der puberteit, den overgang

tot de maubaarheid te verzwaren, en wat de meisjes aangaat, voor

haar is de tandenmutilatie eene kastijding (Uhle, blz. 17). Tot zulk

eene conclusie kan men alleen op de studeerkamer komen ; wanneer

men de weekheid en zwakheid heeft gezien, waarmede Indonesische

ouders hunne kinderen behandelen, en zeker altijd behandeld hebben,

kan men niet anders zeggen , dan dat er een diepere drang moet

zijn geweest, welke tot deze wreede gewoonte aanleiding heeft gegeven.

1 Dit moet eene algemeene Maleisch-Polynesische gewoonte zijn geweest.

Wanneer op Balieen lijk is opgegraven om dit te verbranden, maakt men

van lontarbladeren haar en nagels van het lijk, en deze gefingeerde haren

en nagels worden dan door een der bloedverwanten afgeknipt (van Eek , 1 94).
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lu zijne studie: //Iets over de mutilatie der tanden bij de volkeu

van den Indischeu Archipel//, merkt Prof. Wilken dan ook op,

nadat hij vele bewijzen daarvoor heeft bijgebracht : "Het uitbreken

van eeu of meer tanden , resp. de tandvijling bij het intreden der

puberteit of bij het huwelijk , moet oorspronkelijk een offerhandeling

ziju geweest// (Wilken ^
, 488). Tot dezelfde conclusie was hij reeds

te voren gekomen omtrent het tandenvijlen als rouwgebruik

(Wilken , ^ 486).

In diezelfde verhandeling heeft Prof. Wilken de scherpzinnige

onderstelling geuit, dat het zwart maken van de afgevijlde tanden

waarschijnlijk de bedoeling heeft, om de gemutileerde tanden voor

de zielen der afgestorvenen te verbergen; om het bedrog, dat men

niet den heelen tand heeft uitgeslagen, te verhelen (Wilken 2, 497).

Deze onderstelling wordt bevestigd door de omstandigheid, dat

bij sommige volken de gewoonte bestaat, om bij het overlijden van

een persoon , zich zwart te maken , ten einde zich voor een ziel te

laten doorgaan.

Speeksel als zetel van zielestof.

Niet alleen de verschillende deelen van het menschelijk lichaam

bevatten zielestof, ook in de afscheidselen van dat lichaam zit groote

kracht : zoo ook in speeksel. Yandaar dat speeksel meermalen als offer

wordt aangewend, waarbij men verstaat, dat de mensch een deel

van zijne zielestof geeft, ten einde het geheel te kunnen bewaren.

Of ook, men spuwt op een te brengen offer, teneinde een deel van

zichzelf daaraan toe te voegen , en hierdoor het offer als het zijne te

stempelen. Dit gebruik van speeksel vinden wij vooral veel bij de

verschillende Dajak-stümmeu. Aan de Boven Mahakam moesten de

deelnemers op het offer spuwen, om aan de geesten door den reuk(?)

te kennen te geven, wie de offeraars waren (Nieuwenhuis * II, 320).

Op een andere plaats verhaalt dr. Nieuwenhuis, dat bij eene off'er-

plechtigheid tot uitdelgiug van gepleegde bloedschande, de deel-

nemers in de te offeren hoenders trachtten te bijten, '/damit die

Geister an dem auf die Tiere übertragenen Geruch die Teilnahme

aller am Opfer erkennen köunen und die Blutschuld ihres Stammes-

genossen auch an ihnen zu rachen suchen// (Nieuwenhuis'' 1,400),

Toen Tama Boelan , een van de Kènja-hooidiQn in Serawak van

een koppensnellerstocht was teruggekeerd , moesten alle krijgers ouder

een poort doorloopen , opdat booze geesten , die hen mochten hebben
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vergezeld , uiet mede zoudeu gaan. Ieder krijger moest daarbij over

een vuur stappen, en dan spuwde hij tegelijk in het vuur (Furness

,

28). Dit was ongetwijfeld een reinigingsmaatregel om alle kwaad

,

dat aan hen was, van zich af te doen. Op dezelfde wijze moeten wij

het veelvuldig spuwen der Endouesiërs bij het ervaren van iets walge-

lijks, onreins of onheilspellendsverklaren : men doet met een gedeelte van i

zichzelf het walgelijke, onreine, onheilspellende van zich af. Volgens

mededeeliug van den Ass. Eesident Hoeke op Borneo vindt men op som-

mige plaatsen aan de paden, welke van het eene stroomgebied in het

andere voeren, een ruw houten beeld. Men offert daar niet alleen

strootjes en bladeren, maar ook spuwt men op die plek, daarbij

zeggende, dat men al zijn kwaad daar achterlaat.

De Bataks in Tuba, die aan eene begrafenis hebben deelgenomen,

spuwen; ook "de bewoners van eene woning, waar een lijk voorbij

gedragen .wordt, spuwen naar buiten. Dit kan zoowel den zin

hebben, dat men den doode een deel van zich afstaat, als wel eene

minachtende handeling, om de ziel van den overledene van zich af

te houden. Ook in Angkola doet men zoo, en men zegt daarbij:

//ga gij maar naar het graf, uw weg is anders dan de mijne//.

De Tontemboan, en ook sommige stammen der Toradjas , laten om

een slecht voorteeken krachteloos te maken een sirihpruim (waarvan

het daarin getrokken speeksel het voornaamste is), met een hoofdhaar

of een draad van hun kleedingstuk , achter op de plek, waar zij door

het voorteeken zijn gewaarschuwd. Eigenlijk zouden zij persoonlijk

op die plek moeten achterblijven, ten einde niet door het voorspelde

onheil te worden getroffen. Maar aangezien dit te lastig M'erd, liet

men een gedeelte van zichzelf (in het speeksel) in zijne plaats achter.

TVanneer bij de Makassaren een kind ziek is , en de vader moet

in dien tijd naar een verwijderde plaats gaan, dan smeert hij het

kind eerst een weinig sirihspeeksel op voorhoofd en slapen , opdat

de zielestof van het toch reeds zieke kind niet uit verlangen den

vader zal volgen. Het speeksel treedt dus hier in de plaats van den

vader. Zoo ook wisselen geliefden, of ook wel echtelieden, van tabaks-

pruim //om van elkaar te blijven houden.'/ Wanneer een Galelarees

den naam uitspreekt van iemand , van wien hem zulks verboden is

,

dan spuwt hij op den grond, om dit kwaad van zich af te doen.

Als een jongeling op Java van zijne verloofde weggaat, wrijft

hij zijne tanden met ern lapje af; dit lapje draagt het meisje in-

gepakt bij zich als vervanger van den jongeling, ten einde dezen

niet te verbeten. Onder de Oio Boesoen in de Zuider en Ooster afd.



41

van Borneo zijnde, vernam ik, dat deze Dajaks eeu pas gekochteu

hond wat speeksel in den bek spuwen, of hem speeksel van hunne

hand laten likken, opdat het dier zich aan zijnen meester zal hechten.

Wanneer de Karo-hatah een varken of eene koe gekocht heeft , zal

hij, wanneer hij het dier voor de eerste maal te eten geeft, in het

voedsel spuwen, zoodat het dier zijn speeksel eet. De Batak beweert,

dat het dier hierdoor aan hem zal wennen, en niet zal wegloopen.

Evenals bij het haar en andere deelen van het lichaam als zetels

van zielestof, krijgt iemand door het bezit van speeksel ook macht

over den persoon , van wien het speeksel afkomstig is. Zoo vertelt

men op Siau^ dat de vampier zich meester maakt van het uitgespuwde

speeksel van den meusch, om zoodoende de geheele zielestof van

dien mensch in zijne macht te krijgen , en hem te doen sterven

(Van Dinter , 281). In Galela op Halmahera vertelt men, dat wanneer

een kind water, waarvan de moeder gedronken heeft (en waarin

dus iets van haar speeksel is overgegaan), opdrinkt, daarmede de

kracht van de moeder in het kind is overgegaan , zoodat de moeder

zwak of ziek wordt (Van Baarda "', No. 48). Men moet ook uit-

gekauwd suikerriet (waarin zijn speeksel is getrokken) niet aan zonne-

hitte blootstellen, anders krijgt men beklemmingen op het water of

ook gonorrhee (Van Baarda •', No. 384, blz. 246).

Een Kailiër van Midden-Celebes zal nimmer in de nabijheid van

eeu grooten boom spuwen, want de boomgeest zou door dit speeksel

macht krijgen over zijn zielestof.

In een eenigszins andere verhouding van speeksel tot de geheele

zielestof van den mensch treedt het geloof bij de Javanen, dat een

kris, welke is ingewreven met speeksel, nimmer den persoon, van

wien dit speeksel afkomstig is, zal kunnen treffen.

Een Niasser zal zich wachten voor het spuwen in een graf,

anders zal de doode hem medeuemen naar het zielenland.

Wanneer eenmaal het geloof bestaat, dat speeksel macht geeft

over de geheele zielestof van den mensch, is het ook merkbaar, dat

men om een ander kwaad te doen, zich van zijn speeksel tracht

meester te maken, want alles, wat met dit speeksel wordt gedaan,

zal ook geschieden met de zielestof. Op de Oeliassers maakt men

iemand ziek door diens speeksel, haar, urine, slijm enz. te bemach-

tigen , en in een flesch of stuk bamboe in zee te werpen

(Ludeking, 16Ü). In de Molukken maakt men hiertoe veel gebruik

van een weggeworpen tabakspruim, waarbij het natuurlijk om het
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daarin getrokken speeksel is te doen. Zoo spreekt men ook in Galeln

(Halmahera) eene verwensching uit over een tabakspruim of iets

anders van een persoon, dien men treffen wil. Daarom nemen ver-

schillende volken zich in acht, waar zij hun tabakspruim neder-

werpen , opdat niet eenig mensch daarvan gebruik zal maken , om
den gebruiker van die pruim schade aan te doen.

//Noch peinlicher, schrijft zendeling Helmich van de Papoea s^

werden von den IVemden alle Eeste von Speisen , die Betelnussschaleu

uud die Zigarrenabfalle (dus alles wat met den mond, met speeksel

in aanraking is geweest) entweder gauz beseitigt und vernichtet oder

behutsam in eine Tasche, die sie immer bei zich tragen, gesteckt,

damit ja nicht von irgend jemand nais pau, schlechte Zauber,

gemacht werden kanu'/ (Barmer Missionsblatt , 1902, blz. 70). Zoo

vertelt zendeling Vetter van diezelfde Papoea's , dat hij meermalen

heeft opgemerkt, hoe men bij het verlaten van een bivak, de aarde

van die plaats met speren omwoelt, opdat toch niets van deze

aarde , waaraan wat zweet en speeksel kan kleven , tot tooverij ge-

bruikt kan worden (Vetter III, 10).

Bij de DajaJcs van Serawak wordt onder de oorzaken van ziekten

ook opgenoemd //the spittle of the enemy// (Ling Eoth I, 276). Dit

zou dan zoodanig moeten worden opgevat, dat, te zamen met het

speeksel van een vijandig gezind mensch, zijn wensch om kwaad te

doen op den bedreigden persoon wordt overgebracht. Op Nias ge-

bruikt men de uitgekauwde pruim van een trouweloos meisje, om
haar door middel van tooverij te benadeeleu. Wanneer de lieden

uit Midden-Nias vroeger naar het Noorden van hun eiland gingen,

namen zij zich zeer in acht, dat niemand hunne tabakspruim in

handen kreeg; omdat daar, naar het beweren, zooveel slechte

menschen waren.

Dat men zich voorstelt, dat in speeksel zielestof, kracht, aan-

wezig is, blijkt mede hieruit, dat men speeksel op voorwerpen strijkt

om deze hierdoor krachtiger, duurzamer te maken. Zoo zijn er

menschen onder de Oh Doesoen in de Zuider- en Oosterafdeeling

van Borneo, die den naam hebben, ijzeren werktuigen met hun

speeksel hard te kunnen maken. Volgens het Dajaksche geloof maken

de goden in de lucht (Sangiang) een soort talisman, lamiong
selong geheeten , van bloed, of uit hun speeksel (Hardeland ',

354). Bij de Land-dajahs in Serawak laat men dikwijls Europeanen

op kokosnoten spuwen ; daarna worden deze noten in stukjes gehakt
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eu ove? deu groud verspreid om dezen vruchtbaar te maken (Hrooke

in Liug Roth I, 241).

De Minanghahansclie slachter smeert zijn mes eerst met zijn speeksel

in, voordat hij slacht (A. L. van Hasselt, 62). In Angkola besmeert

men geweer en kogels met zijn speeksel, voordat men er mede schiet.

De Kailiër op Midden-Celebes wrijft zijn geweer eerst met zijn

speeksel iu , vóórdat hij schiet , teneinde te kunnen raken ; met

zwaard eu hakmes doet hij evenzoo.

Terwijl de Makassaar bezig is de tooverformule uit te spreken

om de zielestof van de rijst terug te roepen, strijkt hij met de

vingers over de tong en smeert het speeksel, dat aan de vingers

kleeft , op de rijst. Ook is hij zeer gesteld op de weggeworpen tabaks-

pruim van voorname lieden , aan wier speeksel door hunne aauzien-

lijkheid meer kracht wordt toegeschreven , dan aan dat van gewone

lieden. Deze tabakspruim dragen zij bij zich in hun beteldoos; dit

is geluk aanbrengend; anderen zeggen, dat die voorname persoon

dan zal houden van hem , die zijn tabakspruim bewaart.

Eene andere wijze, waarop sommige volken in den Archipel hun

speeksel aanwenden , is de volgende : Wanneer men in een verhaal

wil mededeelen , dat iemand ergens op zijn lichaam een wond of

pijn heeft gekregen, bevochtigt men den top van den vinger eerst

met speeksel, voordat men op zijn eigen lichaam bedoelde plek aan-

wijst. De verklaring van dit gebruik kan deze zijn: naar iets wijzen

is naar de gedachten van den Indonesiër beleedigend ; wijst hij naar eene

plek van zijn lichaam , dan vreest hij , dat daar eenig ander ongemak

zal komen door de werking van het beleedigende van zijn wijzen.

Daarom maakt hij die plek krachtig door er wat zielestof (in zijn

speeksel) aan toe te voegen. Wij constateerden deze gewoonte bij

Toradja's, Galelareezen (Van Baarda -^
, N" 284, bl. 246).

Zweet als zetel van zielestof.

Een ander afscheidsel van het lichaam , waarin zielestof aanwezig

wordt gedacht, is zweet. En dit geldt niet alleen van het zweet

als zoodanig, maar ook van de kleeren, welke men heeft gedragen

,

welke doortrokken zijn geweest van zweet. De constante aanraking

van de kleeren met het lichaam is reeds voldoende, om zich in die

kleeren een deel van de zielestof des menschen te denken.

'/Zelfs zoeken zij verband tusschen de ziel en de voorwerpen
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(kleereu, bloemeu euz.), die hij eens heeft gedragen, alsof een deel

der ziel, misschien door de evaporaties van het lichaam daarin is

overgegaan.'/ Aldus zegt Dr. Jacobs van de Atjehers (Jacobs '' I,

'^QQ). Dit geldt echter van alle Indonesische volkeu.

Toen ik ouder Javanen onderzoek deed naar hunne gedachten

omtrent zweet, kreeg ik o. m. het volgende antwoord: //Zweet is

een uitperssel uit het lichaam ; valt dit op eten , en men bemerkt

het , dan eet men het niet. Wij eien geen menscheu , en dus eten

wij ook geen zweet. Zweet iu den mond komende , is onrein. Heeft

men het toch ingeslikt, dan zegt men: nu ja, het is geen vleesch,

maar het is medicijn.//

Het wasschen van handen en voeten om met dit water, waarin

zielestof van den mensch is overgenomen , het veld vruchtbaar te

maken, komt algemeen voor bij de Bajaks van Serawak (Ling Roth I,

241). //Die oft wundervoll geschnitzteu Kindertragbretter— heet het

van de Dajaks in Midden Borneo — werden z. B. nicht verkauft,

weil die Seele des Kindes lange Zeit in ihuen haust ; das gleiche

gilt für andere dem Kinde gehörige Gegenstiinde (Nieuwenhuis ^ I, 297).

Waschwater , waarmede maagden bij de Makassaren zich hebben ge-

wasschen , wordt door haar vrijers gestolen om zich daarmede het gelaat

te wasschen, ten einde puistjes en andere leelijkheden te doen verdwijnen.

Bij verschillende volkeu in den Archipel vinden wij medegedeeld,

dat aan water, waariu vorsten of andere aauzienlijke personen handen

en voeten hebben gewasschen, bijzondere kracht wordt toegekend.

Soms gaat men zóó ver, dat ook aan de voetstappen van een

mensch iets van zijne zielestof zou kleven. Zoo lezen wij van de

Maleiers van Malakka , dat wat zand van den voetdruk van een

persoon, of wat afschrapsel van den vloer op de plek, waar hij heeft

gezeten, voldoende zijn om hiermede macht te krijgen over de ziel

van dien persoon, eu er tooverij mee te doen (Skeat, 569). Zoo ge-

looven ook de Galelareezeti , dat iemand , in wiens voetindrukken

men met een mes steekt, wonden aan de voeten zal krijgen (Van

Baarda •'
, n° 241 , blz. 226). De Toba-hataks nemen aarde uit een

voetstap, om door middel van tooverij den dief te straffen.

Vooral uit hetgeen men met kleediugstukken doet , kan blijken

,

welk een kracht men aan het zweet , dat daarin getrokken is , toe-

schrijft. In Palembang bijv. wordt als het beste middel tegen stuipen

geacht, om een gedragen broek van den vader van het kind iu

water uit te wasschen , en dit water het kind te laten drinken. De

bedoeling van dit eu andere nog te noemen experimenten is duidelijk:
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de zielestof wordt uit het gedrageu kleediugstuk in het water over-

gebracht, en op deze wijze aan het kind toegevoegd.

Wanneer in Minanghabau een kind geboren is, zenden de familie-

leden van den vader allerlei doeken , om het kind daarin te wikkelen,

//en deze eerste doeken (banduang tuö) worden later bewaard , omdat

men er geneeskrachtige eigenschappen aan toeschrijft. Wanneer bijv.

later het kind stuipen (panjaki*^ hantu) krijgt, verbrandt men deze

doeken en moet het kind den rook opsnuiven// (Van Eerde ', 493).

Het afkooksel van oude kleederen wordt ook bij de Karo-bataks als

geneesmiddel aangewend.

Wanneer Toradjasche meisjes ons hun gedragen buikband afstonden,

vroegen zij steeds of wij haar geen kwaad zouden doen, m. a. w.

of wij het in dien band getrokken zweet (zielestof) niet zouden aan-

wenden om haar te benadeelen.

In Kaili neemt men de banden, waarmee het lijkkleed om een

lijk is gebonden , mee naar huis ; men bindt ze daar om kokos-

boomen, in het geloof, dat deze daardoor meer vrucht zullen gaan

dragen. Ook hier laat men water, waarin het kleediugstuk van een

of ander aanzienlijk mensch is gewasschen, als geneeskrachtige medicijn

drinken.

Wanneer een luier of ander stuk goed van een klein kind bij het

wasschen met den stroom is medegevoerd
,
gelooft men op Java,

dat het kind dan veel last zal hebben van koorts. Daarom let men

hierop bijzonder. Is het toch geschied , dan wordt een feestmaaltijd

gegeven aan eene menigte kinderen, van rijstepap en suiker. Door

de kinderen blijde te maken, gelooft men, dat het kind, ten be-

hoeve waarvan het feestje is gegeven, niet ziek zal worden. —
Krijgt een kind stuipen , dan wordt een punt van de sarong der

moeder in water uitgewasschen , en dit water laat men het kind

drinken , of men wrijft eenvoudig zijn gelaat met den sarong af.

Wanneer een Javaan geëerd wenscht te worden in zijn dorp, draagt

hij zijn kleederen zoolang mogelijk, tot zij geheel versleten zijn;

deze oude kleederen wascht hij dan in water, en geeft van dit

water ongemerkt aan zijne dorpsgenooten te drinken. De bedoeling

is duidelijk; we zouden kunnen zeggen: de dorpelingen worden hier-

door van eénen geest met hem.

De Mahassaren vroegen met aandrang om gedragen kleederen van

de kinderen van den zendeling; wanneer zij die kleederen hun

kinderen laten dragen
,
gelooven zij , dat ook hunne kinderen sterk

en flink zullen worden. Water, waarin kleederen zijn geweekt, wordt
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gedroukeu , teu eiude vau dien persoon te gaau houdeu. Kleeren

,

die met een lijk in aaaraking ziju geweest , mogen niet meer gedragen

worden, op straffe, dat men dan ziek zal worden.

Bij vele volken worden gedragen kleederen (meestal van den

huisvader) gebruikt om eene moeielijke bevalling te bespoedigen.

Waarschijnlijk moet de kracht uit die kleederen dienen om het kind

meer te bezielen , opdat het spoedig te voorschijn kome.

Het behoeft ons na al het bovenstaande niet te verwonderen , dat

men door dit geloof uiterst baug is, dat een of ander gedragen

kleedingstuk zal verbranden. Verbrandt op deze wijze een gedeelte

van de zielestof van een mensch, dan moet de geheele meusch den

invloed daarvan ondervinden ; hij zal veel last hebben vau koorts

of eene andere krankheid.

Nu kan het ons ook niet verwondereu, dat, bij de Indische droom-

uitlegging, het vernielen vau een of ander voorwerp dood en onheil

beteekeut voor deu eigenaar van dat voorwerp.

Tranen als zetel van zielestof.

Ook in tranen is levenskracht, zielestof. De levenwekkende kracht,

welke de bewoners van Halmahera zich in tranen denken , komt uit

in een verhaal, waarin verteld wordt van drie hemelsche vrouwen,

die om den vorst van het land te bedriegen een pop maakten vau

rijstemeel. Toen zij hiermede gereed waren
,
gingen zij weenen , zoo-

dat hare tranen op de pop vielen. //Toen zij (de tranen) op de

beenen vielen, trokken zich de knieën op; toen ze daarna op het

lijf vielen, deed zij de oogen open en leefde// (Van Baarda -, 479).

Sesentaola , een held uit een der Turadjasche romans , wordt telkens

uit den dood opgewekt door udja mBamba eo //regen met zonne-

schijn//. Men gelooft, dat deze regendruppels de tranen der voor-

ouders zijn, die, ziende, dat een hunner nakomelingen overleden

is, den doode beweenen. De tranen der vergoodde voorvaderen zijn

dus in hooge mate levenskrachtig (Adriaui 2, 108).

De meeste volken hechten dan ook een geheimzinnige beteekeuis

aan regen met zonneschijn. Algemeen gelooven de Indonesiërs, dat

dan booze geesten rondwaren, zoodat het niet geraden is buitens-

huis te gaau (Zie o. m. Van Höevell ^ blz. 123).

De Javanen en Madoereezen beweren , dat geen tranen op een

stervende mogen vallen, opdat hierdoor de straf van dien persoon

niet vermeerdere ; omdat hij daardoor moeielijker zal kunnen sterven
;
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hij wordt als het ware vastgehoudeu door de toegevoegde zielestuf

iu de traueu. Dit is de reden vau de gewoonte der Javanen om

hun gezicht eerst goed af te vegen, vóórdat zij een lijk beruiken.

In nauw verband met het geloof in de kracht van tranen en

regen met zonneschijn, staat ook de beteekenis, welke natuurvolken

hechten aan dauw en ander uit de aarde voortkomend water. Dauw

schijnt min of meer beschouwd te worden als het zweet der aarde

,

en als zoodanig ook kracht te hebben. Zoo zegt men op Halmahera
^

dat satirs en andere geesten zich voeden met dauw. In het Tontem-

boansch is zweet ngelu^, dat hetzelfde woord is als het Toradja'sche

ngeru //speeksel.'/ Zoo heeft men in het Posso'sch rini //dauw/,

dat weer hetzelfde woord is als ini in die taal, dat //zweet" be-

teekent. In de Minahassische verhalen voedt de eerste mensch, die

uit het schuim der zee voorkomt, zich met dauw. Zielen van over-

ledenen worden ten langen laatste dauw. Ook op Bali kan de ziel

vau de verbrande lijken als dauw op aarde terugkeeren (Yan Eek,

200). De Niasser wendt bij verschillende aandoeningen dauw als

geneesmiddel aan; vooral de priesters maken er gebruik van. Uit

dit alles blijkt, hoe men aan dauw een geestelijke kracht toekent.

^

De bijzondere beteekenis, welke sommige volkeu aan druipsteen-

water hechten, blijkt o. m. hieruit, dat de Toracïjas van Midden-

Celebes gelooven, dat de zielen hunner dooden, na herhaaldelijk

gestorven te zijn, eindelijk in druipsteenwater overgaan. Druipsteen-

water wordt ook veel door de priesters in Toba gebruikt, bij het

vervaardigen van hunne geheimzinnige afweermiddelen (pagar). De

ingrediënten voor den pagar worden in dat water gekookt. Men

gebruikt hiertoe ook wel het water, dat zich in bamboe of in oude

boomstammen heeft verzameld.

Urine en faeces als zetels van zielestof.

Het gebruik, dat verschillende volken van urine en faeces maken,

bewijst mede ten duidelijkste, dat men zich in deze uitwerpselen

groote kracht denkt , zielestof van den persoon , van wien die uit-

werpselen afkomstig zijn. Vooral vau urine wordt veel gebruik

gemaakt als n>edicijn , omdat dit niet zoo walgelijk is als faeces.

1 De Javanen wasschen gaarne het hoofdhaar met dauw , opdat dit niet

spoedig grijs worde.

In de Molukken moeten volgens de mededeeling van den heer Baron van

Höevell verschillende medicijnen in dauw getrokken worden.
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Eeu Christeu leeraar op Midden -lava, die een grooten aanhang

had gekregen, werd beschuldigd zijne urine te verkoopeu, en uit

het onderzoek, dat naar aanleiding van deze beschuldiging is in-

gesteld , bleek hoe geneeskrachtig de urine van eeu heilig man voor

den Javaan is. Vooral tegen oogziekten en tering Averd dit middel

aangewend. Zelfs aan paarden en koeien dient men het toe om ze

krachtig te maken.

Eeu Kailiër weekt in geval van dysenterie een lapje in zijn

eigen urine, en legt dit op zijn buik.

Wanneer een Makassaar door den vergiftigen visch buutala
gestoken is, drinkt hij menschenurine als middel tegen de gevolgen

van dezen steek. Ook drinkt men op Zuid-Celebes wel elkanders urine

met het doel veel van elkander te houden. Op Nias vertelde men

mij , dat de daar wonende Boegmeezen de eilandbewoners met belezen

urine insmeerden om hen kogelvrij te maken.

In Anghola spreekt de dat u een vloek uit over de urine van

een persoon, dien hij ongelukkig wil maken. Als een middel tegen

veel en zwaar droomen wendt de Tobanees soms urine aan, waar-

mede hij zich het gelaat wascht. De Toheloreezen trachten soms een

weinig urine van hun vijand machtig te worden. Deze urine smeren

zij dan aan zijne vruchtboomeu , want dan zal de man dood gaan.

Vooral tegen kiespijn wordt urine aangewend. Wij constateeren

dit gebruik bij Dajaks en Madoereezen. Bij laatstgenoemden wrijft

men zich de pijnlijke plekken met urine in. Cholera-patiënteu

trachten zich dikwijls te genezen door het innemen van uriue van

doekoens.

De Galelareezen wenden urine aan tegen beten van vergiftige

dieren. Op Kisser urineert een jonkman op de urine van het meisje,

op wie hij het oog heeft, opdat zij op hem verlieve (Eiedel ^).

Veelvuldig zijn de verhalen in den Indischen Archipel, waarbij

dieren worden bezwangerd met menschen , doordat zij de urine van

een man hadden opgelekt; en ook planten of boomen, die van

menschen zwanger worden, omdat een man er tegen heeft ge-

urineerd. Wij zullen beneden nader kennis maken met deze ver-

halen , wanneer wij spreken over het nauwe verband , dat de

Indonesiër zich denkt tusschen mensch , dier en plant.

Dat ook faeces een deel bevatten van 's menschen zielestof , blijkt

uit de volgende gegeveus : Wanneer bij Makassaren en Boegmeezen

een soort spookhond de uitwerpselen van een mensch opeet, krijgt

zoo iemand dysenterie (Matthes ^ , 98).
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Bij Makassaren en Toradjas worden wonden bij dieren met hun

eigen faeces bestreken ; ook menschenfaeces wordt in sommige ge-

vallen aangewend.

De Karo-hatak zegt bevreesd te zijn, openlijk in bet veld zijne

groote behoefte te doen, opdat een ander misschien niet toovermiddelen

op zijne uitwerpselen strooie, en hij daardoor ziek wordt. Dezelfde

menschen geven aan eene vrouw, die eene zware bevalling heeft,

water te drinken, waarin faeces harer moeder zijn, om daardoor de

bevalling te bespoedigen.



II. WIJZEN, WAAROP DE MENSCH ZICH ZIELESTOF

TOEVOEGT.

Hebben wij uit het voorgaande gezien, dat, naar de voorstelling

van den Indonesiër, elk deel van het lichaam voorzien is van ziele-

stof, wij hebben tevens nu en dan gelegenheid gehad om op te

merken, dat aan deze onpersoonlijke zielestof nieuwe kracht kan

worden toegevoegd door zielestof van andere meuschen , van dieren

,

planten of steeneu; want wij hebben in de Inleiding reeds aangetoond,

dat naar de gedachten dezer volken de onpersoonlijke zielestof van

mensch, dier of plant niet specifiek van elkaar verschilt.

Wanneer men zich met zielestof wil versterken , moet datgene

,

waarvan de zielestof genomen wordt (indien dit niet een afscheidsel

is van het lichaam) gedood zijn : een mensch of dier moet gedood

zijn, een plant gehakt of gedood zijn, voedsel moet gekookt zijn,

een voorwerp moet gebroken, minstens gebruikt zijn. Dit is ook

het beginsel van alle offers.

Eten en drinken.

Ook het nemen van voedsel en het drinken is voor den Indonesiër

niet alleen een voldoen aan een lichamelijke behoefte, maar voor

hem ligt er in opgesloten , dat hij , door eten en drinken , aan zijn

eigen zielestof andere zielestof toevoegt. Het spreekt van zelf, dat

de natuurmensch zich hiervan geen rekenschap geeft , en de handeling

van eten en drinken nagenoeg werktuigelijk doet. Toch blijkt uit

verschillende zaken, dat hij zich nominaal bewust is zich de ziele-

stof van het gegeteue eigen te maken. Dit blijkt o. m. uit de spijzen

,

welke bij ziekte verboden zijn, zulks beteekent niet anders, dan dat

bij zekere ziekten zekere spijzen , welke door vorm , smaak en naam

niet geschikt worden geacht de verzwakte zielestof (daarom is men

ziek) te versterken , omdat de zielestof van die voedingsmiddelen

gelijk is aan het voorkomen en den naam van de zich open-

barende ziekte.
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Waimeer wij de spijzen eu draiikeu uagaaii, welke bij verschillende

volken onder zekere omstandigheden verboden zijn, dan zien wij,

dat sommige spijzen door empirie zijn verboden : nadat men in be-

paalde omstandigheden die spijzen had gebruikt, had men zich

daarna minder wel gevoeld , en daarom werden ze voortaan verboden.

Andere voedingsmiddelen werden verboden, omdat eene of andere

legende daaraan verbonden is, bijv. wanneer een zeker dier aan

een mensch diensten heeft bewezen, mogen de nakomelingen van dien

persoon die diersoort niet eten. Ook stelt men zichzelf wel eens

voor, dat de zielen van voorouders in een bepaald dier huizen, of

dat men van een dier afstamt, waarom de bewuste beesten dan door

het geheele geslacht niet mogen worden gegeten. Maar verreweg voor

het grootste deel berust het verbod om zekere spijzen te eten op de

voorstelli)ig , dat hiermede de zielestof van die spijs zich zal raede-

deelen aan de zielestof van den eter, waardoor deze denzelfdeu aard

krijgt als dien van het genuttigde voedsel.

üe voorbeelden hiervan liggen zóó voor het grijpen , dat wij slechts

enkele behoeven aan te halen. Zoo eten de mannen bij verschillende

Dajak-stammen geen hertenvleesch, omdat zij vreezen daardoor ook den

schuwen, hangen aard van het hert te krijgen. — Eveneens vinden

wij in Boeol en in de staatjes rondom de Boclit van Tomini het geloof,

dat het eten van witte buffels lepra of ichthyosis verwekt. Men mag

in Midden-Celehes bij vele ziekten geen melige, slappe vruchten

eten, als oebi, kladi, pompoen enz., omdat deze de zielestof van den

mensch nog meer van streek zouden brengen. Lieden , die last hebben

van podagra, mogen geen blimbing eten, omdat deze vrucht takule

heet, en zij dus de eigenschap heeft podagra (^kule) te verwekken.

De Galelareezen laten de kinderen, die aan frambosia Indica lijden,

katjaug en djagong eten, opdat de wonden, evenals deze vruchten,

spoedig zullen opensplijten, en genezen. — Op i^oeroé? mogen vrouwen

geen kippen en eieren
,
geen lever en nieren van het varken

,
geen

paling of een zekeren visch (in het Mal. ikan pare) eten. Het

nuttigen van deze spijzen zou de vrouw tot een kesan of heks

maken, die in staat is ziekte en ellende over haren medemensch te

brengen (Hendriks i.v. mulikemulik, 73). Van ditzelfde eiland vertelt

Eiedel (Riedel ^
, 21), dat een meisje vóór haar huwelijk geen oebi,

gierst en buideldierenvleesch mag eten. Eiedel vermeldt er de reden

niet bij ; waarschijnlijk zien deze verboden dingen op de huwelijks-

gemeenschap.

De Papoea s in Duitsch Nieuw-Guiiiea schrijven ieder sterfgeval
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toe aau eenige overtreding der gewoonten of aan hekserij. Toen nu zen-

deling Vetter zeide, dat kinderen zich niet aan eenige overtreding konden

hebbeu schuldig gemaakt en toch stierven, antwoordde men: '/eigent-

lich war es auf die Mutter abgesehen, das Kind hat aber deren

Milch getrunken und darait aucli die Krankheit übernommen//

(Vetter III , 11).

Later , wanueer wij over de zielestof van dieren en planten zullen

spreken, komen wij op deze zaak terug.

Dat men zich werkelijk bewust is, dat men zich met eten de

zielestof, de essence der spijs toeeigent, blijkt uit het bekende

Maleische verhaal van een sjeich, naast wiens huis een arme man

woonde. De arme man werd hoe langer hoe dikker, terwijl de

rijke er niet op vooruitging. Toen den sjeich dit verschil opviel,

en hij naar de reden er van vroeg, antwoordde de arme man, dat

hij niet anders at, dan den geur, het fijne, de zielestof van het

j
voedsel van den rijke, en deze niet anders kreeg dan de krachtelooze

materie. Het verhaal zegt dan , hoe de rijke den arme beboette

met een groote geldsom. De rechter wees den rijke zijn eisch toe,

maar toen deze de uitgetelde geldschijven bij zich wilde steken,

weerhield de rechter hem hiervan , zeggende, dat hij alleen den geur der

geldstukken mocht medeuemeu, en de materie aan den arme verbleef.

In de formules, waarmede in Toerateja (Zuid-Celebes) de rijst

wordt toegesproken , komt herhaaldelijk voor : //Gij zijt de veïsterker

van mijn ziel.' levensgeest// (Maan, 325).

Bij de Karo-hataks wordt de zielestof met rijst aangeduid. Van een

als kind gestorven mensch zegt men , dat hij slechts eene hand vol

rijst als levensduur had. Zij, die in de kracht van hun leven

sterven, hebben een bamboekokertje, zooals de wevers die gebruiken

voor hun spoel , met rijst gevuld , doch de onderste helft bevatte

slechts zemelen , zoodat zij op de helft gekomen , stierven.

Hoe de zielestof gegeten kan worden naar de voorstelling der

Indonesiërs, blijkt o.m. uit hetgeen dr. Jacobs van de ^^'i?// er* schrijft

:

//Verder eet een Atjeher niet, terwijl de schaduw van een ander

persoon op hem of op het eten valt (schaduw is een der verschijnings-

vormen van de persoonlijke zielestof) ; dit is niet beleefd , daar de

ander er mager door wordt, wijl men immers een deel van zijn

schaduw ook mee opeet// (Jacobs ^ I, 259). Zoo heet het van de

Galelareeze^i : /'Als eeuigen eten en men ook eet, achter hen staande,

heeft dit den invloed , alsof men hun eten opate , en worden zij niet

verzadigd/' (v. Baarda ', no. 44).
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Het bovenstaande doet ons zieu, dat de gedachte om zijne eigen

zielestof met die van zijnen medemensch te versterken , ten grondslag

moet liggen aan liet menscheneten , dat tot volle ontwikkeling is ge-

komen bij Bataks, sommige Dajakstammen en bij Papoea's. Maar bij

vele andere volkeu vindt men sporen er van in het drinken van bloed

,

het eten van hersens en andere deelen, of het drinken van palmvvijn,

waarin wat raspsel van een menschenschedel is. Bij vele volken walgt

men van deze dingen , en toch slikt men ze in , omdat men de over-

tuiging heeft, zijn zielestof hiermede te versterken, meerder te maken.

Zoo vertelt o. m. dr. Volz , de eeuige wetenschappelijke reiziger tot

uu toe , die den nog meuschenetendeu Batakstam der Pak Pak heeft

bezocht , dat de handpalmen , de wijsvinger en de kaken van het

slachtoffer gereserveerd blijven voor den hoofdman. Ook worden slanke

meuschen boven vette geprefereerd , omdat de slanke zielestof vlug

is, en vlugheid wenscht men (Volz, 473—475).

Onder de Dajaks van Serawak worden alleen handpalmen en lever

(zetel van zielestof) gegeten. De Tring-dajaks eten alleen de hand-

palmen, de kniestukken en hersenen; ook wordt een gedeelte van

de scalp of wat vleesch van het hoofd gegeten (Ling Eoth II, 222).

Sir James Brooke schrijft van de Dajaks van Serawak : //Sometimes

they tear off' a bit of the cheek skin and eat it as a charm to make

them fearless'/ (Ling Roth II, 145).

Bij de Oio Ngadjoe op Borneo bewaarde men eertijds den schedel

van een als stomme gestorven mensch. Wanneer dan iemand van

diefstal verdacht werd, werd een weinig van den schedel afgevijld;

dit werd met kleefrijst gemengd, en zóó moest dan de verdachte het eten.

Kon hij dit preparaat niet doorslikken , dan was hij schuldig. Dit zal

wel in verband staan met de meening, dat bij een stomme de keel

(en meestal de ooren) //verstopt" zijn. Dit verstoppende zou ook aan

den prop rijst dit vermogen geven.

Iemand , die men bij de Makassaren wenschte te vermoorden
,
gaf

men op de eene of andere wijze wat afschrapsel van de beenderen

van een vermoorde te eten, om dien persoon in den toestand te

brengen van vermoord te zullen worden.

De Galelareezen brachten de handen van verslagen vijanden mede.

Van de fijngehakte vingers werd een sausje gemaakt over de sagoe.

In hart en lever prikte men, zoodat bloed te voorschijn kwam; in

dit bloed sopte men zijn sagoe en at dit dan op. Aan de kinderen

gaf men stukjes van het hart geroosterd te eten. En dit alles moest

dienen om de gebruikers er van dapper te maken.
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Op Tanimher eten oude mauueu gedroogd meuschenvleescli als

stimuleereud middel (Riedel ^
, 279). De aanvoerder eet een stukje van

de punt van de tong eens verslagen vijands om moedig te zijn

(Riedel ' 299). Van Babar vinden wij vermeld, dat de hersenen van

een verslagen vijand met palmwijn vermengd worden opgeslurpt

(Riedel '
, 349), en van Wetter lezen wij : //Van de gesnelde koppen

wordt het vleesch genuttigd of het bloed gedronken" (Riedel ^
, 44-5).

De Toheloreezen op Halmahera sneden hun verslagen vijanden open,

en namen een stukje van long, gal of hart, dat zij in hun hoofddoek

met zich droegen. Zij deden zulks om dapper en sterk te worden.

Bij de offerfeesten van de Kailiërs op Midden-Celebes krijgt de

patiënt palmwijn te drinken, waarin een stukje menschenscalp ; soms

ook water, waarin stukjes van een ouden menschenschedel zijn gelegd.

Al dit eten van deelen yan het menschelijk lichaam had ten doel

moedig en sterk te worden , m. a. w. zijne zielestof te vermeerderen.

Handpalmen at men om sterke handen , kniestukken om sterke knieën

te krijgen ; lever en stukken van het hoofd om zijn gansche zielestof

te versterken. Wanneer de Toradja's uit den oorlog terugkeeren

,

wordt een hond geslacht ; deze wordt niet gegeten ; vroeger echter

deed men dit hoogstwaarschijnlijk wel (sommige Toradja-stammen

doen het nog). Een hond is moedig , zijne zielestof is moedig ; voegt

men deze door eten bij zijn eigen zielestof, dan wordt men moedig.

Analoge gevallen vinden wij in de Molukken. Van Boeroe: //Men

gebruikte destijds ook het hart van honden, om moedig en vlug

te zijn'/ (Riedel ^, 10). Op Ceram wordt na het feest voor de terug-

komst der koppensnellers het gepofte hart van een hond gegeten

(Riedel '
, 118). Op de Aroe-eiL: //Om in den krijg vlug te zijn

gebruiken verscheidene stammen hondenvleesch// (Riedel *
, 262). Dit

wordt ook van Babar verteld (Riedel '
, 345). Op Leti , Moa en Lal'oo-

draagt de aanvoerder in den krijg den naam van asu aman,
//vader hond//, zijn medeaanvoerder asu rekreke, //hondenhelper//

(Riedel i
, 388). Zoo ook op Kisser (Riedel i

, 424). Ook in het Zuiden

van Nias eet men hondenvleesch om dapper te worden; Daar eet

men om dezelfde reden ook het nekvleesch van verslagen vijanden.

Ook het dieet, dat aan eene zwangere vrouw en haren echtgenoot

is opgelegd , wijst op het nauwe verband , dat men zich denkt tusschen

den aard van het voedsel, dat men tot zich neemt, en den aard

van het nog ongeboren wicht. Wij moeten bij dit gedeelte echter

wel in acht nemen , dat menig voedingsmiddel onder bepaalde om-
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standigheden niet mag gegeten worden, eenvoudig als eene symbo-

lische handeling. Zoo zullen de Toradjas gedurende den rijstoogst

geen olieachtige, gladde voedingsmiddelen eten (kokos, slijmerige

groenten enz.), omdat men vreest, dat door deze gladdigheid de

zielestof van de nog te veld staande rijst zal wegglijden (wegglippen).

Deze sympathetische handeling staat slechts in verwijderd verband

met de voorstellingen aangaande de zielestof. Dit is hetzelfde ver-

schijnsel , als wanneer wij het lichaam achteruit bewegen , indien

wij een kind boven aan eene trap zien staan en denken, dat het

zal vallen.

Geheel anders is het bij het verbieden van verschillende spijzen
|

voor zwangere vrouwen. Daarbij overweegt men zekerlijk, dat de "

zielestof van het genuttigde voedsel geheel of gedeeltelijk overgaat

op de zielestof van het kind , en dit in zijn lichaam de eigenschappen

of den vorm van dat voedsel zal overnemen. Zoo mag op Java de

zwangere vrouw niets eten, wat //panas// (warm) is, zooals honig,

geiten vleesch , doerian , sëmbilaug (soort visch) , omdat anders het

kind ook //warm//, d. i. ongezond zal zijn. Op Savoe mag de zwangere

vrouw niets, dat bijtend (scherp) van smaak is, eten, opdat het

kind geen splijtende of schilferende -huid zal krijgen. Onder de

Tontemhoan in de Minahassa mag de zwangere vrouw geen zwarte,

aangebakken rijstkorst uit de pan eten , want anders zal die zwarte

korstige eigenschap op het kind overgaan, en zich openbaren in een

dikke wondenkorst op het hoofd. Zij mag geen fokki fokki (soort

groente) eten, omdat de navel van het kind dan denzelfden uit-

puilenden vorm zal krijgen als deze vrucht; eveneens geen kom-

kommer en andere vruchten van kruipplanten , anders zal de navel-

streng van het kind bij zijne geboorte om zijn hals gestrengeld

zitten. Bij verschillende volken bestaat ook het geloof, dat eene

zwangere vrouw van tweelingen verlost zal worden , wanneer zij aan

elkaar gegroeide pisang eet (zie o. m. Van ïïoëvell •''

, 120).

Nog vele andere voorbeelden zouden zijn aan te halen, maar de

hier medegedeelde zijn voldoende, daar een nadere uitwerking en verge-

lijking van deze verbodsbepalingen niet tot ons onderwerp behooren.

Bloed drinken en aanstrijken met bloed.

Toen wij boven gesproken hebben over het eten van deelen van

het menschelijk lichaam , ten einde hierdoor zijne zielestof te ver-

meerderen of te versterken, hebben wij met opzet het drinken van
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bloed daarbij niet opgenoemd , wijl deze gewoonte belangrijk genoeg

is om afzonderlijk behandeld te worden. Waar wij vroeger hebben

gezien, dat het bloed zulk een voorname zetel van zielestof is, kan

het ons niet verwonderen, dat in den Indischen Archipel het drinken

van bloed voorkomt, om de zielestof te vermeerdereu.

Wij hebben hiervan ook onder de Makassaren eenige voorbeelden

kunnen verzamelen. Het bloed van een verslagene werd (en wordt?)

gedronken; de bebloede kris werd boven een kom gehouden, en met

water overgoten ; dit met bloed vermengde water werd door den

moordenaar gedronken , naar men zeide , opdat de ziel van den ver-

slagene, of de geheime vergiften van diens verwanten hem geen

kwaad zouden doen ; ook opdat hij vlug eu sterk zou worden. Herten-

bloed wordt door jagers veel gedronken met of zonder palmwijn

;

waarschijnlijk deed men dit om even vlug te worden als een hert.

De hoofdlieden der Turadjas drinken in den oorlog steeds een

weinig bloed van den verslagen vijand om dapper eu sterk te worden.

In eene mijner aanteekeningen aangaande Goro7itaIo vind ik : het

bloed van menschen kan een zieke beter en sterker maken, maar

dit kan alleen geschieden bij menschen , die den coitus nog niet

hebben uitgeoefend.

Het fosso mengellur in de Minahassa //is de fosso van het bloed

drinken om moed te geven aan degenen , die nog door ziekte zijn

ter neer gedrukt// (Graaflland I, 222). Van Ambon vertelt Riedel: //de

strijders drinken het bloed der vijanden om in den vervolge moedig

te zijn// (Riedel *, 52; verslagen vijauden zijn perse moedig,

redeneert men ; want iemand , die niet moedig is , laat zich niet

verslaan, maar loopt weg).

Bij de Toheloreezen drinkt de priester in sommige gevalleu tijdens

den geestendans bloed van eene witte of zwarte kip. Ook wrijft

men wel kippenbloed in iemands oogen om deze te genezen. Het

bloed , dat aan het zwaard kleefde na het verslaan van een vijand

,

werd afgelikt om dapper te worden.

De Kailiërs, ofschoon Mohammedanen, geven aan een zieke wel

eens kippenbloed te drinken.

Had in Toha iemand eene levensgevaarlijke wond gekregen , dan

zoog een der verwanten er aan ; men zeide dit te doen uit liefde

,

omdat de persoon in kwestie toch zou moeten sterven ; het oogmerk

zal echter wel zijn geweest, om zich met het bloed de zielestof

van den stervende toe te eigenen.

Eene andere reden , waarom bloed wordt gedronken , is om de
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zielestof van twee personen tot één te maken ; dit geschiedt bij het

sluiten van de zoogenaamde bloedvriendschap. In dit opzicht zijn

de Dajaks het sterkst. Van de Oio Ngadjoe beschrijft Hardeland ons

dit gebruik. Zoo geeft hij onder daha (Hardeland ', 85) een zin :

'/wij beiden zijn bloedvrienden (d. i. hebben eikaars bloed gedronken

tot zegel van onze vriendschap)'/, en deze gewoonte beschrijft hij

dan onder hatundi (Hardeland ', 171): //Hatundi daha,

elkanders bloed eten. Hierdoor wordt onder de Dajaks de nauwste

vriendschap gesloten ; men beschouwt elkaar dan als bloedverwanten.

Ook bezegelt dit bloedeten dikwijls plaats gehad hebbende ver-

giffenis. Bij deze ceremonie wordt van ieder der partijen een bloed-

druppel uit den schouder genomen, die met palmwijn vermengd

gedronken wordt". Bij de Oio Boesoeti geschiedt het sluiten van

bloedvriendschap door elkaar een weinig bloed uit den vinger te

zuigen. Degene, die iets doet in strijd met deze bloedvriendschap,

zal spoedig sterven.

Dalton werd broeder van Selgie, een hoofd ouder de Bajahs van

Seraioak, op de volgende wijze: Boven het graf van den vader van

het hoofd werd eene stelling gemaakt, waarop beide mannen klom-

men ; een priester tapte een kommetje vol bloed uit Selgie's arm

,

en een ander kommetje vol uit Dalton's arm. Zij dronken elkanders

bloed ; toen werd het kommetje nog eens gevuld met beider bloed,

gemengd , en dit dronken zij ieder voor de helft op (Dalton in

Ling Eoth II, 205—206). Burns vertelt, dat bij het sluiten van

een broederschap, het bloed van beide partijen met wat tabak werd

vermengd, dat toen door hen beiden werd gerookt (Ling Roth II,

206—207 ; het maken van de wond om daaruit het bloed af te

tappen, geschiedde in beide gevallen met een scherpen bamboe-

splinter).

Verder vinden wij dit sluiten van bloedvriendschap vermeld van

Ambon : //Jongelingen drinkeu elkanders bloed met sagero gemengd

,

uit een kalapadop, als bewijs van innige verknochtheid" (Riedel ',

41); van Serang en Gorong (o. c. 153); van Tanimbar en Seranglao

(o. c. 284); van Timor (Grijzen, 60; ook twee gelieven drinken

elkanders bloed bij hun huwelijk). In Silindoeng op Sumatra maakte

de priester bij twee personen, die een vriendschapsverbond wilden

sluiten, een wondje, waarna het bloed van den een op de wond van den

ander werd gesmeerd. Ook in Anghola was het de gewoonte om,

vóórdat men ten strijde trok, van elkanders bloed, in water ge-

stort, te drinken. Men stak wierook daarbij aan, opdat met dien
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rook de woorden vau den eed van vriendschap tot de goden zouden

opstijgen.

Wanneer de Dajahs een kind adopteeren, heeft ook het bloed-

drinken plaats, ten einde de personen nader aan elkander te ver-

binden. //Die A^option geschieht, nachdera man tuchtig gegessen

uud getrunken hat, dadurch das von beiden Personen etwas Blut

auf Sipa, Sirihkausel gethan und also gegessen wird ; das Blut wird

von den Mannern, welche adoptiren und von allen zu adoptirenden

von der linken Schulter, von adoptirenden Frauen aus der linken

Brust genommen.// Schouder en borst zijn symbolisch: de man heeft

het aangenomen kind als zijn eigen op den schouder genomen, en

de vrouw heeft het aangenomen kind als haar eigen gezoogd

{Hardeland 1
, i. v. ambai, blz. 6).

Dezelfde gedachte: //één van zin// door elkanders zielestof in bloed

te vermengen, ligt ook in het drinken van elkanders bloed bij het

sluiten van vrede , van een verbond , of bij het afleggen vau een

eed. Dit gebruik vinden wij vermeld van Seram^ Watoebela, Ta-

nimhar en Timorlao, Babar (op deze eilanden wordt in een gebed

na de plechtigheid uitgedrukt, dat de aldus verbondenen één zijn

geworden van lichaam — dus ook één van zielestof), op Kisser

^

Wetter (Riedel '
, 128, 198, 283, 342, 396, 425 en 446) en onder

de Oio Ngadjoe (Hardelaud ^, i. v, hatundi, 171).

Dat het bestrijken met bloed beteekeut zielestof aan het bestre-

kene toevoegen , was ook bij de Germanen bekend. Wij herinneren

hier aan het oude Germaansche sprookje van den trouwen Johannes,

ons door Grimm meegedeeld. De trouwe dienstknecht Johannes werd

om zijne trouw in steen veranderd, maar later werd hij weer levend,

doordat men hem bestreek met het bloed van twee geslachte konings-

kinderen. Dergelijke verhalen van gestorven lieden, die weder

levend werden gemaakt door het bestrijken met bloed, heb ik ook

onder de Bajaks gevonden. Bij hen vooral speelt het bestrijken met

bloed een groote rol. Dit heet daar saki; het heeft bijvoorbeeld

plaats als slotscène van het hirek, eene plechtigheid, waarbij de

verdwenen zielestof van een zieke door den priester wordt terugge-

bracht (Hardeland ' , i. v, hirek, 193). Het mënj aki of bestrijken met

bloed heeft bijv. plaats bij een huwelijk. Bruid en bruigom houden

daarbij de sa wang vast, de Dracaena terminalis, eene voor de

Malayo-Polynesische volken heilige plant, waarover wij het noodige
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zullen, zeggen , wanneer wij spreken over de zielestof van planten.

Eerst worden hunne voeten met bloed besmeerd , waarbij men onge-

veer zegt: //als ge op den grond gaat, moge het dan op geluksgrond

zijn, en als ge over een brug gaat, moge het dan een sterke brug

zijn.'/ Daarna besmeert men de knieën; en zegt ongeveer: "dat de

knieën vast mogen zijn , en niet verkeerd gaan// ; dan de ribben

:

'/mogen ze aan de booze praatjes weerstand bieden// ; dan de elle-

bogen : "dat ge alle ongeluk en smart met den linker elleboog af-

stooten , en alle geluk en rijkdom met den rechter elleboog aantrekken

moogt" ; dan de polsen : //met den rechter zal men alle goed aan-

trekken, en met den linker alle kwaad afstooten// ; vervolgens het

voorhoofd, waarbij de wensch wordt uitgesproken, dat het jonge

paar veel geluk en winst mag hebben ; bij het hoofd : //moogt ge als

hoofd in huis of ergens in het land regeeren//; ten slotte wordt nog

het hoofdhaar met bloed besmeerd, waarbij de wensch wordt geuit,

dat alle ongeluk aan het echtpaar voorbij moge gaan.

Wanneer twee lieden een geschil hebben bijgelegd , smeren zij

eikaars voorhoofd en borst met wat varkensbloed in ; offeranden

voor de geesten worden met een weinig bloed bestreken. Heeft men

het slecht voorspellende geluid van den vogel pantis gehoord, dan

brengt men een offer van een gebraden hoen , welks bloed men er

naast plaatst; ongeveer een uur laat men dit offer zoo staan, waarna

men zich met dat bloed besmeert. Wanneer iemand hoofd wordt,

maakt hij een feest, waarbij hij met bloed wordt bestreken; hij

gelooft hiermede sterk te worden voor het zware ambt. Hij zegt

:

Gelijk de planten met water besproeid worden, zoo moet ik ook

met bloed gesterkt worden (verg. ook Hardeland ' op saki, 491,

en pantis, 416).

Toen wij over bloed als zetel van zielestof spraken, hebben wij

reeds tal van voorbeelden aangehaald , dat men voorwerpen met

bloed bestrijkt, om hun zielestof toe te voegen, om hen levend

te maken.

Ook van de Dajaks van Serawak lezen wij , dat zij personen , huizen

en te veld staande rijst met bloed van het offerdier besmeren.

Archdeacon Perhara , die dit mededeelt, zegt er van: //the persons,

I imagine , to atone for some infringement of pemali , the paddy

,

to make it grow" (Archd. Perham in Ling Roth I, 190).

Kraeng lolo van Binamoe , een der regenten van Zuid-Celehes

beloofde , dat wanneer zekere heer E. , die algemeen gezien was in

dat land, assistent-resident van Bonthain zou worden, hij een buffel
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zou slachten, eu met dieus bloed de voeten van bedoelden heer zou

insmeren. Toen de heer E. werkelijk die betrekking kreeg, heeft

de regent ook zijne belofte gestand gedaan.

Op Java bestaat nog het geloof, dat wanneer een kind geboren

wordt op Djoemaat legi of Sëlasa kliwon, het uitgestorte bloed van

de kraamvrouw bijzondere heelkracht heeft. Menschen met wonden

aan de voeten gaan dan in dat bloed staan , en gelooveu hierdoor

spoedig genezen te zijn.

Bespuwen.

Eeue andere wijze om zielestof toe te voegen aan het menschelijk

lichaam is het bespuwen , eene gewoonte , welke bij alle volken in

den Archipel bestaat. Boven hebben wij reeds gezien, dat, naar de

voorstelling der Indonesiërs, speeksel eene groote mate van zielestof

bevat, welke op deze wijze wordt toegevoegd aan eenig deel van

het lichaam , hetwelk door pijn of een onaangenaam gevoel te

kennen geeft, dat aan zijne kracht iets ontbreekt. Het speeksel is

bij dit spuwen hoofdzaak; de kracht er van wordt meestal ver-

meerderd door het kauwen van beteluoot, eene vrucht, die in hooge

achting staat bij de Indonesiërs niet alleen om het gebruik , dat

men er van maakt, maar ook om de geheimzinnige wijze, waarop

uit die noot zich een boom ontwikkelt. Later zullen wij ge-

legenheid hebbeu te zien, hoe om dezelfde reden aan het ei en

aan de kokosnoot eene groote mate van zielestof wordt toegekend.

Dikwijls kauwt men ook een of ander kruid of een wortel, om

deze, met speeksel vermengd, op de pijnlijke plek te appliceeren.

De algemeene gewoonte van het bespuwen behoeven wij niet bij

ieder volk in den Archipel aan te wijzen. Alleen willen wij enkele

bijzonderheden mededeelen, welke duidelijk wijzen op het doel van

dit bespuwen : het vermeerderen van zielestof bij den mensch.

Bij de Dajaks van Seraivak laat men dit spuwen bij voorkeur

doen door iemand , die ondersteld wordt gelukkig te zijn , d. i. die

bewijst een krachtige zielestof te hebben. Kleine kinderen worden

dagelijks door hunne moeders bespuwd met het uitgesproken doel

om hun groei te bevorderen (Archdeacon Perham in Ling Uoth I,

272). De Oio Boesoen wrijven een pijnlijke plek op hun lichaam

met hun eigen speeksel in, om de pijn weg te nemen. Zoo lezen

wij verder van de Oio Ngadjoe, dat tot het genezen van eene wond
de tooverdokter eenige droppels speeksel achter uit de keel dringt,



61

en ze met de woorden //dit is het speeksel des profeten// op de wond

laat vallen, waarop hij dan driemaal blaast (Hardeland '
, i. v.

tawar, 589). De Dajak //kauwt grassen en bloembladeren en spuwt

het gekauwde aan kleine kindere op het hoofd; dë grootere kinderen

jyrijft men er de vingers mee in ; dit moet dienen om hen vlug te

maken in het vervaardigen van vlechtwerk// (Hardeland '
, i. v.

kflrohai, 242).

//When a Dyak (in Serawak) hears a good bird on his way to

see a sick friend , he will sit down , and chew some betel-nut , siriJi

leaf, lime, tobacco and gambier for his own refreshment, and then

chew a little more and wrap it in a leaf and take it to his friend,

and if the sick man can only eat , it will materially help the cure

;

for does it not contain the voice of the bird , a mystic elixir of

life from the unseeu world?// (Ling Roth I, 195). Op eene andere

plaats lezen wij van diezelfde Dajaks : //They brought portions of

cooked rice on leaves, and begged the Englishmen to spit into

them. After which they ate them up, thinking they should be the

better for it// (Chalmers in Ling Roth I, 241).

In de Soerabaja-courant van 23 Juli 1904 wordt verteld van

een als heilig beschouwd persoou , die in Padatig rondliep. O. m.

wordt van hem verteld, dat zijn speeksel als buitengewoon krachtig

wordt beschouwd. Daarom kan deze wonderdoener een Maleier ge-

rust in het aangezicht spuwen, zonder dat men boos op hem wordt.

Zulke heiligen heeft Indië dikwijls opgeleverd. Wanneer bij de

Karo-bataks een kind iu den slaap schreeuwt , spuwt men zich in de

hand, en wrijft het kind met dat speeksel over het gelaat; het

schreeuwt, zegt men, omdat het verkeerd ziet; door het speeksel

komt het verkeerde gezichtsvermogen weer in orde. Op Nias smeert

een priester eene wond in met zijn speeksel, om haar te genezen.

Soms doet men zulks ook wel zelf bij brandwonden. Door middel

van dit bespuwen van een kranke, wichelt men ook wel eens. Het

speeksel wordt dan vermengd met betel, kokos en saranga, door het

samen te kauwen. Wordt nu het speeksel , dat men op den zieke

heeft gespuwd, helder rood, dan zal de zieke beter worden; wordt

het zeer donker rood (zwart), dan moet de patiënt sterven.

Bij verschillende volken als Toradjas, Kailiërs, Toheloreezen
^

Toha-hataks , Ka/ro-bataks smeert men het been met speeksel in , wanneer

dit slaapt, om zoodoende het vermeende gebrek aan zielestof aan te

vullen.

//Heeft zoo'n dokter (doekoen)// , zoo lezen wij van de Madoereezen^
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'/het geluk, dat de patieut, in weerwil van zijn cureeren toch beter

wordt , dan is zijn roem gevestigd , en blijft een extra belooning niet

uit". Deze belooning nu draagt den typischen naam van mabali

tjopa, of //vergoeding van het speeksel", dat de doekoen heeft

aangewend om den zieke te herstellen (Geillustreerd Zeudingsblad

,

1906, 11).

In eene Javaansche overlevering wordt Adipati (de wali Soeuaii)

Tëmbajat van eene kwaal genezen door den wali Soeuaii Bonang.

De laatste kauwde namelijk een sirihpruim uit, en liet deze den

zieke inslikken. Nauwelijks was dit gedaan , of de zieke bespeurde

eene grondige genezing van zijne kwaal (Winter, 438).

Op Java vooral wordt het speeksel nog zeer veel als geneesmiddel

aangewend. Wanneer bijv. kind spruw heeft, moet een herders-

jongen in de keel van dat kind spuwen, want zulk een jongen heeft

eene sterke zielestof, omdat hij bij weer en wind in het veld is,

zonder ziek te worden. Een doekoeu likt eene wond om die te ge-

nezen. Dikwijls likken de ouders het oogvuil van de oogen hunner

kindereu af; dit doet men om de oogen sterk te maken. Wanneer

men door een slang is gebeten, wrijft men de wond met sirihspeeksel

in , waarbij men zegt : //hoe vergiftig uw vergif ook zij , mijn vergif

is nog vergiftiger". Een weggeworpen tabakspruim van een regent

kauwt men, en men slikt het speeksel in om regent te worden. Een, die

slecht ter tale is, vraagt aan iemand, die welsprekend is, om hem

in den mond te spuwen; dit speeksel slikt hij in, en hoopt dan

dezelfde vaardigheid in het spreken te krijgen als de ander. Heeft

men een doorn in het vleesch gekregen, en is het gelukt, dien uit

de woud te verwijderen, dan kauwt men dien doorn en legt hem

daarna fijn gekauwd op de wond.

Behalve met de bedoeling om zielestof aan een of ander deel van

het lichaam toe te voegen , bespuwen dé Indonesiërs ook het lichaam

om een of ander, dat verkeerd is, uit het lichaam te verdrijven. Dit

gebruik kcmt algemeen in den Archipel voor. Daartoe worden ge-

woonlijk doorns, uien, Spaansche peper en andere scherpe ingrediën-

ten gekauwd , en op de zieke plek gespuwd , opdat door de scherpte

dier middelen het booze worde uitgedreven.

Beblazen.

De adem is een van de wijzen, waarop de zielestof zich uit, of

liever nog, iu tegenstelling van de deelen des lichaams, welke ziele-
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stof bevatten , is de adem zelf zielestof. Want immers , indien de

mensch gestorven is, d.i. indien zijn zielestof is heengegaan, ademt

hij niet meer. Bij de Makassaren is pamai, '/gemoed'/, dus zetel

van zielestof, afgeleid van ai //adem// (mai = ademen). Zoo is badi

pamai '/vriendelijk//, en kodi pamai //slecht van gemoed//. Na-

kana pamaiua is lett. //zijn gemoed, plaats van adem, zeide//

;

d. i. //hij zeide bij zichzelf//. ^

Door blazen nu tracht een gezond mensch van zijn eigen zielestof

aan een kranke toe te voegen. Bij verschillende volken in den Archipel

nam ik het waar, dat stervenden in ooreu en oogen werden gebla-

zen om den dood verre te houden.

Om de bevalling gemakkelijk te maken, blaast de Atjeher op het

voorhoofd van zijne vrouw; niet om, zooals dr. Jacobs zegt, den

boozen geest, die bezit van de vrouw zou hebben genomen, uit te

drijven, maar om hetzij de vrouw, hetzij het kind, nieuwe kracht

toe te voeren, opdat dit spoedig geboren worde.

Wanneer iemand flauw valt, d.i. wanneer de zielestof iemand

plotseling heeft verlaten , is meestal het eerste , wat de Indonesiër

doet, den bezwijmde in de ooren blazen. Ook water wordt ge-

wijd , doordat een priester of heilig persoon dit beblaast (zie

o. m. van Eerde '
, 480). Dooven denkt men te cureeren door hun

in de ooren te blazen; zoo worden ook jongens, die besneden zullen

worden , dikwijls vooraf door den vader op het hoofd geblazen om hen

sterk te maken.

In Angkola blaast de vader , die op reist gaat , in de vuistjes en

op de gewrichten der ledematen zijner kinderen , opdat zij niet te

veel naar hem zullen verlangen.

Aanraken, bekloppen.

Maar het is niet steeds een vereischte, dat men iets moet eten

of drinken om zijne zielestof te versterken , te vermeerderen of te

bevestigen; het is ook niet altijd noodig, dat men wordt ingesmeerd

met bloed of met speeksel ; eene bloote aanraking , beklopping met

een of ander doet reeds de zielestof van dat voorwerp op dien

persoon overgaan. Meestal wordt dat voorwerp dan in aanraking

gebracht met het hoofd ; maar ook een of ander pijnlijk lichaams-

^ Alleen onder de Galelareezen op Halmahera heb ik er een voorbeeld van

gevonden, dat men van iemand in den slaap een weinig adem opvangt, ten

einde daarmede tooverij te bedrijven en dien persoon ongelukkig te maken.
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deel kau met eenig voorwerp wordeu beklopt, met het doel de

zielestof er van op het lichaam te doen overgaan. Op deze wijze

brengt men bijvoorbeeld de zielestof van ijzer en zeer levenskrachtige

planten op den mensch over; hiervan zullen wij echter voorbeelden

mededeelen, wanneer wij spreken over de zielestof van dieren,

planten en voorwerpen. Om niet in herhaling te komen deeleu wij

hier alleen mede, hoe de zielestof van personen door aanraking op

andere menschen overgaat.

Vele personen, en onder hen voornamelijk zendelingen, wien ik

er naar vroeg, deelden mij mede, dat inlanders er zeer op gesteld

zijn , dat hunne kinderen door hen worden aangeraakt ; zij ver-

wachten hiervan voor hen lichamelijken voorspoed en geluk. Zoo

had zendeling de Blinde van Bandoeng eens een kind genezen ; de

vader van het kind nam toen den wandelstok, welken de zendeling

in de hand had , en drukte de knop er van tegen een wrat van

zijn zoontje, in de hoop dezen daarmede te genezen. Bij Moham-

medaan geworden volken vraagt men aan hadji's om zieken aan te

raken, in de stellige overtuiging, dat dezen daardoor zullen herstellen.

Toen Purness een Foenan-^OT^ bezocht in het Serawaksche (hij

was de eerste Europeaan, die daar kwam), waren de menschen hoogst

verbaasd over alles, wat men aan en van hem zag. Men zag hem

blijkbaar aan voor den geest van een der voorouders. Toen brachten

moeders hunne kinderen tot hem , en drongen ze naar hem toe , niet

alleen om hem te zien en aan te raken , maar vooral om door hem

aangeraakt te worden (Furness, 17-i).

Meer dergelijke trekken vinden wij van de Bajaks opgeteekend.

Zoo schrijft Denison van een feest, dat hij bijwoonde:- //The head

men with their wives and children then approached on takiug my

right hand between both of theirs, drew it towards them, as if

trying to draw off a glove, or as if thev hoped to extract some

essence from it ; a m b i 1 s ij u k d i n g i n is I believe the terra the

Dyaks apply to this custom, which is very common among them//

(Ling Roth I, 245). — Zoo ook vertelt Chalmers : //This done,

many took our hands in theirs, and apparently tried to squeeze

out the essence, which they rubbed over their bodies, and others

again brought their little children for us to touch them// (Ling

Roth I, 2-48). — Elders werd een kuiken over het gelaat van een

ziek kind gestreken; en daarna werd het hoen gedood, en wegge-

worpen in de richting van de ondergaande zon; het zwaard, met het

bloed er aan, werd boven het kind gehouden (Ling Eoth I, 261, noot 3).
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Op Java moet bij eene bevalliug de doekoen de eerste zijn , die

het kind aanraakt, en in de armen neemt. Wanneer een kind geboren

wordt gedurende een gamëlanvoorstelling, wordt; bet kind naar den

dalang (den vertoonder van bet wajangspel, een min of meer gewijd

persoon) gebraebt, die het een naam geeft: het heet dan het kind

van den dalaug te zijn, totdat het groot is geworden.

Voorts wijs ik bier op het geloof, dat ik bij eenige volken vond

,

dat, indien iemand door aanraking met een met huidziekte behebt

mensch, diezelfde huidziekte krijgt, men gelooft, dat de oorspron-

kelijke zieke van zijn ongemak genezen zal, omdat de ander die

door de aanraking heeft overgenomen.

Ook vinden wij bij vele volken in den Archipel de gewoonte,

dat een of ander offer door al de deelnemers moet worden aangeraakt,

opdat er iets van hen op het offer moge overgaan.

De gewoonten bij het koppensnellen leeren ons, dat de zielestof

van een verslagen mensch op levenden wordt overgebracht, door dezen

met het hoofd van den verslagene te bekloppen. Bij de Toradjas

zijn verschillende offerplechtigheden waarbij zulks geschiedt, en wel

met de uitgesproken bedoeling, dat zij gezond mogen blijven. Ook

bij het groote doodenfeest, waarbij de beenderen der afgestorvenen

worden opgegraven , worden de deelnemers 7 maal met een der doods-

hoofden op de kruin geklopt.



III. DE PERSOONLIJKE ZIELESTOF IN DEN MENSCH.

Aard van de persoonlijke zielestof.

Naast de onpersoonlijke zielestof in den mensch, waarvan wij

boven een eu ander hebben bijgebracht , treffen wij bij de Indonesiërs

eene voorstelling aan, waaruit blijkt, dat de zielestof des menscheu

ook eenig persoonlijk karakter heeft. Deze voorstelling hangt nauw

samen met de omstandigheden, waarin het volk zich bevindt. Daar

^

waar de enkele mensch zich meer heeft losgemaakt uit het commu-

nistisch stamverband, waar de mensch zich dus niet zoo volkomen

meer voelt als een deel van het geheel, maar zich meer bewust is

geworden van zijn individueel bestaan , stelt men zich ook zijne

zielestof meer als persoon voor. Deze persoonlijkheid blijkt reeds uit

den naam, waarmede sommige volken hun zielestof aanduiden, als

tauoana //meuschje// bij de Toradja's, //medgezel'/, '/tweede ik'/

^

en dergelijke (zie de Inleiding).

De Indonesiër stelt zich de zielestof des menscheu dan ook voor

in de gedaante van haren eigenaar , soms zeer verkleind. Zij is het

(zooals wij ook reeds bij de onpersoonlijke zielestof hebben gezien),

die het lichaam doet leven , waardoor de mensch deukt eu werkt.

Dit zal ons uit het vervolg telkens blijken, wanneer wij de ver-

schijnselen, die zich bij de zielestof voordoen, beschrijven. Die ziele-

stof is zeer los aan het lichaam verbonden. Elk oogeublik kan zij

zich van haren eigenaar verwijderen. Bij sommige volkeu is men

zelfs zoo ver gegaau met te zeggen , dat de zielestof een geheel

afzonderlijk bestaan voert.

Zoo lezen wij van de Toba-hataks : "De ziel voert een afzonderlijk

bestaan naast den mensch; ze is min of meer een wezen op zichzelf;

ze is niet hetzelfde als de persoonlijkheid, want de mensch kan zijne

ziel smeeken, haar verwijten doen, haar vloeken" (Warneck ^, 8).

Van de Karo-bataks weten Avij , dat zij hunne zielestof naar huis

terugroepen, niet naar den persoon, bij wien ze behoort; en aan het

schudden van het huis bemerkt men, dat zij teruggekomen is. I&
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de mensch iu huis, dan is zijne zielestof er onder. Gaat de meusch

ergens heen, dan volgt zijn zielestof hem op de hielen. De ziele-

stof kan zelfs vijandig gezind zijn tegen haren bezitter en zijne moeder,

en hem zelfs dooden door hem den adem uit zijn lichaam te halen.

Zoo ook in het Toba'sche, blijkens de uitdrukking: //Uw zielestof

zij uw vijand// (mededeeling van M, Joustra). Wij hebben hier

ongetwijfeld de plastische uitdrukking van eenen zielstoestand , waarbij

de mensch ontevreden, boos op zichzelf is. waarin hij wanhopig

is, een toestand, die hem tot zelfmoord kan brengen.

Die zielestof verwijdert zich gemakkelijk van het lichaam, en

daarom is de Karo-hatak er op bedacht om een voorwerp te koopen

,

dat zijne zielestof gaarne heeft; van zulk een geliefd voorwerp zal

zij zich niet zoo gemakkelijk verwijderen. Welk dit voorwerp is,

wordt hem door den priester gezegd, en al is dit nog zoo duur,

hij zal het koopen (Westenberg , 230).

De Minangkahauer zegt, dat de soemangè* een wezen is, //dat

met bewustheid handelt , dat een wil- , een denk- , een gevoelsvermogen

bezit, en wiens bestaan van het lichaam geheel onafhankelijk is.

Terwijl haar aanwezig zijn aan het lichaam kracht, aan de be-

wegingen levendigheid , aan het oog gloed en leven , en aan het

gelaat kleur en uitdrukking geeft, verdwijnt dit alles, wanneer zij

haren zetel heeft verlaten , in welke oogenblikken zij lijdende , doch

ook in groote vreugde kan zijn. Haar heengaan en terugkeeren

geschiedt vrijwillig of gedwongen// (V. d. Toorn ^
, 49).

Om een voorbeeld aan te halen , hoe geheel afgescheiden van

den mensch men zich zijne zielestof kan voorstellen, haal ik hier

een Lodas,c\\. (Halmahera'sch) verhaal aan, dat ons doet denkeu aan

het Germaansche sprookje van den reus, wiens hart in den vorm

van een ei, door een zwaan op den rug werd gedragen in een

verafgelegen vijver. In bedoeld verhaal dan wordt verteld van den

zoon van een reus, die een fiesch vindt. Wanneer zijn vader hem

vervolgt om hem te dooden, roept de zoon hem toe: //Vader, wat

is dat hier in die flesch van u?// De reus roept terug: //Kind ! raak

daar niet aan ; dat is de volggeest van mijn lichaam ; als ge dien

stuk slaat, sterf ik//. Dan slaat de zoon de flesch stuk, en op hetzelfde

oogenblik is de reus dood (Van Baarda ^
, 396).

'/The Malay conception of the human soul (sëmaugat or suman-

gat)// , zegt Skeat, //is that of a species of thumbling, a thiu un-

substantial human image, or mannikiii, which is teraporarily absent

from the body in sleep, trance, disease, and permanently absent
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after death. This maunikin, which is usually invisible but is sup-

posed to be about as big as the thumb, corresponds exactly iu

shape, proportion and eveu iu complexion, to its embodiment or

casing (sarong) i. e. the body in which it has its residence. It is

of a vapoury , shadowry , or filmy essence , though not so inpal-

pable, but that it may cause displacement on entering a physical

object. . . . The soul appears to men (both wakiug and asleep) as

a phantom separate from the body , of which it bears the likeness

,

raanifests physical power, and walks, sits and sleeps// (Skeat, 47 , 49).

Bij de Maleiers vinden wij dus de voorstelling, dat de zielestof

wel zelfstandig kan optreden , maar in het lichaam van haren eigenaar

thuis behoort. Dit laatste hebbeu wij bij meer volken kunnen con-

stateeren , en dit is waarschijnlijk ook de oorspronkelijke voorstelling,

die wij o. m. nog uitgedrukt vinden in de gewoonte, om een per-

soonlijke zielestof in het lichaam terug te brengen door het hoofd,

of door een van de gewrichten.

Hoe de onpersoonlijke zielestof persoonlijk wordt gedacht , hebben

wij o. m. boven kunnen zien bij de Karo-hataks , die de 7 zetels van

onpersoonlijke zielestof tot 7 verschillende zielen hebben gemaakt.

Iets dergelijks vinden wij bij de Timoreezen van Midden-Timor

,

die ook gelooven , dat de meusch 7 zielen heeft. Verlaten slechts

enkele van deze zielen den meusch , dan wordt hi] ziek ; verlaten

deze 7 zielen hem allen, dan sterft hij (Grijzen, 86).

Wij kunnen dus zeggen, dat de persoonlijke zielestof van den

mensch de verpersoonlijking is in één wezen van al de onpersoon-

lijke zielestof ,5 welke zich iu het gansche lichaam van dien mensch

bevindt. Vau nagenoeg alle Indonesische volken vinden wij mede-

gedeeld , dat deze persoonlijke zielestof zich aau anderen voordoet

iu de gedaante van den persoon, bij wien zij behoort.

Schaduw als gedaante van de zielestof.

Eene omstandigheid, welke ongetwijfeld aanleiding heeft gegeven

tot het geloof, dat de zielestof van den mensch zich buiten het

lichaam bevindt , is deze , dat de uatuurmensch al spoedig zich zijne

zielestof "belichaamd'/ moet hebben voorgesteld in zijn schaduw.

De natuurmeusch toch stelt zich gaarne iets reëel voor ; de schaduw

heeft ook de gedaante van den meusch zelf, en is toch een ontast-

baar iets. Toen ik op Halmahera aan een Tobelorees de vraag deed,

of een pasgeboren kind reeds eeue persoonlijke zielestof had , ant-
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woordde de man: //Zeker; wauneer u het kiud bij de lamp houdt,

kunt u de zielestof zien// (in zijn schaduw).

De Makassaren en Kailiërs zeggen , die iemand , die slechts een

zwakke schaduw of geen schaduw afwerpt, spoedig moet sterven;

de zielestof van dien mensch is dan niet meer aanwezig. Ditzelfde

zeggen de lieden in Angkola.

Zielen, d.z. als geesten voortlevende menschen , hebben daarom

ook geen schaduw. Eigenaardig is in verband hiermede, dat de

Javanen zeggen, dat zwarte kippen en zwarte katten op Djoemaat

lëgi, den geestendag bij uitnemendheid, geen schaduw afwerpen. Wij

zullen nl. in het tweede deel van dit werk zien, dat zwarte dieren

dikwijls als //geestendieren// , als dieren uit de onderwereld , worden

beschouwd.

Een ander gevolg van deze voorstelling is , dat men geen voedsel

mag eten, waarop zijn eigen schaduw, of die van een ander valt,

omdat de persoon, van wien die schaduw is, anders mager zal

worden ; m. a. w. omdat men dan met het voedsel ook een deel

van diens zielestof opeet (O/o i?0(?,yog?i ; Nlassers ; ^4 ^W^ijr* = Jacobs ^

I, 259). — De Angholaers draaien het juist om: dezen zeggen,

dat de schaduw het voedende aan het voedsel onttrekt, en dat aan-

wendt ten nutte van den persoon, van wien de schaduw is. — De

Javanen verbeelden zich hunne schaduw te kunnen opsnuiven, ten

einde daarmede zegen , kracht te krijgen. Zoo ook zeggen de bewoners

van het Maleische Schiereiland , dat iemand , die als heks wil optreden

,

zijn eigen schaduw moet grijpen en in zich opnemen, zoodat die

persoon schaduwloos is; zich dus min of meer tot een geest heeft

gemaakt (Swettenham ,
193—196).

Als belichaming van des menschen zielestof, mag men daarom

niet op iemands schaduw trappen, er niet in steken of hakken , want

dit zou tengevolge hebben, dat ook het lichaam zou gaan lijden, ziek

zou worden [Atjehers, Jacobs ^ I, 275 ; Javane^i, Makassaren , Kailiërs

,

Tobeloreezen , Galelareezen , Niassers , Madoereezen , Bataks van Angkola^

Toha, Karo).

Bij de Kailiërs werden vroeger lieden, die op de schaduw van een

hoofd trapten
,
gedood. Bij andere volken leeft de vrees , om op iemands

schaduw te trappen, alleen nog als beleefdheidsvorm voort.

Ook moet men oppassen , dat zijne schaduw niet op eenige zaak

valt , waarin een geest woont , daar deze geest dan licht de scha-

duw , resp. zielestof zou grijpen , en die mensch daardoor ziek maken.

Daarom zullen de Javanen er steeds voor waken, dat hun schaduw
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niet op een heiligen waringinboom valt, daardoor zouden zij zware

koortsen krijgen, omdat de geesten in dien boom hem dan zouden

aanraken. In het algemeen zal de Javaan er voor oppassen , dat

zijne schaduw niet op een ander mensch valt, //want dit zou hen

licht kunnen verzwakken//. Ook de Atjeher waakt er voor, dat zijne

schaduw niet in aanraking komt met een grooten boom (Jacobs ' 1, 275).

Bij de Maleiers van Malakka gaat het oprichten van den hoofdstijl

van een huis, w^aarvoor de Indonesiër steeds veel eerbied heeft,

gepaard met veel plechtigheid , en de arbeiders moeten er voor waken,

dat hun schaduw niet op die paal valt, anders zou hieruit ziekte

en onheil voor hen voortkomen (Skeat, 143). Bij den Makassaar mag

de schaduw van iemand, die een kokosnoot plant, niet op het geplante

vallen.

De Galelareezen op Halmahera noemen de schaduw de //oneigenlijke

zielestof// van den mensch. Zij vertellen , dat wanneer een priester

bij den hemelheer komt om de weggeloopen zielestof van eenig per-

soon terug te vragen , de hemelheer hem eerst driemaal achtereen

de schaduw van den kranke geeft. Hij moet deze dan niet aannemen

,

want eerst bij den vierden keer geeft de hemelheer hem de echte

zielestof terug.

Verband tusschen naam en zielestof.

Een zeer nauw verband bestaat ook tusschen den naam , welken

een mensch draagt, en diens zielestof; ja tusschenbeide zou men

haast willen zeggen , dat de naam de zielestof is. Bij tooverij wordt

de zielestof van een mensch met den naam van dien persoon naderbij

geroepen. Iemands naam mag in sommige omstandigheden niet ge-

noemd worden , aangezien alsdan de zielestof van dien persoon zich

begeven zal naar de plek, waar de naam is uitgesproken. Zoo mag

men bij Toradja's en Galelareezen den naam niet noemen van per-

sonen, die op de jacht zijn gegaan, anders zullen zij verdwalen of

het spoor van het wild kwijtraken; m. a. w. dan zal hunne ziele-

stof op den naam afkomen , en daarmede zijn de eigenaars den

kluts kwijt.

Van de Javanen lezen wij : //Verder doel het schrijven van iemands

naam op een doodbaar, op een doodskleed, op een bordpapieren

beeld , op een tot een beeld gekuipt blad , dat het beeld van het

slachtoffer voorstelt , en dat men begraaft of op een kruisweg plaatst

,

den bedoelden persoon spoedig sterven. Gedurende het schrijven of
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het plaatseu wordt het daartoe vereischte formulier opgezegd. — Het

schrijven vau iemands naam met een mengsel van bloed en houts-

kool op een doodshoofd, of op menschelijk gebeente, en dit in

water bij zijn deur begraven , doet den persoon lijden aan eene

langdurige ziekte, vóórdat hij sterft. Bij het plaatsen wordt het

daarvoor vereischte formulier opgezegd// (vau Hieu^).

Wij behoeven van dit veel voorkomende verschijnsel in den Ar-

chipel niet meer voorbeelden bij te brengen.

Algemeen is ook het geloof bij de Indonesiërs, dat men macht

heeft over een weerwolf of geest, wanneer men diens naam kent.

Wanneer wij later over de zielestof van dieren en planten spreken

,

zullen wij zien, dat aan veel planten bijzondere kracht wordt toe-

geschreven, omdat men denkt, dat met den naam ook de aard, de

zielestof, van de plant is omschreven. Vandaar ook de groote zorg,

die men bij sommige volken vindt om een passenden naam voor

hunne kinderen te krijgen. Hieruit moet de gewoonte verklaard

worden, welke bij vele volken in den Archipel gevonden wordt, n.1.

om aan kinderen leelijke namen te geven , opdat de geesten daar-

door afgeschrikt worden zulk een leelijk kind te nemen (n.1. diens

zielestof weg te nemen).

Het nauwe verband tusschen naam en zielestof blijkt ook uit de

gewoonte om den naam van zieken te veranderen, ten einde de

geesten op een dwaalspoor te brengen ; met den naam krijgt de

zieke ook een nieuw wezen. Op ditzelfde geloof berust de vrees om

kinderen te noemen naar een nog niet lang geleden overleden

persoon. //Bei der Wahl der Namen//, heet het van de Bahaus in

Borneo, //vermeidet man diejenigen kürzlich verstorbener Familien-

glieder, wahrscheiulich um deren Seelen nicht zu beunruhigen und

auf das Kind abzulenken , was diesem Schaden könnte. Gewohnlich

nennt man das Kind nach sehr alten oder bereits vor langer Zeit

verstorbenen Yerwandten// (Nieuwenhuis •''

I, 74). Wat hier gezegd

is, geldt voor alle Indonesische volken.

Hangt de naam zoo nauw samen met de zielestof, dan kan het

ons ook niet verwonderen, dat een naamloos kind nog geen zelf-

standig wezen is. Dit blijkt voornamelijk dan , wanneer zulk een

kind , dat nog geen naam heeft , sterft. Bij de zoo even genoemde

Bahau's heet een naamloos kind hapang; sterft dit, dan wordt er

niet openlijk over getreurd (Nieuwenhuis ^ I, 74). De Makassaren

noemen zulk een kind bedja, en wanneer het sterft, wordt het

zonder eenig ceremonieel en zonder doodenmaal begraven; het is
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uog geen wezeu. De Javanen begraven zulk een gestorven naamloos

kind niet op het kerkhof, maar achter of naast het huis bij de

placenta
;
geen maaltijden worden er voor gehouden.

In Angkola en Toha wordt een naamloos kind zonder eenig cere-

monieel en met grooten spoed ouder den grond gestopt. In Toba

moet dit geschieden , wanneer de zon in het zenith staat.

De zielestof in den droonn.

Wij hebben reeds opgemerkt, dat de zielestof zich ten allen tijde

van den mensch kan verwijderen. Het meest geschiedt dit in den

slaap, of naar de gedachten van den Indonesiër uitgedrukt : door

het zich verwijderen van de zielestof slaapt de mensch. Die ziele-

stof verwijdert zich dan ver of minder ver, en alles wat zij op

hare omzwervingen ziet eu ervaart, droomt de mensch. Vandaar dat

voor den natuurmensch droomen eeue zeer reëele beteekenis hebben,

en hij er veel waarde aan hecht.

Op hare omzwervingen dringt de zielestof door tot het zielenland

onder de aarde, of tot het geestenrijk in de lucht, en daar ontmoet

zij de zielen van overleden verwanten. En juist deze ontmoetingen

zijn voor den natuurmensch van het grootste gewicht. Uit deze ont-

moetingen kunnen wij voor de Indonesiërs den volgenden regel trekken :

wanneer een in den slaap ronddwalende zielestof de ziel van een

overleden bloedverwant ontmoet, en die overledene ontvangt den

levende stroef eu ongastvrij, ja hij jaagt hem "^^^^ dan weet de

droomende, dat hij lang zal leven. Ontvangt de overledene den

levende echter gastvrij en geeft hij hem te eten, dan zal het niet

lang duren of hij moet sterven. Van dezelfde beteekenis zijn de

droomen , waarin de levende door een overleden bloedverwant geroepen

wordt ; volgt de levende deze roepstem , dan moet hij spoedig sterven
,

weigert hij echter te gaan , dan zal hij lang leven.

Deze droomuitlegging spruit voort uit het geloof, dat meuscheu

dikwijls sterven, doordat overleden verwanten uit verlangen of om
eenige andere reden de zielestof van die menschen wegnemen , waardoor

zij sterven.

Om dergelijke ontmoetingen met geesten in den droom uit te

lokken , bestaat bij vele volken in Indië de gewoonte op eene plaats
,

waar een geest woont, te gaan slapen, in de hoop, dat de geest

dan in den droom aan de zielestof zal zeggen, wat men begeert te

weten. Zoowel Ling Roth als Hardeland vertellen dit van verschillende
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Dajak-stammen. Ook de Toradjas gaan ougewapend op eeue plek

slapen , waar een geest woont , hetzij een graf of een heilige plaats

,

hetgeen zij aanduiden met mobaratapa, dat niet anders is dan

het Maleische (resp. Sansk.) bërtapa '/als kluizenaar leven//. De

Javanen doen zulks veelvuldig (Harthoorn , 126); bekend is bijvoor-

beeld het slapen in de grot van Karang trètès, ten Oosten van de

Oepak-rivier in Jogjakarta om waarzeggende droomeu te krijgen van

Ratoe loro kidoel.

Uit de overtuiging, dat hetgeen men droomt eene reëele waarde

heeft , is bij de Indonesiërs eene volmaakte droomuitlegkunde ontstaan.

Wij gaan hierop niet verder in , daar deze wetenschap weinig afdoet

tot de kennis van de zielestof. Het kan ons niet verwonderen , waar

de zielen der overleden verwanten zulk een grooten invloed blijven

oefenen op het doen en laten der voortlevenden, zooals wij later

zullen zien, dat de Indonesiërs bij allerlei gelegenheden op hunne

droomen acht geven , ten einde hieruit te weten of eenige daad in

overeenstemming is met den wil dier voorouders. Zoo zal een

Sidin-dajak nimmer huwen, of hij moet eerst een goeden droom

hebben gehad (T. B. G., dl. 16, 185). Hetzelfde wordt verteld van

JVias, waar de jongeling in het huis van zijne bruid gaat slapen,

om een gunstigen droom af te wachten {Allg. Miss. Zeitschrift 1898,

174). Op ditzelfde eiland manen de zielen van overledenen de

levenden aan om te ofieren (Tijdschr. Bat. Gen. dl. 33 , 490). Hetzelfde

geschiedt op de Kei-eiln. (Tijdschr. Bat. Gen. dl. 33, 126), Ook

bij volken , zooals Toradjas , Toheloreezen , Kailiërs en anderen , ver-

namen wij , dat het verschijnen van een overledene in den droom

beteekent, dat die overledene om een offer vraagt. De lieden van

Seranglao en Gorong gelooven , dat de zielen der overledenen de

achtergelaten betrekkingen in droomeu beschermen en waarschuwen

(Eiedel '
, 165). Van de Kei- en Aroe-eil. lezen wij, dat aanwijzingen

omtrent medicijnen in den droom stipt worden opgevolgd (Riedel ^

,

221, 254). De kamferzoekers onder de Bataks leggen zich te slapen,

vóórdat zij uitgaan , ten einde in den droom een mededeeling te

ontvangen, waar kamfer te vinden is (Tijdschr. Aardr. Gen. 17,

blz. 28). Droomen moeten den Javane7i aanwijzen, welken tak van

handel zij moeten aangrijpen om geluk te hebben (Tijdschr. Bat.

Gen. dl. 25, 568). Deze reeks voorbeelden is nog lang voort te

zetten , doch uit bovenstaande blijkt voldoende , hoe groote beteekenis

de Indonesiërs aan droomen hechten.

De overtuiging, dat gedurende den slaap de zielestof het lichaam
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verlaat, en dan in zekere omstandigheden niet meer naar het lichaam

terug zou kunnen keeren, heeft aanleiding gegeven tot verschillende

gebruiken. Wanneer de Toradjcbs van Midden-Celebes bij een lijk

waken, mag geen der wakers daarbij slapen, want de daarbij vrij

geworden zielestof zou lichtelijk door de ziel van den overledene

kunnen worden meegenomen naar het zielenland. In het Toradjasche

verhaal van Sese ntaola drukt deze zijn vrees uit, dat een hunner

ziek zal worden. Wanneer hij en zijne reisgenooten op hunne zee-

reis den vasten wal naderen, gelast hij, dat niemand mag slapen,

opdat men zijne zielestof niet verlieze : door op te staan nog eer

men geland is, verzekert men zich er van, dat men zijn tweede ik

niet op zee of aan boord heeft achtergelaten (Adriani ^
, 120).

Schadelijker werkt dit geloof in geval van krankheid : bij vele

volken staat men niet toe , dat een ernstig kranke insluimert , omdat

men dan vreest, dat de zielestof niet tot haren eigenaar terug zal

keeren. Zoo ook vertelt dr. Nieuwenhuis van een zieke onder de

Dajahs ^ die stierf om de eenvoudige reden, dat men hem niet toe-

liet in te slapen. //Die Bahau tun dies, weil sie anuehmen , dass

die Seele den Körper sowohl im Schlafe als beim Tode verlasst und

beim Einschlafen eines Schwerkrauken nicht wieder zurückkehren

köunev (Nieuwenhuis ^ I, 333). Ditzelfde hebben wij ook bij andere

volken opgemerkt.

Wanneer de zielestof in den droom iets wedervaart, waarvan zij

schrikt, dan vliedt zij weg, en komt niet meer in het lichaam terug. //Hat

jemand einen beangstigenden Traum// , zoo heet het van ([^Bataks,

//so muss er alsbald seiner Seele ein Opfer bringen , damit er nicht

krank wird. Denn gewisse Trüume ziehen gewisse Krankheiten nach

sich, da Traume Realitaten im Seelenlebeu bedeuten// (Warneck ', 14).

Om dezelfde reden , nl. om de zielestof niet te verschrikken, nemen

de Indonesiërs zich steeds in acht bij het wekken van een slapende.

Door hem plotseling te wekken , zou de zielestof verschrikken , of

in elk geval geen tijd meer hebben , naar het lichaam terug te keeren
,

en daardoor zou de persoon in kwestie krank worden. * — Dezelfde

gedachte ligt in de gewoonte der Indonesiërs om nimmer over een

slapende heen te stappen. Sommigen zeggen , dat de slaper dan ziek

wordt, anderen, dat degene die de fout begaat, krank zal worden.

Bij sommige volken is dit gebruik eenvoudig een beleefdheidsuiting

' Javanen vertelden mij, dat men een vijand kan dooden door hem, wan-
neer hij slaapt, plotseling een haar uit het been te trekken.
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s^eworden, zonder dat men daarbij aan eenige konsekwentie deukt:

//men doet dan , alsof die persoon een lijk ware'/. Wanneer men over zijn

broeder stapt, vertelde een Javaan mij
,
gaat men zijne ouders voorbij

:

stapt men over zijn kind. dan loopt meu kans gestraft te worden (wil al at

= een door de ouders toegezonden bezoeking wegens beleediging)

;

stapt men over een vreemde heen zonder verontschuldiging, dan laadt

meu '/bloedschuld'/ (sambutan rah) op zich. Hoogstwaarschijnlijk

stelt men zich voor, dat men, door over een slapende heen te stappen

,

diens terugkeerende zielestof in den weg kan treden, en deze daar-

door verhinderen in het lichaam terug te gaan,

Yan de Minangkabauers vonden wij nog opgeteekend , dat meu

het gelaat van een slapende niet zwart mag maken of bemorsen,

daar de zielestof dan afkeer zou kunnen gevoelen om in zulk een

lichaam terug te keeren (Vau der Tooru ^
, 50).

Andere redenen, waarom de zielestof het lichaam verlaat.

Behalve gedurende den slaap, kan de zielestof zich nog in andere

omstandigheden des levens van den meusch scheiden. Zoo vinden

wij van nagenoeg alle volken in Indië vermeld , dat door schrikkeu

de zielestof wegvlucht. Ook wanneer de mensch sterk naar iets of

iemand verlangt , verlaat de zielestof het lichaam en gaat daarheen

,

waar zijue gedachten naar uitgaan. Wanneer de mensch ontevreden

is over eenige zaak, gevoelt de zielestof zich niet meer op haar gemak

in het lichaam , en gaat heen. Gebrek of onaangename levensomstandig-

heden leiden er ook dikwijls toe om de zielestof uit het lichaam te

doen gaan. Iets weigeren, vooral aan kinderen, doet men daarom

niet gaarne, omdat daardoor ontevredenheid wordt gewekt. Op deze

gedachte steunt de vrees van ouders om hunne kinderen te bestraffen

,

en deze vrees is de grootste hinderpaal om eenig denkbeeld van

opvoeding aan de natuurvolken bij te brengen. Wanneer een kind

zijne ouders zoolang gesard heeft, tot zij het in drift een slag geven

,

en het kind in een hartverscheurend geschreeuw uitbreekt, zijn de rollen

op eenmaal omgedraaid. Niet het kind is dan de schuldige,

maar de ouders voelen zich schuldig : door hunne kastijding kan de

zielestof van het kind zijn weggeloopen , en uu moet door vleien

en beloften het kind , of eigenlijk zijne zielestof gerustgesteld worden
,

en alzoo overgehaald om bij het kind te blijven. Mauw vallen is

een teeken , dat de zielestof zich plotseling verwijderd heeft.

Wanneer nu de zielestof zich blijvend verwijderd houdt van deu
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meusch, wordt het lichaam ziek eu sterft eindelijk (zie voor het

bovenstaande o. m. Warneck '
, 11; Bijdragen 1896, 529—530;

Hardeland -, 353; Van den Toorn ^
, 50).

Om dus te voorkomen , dat de zielestof het lichaam verlaat (nadat

zij bijvoorbeeld daarin weer is teruggebracht bij ziekte), bindt men

om polsen en enkels bandjes, repen bladeren of slingerplanten. Zoo

brengen de Toradja's dit bij verschillende gelegenheden in praktijk.

De Minangkabauers binden eene kraamvrouw somtijds een streng

garen of een koord om pols en lendenen , om de soemaugat , die in

de ure der smart zou willen vluchten, den aftocht af te snijden

(Van der Toorn ^ , 56). Bij de verschillende volken, waar ik persoonlijk

onderzoek mocht doen , komt dit afbinden algemeen voor bij ver-

schillende gelegenheden. Blijft een Karo-hatak, niettegenstaande eene

belofte aan den een of anderen machtigen geest, toch ziek, dan

bindt men hem om de polsen een wit bandje. Thans, waar men de

oorspronkelijke beteekenis er van vergeten heeft, heet het, dat dit

dient om hem aan zijne belofte te herinneren. Zoo doen de Oio

Doesoen dit in tijden van ziekte, opdat de zielestof uit vrees voor

die ziekte niet heenga. De Oio Ngadjoe brengen dit afbinden niet

in verband met de zielestof, maar met booze geesten, die door dit

afbinden verhinderd zouden worden in het lichaam te dringen. Bij

de Bataks vinden wij nog het gebruik om de zielestof vast te

houden door middel van een voorwerp, een geschenk, waarmede de

zielestof ingenomen is, en zich daarom niet van het lichaam wil

verwijderen. Deze geschenken bestaan dikwijls uit een gong, een

mes, een speer, een ring, een kleedingstuk , enz.

De plaats, waardoor de zielestof het lichaam in- en uitgaat, zijn

de openingen des lichaams, zooals neus, ooren en mond. Ook door

de gewrichten zoekt de zielestof zich een weg; maar het meest ver-

breid is het geloof, dat de zielestof den mensch in- en uitgaat door

den schedel, en wel op de plaats van de groote fontenel. Wanneer

de natuurmensch bij de geboorte van een kind het kloppen van de

groote fontenel ziet, moet hij daaraan wel de gedachte verbinden,

dat dit de plek is, waardoor de zielestof in- en uitgaat. Daarom

bijv. legt de Makassaar op de fontenel van een klein kind een prop

van allerlei bladeren , die door hun naam een gunstigen invloed op

het kind hebben. De prop zelf, zegt men, moet dienen om de

zielestof in het lichaam te houden. Eene afwijking van boven-

genoemde, algemeen voorkomende, voorstellingen vinden wij bij de

Papoea s van Duitsch Nieuw-Guinea, die de poort des lichaams
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zoeken aan den schouder onder het sleutelbeen (Der kleine Missions-

freuud 1901, 156).

Niet alleen , dat de zielestof van den mensch zich uit zichzelf

van het lichaam kan verwijderen , zij wordt menigmaal door andere

raenschen of krachten weggehaald , weggelokt. Dit kan onopzettelijk

geschieden , maar daarom te meer is de Indonesiër er op bedacht

,

om in bijzondere omstandigheden niemand of niets toe te laten

,

waardoor de zielestof van eenig mensch (vooral van eeuig kind) kan

worden medegenomen. Om die reden mag bij de Aijehers niemand

gedurende tien dagen na de bevalling de kraamvrouw bezoeken.

Dr. Jacobs geeft als reden op, opdat de bezoekers geen boozen

geest mee zullen brengen, maar oorspronkelijk moet de vrees, dat

een der bezoekers onwillekeurig de nog teedere zielestof van het

hulpelooze wicht zou kunnen medenemen, de reden zijn geweest

voor dit verbod. Hiermede is ook geheel in overeenstemming, dat

men geen voorwerp uit de kraamkamer in een ander huis mag

brengen , omdat met dit voorwerp ook de zielestof van kraamvrouw

of kind zou kunnen worden weggevoerd (Jacobs ^ I, 147).

Zoo ook schrijft dr. Nieuwenhuis van de Da/'a/^* in Midden-Borneo,

dat niemand buiten de huisgenooten het kraamvertrek mag betreden,

zoolang de navelstreng nog met van het kind is afgevallen, daar

het kind anders ziek zal worden. //Man fiudet bei allen Stammen von

Mittel Borneo die Eigentümlichkeit , dass sie Tremde nur mit Angst

in die Nahe kleiner Kinder kommen sehen ; bei den Punan darf

niemand , der die Sprache des Stammes nicht kennt , ein Kind

anrühren, da dieses sonst dumm werden muss. Bei den Kajan bringt

jeder Fremde bei seinem ersten Eintritt in eine Wohnung, in der

sich ein kleines Kind befindet, ein Geschenk von Perlen oder etwas

Zeug mit ; augenscheinlich liegt dieser Sitte die Ueberzeugung zu

Grunde, dass die Seele des Kindes, die durch die neue Erscheinung

erschreckt worden ist, durch etwas Schönes wiederum beruhigt

werden muss
;

geschieht dies nicht , so entflieht die Seele und das

Kind wird krank// (Nieuwenhuis '' I, 73, 74).

Deze gewoonte om een pasgeboren kind, dat men aangeraakt

heeft , iets te geven , komt bij vele Indonesische volken voor.

Een Makassaar laat liever niet een vreemdeling toe in een huis,

waar een pasgeborene is; komt er evenwel een aanzienlijk mensch, dan

verzoekt men dezen op een schoteltje te spuwen, en met dit speeksel

wordt het kind ingewreven ; deed men dit niet, zegt men, dan zou het

kind (n.1. zijne zielestof) den vorst volgen, en het zou onrustig worden.
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Bij de Javanen is in vele zakeu het geloof iu zielestof verdrongen

door het geloof in geesten. Evenals bij de Atjehers mag bij de Javanen

iemand, uit een ander dorp afkomstig, niet in de kraamkamer komen,

uit vrees voor geesten, die den vreemdeling mochten zijn gevolgd

(dat dit geloof niet de oorspronkelijke verklaring van het verbod

kan zijn, blijkt hieruit, dat het niet geldt voor een dorpsgenoot,

die evengoed door een geest zou kunnen worden gevolgd). Ook

iemand, die van een zieke of doode komt, mag niet bij een pas-

geboren kind komen, dan nadat hij in de keuken zijne voeten in

de asch heeft gestoken. (Over de beteekenis van asch in de geesten-

wereld zie men het tweede deel).

Eveneens is uit vrees om de zielestof van een afwezeude te ergeren

en daardoor den eigenaar er van schade te doen, de gewoonte bij

vele volken in den Archipel ontstaan , dat de naaste betrekkingen

(of in elk geval de vrouw) van iemand die afgereisd is, zich van

verscheidene handelingen hebben te onthouden; waartoe dan behooren:

het bijwonen van feesten, het naaien van kleederen, het weven, en

dergelijke. Zoo mogen geen voorwerpen uit zulk een huis worden

uitgeleend. Dit alles en nog veel meer moet dienen om den ver-

trokkene niet onrustig te maken, en hem van het doel zijner reis

af te trekken of hem ziek te maken, hetzij dan, dat de zielestof door

deze handelingen ontstemd wordt, wanneer zij eens naar huis terug-

komt (in den slaap bijv.), hetzij, dat men meer denkt aan een sym-

pathetisch inwerken van hetgeen de verwanten doen op het gemoed

van den reizende ; vooral het verbod om de namen te noemen der

vertrokkenen doet ons denkeu aan het terugroepen van de zielestof

dier personen.

Bij de Toradja's van Celebes heet dit gebruik morame, en het

wordt streng in acht genomen, wanneer bijvoorbeeld een troep is

uitgetrokken om koppen te zoeken. — Wanneer de vorsten van

Binamoe en Bangkala op Zuid-Celehes oudtijds hunne opwachting

bij den Gouverneur gingen maken, mocht iu de dorpen van hun

landschap niet geweven, geen rijst gestampt of feest gevierd worden.

Al deze geluiden zouden de zielestof van de hooge reizigers terug

kunnen roepen, waardoor hun lichamen aan gevaren waren bloot-

gesteld.

Wederom uit vrees, dat de zielestof van het lichaam zal worden weg-

gevoerd, beschouwen de meeste natuurvolken het fotografeeren met
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wautrouweu. De ervaring iu dit opzicht door dr. Nieuweuhuis onder

de Dajaks opgedaan , is ook die van tal van andere reizigers. Hij

vertelt dan, dat hij, om in het Dajaksche geloof aan goede en

kwade geesten door te dringen, de hulp van de priesteres Oesoen

zocht en vond , die tevens het eerst de vrees voor fotografeercu

overwon; de Kajan namelijk meent, dat de ziel de afbeelding zal

volgen, en dit verklaart zijne terughoudendheid (Nieuwenhuis *).

Maar de Indonesiër gelooft ook, dat er meuschen zijn, die met

opzet de zielestof van den een of ander tot zich kunnen roepen,

ten einde dien persoon kwaad te doen. Zoo acht de Batak zijn datu

of guru (priesters) in staat om de zielestof van den een of ander tot

zich te halen, en haar in den eeuen of anderen boom te bewaren,

tot de persoon in kwestie overleden is. Van deze zijne diensten werd

gebruik gemaakt door menschen, die eenen of anderen vijand wilden

verderven. Gelukte dit, dan ontving in Angkola de datu f60 be-

looning. In Toba wist de datu door middel van gele rijst met visch

,

en witte rijst met vleesch, de zielestof van een dief tot zich te

lokken, waarna de persoon zelf dan spoedig volgde. Zoo ook zou-

den in die landstreek sommigen de kunst hebben verstaan, met fluit-

spelen de zielestof van eeue begeerde vrouw tot zich te trekken,

waarna die vrouw dan ook zelve tot dien man kwam.

De Oio Doesoen op Borneo beweren menschen te hebben , die door

middel van een korfje met rijst, koek en andere dingen, de zielestof

van een persoon tot zich kunnen lokken ; wanneer zij nieeneu , dat

de zielestof gekomen is, steken zij er naar, ten gevolge waarvan de

persoon in kwestie ziek wordt. Ditzelfde doen de Toradjas met een

kom water.

Dit lokken van zielestof, ten einde ook den eigenaar er

van iu zijn bereik te brengen, wordt vooral in oorlogstijd in toe-

passing gebracht. De Toradja's leggen daartoe eenige handen vol

rijst tusschen een opgevouwen mat. De voorvechter bindt zich dan

zorgvuldig den hoofddoek om het hoofd, zoodanig, dat al zijn

haar door dit kleedingstuk is bedekt. Hij zet zich voor de mat op

den grond, en roept zachtjes door de gesloten hand den vijand.

Wanneer men uu vijanden zal verslaan, zullen voetstappen in de

uitgespreide rijst zichtbaar zijn ; de zielestof van den persoon , wiens

voetstappen dit zijn, is tot hen gekomen, en nu zal ook die per-

soon in hunne handen vallen. Bij den bergstam der To Koelaioi in

Midden-Celebes heeft het volgende plaats : Wanneer tot den oorlog
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besloten is , wordt eene kip geslacht ; het hart van deze kip wordt

in een bamboetje op den tocht medegenomen ; wanneer men bij het

vijandelijke dorp gekomen is, wordt het bamboetje gespleten, en

het hart van de kip, vermengd met aarde, voor de deur van de

versterking neergelegd. Een ieder uit h«t dorp, die op het hart

trapt, moet ongetwijfeld de prooi worden van den loerenden vijand,

omdat diens zielestof reeds in de macht van den vijand is. Een

ander middel om vijanden machtig te worden , is het volgende : Is

men dicht bij den vijand gekomen , dan wordt 's avonds een offer-

tafeltje gemaakt, waarop gekookte rijst wordt gelegd. Een trap met

zeven inkervingen staat bij dit offertafeltje. De speren der strijders

worden er alle om heen geplaatst. Daarna wordt alle vuur gedoofd

,

en men roept de zielestof der vijanden bij name, hun rijst aan-

biedende om die te eten. Dan zal de zielestof van eeuige vijanden

daar komen , en de eigenaars van die zielestof zullen in den strijd

vallen. Weent de zielestof, dan zal haar eigenaar gemakkelijk ge-

dood worden ; laat zij een toornig geluid hooren , dan zal de strijd

hevig zijn.

De Iraono zona op Nias lokken de zielestof van menschen, wier

aanverwant zij hebben verslagen, opdat die menschen hun gedooden

bloedverwant niet zullen komen wreken. Dit lokken geschiedt met

rijst en ei.

De Bataksche datu riep in oorlogstijd de tondi van den vijand,

opdat diens lichaam de zielestof zou volgen en hem in handen

vallen. Hij plaatste hiertoe een zakje met witte, gele en zwarte rijst

vóór zich , en terwijl hij dit heen en weder schudde , riep hij

:

//kom maar, tondi van N.N.//. Wanneer zich dan een vlieg of een

sprinkhaan op het zakje met rijst nederzette, was dit de zielestof

van den vijand, die hun in handen zou vallen. Soms ook teekende

de datu een soort van ster; bij elk der stralen van die ster schreef

hij een der namen van de vijandelijke personen. Dan riep hij,

en de persoon op wiens naam zich een vlieg neerzette, geloofde

men, zou vallen. Ook nam men wel een weinig aarde van de

plek , waar twee paarden , of twee varkens , of twee hanen met

elkander hadden gevochten. Deze vermengde men met een weinig

aarde van het graf van iemand, die een onnatuurlijken dood was

gestorven. Verder werd die aarde met rijst vermengd, en gestrooid

in de richting van het dorp, waar de vijand woonde, onder het

uitroepen hunner namen. Dit zou niet alleen den vijand tot hen

voeren, maar hem onderling ook verdeeld doen zijn.
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Eenigszius anders gaat het lokken van de zielestof van den vijand

toe bij de Karo-bataks : de priester (guru) bindt om eene mand tal

van bladeren van planten met zeer sterke zielestof; in de mand legt

hij een 120 tal koekjes, benevens rijst, een ei, ingrediënten voor

het betclkauweu, een klein soort pisang, kokosnoot en een pinang-

uoot. Deze mand houdt de guru voor zich in de armen vast, terwijl

tij zijn to overformule opzegt, om de zielestof van den hoofdman des

vijauds te roepen. Wanneer de mand begint te beven, is dit een

bewijs, dat de geroepen zielestof is gekomen. Dan wordt een jongen

op den grond gelegd, en de mand wordt boven dien jongen ge-

houden. De zielestof van den vijand vaart dan in den jongen. Het

hoofd van het dorp ondervraagt nu het kind, en zegt : //wat voor

loon moet ik u geven, als ge het verliezen wilt, want wij zijn

vijanden//. Antwoordt de jongen: "ik wil een geweer of een zwaard//

,

dan is dit een bewijs, dat de vijand zich duchtig te weer zal

stellen, en men durft hem niet aanvallen. Vraagt de jongen eten

of geld , dan schenkt het dorpshoofd hem dit, en hij houdt zich

daarna verzekerd, dat de vijand het zal verliezen. Het dorpshoofd

zegt vervolgens: //nu heb ik u alles gegeven, ga maar heeu'/. De

priester beademt zijne hand , maakt het geluid , waarmede wij honden

roepen, en slaat dan met de hand op het voorhoofd van den jongen.

Hierdoor zal de zielestof van het vijandelijke dorpshoofd weer uit

hem varen.

Wanneer de Oio Ngadjoe dicht bij den vijand waren gekomen

,

strooide men een weinig rijst in de richting, waarin de vijand zich

bevond , en dan riep men eenige namen van vijanden. Daarna werd

het bord met rijst, waarvan men wat genomen had om dit naar

den vijand te werpen, met een stuk wit katoen dichtgebonden. Men
geloofde nu, dat de zielestof van een der vijanden gekomen was,

en dat de eigenaar ervan in hunne handen zou vallen. Had men
ook werkelijk iemand verslagen, dan opende men hem de hersen-

pan, en men beweert, dat dan steeds een paar korrels van de uit-

gestrooide rijst in zijne hersens werden gevonden.

Het zijn niet alleen menschen, die de zielestof van een levend

persoon kunnen weglekken , ook zielen van afgestorvenen en geesten

nemen die zielestof weg, hetzij uit verlangen naar dien persoon,

hetzij uit nijdigheid of uit wraak. Algemeen is het geloof bij de

Indonesiërs, dat de ziel van een overleden persoon er op uit is de

zielestof van nog levenden mede te nemen, en dit geloof heeft aan-

6
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leiding gegeveu tot het ontstaau vau allerlei middeleu, waardoor

die ziel belet wordt zijn voornemen uit te voeren. Op deze ge-

bruiken komen wij in het tweede deel van dit werk terug (verg,

Hardeland2, 363; RiedeP , 414, 25, 61; Van Baarda i,
i. v.

gurumi; V. d. Toorn ^, 50—51). 's Nachts graven voorbij te gaan,

of in de nabijheid te loopen van plaatsen , waar geesten heeten te

wonen, zal men niet licht doen uit vrees, dat die zielen of geestent

de zielestof zullen wegnemen. Zoo is ook het geloof algemeeii iu

den Archipel, dat wanneer het motregent, terwijl de zon schijnt, allerlei

geesten ronddwalen; kinderen, die buiten spelen, worden spoedig-

in huis gehaald, en ook ouderen zullen niet gaarne buiten blijven

loopen uit vrees ziek te zullen worden , en wel doordat een der

geesten de zielestof heeft weggenomen.

Een zeer bijzondere voorstelling maken de Niassers zich. Zij

noemen zichzelven de varkens van Latoere , den god , die in de

zon . woont. Wanneer Latoere nu een gast krijgt, vangt hij een of

meer varkens, ten einde zijnen gast te onthalen, dat is: hij neemt

de zielestof van een of meer menschen weg, ten einde daarmee zijn

gast (ook een geest) te voeden. En wanneer het niet gelukt den

god over te halen zich //een vetter varken// te zoeken, dan sterft

die mensch. Door het dooden van een ander meusch tracht men,

dan Latoere te verbidden (Lett II, 12).

Het terughalen van verloren zielestof.

Wanneer de zielestof zich te lang vau het lichaam verwijderd'

houdt— en dit is meestal het gevolg daarvan , dat aan het verlangen

der zielestof niet voldaan wordt, of dat zij wordt tegengehouden,

vastgehouden door een geest of de ziel van een afgestorvene , zooals

wij boven hebben gezien — en de meusch ten gevolge daarvan ziek

is geworden, gaat men de verloren zielestof zoeken en roepen. En

hiermede hebben wij een belangrijk en uitgebreid terrein van het

Animisme betreden. Wij zullen uit het vervolg zien, hoeveel

moeite de natuurmensch aanwendt om de verloren gewaande ziele-

stof terug te krijgen , en zijn aardsche leven daarmede te verlengen.

In de eerste plaats moet bepaald worden, waar de zielestof zich

vermoedelijk ophoudt. Meestal geschiedt dit op aanwijzing van deu

kranke zelf, die zich herinnert langs een boom te zijn gegaan,

waarin een geest woont, of die weet te zeggen, een verbodsbepaling

overtreden te hebben, zoodat een der voorouders of goden uit wraak
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zijne zielestof heeft weggenomen. Of iemand wordt ziek vlak na

eene begrafenis; dan is het vrijwel zeker, dat de ziel van den

overledene de roover is ; in dit geval moet de zielestof worden

teruggevraagd op het graf van den overledene.

Wanneer men nu de zielestof gaat terughalen, begeeft men

zich naar de plaats, waar deze zich vermoedelijk ophoudt. Meestal

neemt men met zich mede een lap katoen of een boomtak , om
daarin de zielestof op te vangen en thuis te brengen. Ook neemt

men mede een offer, veelal bestaande in gekookte rijst, gekookte

eieren , kip , sirih en pinang. Prof. Wilken heeft het doen voor-

komen, alsof dit offer bestemd is om de zielestof te lokken. Dit

is wel mogelijk, zooals wij het boven ook reeds hebben gezien;

maar in vele gevallen ook is dit offer bestemd voor den geest of

god, die de zielestof gevangen houdt, en hem te bewegen haar

weer los te laten. Vervolgens roept men de zielestof tot zich, hetzij

met een bepaald geluid (waarmede men bijv. kippen tot zich roept),

of met haren naam (den naam van den kranke), en dikwijls onder

belofte , dat men haar veel heerlijks zal schenken.

Wanneer men nu meent, dat de zielestof gekomen is, wikkelt men

haar snel in een doek en brengt haar zoo naar den zieke. Bij dezen

gekomen , opent men den doek boven zijn hoofd , en daarmede wordt

ondersteld, dat de zielestof tot haren eigenaar is teruggekeerd. De
zieke zal dan herstellen; gebeurt dit niet, dan is het een bewijs,

dat de zielestof weer uit den doek is ontsnapt.

Hij , die de zielestof gaat terugroepen , moet oorspronkelijk de

huisvader zijn geweest. Langzamerhand werden het bepaalde personen,

die den naam hadden gekregen veel geschiktheid te bezitten zielestof

van hem , die haar heeft geroofd , af te vragen. Deze menschen zijn

een soort van half-priesters, die men bij alle Indonesische volken

vindt. Het heeft geen nut te onderzoeken bij welke volkeu de huisvader,

bij welke een bepaald persoon (de half-priester) dit werk doet. (Over

de eigenlijke priesters en priesteressen spreken wij later).

Na dit algemeene beeld van de wijze , waarop de zielestof terug

wordt gebracht, willen wij een en ander bij de verschillende volken

nauwkeuriger nagaan.

Bij den Minahassischen stam der Tooemhoeloe (en misschien nog

bij andere stammen) bestaat tot op den huldigen dag de gewoonte

van het terughalen der zielestof; deze plechtigheid heet lumalës.

Wanneer een boomgeest iemands zielestof heeft genomen (bijv. omdat

die persoon in den boom heeft gehakt), en die meusch ten gevolge
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daarvan ziek is geworden, gaat een mëngalap (soort half-priester)

naar dien boom toe met een varken of eene witte kip. Nadat het

offer is geslacht voor den boomgeest, gaat de mëngalap onder

den boom zitten , en houdt een stuk zwart katoen uitgespreid

,

waarbij hij den geest verzoekt de weggenomen zielestof terug te

geven. Valt er een en ander uit den boom in dien doek, dan sluit

hij dien dicht, en brengt de zielestof aan den kranke terug door

den doek over diens hoofd te openen. Eiedel vermeldt nog, dat de

priester de zielestof roept met een eenige malen herhaald /'poh//

(Intern. Archiv für Ethnografie, Bd. 8, blz. 99). Graafland verhaalt,

dat de zielestof van een op een offerfeest kwasi doodgevallen priester

fluitende wordt teruggeroepen. Wanneer iemand zijne zielestof is

kwijtgeraakt door het loopen langs een graf, gaat de priester haar

vandaar terughalen (Graafland ' I, 225, 475).

In Bolaang Mongondooe geschiedt het terugbrengen op de volgende

wijze : //Na eeuen beurtzang tusschen de walians of priesters en de

aanwezige personen dansten twee priesteressen het binnenhuis rond.

In de hand hadden zij bonte doeken, waarmee zij heen en weer

sloegen. Van tijd tot tijd deden zij scherpe, akelige geluiden hooren

,

als waren zij bevreesd, of wilden zij den geesten vrees aanjagen en

hen verdrijven; doch dit was zeker de bedoeling niet. Zij houden het

er toch voor, dat bij elke ongesteldheid de ziel van den lijder

door een der voorouders wordt weggenomen, en het doel door de

walians beoogd, is de ziel weder te krijgen en haar den patiënt terug

te geven. Tot dat einde hadden de priesteressen aan het einde van

eene spies eenige doeken gebonden , waaraan de gedaante van eene

pop was gegeven. Eene oude vrouw nam deze spies, en hield haar

overeind staande met de pop in de hoogte. Nu dansten de prieste-

ressen eenige malen rondom die pop , spraken haar eenige woorden

toe, en floten evenals men eenen hond lokt. Daarna liet de oude

vrouw het boveneinde van de spies een weinig naar beneden buigen
,

zoodat de priesteressen de pop konden bereiken , want de ziel (ziele-

stof) van den zieke was door al die verrichtingen in de pop ge-

komen. Voorzichtig kwamen uu de beide priesteressen op hare teenen

naar de pop toegetreden, en vingen de ziel in de boute doeken op,

waarmede zij te voren in de lucht hadden gezwaaid. De ziel werd

toen op het hoofd van den lijder gebracht, dat is, zij wikkelden

het hoofd van deu patiënt geheel in die doeken, en bleven toen

eenige oogenblikken stilstaan met een hoog ernstig gelaat, en de

handen op het hoofd van den patiënt// (Wilken en Schwarz, 263—264).
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Bij de Makassaren eu Boegmeezen is het gebruikelijk om door

het wuiven met een doek, de sumanga of zielestof van een ziek

kind te behouden of terug te roepen, welke verrichting bij eerst-

genoemden kape sumanga, bij de laatsteu pae sumangë
heet. Tegelijkertijd belooft de sanro (priester of priesteres), aan de

zielestof een baadje te zullen geven eu hem te zullen vastbinden

met gouddraad. Keert de zielestof niet terug, zoo strooit de sanro

geroosterde rijst en roept herhaaldelijk: '/Sumanga, keer terug in

uw lichaam'/. Eigenaardig komt dit terugroepen van de sumangat

of den levensgeest van een ziek kind uit in het Boegineesche ge-

dicht "Elong masagala" , zang gezongen , wanneer de pokken zijn

uitgebroken. "Hangt boven het zieke kind'/, aldus lezen wij, "een

sarong van geringe reeds gebruikte stof, om den levensgeest toe te

wuiven. Levensgeest ! keer herwaarts weer. Blijf u niet ophouden

in ver verwijderde eenzame plaatsen. JJe levensgeest keert terug,

doch blijft alweder staan buiten het land. Levensgeest! keer her-

waarts weder. Blijf niet buiten het land staan. De levensgeest keert

terug, doch blijft alweder staan op den langen bergrug. Levens-

geest! kom toch herwaarts weder. Blijf niet staan op dien langen

bergrug". Op deze wijze gaat men voort den levensgeest terug te

roepen. Als hij eindelijk ondersteld wordt gekomen te zijn, heet

het: "Biedt uu den levensgeest terstond den betel aau. Terstond is

de betel in bossen daar, gelijk ook de trossen pinangnoten. Bindt

uu maar den levensgeest met strengen garen terdege vast, opdat

hij niet weder ga ronddwalen. Gooit hem vooral een bij elkander

genomen sarong als net over het hoofd , opdat wij hem niet kwijt-

raken. Gij, o levensgeest! zoudt alleen in de wereld rondzwerven,

terwijl het kind het zoo eenzaam heeft!" (Matthes -^ , 160—161).

Van Amarassi op Timor heb ik eenige aauteekeningen, door een

inlandschen onderwijzer aldaar opgesteld. Hij beschrijft daarin hoe

een "tukang obat// met allerlei geheimzinnige woorden een zieke

tracht te genezen. "Er zijn er, die nog aan het praten zijn, als de

zieke sterft. Dan zegt hij (de medicijnman) : de zieke is nog niet

dood, zijne ziel is nog aan het wandelen en zal dadelijk terug-

keeren ; dan strooit hij rijst, en roept de ziel van dendoode, en hij

verbiedt de menschen te weenen ; eerst wanneer na 2 of 3 uur het

lijk hard is geworden
,
gelooft men , dat de zieke dood is// , enz.

Op Midden-Timoi' heeft de "toovenaar" een draad en katoen

noodig voor het vangen van de zielestof. Die draad wordt over een

stok of tak gehangen. Hierlangs wordt de zielestof ondersteld te



^86

gaau. Op het geschikte oogeublik vangt de tooveuaar dan de zielestof

iu eeu dotje katoen. '/In werkelijkheid heeft hij daarin een klein

spiunetje vau bepaalde soort gevat, dat zich langs den draad voort-

bewoog. Bij de zieken gekomen, kauwt hij betel, en plakt ieder

der gedeeltelijk zielloozeu iets van dit kauwsel op voorhoofd of

schouder, blaast op het dotje katoen , waarin de ziel van den betrokkene

gevangen is, en plakt dat dan weer op het kauwsel, dat op hoofd

of schouder gesmeerd zit. Wanneer ze dan nog een weinig van het

eten slikken, waarop de toovenaar zijn steen (een fetis) gedrukt

heeft, is de zaak afgeloopen en zijn de zielen weder in de lichamen

teruggekeerd'/ (Grijzen, 89).

Op de Aroe- en Kei-eilanden komt de genezing van een zieke tot

stand, door de gevangen zielestof door meer krachtige geesten terug

te doen halen (Wilken ^
, 13).

Ook van de IFatoeiela-eilanden vinden wij vermeld , dat ziek

zijn wordt toegeschreven aan het gevangen houden vau de zielestof

door eeneu geest; men gaat den geest rijst en ei geven en vraagt

hem de zielestof los te laten (Riedel '
, 209).

Eenigszins uitvoerig vinden wij de plechtigheid van het terug-

brengen van de zielestof vermeld vau de Amboneezen : //De priester

gaat naar de plek , waar de persoon ziek geworden is met vuur om

den booze te verschrikken. Ter plaatse gekomen neemt hij een tak,

onverschillig van welken boom, slaat daarmede links en rechts, als

het ware om iets op te vangen , onder het roepen van den naam

van den zieke, en keert daarmede naar huis. Bij den zieke gekomen,

slaat hij dezen met den tak , waarin de sumangan , naar veronder-

steld wordt, is gevaren, op het hoofd en lichaam, en brengt op

die wijze de sumangan weer in het lichaam terug" (Riedel *
, 77).

Eindelijk nog de Oeliassers : "Kan de doekoen den zieke niet

genezen , dan ontbiedt men een waarzegger , die gewoonlijk beweert

,

dat de geest van den zieke hier of daar aangehouden is door den

duivel. Men zoekt de plaats op, waar dit gebeurde, legt daar een

stuk dammar, een kippenei, sirihbladeren en kalk. In den nacht

ontbrandt men op die plaats een stuk koemin — iets van den

klapperboom — en roept driemalen achtereen den geest van den

zieke terug, naar wien men terugkeert, aanklopt, en van buiten

vraagt, of de geest is teruggekomen, waarop van binnen bevestigend

geantwoord wordt. De waarzegger komt dan iets later binnen , legt

op den hals van den lijder een stuk zwart katoen, dat hij om zijn

hals gebonden heeft, alsof hij er een kind in draagt, en voltooit de
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genezing ouder het uitspreken der woorden : //Ge zijt in uw huis

teruggekomen// (Ludeking, 160— 161).

In lichte gevallen vau ziekte, onder de Tobeloreezm , legt de

priester zich te slapen, om in den slaap de zielestof van den kranke

aan den boozen geest (tókata) te ontrooven. In ernstiger gevalleu

moet de priester tot den heer des hemels gaan , die een schotel met

zielestof (gurumi) voor zich heeft staan. Uit dien schotel tracht de

priester de zielestof van den zieke terug te krijgen ; in een doek brengt

hij haar naar beneden, en schudt dan dien doek over den patiënt uit

onder het maken van een zelfde geluid, als waarmede wij houden roepen.

Komen wij op Borneo, dan zien wij, dat de verschillende Dajak-

stammen ook allerlei middelen aanwenden, om eene verloren geachte

zielestof terug te krijgen. Aangaande de Oio Ngadjoe vertelt Harde-

land, dat men door bezweringen en offers machtige geesten tracht

te bewegen, de zielestof uit de handen der booze geesten terug te

halen (Hardeland ^
, 152),

Maar ook op eenvoudiger wijze kan dit werk geschieden : Wan-

neer een kind van de trap is gevallen, zegt men, dat zijne ziele-

•stof van de trap is gevallen, en dat daarom het kind is gevolgd. Dan

neemt men een korf en schept daarmede de zielestof van den grond

op. Vervolgens legt men in de korf een steentje, hierop strooit men wat

rijst, en daarna legt men steen en rijst op het hoofd van het kind.

Bij de Oio Boesoen roept de priester de hulp in der geesten om
de zielestof terug te krijgen ; hij gebruikt daarbij een kom , waarin

rijst, een spiegeltje, een vingerring en een waskaars; met die

kom op het hoofd danst de priester rond; in het spiegeltje beweert

hij den geest te kunnen zien, die de zielestof heeft weggenomen.

De priester strooit met de eene hand rijst, terwijl hij met de andere

hand de zielestof wenkt. Heeft hij de zielestof teruggekregen , dan valt

hij in onmacht. Eene vrouw blaast nu in de hand van den priester,

terwijl zij een koperen schaaltje daaronder houdt, waarin zij de

zielestof heet op te vangen. Altijd is dan iets op het schaaltje te

zien : kool , olie , aarde , kurkema of bloed. Olie beteekeut leven

;

aarde , kurkema en bloed beteekenen sterven , terwijl houtskool aan-

duidt, dat het nog niet zeker is, of de patiënt zal leven dau wel,

of hij zal moeten sterven.

Bij de Land-dajaks van Serawak gaat het op de volgende wijze

toe: //Carefully wrapping up a small cup in a white cloth, he (de

half-priester) places it amidst the offerings, then with a torch in

one hand and a circlet of beads and tiukling hawk bells in the other,
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he stalks about shaking bis charms. After a little time he orders

Olie of the admiring spectators to look iu tbe cup previously wrapped

up in '.vhite oh)tb , aud sure enough tbere the soul always is , iu tbe

form of a buuch of bair to vulgar eyes, but to tbe iuitiated iu shape

aud appearauce like a miuiature bumau beiug. This is supposed to

be thrust iuto a hole in the top of tbe patients head , iuvisible to

all but the learned man. He bas thus recovered] tbe man 's soul,

or, as it may be called, tbe priuciple of life that was departing

from him" (Spencer St. Jobu I, 179). Van bet vaugeu vau de

zielestof bij de Uajaks van Siutang geeft de beer Kühr eeue levendige

beschrijviug in Bijdrageu 1897 , blz. 57.

'/Eine der wichtigste Aufgabeu der Priesteriuneu (bij de Bahaus in

yiidden-Borneo) bestebt darin , die bruwa (zielestof), die den Menscheu

schon bei geringen Anlassen , wie Schreck uud Verstimmung, besouders

aber bei Krankheit, verlasst, wieder in den Korper zurück zu

locken. Sie tun dies mit Hilfe der Geister aus dem Apu Lagan uud

zwar auf sehr verschiedeue Weise. Bisweilen lasst sicb die bruwa
schon dadurcb besauftigeu , dass ein schönes Stück Zeug auf das

Haupt des Patiënten gelegt wird ; soust spaltet die Priesterin in der

Dunkelheit das Haupt zum Schein und lasst die eutflohene Seele

wieder in ihren alten Wobusitz zurückkebreti" (Nieuwenhuis '' I,

103). — De priesteres gebruikt dikwijls bij dit terughalen eeneu

eigenaardigen zieleweg, dien zij aan bet venster opstelt. Deze ziele-

weg bestaat uit een kostbaar kralensnoer, waaraan ook acht haken

van vruchtboomenhout , vier kleine pakjes geestenvoedsel, een kippe-

veer en een stuk Dracaeuablad zijn gebonden. Langs dezen weg-

wordt de zielestof dan binuengelokt. Al de genoemde bestanddeeleu

dienen om hunne levenskracht aan de weggeloopen zielestof mede

te deelen, en de baken moeten haar vasthouden, wanneer zij geko-

men is (Nieuweuhuis -^ I, 125). — Na allerlei voorbereidingen heeft

de eigenlijke ceremonie van het terugbrengen der zielestof pas bij

bet vallen van den avond plaats. '/Türe und Penster werden ge-

scblossen, ein altes Schwert und eine Speerspitze werden mit der

Geisterspeise und den mit Perkelblut besprengten Blattern versehen

uud der Patiënt niedergesetzt. Er stützt den eiuen Fuss auf das

Schwert, wabrend ihm die Priesterin den Arm von oben nach

unten mit der Speerspitze streicht. Die Haudlung bat den Zweck»

die verirrte Seele, welche die Priesterin vorher aus dem Korbe ge-

nommen und in das Haupt des Krankeu geblaseu, in dessen Körper

festzuhalteu'/ (Nieuwenhuis ' I, 113).
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Een zeer eigenaardig staaltje van dit geloof vertelt zendeling

Verhoeven van de Soendaneezen. Aan een zieken man te Tjideres

werd door een doekoen medegedeeld , dat de oorzaak zijner ziekte

de volgende was: vin het dorp Poelo karas, Afdeeliug Indramajoe,.

bevindt zich een beruchte duivel. Deze is nu sedert eenigen tijd te

logeeren bij den geest, die woont op de begraafplaats, in de nabij-

heid waarvan uw man zich baadde, toen hem die ziekte overviel.

Om den hoogen gast te onthalen heerscht er in den laatsten tijd in

de huishouding van dien geest op de begraafplaats zeer groote be-

drijvigheid, en wijl al het werk niet door het gewone dienstperso-

neel kan afgedaan worden, werd uw man Sarma geprest de benoo-

digde rijst te koken. Wel merkte uw man daar zelf niets van, maar

dat kwam , omdat zijn lichaam nog op aarde is. Zijn geest daaren-

tegen heeft het in de geestenwereld overstelpend druk, en door

dat onafgebroken rijstkoken, voelt hij eene zware hitte in zijn

lichaam, en dat noemen wij nu heete ziekte. Door een offer uit

verschillende ingrediënten bestaande, benevens twee van oude lappen

gemaakte poppetjes, uit welke de geesten er een zouden kiezen, die

de taak van Sarma moest overnemen , trachtte men de verloren

ziel terug te krijgen.

De Soendaneesche doekoen twist met den geest, die de zielestof

genomen heet te hebben , en zij tracht haar met allerlei schoone

woorden terug te krijgen. Zoo doet ook de Jacaansche doekoen,,

waarbij zij in den slaap de zielestof terughaalt, of zij vangt die op

eene begraafplaats. In het dagelijksche leven vangt men de zielestof

ook wel zelf op: Wanneer bijvoorbeeld iemand ziek thuiskomt,

vraagt men hem , waar hij ziek is geworden. Dan neemt men de

sarong van den kranke, en trekt die achter zich aan slepende naar

de genoemde plek (met de bedoeling, dat de zielestof daarin worde

gevangen). Daar gekomen, zegt men: //Hinder haar niet, dat d&

zieke nu beter worde//. Weder thuis gekomen, wordt de zieke met

de sarong dichtgedekt, en dan verwacht men, dat hij beter zal

worden.

Op Nias gaat een priester voor het dakveuster staan, en houdt

een doek naar de zon uitgespreid, waarin hij vraagt den //zegen//

(= de verloren zielestof) te mogen opvangen. Dan brengt hij dien

//zegen// in den doek naar den zieke (T. Bat. Gen. 33, 497). Op
Poelo tello ^ dat door Niassers bewoond wordt, geschiedt dit op gelijke

wijze : '/Da steht der Priester , resp. die Priesterin mit der Trommel

in der Hand, sehr aufmerksam dem Verlaufe der Handlung folgend^
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Eiii aiiderer steht tlanebeu mit eiuem geslachteten Huhn oder

Schwcincheii. Ein dritter halt eiii ausgebreitetes Tuch uud wartet

mit Spaimung auf des Priesters Wiuk. Plötzlich ist der gunstige

Augeublick gekommen ; so schnell als möglich ergreift der Priester

das Tuch, womit er den Schatten des Kranken, resp. den Kraük-

heitsgeist (lees: de zielestof), welchen nur der Priester sehen kann,

gefangen uimmt. Dieser wird nun sorgfaltig eingewickelt uud in ein

Kastcheu getau" (Frickenschmidt, 7). Veelal doet zich de sumange,

die de priester van de zon terug ontvangt, voor in de gedaante

van eeue kleine spin. Wanneer hij dan genoemden doek heeft open-

gemaakt, laat hij het spinnetje op zijn vinger kruipen. Brengt hij

het rechtstreeks naar den kranke, dan appliceert hij het op diens

voorhoofd of op diens sleutelbeen. Aan een zeker jeuken merkt de

zieke, dat de zielestof tot hem is weergekeerd.

Bij de Toha-bataks geschiedt het terughalen van de zielestof in

processie; vóóraan gaat eene jonkvrouw met een mand met spijzen

op het hoofd als offer voor de geesten. Een datoe (priester) gaat

mede; hij mag niet rechts of links kijken en ieder moet voor hem

uit den weg gaan. Op de bepaalde plek aangekomen, offert hij , en

roept de geesten aan, totdat hij gelooft de zielestof te hebben.

Uiterst behoedzaam gaat men dan terug , de datoe achteraan ; voort-

durend smeekt hij de zielestof toch niet weg te gaan. Aan de trap

mag niemand den ^-e^ versperren. Is de datoe bij het huis ge-

komen, dan roept hij: "O, ziel, zijt gij nu tehuis?" waarop van

binnen uit bevestigend geantwoord wordt, lu huis vleit men haar

en biedt haar allerlei lekkers en moois aan (Warueck '
, 12).

Wanueer bij de Karo-hataks eene verloren zielestof teruggehaald

zal worden, neemt men eene maat rijst, een ei, een visch (ikan

senangin) enz. en doet een en ander in een pernakan (gevlochten

rijstzakje). //Dit plaatst men weer in een soempit (een dergelijk,

maar grooter zakje) samen met een zilveren kalkdoosje, een arm-

band , een mes, enz. De soempit wordt toegebonden, en bovenop legt

men bladeren van elf bepaalde planten , alsmede merg van een

pinang. Twee personen houden de soempit boven den zieke vast,

terwijl de goeroe in een plechtig gezang de tëndi (zielestof) ver-

zoekt terug te komen. Geeft deze aan het verzoek gehoor, dan is

dit kenbaar door een hevig trillen van de soempit. Komt daaren-

tegen de tëndi niet terug, dan volgt de dood van den lijder//

{Westenberg 228—229).

De heer Neumann geeft voor dezelfde Bataks niet minder dan zeven
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verschillende wijzen van terughalen der zielestof op. Wij behoeven op

deze verschillende variaties van hetzelfde thema niet nader in te gaan.

//De eenvoudigste wijze van de tëndi te roepen is wel , dat men

gepelde rijst strooit en het koerrr-ua roept, waarmee men kippen

lokt'/ (Neumann^, 114 e. v.). Wanneer een moeder denkt, dat de

zielestof van haar kind is weggegaan, omdat het niet meer fleurig

is, neemt zij des avonds eene maat rijst, zet die in een zakje aan

het hoofdeneind van hare slaapplaats, en beveelt haar eigen tëndi

de tëndi van het kind te gaan halen. 's Morgens meet zij de hoeveel-

heid rijst over; is er dan meer dan den vorigen avond, dan is dit

een bewijs, dat de tëndi van haar kind is teruggekeerd (Neumann -,

129-130). De vermeerdering van de rijst moet dan daaraan toege-

schreven worden, dat de tëndi van het kind zich, in de gedaante

van rijst, aan de overige rijst heeft toegevoegd. Uit dergelijke trekken

komt telkens weer aan het licht, hoe onpersoonlijk men zich de

zielestof oorspronkelijk heeft gedacht.

Ook de Bataks van Tanah Si Baloengoen gebruiken eene handvol

rijst en ei om de zielestof terug te lokken. De rijstkorrels, die later op

het hoofd van den patiënt worden gelegd, worden geteld; is het een

even getal, dan is de zielestof teruggekomen; is het getal oneven,

zoo bewijst dit het tegendeel. Soms (wanneer een machtige geest

de zielestof heeft weggenomen) legt men er ook werktuigen van

ijzer bij. Thans heet het, dat een bevriende geest met deze werk-

tuigen de zielestof uit de handen van dien geest verlost, maar

oorspronkelijk zal het ijzer wel gediend hebbeu, om de zielestof

krachtig te maken.

Omtrent de Gajo's vinden wij medegedeeld: "Menschen, die over

chronische ziekte of herhaalde ongevallen klagen, vernemen vanden

goeroe vaak als resultaat van zijne zienerswerkzaamheid , dat hunne

seraangat, hun levensgeest, een bepaald voorwerp verlangt om tot

rust te komen. Zulk een voorwerp heet geuggömön (Mal. gënggamau,

hetgeen men met de hand omsluit, in zijne macht heeft enz.)// (Snouck

Hurgronje ^, 310).

De bewoners van het Maleische schiereiland hebben eveneens ver-

schillende wijzen om de zielestof terug te roepen , die nu eens in

een beeldje, dan in ei of rijstkorrels wordt gelokt, en vandaar op

den zieke wordt teruggevoerd (Skeat, 452 e. v.).

Op Madagascar tracht de eigenaar zijne weggeloopen zielestof te

lokken met lekker eten , of te ontdekken , waar de zielestof verborgen

is (Hora Adema , 601).
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Niezen.

Als een vau de teekeilfeu , dat de zielestof het lichaam verlaat of

weder daarin terugkeert, wordt het niezeu beschouwd. Zoo vinden

wij van Mindanao opgeteekeud , dat niezen daar het teeken is , dat

de ziel in het lichaam terugkeert (Indische Gids 1890, 2321).

Wanneer de Toradja kort na zijn ontwaken, niest, gelooft hij,

dat zijne zielestof, die gedurende den slaap aan het ronddwalen is

geweest, in het lichaam terugkeert. De Maleiers daarentegen roepen

na heftig niezen hunune zielsstof terug met //kur semaugat'/ (Skeat, 533).

Dat niezen het teeken is van den terugkeer der zielestof komt

vooral uit in het vrij algemeene geloof, dat een zieke beter wordt,

wanneer hij niest; zijne zielestof is dan tot hem wedergekeerd. (Dit

teekenden wij op van Toradja's, Minahassers, Makassaren, Oio

Ngadjoe, Oio Doesoen, Javanen, Angkolaers, Amboneezen, Toba-

bataks, Bataks van Si Baloengoen en Karo-bataks).

Ook in de wenscheu , welke de moeder uit bij het niezeu van

haar kind , komt dit geloof uit. Niest een Toradja sch kind , terwijl

de zon nog aan het rijzen is, dan roept de moeder: tuwu ntu'a,

"leef als een grootmoeder'/, n.1. krijg een hoogen ouderdom; de

rijzende zon neemt de zielestof mede naar boven. Niest het kind

echter, wanneer de zon aan het dalen is, dan roept de moeder:

amo wajo, "kom hier zielestof", of: jawati jojo, "snijd haar den pas

af", omdat men bevreesd is, dat de ondergaande zon de uit het

lichaam getreden zielestof van het kind zal medenemen in den hades.

Op Java zegt de moeder tot het kind , wanneer dit niest : djabaug

baji, ilang sawaue, "kind, verdwijnen de sawan// (ziektegeesten) ,.

die de zielestof kwaad konden doen. Niest het kind bij het ontwaken ,.

dan zegt de moeder: //Word spoedig groot".

Ook de Toba-bataks maakten onderscheid in het niezen bij opgaande

of bij dalende ''.on ; in het laatste geval ging men zelfs wel eens

een datoe (priester) halen om de zielestof terug te breugen. In het

algemeen zegt de moeder bij de verschillende Batakvolken tot haar

kind, dat niest: "het is bitter"; zij wil daarmede waarschijnlijk

zeggen, dat de uitgetreden zielestof van het kind bitter is, teneinde

hierdoor te voorkomen, dat rondzwervende geesten die zielestof

zullen nemen.

De Bajaksche moeder roept dadelijk de zielestof van liaar kindi

terug met een: "kom hier, zielestof".
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Nu kau het uittredeu vau de zielestof, waarvan niezen het gevolg

is, ook ontstaan, door dat een ander die zielestof lokt. Dit kan

geschieden , doordat vrienden veel aan ons denkeu , eu hieruit moet

het geloof bij sommige volken zijn ontstaan, dat wanneer men op

reis niest, dit een teeken is, dat vrienden aan hen denken.

Wauneer het een vijand of een slechte geest is, die de zielestof

heeft weggelokt, kan dit natuurlijk veel kwaad; vandaar, dat wij

bij enkele volken vinden , dat zij eeue verwensching uiten , wauneer

zij niezen, welke verwensching dan den vijand of den geest treft.

Uit deze overweging moet dan ook het geloof zijn ontstaan,

dat niezen een slecht voorteeken is; Van vele volken vinden wij

opgeteekend, dat iemand, die zijn huis wil verlaten, dit voornemen

voorloopig zal opgeven, wanneer hij vooraf niest, of wanneer een

der huisgenooten zulks doet (zie o.m. Goldman, 395 ; van der Roest,

172; Riedel: 1, 112; Hardeland ^
, i.v. banjen, 41; Schadee, 322;

ook teekende ik dit zelf op van verschillende volkeu , welke ik bezocht).

Soms voorspelt niezen iets goeds; zoo bij è.t Toba-hataJcs , dat men

bezoek krijgt. Wanneer Galelareezen onder eikaar uit jagen gaan,

en ter plaatse gekomen, enkeleu geen geluk hebbeu gehad , zegt men,

wauneer iemand niest: ha, blijf nog wat, gij giugt eu uiesdet; dat

wil misschien zeggen, dat ge nog eeu zegen krijgt ! eu dan blijft

men nog (Vau Baarda •^, uo. 184, blz. 217).

Wij zullen nog gelegenheid hebben op te merken , dat door invloed

vau Christendom en Mohammedanisme, waardoor de denkbeelden

omtrent zielestof uitgewischt worden, zielen van afgestorvenen eu

geesten voor de zielestof in de plaats tredeu. Hierdoor vinden wij

,

dat niezen bij sommige volkeu, zooals wij dit bij de Atjehers vonden,

wordt toegeschreven aan het iu- eu uitgaan vau ziekte veroorzakende

geesten (Jacobs ^I, 190).

De plaatsvervanger voor de geroofde zielestof.

Wij hebben nu en dan reeds opgemerkt, dat het terugroepen van

de zielestof gepaard gaat met het brengen vau eeu offer aan den

geest of aan de ziel des afgestorvenen, die ondersteld wordt de

zielestof te hebbeu genomen. Dit ligt geheel in den aard der zaak :

men moet den geest guustig stemmen, vleien om de zielestof los te

laten, en het eerste middel daartoe is eeu geschenk, eeu offer. Behalve

dit offer komt bij vele volken nog een po2}je voor, nu eens vau

hout, dan vau sagoe-bladrib of arenga-haar vervaardigd. Dit popje
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wordt gehaugeu of gelegd op de plaats, waar meu de zielestof terugroept,

waar dus ook het offer wordt neergelegd , meestal kort buiten het

dorp. Dit popje nu is niets anders dan een plaatsvervanger voor de

genomen zielestof van den zieke, en het wordt als zoodanig den

geest aangeboden , opdat deze daarvoor de eigenlijke zielestof teruggeve.

Dat dit voorwerp den vorm heeft van een popje, en niet van een

volwassen mensch, hangt samen met het geloof (waarop wij later

terugkomen) , dat de zielestof de gedaante heeft van een klein menschje,

den homunculus der Romeinen.

Het wezenlijke van dezen plaatsvervanger ligt hierin, dat het

popje eerst wordt voorzien van zielestof, en wel van de zielestof

van den kranke zelf, door er een draad van een zijner kleediug-

stukken, een hoofdhaar, speeksel en derg. aan toe te voegen. Hier

treedt dus weer het onpersoonlijke, deelbare karakter van de ziele-

stof aan het licht. Niet van alle volken, waarvan wij dit gebruik

vermeld vinden, staat deze identificeering door zielestof aangegeven,

maar uit analoge gevallen buiten den Indischen Archipel voor-

komende, in verband met het in dien Archipel gevondene, mogen

wij besluiten , dat bedoelde remplagant overal op eene of andere

wijze, door overbrenging van zijne zielestof, met den zieke geideu-

tificeerd wordt.

Uit de Molukken hebben wij slechts een geval van dezen rem-

plagant opgeteekend gevonden, en wel van de bewoners der Oeliassers.

Dezen maken van den zieke eene afbeelding van sagoe-bladrib , en

dit popje wordt, met fraaie kleedereu uitgedoscht, aan den boozeu

geest aangeboden in ruil voor de gevangen zielestof (Van Schmidt, 510).

Bij de Toradjas op Celebes heet de remplacant tolokende //met een

kind verruilen'/ ; soms wordt hij van hout, meestal echter van arenga-

vezels gemaakt. Door een hoofdhaar en een draad uit een der klee-

dingstnkken van den zieke wordt het popje met dezen vereenzelvigd.

Uit de Mmahassa beschrijft Graafland dezen remplacant voor de

zielestof, zonder te weten, waarvoor het beeldje dient: //Bij de

Toumbulu en Tounsea had men ook uit hout gesneden beeldjes van

circa één voet hoogte, die door ouden en meest door walians (priesters)

bewaard werden op zolder of onder de nok van het huis. Het

waren onoogelijke poppen, naar de geuitalia te oordeelen meest

vrouwelijke wezens voorstellende. Zij deden dienst als fetischen, die

van groote kracht werden geacht bij ziekten , en bij de familiefosso's

wel werden opgenomen onder de voorwerpen, die de beteekenis der

fosso (offerfeest) moesten verhoogeu .... Zij droegen den naam van
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Tëtëlës, waarvan de beteekenis ous uiet duidelijk is. Iinnicis de rad,

tëlës bet. //koopen//, eu tëtëlës zou moeteu beteekeueu : datgene,

waarvoor men gekocht heeft. Het wordt ook wel als offer gebezigd

bij de Pakewa's . . . Het is mogelijk, dat men de tëtëlës bezigde

om bij ziekten of bij fosso's vergeving af te vragen met aanbieding

van eenig offer'/ (Graafland ' I, 248—249). Bij persoonlijk onder-

zoek in de Minahassa is mij spoedig gebleken , dat de titëlës niet

anders is dan de plaatsvervanger voor eene weggenomen zielestof,

waarmede de naam //datgene, waarvoor men gekocht heeft", n. L

de zielestüf, verklaard is. Toen deze gewoonte in onbruik geraakte,

werden de nog aanwezige poppen als herinneringen aan het oude

heidendom bewaard, en min of meer vereerd.

Wanneer bij de Mahassaren iemand van eene ziekte hersteld is,

.en weer voor het eerst naar beneden gaat, wordt een poppetje

van lontarblad met een betelpruim onder aan de trap gelegd, eu

een ander bij den put, waar hij baadt. Deze poppetjes worden de

vervangers van den zieke genoemd. Ze worden niet door haar,^

draad of speeksel van den zieke met dezen geïdentificeerd , maar na

het bad trekt de sanro (doekoen) den herstelde een haar uit en

werpt dien weg.

Omtrent de Oh Ngadjoe op Borueo vinden wij tal van gegevens,

waaruit wij zien, dat ook in andere omstandigheden, dan bij het

terug brengen van de zielestof, door de Dajaks poppen worden ge-

maakt, echter steeds als plaatsvervangers voor zielestof. Zoo vinden

wij ouder diri (Hardeland i, 94)opgeteekeud: //Hampatong sadiri,

een van meel gemaakte j)op, ongeveer een span lang. Wanneer iemand

krank is gemaakt door de ziel van een afgestorvene, die hem bij zich

wil halen, werpt men een sadiri als plaatsvervanger ouder het huis :.

is men door een krokodil gegrepen en gelukkig ontkomen , dan werpt

men een sadiri in het water//. Onder ham patong (Hardeland ' ,.

154): //Men brengt bijvoorbeeld afbeeldingen van meuschen, dieren

en voorwerpen den goden als offer, opdat de gana er van (ga na

is de zielestof van dieren, planten eu levenlooze voorwerpen) in het

geestenland het eigendom der goden zullen worden .... Bij ziekte

gebruikt men ham patong la n tak, gewoonlijk slechts een stuk

hout, waaraan van boven een menscheuhoofd is gesneden , dat men

slaat en mishandelt, en ten laatste ergens vastspijkert— zij moeteu

plaatsvervangers van den zieke worden, opdat de kranke geneze.//

Verder onder panjirum (Hardeland ', 415) :'/ Sampun tujang"

noemt men houten, door basir (priesters) gemaakte popjes, die men
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in een tujaiig (eeu als eeu wieg opgehaugeii stuk katoeu) legt,

opdat het als voorbehoedmiddel het daariu liggeude kind voor alle

ziekten en spoken beware// (de gedachte is : wanneer een geest het

kind zou willen molesteeren door diens zielestof weg te nemen , kan

hij zich vergenoegen met diens rempla^aut : het popje).

De Oio Doesoen vervaardigen ook popjes als .plaatsvervangers van

zieken; om deze te bezielen, worden ze met kippenbloed bestreken,

men draagt ze als kleine kinderen in den arm , en brengt ze aan

den zieke, die er op moet spuwen ter vereenzelviging. Dan hangt

de priester een korfje met voedsel aan de deur ; met de eene hand

strooit hij rijst, terwijl hij met de andere de zielestof naar zich

"toe wenkt, daarvoor in de plaats de popjes aanbiedende.

Ook van de Bajaks van Smtang wordt dezelfde plechtigheid mede-

gedeeld : //Is iemand plotseling hevig ziek geworden , dan maakt de

geneeskundige een houten ëm patong (beeld) van kajoe tabar tabar.

Door haar wordt het beeldje zevenmaal met het hoofd van den zieke

in aanraking gebracht, terwijl zij zegt: //Deze ëmpatong dient

om den zieke te vervangen; jij ziekte, gaat dus over in dat beeldje!//

Met wat rijst, zout en tabak in eeu klein mandje wordt die plaats-

vervanger gebracht naar de plek, waar de zieke door een boozen

geest meent bezeten te zijn geworden , en aldaar overeiud op den

grond gesteld , nadat de geneeskundige den geest heeft toegeroepen :

//O hantoe, hier is een ëmpatong, want dit beeldje is immers mooier

en beter dan de zieke// (Kühr, 62—63).

Brooke Low verhaalt, dat hij ouder de Zee-dajaks van Serawak een

zieken jongen aantrof, die aan de maag leed. Een priester maakte nu

van de kleeren van het kind en van diens moeder twee beeltenissen.

Het schild en het oorlogsbuis vaii den vader werden er bij gehangeu om
den geest te intimideeren. //Het doel van een en ander was// , zegt

Brooke Low, //om den geest te bewegen deze poppen aan te nemen,

en den jongen te verlaten, opdat hij zou herstellen// (Ling Eoth I, 268).

In Kalantan op het Maleische Schiereiland maakt men beeldjes

van dieren en voorwerpen uit deeg; deze worden op het offertafeltje

geplaatst, en dan wordt den geest verzocht den zieke te verlaten

en genoemde voorwerpen voor lief te nemen. Als men onderstelt,

dat de geest is overgegaan, snijdt de doekoen (hier pa wang ge-

heeten) het touw, dat den zieke met het offertafeltje verbindt, door

(Skeat 432—433). Hier zien wij weer. hoe in stede van het terug-

brengen van de weggenomen zielestof , een ziekte veroorzakende geest

ondersteld wordt in den kranke te zijn gevaren.
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De Niassers maken voor een zieke een beeld van een pisaugstam,

dat overeenkomstig de lengte van den kranke wordt gemaakt ; een

gelaat wordt er in gesneden. Dit beeld heet holi, d. i. //verlossing,

losgeld// (Mal. bëli //koopen//). De priester zwaait met dit beeld over

deii zieke, en plaatst zicli vervolgens voor het venster. Terwijl hij

roept: //hier is het losgeld//, werpt hij den pisangstam naar beneden;

ligt het beeld met het aangezicht naar beneden gekeerd , dan is dit

een teeken , dat de zieke zal sterven ; is het aangezicht naar boven

gekeerd , dan zal hij leven. — Ziet de priester de zielestof van een

nog levend persoon, dan is dit een teeken, dat die mensch spoedig

moet sterven. Ook in dit geval wordt een beeld als plaatsvervanger

gemaakt , en voor de deur der woning geplaatst. — Wanneer eene

bruid het dorp verlaat om haar man te volgen, wordt ook een stuk

pisangbast als plaatsvervanger voor haar onder de beelden der voor-

ouders gehangen (Kramer, 483).

Bij alle Bataks , zoowel in Angkola en Toba, als in Karo-karo,

vindt men den plaatsvervanger terug, die hier den naam draagt

van persili, welke naam duidt op iets, dat voor iets anders in

de plaats gegeven wordt. Deze persili is een beeld van pisaugstam
,

dat met een offer gebracht wordt naar de plek, waar ondersteld

wordt, dat de geest woont, die de ziekte heeft veroorzaakt. Bij de

Karo's maakt men hiervan eene groote offerplechtigheid (Joustra '
,

5 e. V.). Het beeld wordt met den zieke geïdentificeerd door in een

gaatje, dat op de hoogte van de borst wordt gemaakt, wat af-

schrapsel van het voorhoofd, van de nagels van vingers en teeneu

,

en wat haar van den zieke te doen. Soms voegt men er afschrapsel

(het vuil) van de tong, van voetzolen en handpalmen aan toe.

Vermeldenswaard is nog het volgende , dat ik van de Tobaneezen

opgeteekend vond: //Voor een zieke maakt men een beeld van een

pisaugstam , dat uitgedragen wordt als een doo^e. Buiten in het

veld legt men het neder, en roept de zielestof van den kranke;

laat zich toevallig eene stem hooren, dan gelooft men, dat de

zielestof heeft geantwoord , en vroolijk keert men naar huis terug.

Of men maakt een popje van leem, en legt dit op een rek tezamen

met betel, kippeneieren en rijstkoeken. Een en ander brengt men

naar het veld; de datoe roept: //Neem, dit is voor u//. Hij, wiens

stem zich dan toevallig laat hooren, zal de ziekte overnemen//

(Warneck '
, 12).

//Behalve door bezwering laten zich die wezens, die het op

iemands leven gemunt hebben , wel door eeu remplacant tevreden

7
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stellen'/, heet het van de Gajo's; //waarin deze moet bestaan, weet

de goeroe. Nu eens is het een kip van bepaalde descriptie, die

men op de gevaarlijke plaats moet loslaten , dan weer moet men

maar een schijnbaren dubbelganger van zichzelf, namelijk een stok

ter lengte van zijn lichaam, in een lijkklecd gewikkeld deponeeren/r

(Snouck Hurgronje - , 310).

Boven vermeldden wij reeds van de Oio Ngadjoe een variant

van den gewonen plaatsvervanger voor eene weggenomen zielestof.

Terwijl toch de gewone remplagant eenvoudig den geesten wordt

aangeboden , om daarmede naar hun believen te handelen , wordt

van de hampatong lantak gezegd, dat men ze slaat en mis-

handelt, en ten laatste ergens vastspijkert. Bij deze handeling

gaat men van de volgende gedachte uit : de geest heeft uit boos-

heid of wraak de zielestof van den patiënt weggenomen ; laten wij

nu den plaatsvervanger van den zieke zelveu molesteeren (hetgeen

het doel is van den geest met den krank gemaakten mensch),

dan zal de geest tevreden zijn , en de gevangen zielestof weer

loslaten.

Een zelfden gedachtengang vinden wij ook bij de Dajaks van

Siutang : //Wil een Ot-Danomsche zuigeling niet uitscheiden met

huilen, dan snijdt de mërina (schoonmoeder van den vader van

het kind en dus zijn grootmoeder van moederszijde) uit het groote

blad van den poeau- of mëntawakboom een popje, dat het kind

verbeelden moet, en tegen zijn lichaam wordt gedrukt; waarna zij

't hoog tegen den binnenkant van het dak plaatst en met pijltjes

uit een blaasroer doorboort, ten einde den plaaggeest, koedjang^

genaamd, te dooden// (Kühr, 63). De conclusie van den schrijver

moet verkeerd zijn, het dooden van den plaatsvervanger moet dienen

om den boozen geest tevreden te stellen. Een geest kan wel ver-

jaagd of afgeschrikt worden, maar nergens in het Animisme vindt

men eene aanwijzing, dat geesten gedood kunnen worden.

Bij de Karo-bataks heeft deze tweede soort remplagant weder eene

gewijzigde functie, zooals dr. Hagen ons mededeelt. Hij vertelt, dat

de booze geesten iemand ziek maken door zich in het lichaam van

den mensch in te dringen. //Diese Begu's können vom Guru mittelst

Beschwörungsformeln aus dem Krauken vertrieben, und in einen

nebenan gelegten, mit Zauberkrauteni umbundeuen und mit einem

Meuscheuantlitz versehenen- Pisangstamm gebannt werden , welchen

man dann schnell wegtragt und ausserhalb des üorfes am Wege



99

hin werft oder begrabt.v Hier wordt dus de booze geest uit den

mensch iu zijnen plaatsvervanger gelokt (Hagen ^ , 531).

De Bataks op Samosir leggen een pisangstam in plaats van den

zieke op diens slaapplaats, waarna men liera er vandaan sleept,

nadat de domme geest' in de pisang is gevaren (Berichte Eliein.

Miss. Ges. 1894, 172).

Ten slotte vermelden wij nog de Zuid-Nlassers. Voor een zeker

feest in eenige dorpen, wordt in elk een groote menschen- en een

tijgerfiguur gemaakt. "Auf ein hohes Gerust wird daun erst die Tiger-

figur , und auf dem Tiger die Menschenfigur aufgestellt. Am Morgen

des Festtages bringt jedes Dorf dieses machtige Götzenbild (naar

het feestterrein namelijk; uit het vervolg blijkt, dat dit een plaats-

vervanger en geen afgodsbeeld is). Es wird durch Sang und Tanz

von der Menge und darnach vom boro na du durch Opfergeehrt;

darnach werden die Bilder kopfüber den Abhang hinunter in tiefes

Wasser geworfen als Lösegeld für die Seelen der Menschen.// Dit

feest heeft plaats voor een heiligen fo si -boom, welks geest waar-

schijrdijk ondersteld wordt zielestof weg te kapen (Thomas).

De werkzaamheid der priesters om verloren zielestof -

terug te brengen.

Wij hebben gezien , hoe de zielestof, waarvan ondersteld wordt

,

dat zij is weggeloopeu of weggenomen , op eenvoudige wijze door

vader of moeder wordt teruggeroepen naar den persoon , aan wien

zij toebehoort. Uit de omstandigheid , dat bedoelde persoon toch

ziek werd , of wel ziek bleef, maakte de natuurmensch de gevolg-

trekking, dat de zielestof was gegaan of gebracht naar eene plaats,

waarheen een mensch haar niet kon volgen, of dat zij in de macht

was geraakt van een geest, aan wiens handen de mensch haar niet

kon ontweldigen. Andere middelen dan het gewone terugroepen of

teruglokken moesten dus in het werk worden gesteld om het ver-

lorene terug te krijgen.

Uit droomen had de natuurmensch reeds de gevolgtrekking ge-

maakt, dat de zielestof des menschen zich vrijelijk kan bewegen,

en naar plaatsen kan gaan, waar het den mensch onmogelijk is te

komen. Dit middel nu werd aangegrepen om de verloren zielestof

te volgen, en zoo mogelijk terug te brengen. Men dwong zich dus

tot slapen, ten einde gedurende den slaap zijne zielestof los te maken

en t^ laten gaan , waarheen men haar hebben wilde. Zoo vinden wij
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nog algemeen in de Molukken, bij de Boegineezen en de Javanen

de gewoonte, om zich opzettelijk te slapen te leggen, ten einde te

ervaren, welke ondervindingen de vrijgeworden zielestof gedurende

dien slaap zal opdoen ten opzichte van den kranke.

Nog in den tegenwoordigen tijd komt het onder de Indonesische

volken algemeen voor, dat iemand in den slaap eenige aanwijzing

krijgt ten opzichte van de behandeling van een zieke , welke aan-

wijzing dan ook stipt wordt opgevolgd. Maar toen men meer door-

drongen was van het geloof, dat machtige geesten de hand hadden

in het wegnemen van eens menschen zielestof, gevoelde men, dat

alleen zij , die beweerden in nauwe betrekking te staan tot die geesten

,

in staat waren door te dringen tot de verblijven van die geesten,

door wie de zielestof gevangen gehouden werd. Dit waren zij , die

veel van goden en geesten wisten te vertellen , die als het ware

eene plaats innamen tusschen de menschen en de geesten , dus : de

priesters en priesteressen. De menschelijke zielestof alleen was niet

in staat den strijd aan te binden tegen de booze geesten , en daarom

zocht zij hulp bij geesten, die den menschen goed gezind zijn, die

wonen tusschen hemel en aarde, een soort van halfgoden ; die geesten

vergezellen de zielestof van den priester (priesteres), en helpen hem

de zielestof op te sporen en haar te verlossen uit de handen der

booze geesten.

Deze kennis omtrent goden en geesten werd eene bepaalde theolo-

gische wetenschap, welke alleen aan ingewijden werd medegedeeld;

deze wetenschap verschafte aan die priesters een groot overwicht

over het volk, en gaf hun hoog aanzien.

Het zich eenvoudig te slapen leggen, ten einde zijne zielestof te

kunnen doen opstijgen , werd later nagebootst, omdat men de natuur

niet altijd kon dwingen; het mededeelen van de ervaringen, welke

de zielestof gemaakt had op hare reis door het luchtruim , kreeg

langzamerhand eeuen bepaalden vorm, en hieruit ontstonden de

litanieën, welke bij sommige volken door de priesters of priesteressen

met gesloten oogen (om het slapen na te bootseu) worden opgedreuud.

Ook uit de taal, welke de priesters gemeenlijk gebruiken, blijkt

de zucht om de begoocheling, als zouden de priesters werkelijk met

geesten omgaan
,

grooter te maken. Deze taal toch bestaat niet uit

oude woorden , die naar een zeer oud tijdperk van het bestaan des

volks zouden heen wijzen, maar zij is eene gemaakte taal, welke

duidelijk wijst op de bedoeling om de menschen te doen gelooven,

dat de priesters werkelijk met de geesten in hun geestentaai omgaan.
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Bij de Toradjas op Celebes bijvoorbeeld is de priestertaai een pot-

pourri van eigen woorden en woorden uit andere talen. Hetzelfde

getuigt Hardeland van de taal der priesterzangen bij de Oio Ngadjoe.

Die taal bevat: 1° gewoon of slechts weinig veranderd Dajaksch;

2° Maleische woorden , meestal een weinig veranderd ;
3" woorden

,

waarvan de beteekenis is verloren gegaan, en waarvan de herkomst

niet bekend is (Hardeland - , 4). Laatstgenoemde woorden zou Harde-

land waarschijnlijk in andere Dajaksch e dialecten hebben weer-

gevonden. Dr. Matthes zegt van de bissoe's of heidensche priesters

en priesteressen der Boegmeezen , dat hun taal veel overeenkomst

vertoont met de taal van het oude Boegineesche heldendicht La

Galigo (Matthes "*
, 2) , maar dr. Matthes heeft ons geen uitsluitsel

kunnen geven omtrent den aard dier taal, omdat hij niet in de

gelegenheid is geweest het Boegineesch van Loewoe , van waar èu

de La Galigo en de bissoe's afstammen, te bestudeeren.

De zucht der priesters, om zich door hun voorgewenden omgang

met geesten meerder aanzien te verschaffen bij het volk, bracht er

hen zelfs toe het te doen voorkomen , alsof ook het lichaam des

priesters //geest// kon worden , waaruit wij zien kunnen, hoe langzamer-

hand de oorspronkelijke gedachte, die aan het Indonesische priester-

schap ten grondslag ligt, nl. het opsporen van eene verloren zielestof

door de zielestof van den priester, verloren kan zijn gegaan, en

ontaard in allerlei zinledige toovergrepen. Een sterk voorbeeld van

deze natuurlijke neiging om de onstoffelijke zielestof te materialiseeren

,

en te vereenzelvigen met het lichaam, vinden wij bij de Niassers

,

bij wie een persoon, die aanleg vertoont voor het priesterschap, met

lichaam en al heet te verdwijnen om de geesten op te zoeken. Zonder

iemand er iets van te zeggen loopt hij weg, en verbergt zich gedu-

rende eenige dagen op eene eenzame plek. Men gelooft dan, dat

een geest hem heeft weggevoerd. //Und da die Niasser meinen, dass der

Aufenthaltsort vieler Bechus auf den Baumen sei , darum glauben

sie, dass der Vermisste sich auch auf den Baumen aufhalte. Zuerst

suchen sie ihn in der Nahe des Dorfes und im Gebüsch und wenn

sie ihn dort nicht finden , dann wird ein Priester gerufen , damit

dieser die Bechus bittet den Geraubten wieder herauszugeben. Am
Stamme der grossen Baume werden Hühner geopfert, die Gongs

geschlagen um die Bechus in Purcht zu bringen (dit zal wel gedaan

worden om hen te roepen). Ein Huhn wird geschlachtet und ein

weisses Huhn lassen sie laufen, das sollen die Bechus au Stelle des

Menschen zur Speise haben. Um die Stamme der Baume wird etwas
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Reis gestreut uud die Bechus werden augeruten den Meuschen

wieder abzugeben und au Stelle dessen das Huhn und den Reis

zu essen. Gewöhnlich kommt der Entflohene nach drei oder vier

Tagen zurück, uud dauu glauben die Leute uatürlich, dass die

Bechus denselbeu .in Polge ihrer Bemühungen und Opfer zurück

geschickt batten//. Blijft hij langer weg, dan gelooft men, dat hij

door de Bechus naar huune hoofdplaats Auoenoea is gebracht. Zoo

iemand wordt door den hoofdman der Bechus in de gebruiken

ingewijd , en geheel met slangen bekleed. Zulke menschen worden

hoofdpriester (Kramer, 475—480).

Een dergelijke materialisatie van de zielestof, of wil men: ver-

geestelijking van het lichaam , vinden wij bij de Toradjas in een

verhaal , waariu verteld wordt , hoe het priesterschap is ontstaan

:

Eene vrouw, die reeds langen tijd ziek was geweest, was plotseling

verdwenen uit de hut, waarin zij had gelegen. Na enkele dagen

kwam zij geheel hersteld weer te voorschijn, en deelde aan hare

verbaasde dorpsgenooten mede, dat zij door een paar geesten naar

boven in het geestenland was gebracht, en aldaar onderricht had

ontvangen, hoe gedaan moest worden in ernstige ziektegevallen.

[Bij vele Indische volken komen ook buiten de priesters en priesteressen

verhalen voor van menschen , die plotseling verdwijnen , omdat ze

door geesten zijn medegenomen].

Zooals wij boven reeds zeiden, deelt de priester in zijne litanie

de stereotiepe ervaringen mede, welke zijne zielestof in het rijk der

geesten opdoet ; alles , wat hij zegt en doet , deelt hij mede. Zulk een

litanie maakt den indruk op ons van een primitief tooneelstuk,

waarin verschillende personen (meest geesten) acteeren , maar dat

door een enkelen persoon wordt voorgedragen. De gang van dit

tooneelstuk ' komt hierop neder : De priester roept de hulp in van

de den menschen goedgezinde geesten (op deze geesten komen wij

terug in het derde deel van dit werk). Deze geesten komen dan

den priester afhalen in een vaartuig , en brengen hem , namelijk

zijne [zielestof, naar boven , waar hij na verschillende ontmoetingen

met goden en geesten en na eenige wederwaardigheden de verloren

zielestof terugkrijgt, en weer op aarde in hetzelfde vaartuig ge-

komen, zijn buit aan den eigenaar (den zieke) weergeeft. ^

^ Bij Dajaks, Toradja's en andere volken worden de zielen van afgestorvenen

ook door de zielestof van den priester naar het zielenland geleid, hetgeen

eveneens in een zeer langen zang geschiedt; dit deel van den arbeid der

priesters kan eerst in het tweede deel van dit werk besproken worden.
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Het verhaal van de werkzaamheden en de ervaringen van den

opgestegen priester in het zielenland is van de meeste Indische

volken nog niet bekend, omdat de moeite nog niet is gedaan de

zangen der priesters op te teekenen. Alleen van de Toradja's en de

Dajaks is dit reeds geschied. Wij beginnen ons overzicht dus bij

deze beide volken , en staan alleen bij de eersten wat langer stil

om een duidelijken indruk te geven van den inhoud van een priesterzaug.

In Midden- Celehes zijn alleen priesteressen ; zij heeten t a d u

//voorganger.// De goedgezinde geesten, die tusscheu het rijk der

goden en de aarde wonen, heeten wurake, en naar deze geesten

wordt de geheele priesterhandeling mowurake genoemd. De pries-

teres zit naast den kranke onder een soort zak van geklopte boom-

schors. In de hand heeft zij een bos bladeren van de Dracaena terminalis

,

eene plant, welke een groote rol speelt in het Animisme. Dezen

bos heen en weer bewegende begint zij haren zang te zingen. Zij

doet dit met gesloten oogen , als iemand , wier zielestof weg is. Op

hare bede komen eenige wurake (geesten) haar afhalen in hunne

boot, die niet anders is dan de regenboog. Zij en de wurake-geest

zitten in het midden, terwijl de stuurman en de roeiers krijgsge-

vangen, booze geesten zijn. De wurake-geest gelast zijnen roeiers

goed uit te zien , en zegt hun wanneer zij vrienden ontmoeten

,

dezen sirih-pinang aan te bieden , doch wanneer zij vijanden , booze

geesten , mochten zien , hen als 'mannen te weerstaan. De wurake-

geest en de priesteres kauwen tevens zekere kruiden , die zij in de

lucht spuwen, ten einde deze helder te maken; want, zooals in

den zang gezegd wordt, zoodra het vaartuig opstijgt, wordt het

omringd door wolken. De wind wordt geroepen, en deze voert de

boot naar boven," naar het rijk der goden. De oppergod, Poeë di

Songi, woont in een huis, waar de priesteres belandt. Nadat licht

is ontstoken, vraagt de oppergod haar, wat zij komt doen. De

priesteres vertelt dan, dat N. N. ziek is geworden, en dat zij

onder aanbieding van gele rijst en een ei (die in het huis van den

zieke gereed staan vóór de priesteres) diens zielestof terug komt

vragen. Dan antwoordt de oppergod: //Wanneer het dat is, waar-

voor gij komt, maak u dan niet bezorgd; ga gerust terug naar de

aarde, ik zal u de gevraagde zielestof teruggeven//. — De priesteres

bewijst den wurake-geesten nog den dienst met hen mede ten strijde

te trekken naar de booze geesten ; misschien ook wel tot verovering

van de door hen geroofde zielestof. Bij andere Toradjastammen

weer bestaat die dienst daarin , dat zij de w u r a k e-geesten helpt
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huizea bouweu. — Wanneer de priesteres aldus haar werk heeft

verricht en de zielestof heeft ontvangen
,
gaat zij naar de aarde op

dezelfde wijze, als zij vandaar is weggegaan, nl. op den regenboog.

Doet zij bij het einde van den zang (en deze duurt gewoonlijk een

geheelen nacht) de oogen open , dan schudt zij de Dracaena termi-

nalis op een stuk geklopte boomschors uit ; de medegebrachte

zielestof, in den vorm van eeuig dakvuil, valt dan uit de bladeren

,

en dit wordt op de kruin van den zieke geappliceerd. Tusscheubeide

evenwel , wanneer de zielestof genomen is door geesten , van wie

ook de wurake-geesten haar niet kunnen terugkrijgen , zegt de pries-

teres zulks in haren zang, en dan lijdt het geen twijfel, of de zieke

is na enkele dagen overleden. Is te voren uitgemaakt (meestal door

een droom), dat de zielestof genomen is door de ziel van een over-

ledene, dan daalt de priesteres af in de onderwereld om haar daar

vandaan te halen.

Algemeen komt de genoemde werkzaamheid der priesters voor bij

de Dajaks op Borneo. Bij de Oio Ngadjoe heet de plechtigheid hi rek.

"Hirek of mi rek oio, menscheu van ziekten genezen, geschiedt

dan, wanneer men tevergeefs geneesmiddelen bij den zieke heeft

aangewend. De Dajak houdt de ziekten voor individuen
,
personen

,

knechten van den Radja hantuen, die de hambaruau (zielestof) ^

des menscheu gevangen wegvoeren , haar kwellen , en dan in de

plaats van die zielestof in het lichaam van den mensch gaan wonen.

Het hirek geschiedt door balian' (priesteressen), 1, 3, 5, of 7;

gewoonlijk 3; het bestaat in het overzingen van tooverliederen,

waardoor men de saugiaug (luchtgoden , de wurake der Toradja's)

beweegt bij den Eadja hantuen tusscheubeide te treden, dat hij de

1 Het Dajaksche woord balian, in andere dialecten wadian enz., op

Midden-Celebes bal ia, in de Minabassa walian enz., heeft Prof. Wilken

in zijne studie over het Shamanisme afgeleid van het Maleische balik
„omkeeren, onderste boven keeren" , en zijne verwanten. Ik meen echter,

dat het woord moet worden afgeleid van bali, wali, dat in de meeste In-

donesische talen voorkomt in den zin van „tegenpartij, tegenstuk, in 't al-

gemeen: de ander, de andere partij." De beste vertaling van walian en

zijne verwanten zou dus zijn „samengaan met een ander", dus: „die een

ander met zich heeft" (deze en de volgende vertaling dank ik aan dr. Adriani).

Die „ander" duidt natuurlijk op den geest, die den priester vergezelt; in

shamanistischen zin zou de naam dan kunnen beduiden: „die een ander in

zich heeft, tot een ander geworden." Bij de Makassaren heeten de goede

geesten, die de priesters in het hemelrijk geleiden abali, „metgezel, die

aan de zijde van iemand gaat." Balian, walian enz. behoeven dus geen

specifiek shamanistische beteekenis te hebben.
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zielestof teruggeeft, en de krankheid voorbij laat gaau '/(Hardeland,

irek, blz. 193). — Ten einde te zien of de zielestof werkelijk is

teruggekeerd, worden 7 heele rijstkorrels onderzocht, welke te voren

in een doek waren gebonden; zijn de korrels alle voor een deel gebarsten,

dan is dit een zeker teeken , dat de zielestof is teruggekeerd (Hardeland ^

hariten, blz. 166). Hardeland heeft zich ook verdienstelijk gemaakt,

door achter in zijne Dajaksche spraakkunst den zang der priesteressen

op te nemen, wanneer zij door de hulp der sangiaug de zielen

van afgestorvenen naar het zielenland geleiden. De zielestof der

priesteres stijgt op in het vaartuig der sangiang. Met dezen zang

hebben wij oogenblikkelijk niet te maken ; alleen dit : voordat zij

naar de aarde terugkeert, roept de priesteres de zielestof van de

bloedverwanten des overledenen bijeen , en neemt dezen met zich mee

naar de aarde. Het gedeelte van den zang , dat hierop betrekking

heeft, is van den volgenden inhoud: Wanneer de priesteres de ziel

van den overledene naar het zielenland heeft overgebracht, keert zij

terug naar het land der Sangiang. De vaart is zeer snel. De San-

giang leggen aan bij de rivier Sangka lela bulau en andere rivieren,

en telkens verwonderen de daar wonende geesten zich over het glan-

zende schip der Sangiang. De Sangiaug nemen levenswater en toover-

middelen voor de feestgevers mede, en roepen telkens de mogelijk

achtergebleven zielestof van levenden terug. Deze zielestof wordt

door de priesteres bewaard in eene kom met rijst, die van het begin

der plechtigheid af voor haar heeft gestaan. De zielestof vaart in

de rijst* en deze rijst wordt verdeeld onder de deelnemers aan deze

plechtignieid , ten einde zoodoende hunne zielestof terug te krijgen. —
Hieruit treedt op eens weer het onpersoonlijke van de zielestof op

den voorgrond.

Omtrent de werkzaamheid der priesteressen bij de Oio Doesoen

had ik zelf gelegenheid een en ander te vernemen: De hoofdgeest,

tot wien de priesteressen der Oio Doesoen zich wenden, heet Hiang

Pioemboeng //de overschaduwende god of hiang'/ (bij de Oio Maan-

jan), of Nanjoe samiang (bij de Oio Loeangan). Hij woont in de

punt van den hemel. Men stelt zich dezen namelijk voor als een

werpnet, dat in een punt, waar alle draden samenkomen, uitloopt.

Daar bewoont hij een fraai huis, in welks nabijheid bamboe groeit,

en zich een bed van ga r o ngg on g-bloemen bevindt. Zoodra zulk

een bloem afvalt, of een bamboe verdort, sterft een mensch op

aarde. Deze Hiang Pioemboeng nu bewaakt het dorp. Yan alles

geeft men hem een aandeel, zooals van de nieuwe rijst, van elk
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dier, dat geslacht wordt. "Wil meu het gebruik strikt volgen, dau

moet meu vau ieder dier , dat men slacht , een weinig bloed naar

boven werpen, en vau ieder ei ook een weinig. De wadian of

priesteres staat in verbinding met hem. De rook van den wierook,

welken zij ontsteekt, is de weg, waarlangs zij tot hem opstijgt.

Heeft zij de verloren zielestof veroverd op den geest, die haar had

weggenomen, dan brengt zij die eerst naar Itak en Kaka djuru

Gado, //grootmoeder en grootvader Bewaker//. Wat deze geesten met

de zielestof doen, is mij niet duidelijk geworden. Deze geesten

leenen aan de priesteres ook een mandje, waarin wat olie; met

deze olie smeert zij den zieke in, wanneer zij hem zijne zielestof

heeft teruggebracht. Op haren tocht in deu hemel gebeurt het wel,

zegt men , dat eene priesteres eene andere tegenkomt ; hieruit ont-

staat dan een gevecht tusschen die twee, waarvan het gevolg is,

dat een van beiden moet sterven. De priesteres dreunt zittende

haren zang op; zingt ze dansende, dan heeft ze de oogen gesloten; ze

beweert dau in een vaartuig te zitten, waarmede ze heen en weer

vaart. Gedurende de geheele plechtigheid houdt zij een bos Dra-

caena-bladeren in de hand. Een miniatuur-huisje en een dito

vaartuigje worden bij het eind van de plecbtigheid aan de zoldering

van de woning gehangen , waarschijnlijk als een offer aan de geesten

,

die haar op haren tocht in het luchtruim hebben vergezeld.

De priesters (of priesteressen?) bij de Bahau heeten dajuug,
die zich bij hunnen arbeid ook van eene ongewone taal bedienen,

en door middel van allerlei voorwerpen met de goede geesten in

verbinding komen. Deze geesten helpen de priesters de weggeloopen

zielestof terugroepen (Nieuwenhuis -^ I, 100, 111, 113).

Ook bij de Boegineezen vinden wij deze priesteressen terug in de

bissu's. Uit het verloop harer werkzaamheid , zooals deze ons door

Dr. Matthes (Matthes "*) zijn beschreven, blijkt, dat wij hier oor-

spronkelijk met hetzelfde te doen hebben als het boven medegedeelde

van Toradja's en Dajaks. Zelfs de algemeene trekken van den zang,

die Dr. Matthes mededeelt, bijvoorbeeld de verheerlijking van de bij

die gelegenheid gebruikte voorwerpen, komt geheel overeen met de

gelijksoortige zangen van ïoradja's en Dajaks. Zoo is een der voor-

naamste voorwerpen de lawolo; dit is //een soort van baud van

in elkaar gestrengeld blauw, rood, zwart en wit garen, die een

navelstreng moet voorstellen , en als zoodanig bij bissu-feesten de

representant van het levensbeginsel is, dat de bissu-dokter vooral

aan zijne patiënten moet kunnen meedeelen// (Matthes *, 13). Ook
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vinden wij het vertrek van de zielestof der bissu terug bij de

inwijding van een nieuw lid van dit gilde. Deze moet flauw vallen.

//Gedurende al dien tijd zweeft hij (dit is de zielestof) steeds in

hoogere sferen rond , ten einde daar in bovennatuurlijke weten-

schappen onderwezen te worden.// Bij het einde van die inwijding

wordt de nieuweling ingeleid in het kamertje, voor de geesten

ingericht. //Eindelijk verschijnt insgelijks de Poewa-matowa, of het

hoofd der bissu's, in het heiligdom, om tot driemalen toe in zoo-

genaamde godentaai den levensgeest van den nieuwen bissu op te

roepen.// Dan eerst mag hij eten (Matthes -^, 25). Terwijl de werk-

zaamheden dezer priesters en priesteressen oorspronkelijk eenvoudig

plaats hebben (zooals wij bij Toradja's en Dajaks hebben gezien),

hebben de Boegineezen er veel omhaal bij gebracht. Door invloed

van het Mohammedanisme, waarin theoretisch geen plaats is voor

de zielestof, is het opstijgen van de zielestof des priesters vervangen

door het nederdalen van eenen geest in den priester (shamanisme)

,

een verschijnsel , waarop wij nog terugkomen , wanneer wij in het

tweede gedeelte over het Shamanisme zullen spreken.

- Bij de Galelareezen op Halmahera vertoont de werkzaamheid van

den priester nog het oorspronkelijke karakter : de priester legt zich

op een bank te slapen; zijn gurnmi (zielestof) verlaat het lichaam

en begeeft zich
,
geholpen door een d j i n i of helpenden geest , naar

den Hemelheer. Langs een spinrag-draad gaan zij naar boven; van-

daar, dat de priester bij stormachtig of guur weder niet wil //slapen//,

want door den wind zou zijne zielestof van den spinrag-draad afvallen.

Bij den hemelheer gekomen, biedt deze den priester driemalen de

zielestof aan, maar telkens weigert de priester haar aan te nemen,

want het is niet de echte zielestof, maar de schaduw er van!

Eerst bij de vierde aanbieding geeft de hemelheer de echte zielestof

over , welke dan door den priester wordt aangenomen , en in een

doek gewikkeld. Dien doek brengt de priester bij zijn ontwaken

te voorschijn ; de doek wordt losgemaakt, en op de gewrichten

en het hoofd van den zieke uitgeklopt. Hiermede heeft deze zijne

zielestof teruggekregen. Naast dit eenvoudig slapen speelt het sha-

manisme op Halmahera reeds eene groote rol ; wij komen daarop

later in het tweede deel terug.

De Minanghahausche doekoen roept de djihin, haar bevriende

geesten , aan om haar behulpzaam te zijn in het opsporen van eene

verloren geraakte zielestof. Haar sumaugat (zielestof) verlaat het

lichaam en gaat op reis naar het dorp der djihin. //Daar aan-
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gekomen vertelt zij aan hare vrienden en vriendinnen , wat de reden

is van haar bezoek, waarop de oudste der vrouwelijke djihin —
Mande Roebiah — met eenige volgelingen , waaronder ook mannelijke

,

om den roover van den sumaugat ontzag in te boezemen, de ge-

vangene gaat zoeken. Somtijds, dit is in een ernstig ziektegeval,

bedingt de booze geest voor de teruggave een offer. Gelukt het

de Djihin niet de sumangat te krijgen , dan moet de zieke sterven.

Heeft men haar echter te pakken , dan wordt zij met veel vreugde

naar de aarde gebracht. Allerlei spijzen worden dan in het huis

van den zieke voor de djihin neergezet". Bij de Minaugkabauers

zien wij eene combinatie van het gewone priesterschap, waarbij de

zielestof van den priester er zelf op uitgaat, en het shamanisme,

waarbij een geest den priester eenvoudig als medium gebruikt.

Wanneer toch de djihin met de verloren sumaugat naar den zieke

toegaat, blijft de zielestof vau de priesteres zoolang in het dorp

der geesten achter, terwijl de djihin Mande Roebiah in het lichaam

van de priesteres vaart , en op deze wijze antwoord geeft op vragen,

als: waar de sumangat vertoefd heeft, wat men voor den lijder

verder nog doen moet , en welke geneesmiddelen men hem zal in-

geven (Van der Toorn ^
, 51—53).

Deze zelfde combinatie van priesterschap en shamanisme vond men

bij de Minaïiassers. Ik zelf woonde in 1901 nog zulk eene plechtig-

heid bij van heiden gebleven Minahassers , die naar Bolaang Mongou-

dooe waren uitgeweken. De w a 1 i a n (bij de Tontemboan vrouwen
,

bij de Tooemboeloe mannen) zit bij het mar einde ng, omgeven

door enkele mindere walians, op eene bank. De leider heeft een bos

Dracaena-bladeren in de rechterhand , welken bos hij nu en dan

met de linkerhand omsluit, als om er iets in op te sluiten. Voort-

durend houdt hij de oogen gesloten, terwijl hij zijnen zang zingt.

Iedere afdeeling van dien zang begint hij met driemaal over de

vóór hem staande tafel te strijken, en een geluid te maken, als

waarmede Europeanen honden roepen (dit geluid dient meestal om
zielestof aan te lokken). Volgens mededeeliug van walians komt eeu

geest uit den hemel neergedaald langs een ladder van hout en rotan.

Deze geest zet zich op den rug (tusschen de schouders) van den

walian neer, en vaart zóó in hem. Deze geest voert dan de zielestof

van den priester met zich mede op eene reis naar de goden. De

weg gaat langs den berg Lokon. Telkens wanneer beiden in de

woning van een nieuwen geest zijn aangekomen, wordt ondersteld,

dat die geest in den walian gevaren is. Deze houdt dan onmiddellijk
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op met deu zaug , waarin hij zijne reiservaringen mededeelt , eu

spreekt met veranderde stem; dit is de geest, die door hem spreekt.

De zegen van iederen geest , bij wieu de waliau komt, wordt in den

bos Dracaena-bladeren opgevangen , waarna hij dezen bos driemalen

over deu feestgever strijkt. Heeft hij zoo een bezoek gebracht aan

de goden van den Lokon, dan gaat de walian met zijn geleidegeest

naar de goden van het Lolomboelan-gebergte. Vervolgeus naar die

van den Sinosaja, om ten slotte naar het strand af te dalen. Heeft

een groot offerfeest plaats, dan strekt de priester zijne ingebeelde

wandeling veel verder uit. Waar hij heengaat , wat hij ziet en doet

,

geeft hij alles iu zijnen zaug te kennen. Bij de Tooemboeloe heet

deze plechtigheid mangorai; ze heeft op dezelfde wijze plaats als

het beschreven m a r e i n d e u g ; de plaatsen , welke in den zang

bezocht worden, zijn niet altijd dezelfde.

Ten slotte moeten wij nog de aandacht vestigen op de wajang

der Javanen. Na het grondige onderzoek van Dr. G. A. J. Hazeu

over het Javaansche tooueel, neergelegd iu zijne studie //Bijdrage

tot de kennis vau het Javaansch tooueel//, moet het voor een ieder

duidelijk zijn , dat deze vertooningen oorspronkelijk niet anders moeteu

zijn geweest, dan het iu eeuen zang mededeeleu vau de ervaringen der

zielestof des priesters. De dalaug, vroeger de priester, tegenwoordig

de tooueeldirecteur , verborg zich vroeger, evenals de Toradja ouder

een zak kruipt, de Minangkabauer eu de Tobelorees onder een

deken of doek. Met de wajaugpoppeu wordt nu plastisch weer-

gegeven, wat vroeger alleen in den zang werd medegedeeld. In

verband met het voorafgaande blijkt , dat die poppen niet uitsluitend

zielen van voorouders behoeven voor te stellen. Wanneer men het

fantastische verhaal hoort vau ontmoetingen met geesten, en de

gevechten door menschen met dezen geleverd, zooals de Toradja eu

de Dajak die opdisscheu, dan moet men erkennen, dat er iu

beginsel weinig verschil bestaat tusschen deu 1 a k o u van den

Javaanschen tooueelvertooner eu de zangen vau de Toradjasche eu

Dajaksche priesteressen.

Weerwolven en Heksen.

Even goed als er menschen zijn, die meeneu het vermogen te

bezitten om hun zielestof uit het lichaam te doen gaan , ten einde

weggenomen of verloren zielestof op te sporen , vinden wij iu het

Animisme ook menschen , die ditzelfde vermogen zouden hebbeu

,
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met het doel huimen medemeiisch te beuadeeleu. Deze laatsteu ziju

de weerwolf-meuscheii. Ook bij hen, evenals bij de priesters, vinden

wij het verschijnsel, dat de zielestof bij haar uitgaan een min of

meer zelfbewust karakter draagt. De omschrijving, welke Prof.

Wilken van den weerwolf gegeven heeft,.nemen wij hier over : //De

Lykanthropos , de weerwolf, is iemand, die in eenen wolf, of met

uitbreiding van de beteekeuis van het woord , in eenig dier zich

veranderen kan
,
juister : wiens ziel (wij zeggen : zielestof) het vermogen

bezit, het lichaam tijdelijk te verlaten en in dat van een wolf of

ander dier over te gaau'/ (Wilken ' I, 21). Noodzakelijk moet bij

deze definitie nog worden gevoegd : met het doel om zich meester

te maken van eens anders ingewanden (speciaal de lever) , die hij eet.

Nu weet iedere Indonesiër, dat iemand, die heet gestorven te

zijn , omdat een weerwolf zijn ingewand heeft opgegeten , dat inge-

wand nog heeft. Zooals wij boven hebben gezien, is dit ingewand

een der voornaamste zetels van de zielestof. Niet overdrachtelijk

gesproken is een weerwolf dus iemand , die zich voedt met de

zielestof van andere menschen met dit gevolg, dat die menschen

sterven bij gebrek aan zielestof. De schadelijke invloed , dien de

Indonesiër meent, dat de eene mensch op den ander heeft, is zeer groot.

Men denke aan de groote vrees voor vervloekingen en verwenschingen,

voor betoovering, het booze oog, en dergelijke. En waar geesten

en zielen van afgestorvenen zielestof van levenden kunnen weguemen

(dikwijls ook om er zich mee te voeilen) , kan de meusch dit ook

,

teneinde zijne eigen zielestof daarmede te versterken (dat men zielestof

van menschen, dieren en planten gebruikt om de kwijnende zielestof

van eenig mensch te versterken , hebben wij boven reeds gezien).

De weerwolf-eigenschappen werden toegeschreven aan bijzondere

menschen, wier zielestof besmet, vergiftigd is door een onzichtbaar

vergif. Deze besmette zielestof is de weerwolf, die zijne eigenschap

om buiten het lichaam rond te zwerven behoudt, en daarvan gebruik

maakt om zijn prooi te zoeken.

In dit weerwolfgeloof vinden wij evolutie. Terwijl toch sommige

volken zich wel bewust zijn, dat het de persoonlijke zielestof vau

den weerwolf-mensch is, die kwaad doet, heeft zich bij andere volken

langzamerhand het geloof vastgezet, dat de weerwolf-mensch zelf in

een dier verandert, en menschen aanvalt; iemand dus, die zich niet

meer voedt met de zielestof vau menschen, maar met hun lichaam.

De studie van volken, die met weinig vreemdeliugeu in aanraking zijn

geweest, doet zien, dat eerstgenoemd stadium het oudste moet ziju
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geweest. Trouwens animistisch gedacht, kan men a priori reeds zeggen,

dat de tweede phase uit de eerste moet zijn ontstaan. En die tweede

phase is geworden door een op den achtergrond treden van de zielestof,

dikwijls een gevolg van aanraking met den Islam. Bij . verscheidene

volken bestaat het uitgedrukt geloof, dat de weerwolf de ziel , beter

zielestof, verslindt.

De bijzonderheden van het weerwolfschap verschillen te veel bij

de Indonesische volken , dan dat ze onder bepaalde hoofden bijeen

te brengen zouden zijn. In sommige gevallen wordt vermeld , dat

het lichaam van den weerwolf-mensch te huis blijft , dus dat het zijne

zielestof is, die rondwaart ; in andere gevallen weer niet. Bij sommige

volken wordt de weg om weerwolf te worden toegeschreven aan

gemeenschap met geesten , bij anderen aan besmetting of overerving.

Een en ander komt van zelf ter sprake, wanneer wij het weerwolf-

geloof bij de verschillende volkea afzonderlijk nagaan.

Wanneer iemand als weerwolf wordt aangeklaagd , wordt hij door-

gaans aan een godsoordeel onderworpen. Dit bestaat gewoonlijk

daarin , dat de weerwolf-meusch den middelvinger een oogenblik in

kokende hars of in kokend water moet steken. Is de vingertop

hierna ongeschonden gebleven , dan is hij onschuldig ; is deze ont-

stoken, dan is hij schuldig. Zonder uitzondering wordt de weer-

wolf-meusch, na het bewijs van zijne schuld, gedood, behalve daar,

waar de Regeering zulks heeft belet.

Waar wij thans het geloof aan weerwolven bij verschillende volken

in den Archipel zullen nagaan , beginnen wij met eenige citaten

over te nemen uit Wilken's Animisme (Wilken ' I, 21—23) : '/Be-

ginnen wij met de Javanen. Het geloof bestaat hier algemeen , dat

er menschen zijn, die de gedaante kunnen aannemen van een tijger.

Een zoodanig wezen draagt den naam van mat jan gaclungan.

De matjan gaclungan is dus de weerwolf, de lykauthropos , van de

Javanen. Wij moeten ons voorstellen , dat het begrip , hoewel mis-

schien onuitgesproken, ook hier bestaat, dat de metamorphose niet

plaats heeft, doordat zoo iemand rechtstreeks in eeuen tijger ver-

anderd wordt, dan wel daardoor dat de ziel, het eigen lichaam

verlatende, tijdelijk in dat van eenen tijger overgaat. Hetgeen dit

bevestigt, is de uitdrukkelijke mededeeling, dat het lichaam van

den slaper tijdens de vormverandering, welke altijd 's nachts plaats

heeft, thuis op de slaapplaats blijft liggen. Ontbreekt bij iemand

het in de bovenlip als regel aanwezige geultje, dan wordt hij als

een matjan gadungan beschouwd. Sommige plaatsen zijn berucht
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voor het aanwezig zijn van dergelijke personen. Zoo is dit het geval

in een desa op den berg Lamongan , in Probolinggo, Geen inlander

zal het wagen daar den nacht door te brengen , zelfs zal hem nacht-

verblijf geweigerd worden, daar de gastheer van de gedaantever-

wisseling, wanneer deze plaats grijpt, zelf onbewust is (Tijdschr, v.

Ind. T. L. en VL, dl. 26,blz. 304—305 eu 307). Niet altijd echter

is dit het geval. Er bestaan toch personen, wien de lykauthropie

niet aangeboren is, die het vermogen tot metamorphose dus niet

onbewust hebben, doch die dit bezitten door de wetenschap van

zekere tooverformulen. De wetenschap der tooverformulen draagt . . .

den algemeenen naam van ngelmu, terwijl de tooverformulen zelf

rap al heeten. De ngelmu nu, door welker rapal men zich in een

dier, bepaaldelijk in eenen tijger veranderen kan, wordt ngelmu
gadungan genoemd (Yeth '

, I, 332). *

'/Onder dezen laatsteu vorm openbaart de hkanthropie zich ook

bij de Balineezen. Hier zijn personen , die door de kennis van be-

paalde mantra's of tooverformulen van gedaante kunnen veranderen.

Zij heeten lejak. In gemetamorphoseerden staat zwerven zij voor-

namelijk rond op plaatsen , waar lijken voor de verbranding be-

waard worden. Zij nemen ook de ingewanden uit het lichaam van

slapenden, en berokkenen zoo aan velen den dood. Men houdt veelal

eene groote soort van vuurvlieg, die op Bali veelvuldig voorkomt,

voor een metamorphose van den lejak. Niet zelden wordt iemand,

blootelijk op verdenking, dat hij zulk een wezen is, onschuldig

veroordeeld (Friederich, 43).

//Op het naburige eiland Lombok, wordt, naar de getuigenis van

Wallace, algemeen geloofd, dat sommige menschen het vermogen

hebbeu om zich in krokodillen te veranderen, hetgeen zij doen om
gelegenheid te hebben hun vijanden te verslinden. Yele verhalen

zijn er, volgens dezen schijver, over die gedaanteverwisseling daar

in omloop (Wallace I, 282).

"Verder Oostelijk komt het geloof in de lykauthropie voor op

het eiland Timor. De personen, die de macht hebbeu tijdelijk de

gestalte van een dier, eenen hond of eene kat bijvoorbeeld, aan

^ Omtrent dezen matjan gadungan vindt men nog meerdere bijzondei'-

heden bij J. Knebel, „de weertijger op Midden Java" (Tijdschr. Bat. Gen. 41

,

568 e. V.); Dr. G. A. J. Hazeu, „Eenige menschdierverhalen uit Java" (Bijdragen

Kon. Inst. 1899, 688); Dr. J. J. de Groot, „de weertijger in onze koloniën

en op het Oostaziatische vasteland" (Bijdi-agen Kon. Inst. 1898, blz. 548 e. v.);

G. P. Rouffaer, „Matjan gadungan" (Bijdragen Kon. Inst. 1899, 67 e. v.).
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te nemen, heeten hier swangi. Gedurende het tijdperk zijner

metamorphose voedt de swaugi zich grooteudeels met menschenbloed.

In menig dorp bevindt zich iemand , die er op wordt aangezien

2ulk een noodlottig wezen te zijn. Soms treft deze Verdenking on-

schuldige oude lieden, die iets eigenaardigs in voorkomen of manieren

hebben. Over het algemeen wordt een swangi ontzien , doch wanneer

plotseling een onheil ontstaat in een gezin of in het dorp, dan is

voor een oogenblik alle vrees verbannen , en de verdachte persoon

wordt zonder vorm van proces ter dood gebracht'/ (Gramberg, 209

—210; Heymering * 288, e. v.)

Tot zoover de aanhalingen uit Wilken.

In Middeti-Timor beweert men, dat iemand weerwolf wordt door

overerving van ouders op kinderen, ook door besmetting , bijv. door

huwelijk of wanneer men met een weerwolf-mensch van één bord eet.

Een weerwolf-mensch herkent men , wanneer men hem geheel naakt

op zijn hoofd ziet staan , zonder eenig bewustzijn van hetgeen er

om hem heen voorvalt. Ook hieraan herkent men den weerwolf-mensch,

wanneer men hem niet uit den slaap kan wekken. Wil men zich

overtuigen, dat hij werkelijk een weerwolf is, dan moet men zulk een

slapende omdraaien en de wacht bij hem houden ; wanneer nu de

schuldige zielestof terugkomt, bijv. in de gedaante van eene muis,

wil zij weer door den anus in het lichaam terug. Gewoonlijk geschiedt

zulks zóó snel , dat men het niet kan opmerken ; maar wanneer het

lichaam omgelegd is, is de terugkeerende zielestof de kluts kwijt,

en terwijl zij naar den anus zoekt, heeft men gelegenheid haar te

bespieden. — De weerwolf verschijnt ook als hond , slang , duizendpoot,

uil, en andere dieren; hij grijpt de zielestof van slapenden. Wil hij

deze eten, dan verandert hij de gevangen zielestof in een buffel,

een geit of een varken ; zulke dieren hebben echter menschenhoofden.

Dit dier eet de weerwolf-mensch dan op met zijne familieleden , en de

eigenaar van de opgegeten zielestof sterft (Grijzen, 91—92).

Op Halmahera is het geloof aan menschen , die hunne medemenschen

verderven, algemeen. Campen spreekt van //duivels// , waarmede hoogst-

waarschijnlijk weerwolven zijn bedoeld. Deze vergasten zich voorname-

lijk aan pas begraven lijken, zoodat het noodig is om iemand, die

met den helm geboren is, en daardoor het vermogen heeft geesten

te zien , na de begrafenis op de begraafplaats de wacht te laten houden,

's Avonds om 7 uur verschijnen deze ongure wezens, maar zijlaten

zich voorafgaan door boden om het terrein te verkennen. Zoo verschijnt

«erst een mauwende kat, weldra gevolgd door een hond , die wederom
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plaats maakt voor eeu voortrollendeu buudel arenvezels; vervolgens

nadert een groote heldere vlam, zoo groot alsof een arenboom in

brand staat, en dan eerst komt de //duivel" zelf, oogenschijnlijk

eeu gewoon mensch. De helderziende springt dan te voorscHijn, en

brengt hem een lansstoot of een zwaardhouw toe. Maar steeds een-

maal, want met meer slagen //zou hij diens (des duivels) schaduw

de macht schenken , hem den tweeden slag of wond terug te geven/^

(Campeu "*, 437—440). — De eigenlijke weerwolf bij de Galelareezen

heet kit o ka. /rMen beweert, dat men zich uit vrijen wil met eeu

töka (boozen geest) in verbinding kan stellen, en wel door hem een

offer te brengen, en hem daarbij om zijne hulp aan te roepeu. Dan

verkrijgt men de macht om zijne medemenschen krank te maken,,

te vergiftigen, plotseling te laten doodvallen, ze allerlei voorwerpen

in het lichaam te heksen, en vooral de lever van kranken en gezonden

op te eten , en ze zoo te doen sterven ; ook kan men dan de groei-

kracht of de vrucht uit het gezaaide of geplante doen verdwijnen ,.

en zijns naasten ondernemingen doen mislukken. In den beginne-

wenschte en gebruikte men die macht slechts om zijne vijanden te

schaden, maar de booze werkt weldra de begeerte om te verderven

zoo sterk op, dat men ook huisgeuooten en familieleden tot zijn

prooi kiest// (van Baarda ' i. v. toka, 457—460). Ook al ontsnapt

iemand lichamelijk aan den weerwolf, dan moet hij toch sterven,,

wanneer deze zijne zielestof reeds gegrepen heeft (van Baarda ^,i. v.

gurumi, 166).

Ook bij de Toradjas op Midden-Celebes is het geloof in weer-

wolven algemeen verspreid. Deze menschen kunnen in allerlei dier-

gestalten verschijnen en iemand aanvallen. Gelukt het zulk een dier

eene wond toe te brengen, dan zal die wond ook zichtbaar zijn

aan het lichaam van dien weerwolf-mensch , welk lichaam gedurende

de omwandeling van de booze zielestof tehuis gebleven is. De

weerwolf hakt zijn slachtoffer open, neemt er de lever uit, die hij

opeet, likt dan de lichaamsdeelen van den aangevallene aan

elkaar, en maakt hem weer levend. Het weerwolfschap verkrijgt

meu door overerving of besmetting, bijvoorbeeld door het eten van

door een weerwolf-mensch overgelaten voedsel ; door te gaan zitten

op eene plek, waar deze gezeten heeft, euz.

//Es darf nicht unerwahnt bleiben//, zegt Blumentritt, //dass deu'

philippinischen Malaien der Werwolf-Glaube nicht unbekannt ist. So

erzahlt Mozo von den Mundos, dass es unter ihnen Leute gicbt,.

die sich in Kaimaus und andere Thiere verwandein können und'
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danu grossen Schaden verursachen, oder gar andereu Menschen den

Tod bringeu. Dasselbe erwahnt Gemelli Careri von den Pampaugas

;

es gabe unter ihnen berühmte Zauberer, qui disent savoir se traDS-

former en crocodiles, sangliers et autres bêtes furieuses'/ (Blumen-

tritt 1
, 15—16).

Pangguloh noemen de Oh Ngacljoe menschen, '/die hun ge-

daante veranderen en andere gedaanten kunnen aannemen , die

zoowel als reuzen en dwergen, of als tijgers, buffels, enz. verschijnen

kunnen. De pangguloh neemt zulk eeue gedaante aan , wanneer hij

iemand wil dooden
,

gewoonlijk midden in het bosch ; wie zich

daar dan zien laat, wordt door hem verscheurd. Er zijn zekere

families die van oudsher bekend zijn pangguloh te zijn, want het
|

panggulohschap gaat op de kinderen over; andere menschen kunnen

niet pangguloh worden// (Hardeland ^, i. v. pangguloh, 412).

Van de Minangkabausche Maleiers wordt het geloof aan weer-

wolven slechts vermeld (A. L. Van Hasselt, 71); maar van de

Uedjangers in de Padangsche bovenlanden en van de bewoners van

de Pasëmah vinden wij een weerwolf-verhaal opgeteekend , dat daar

in omloop is: //In dem einen Palle hiitte die jSTeuvermahlte, in der

Brautnacht, gesehen, wie ihr Manu, wahrend dass sie schliefe, sich

in einen Tiger verwandelt, das brautliche Lager verlasseu und sich

aus dem Hause in den nahegelegeneu Wald begeben habe. In dem

zweiten Palle habe eine schou seit langerer Zeit verheirathete Prau

eiumal bemerkt wie ihr Mann , der sie allnachtlich zu verlasseu

pflegte um erst gegen Morgen zu ihr zurückzukehreu, einmal von

einem solcheu Ausgange mit eiuem verbundenen xlrme wieder-

gekommen sei. Sie habe, als er schlief, den Verband entfernt um
seine Verwundung naher in Augenschein zu nehmen. Zu ihrem

Schrecken aber habe sie , austatt eines Menschenarmes , die Tatze

eines Tigers erblickt//. Men gelooft zelfs, dat op den Goenoeng

Dempo , een berg .in het Noorden van de Pasëmah-landen gelegen
,

een dorp zich bevindt, door dergelijke in tijgers veranderde menschen

bewoond (Mohnike, 165).

Van zulk een dorp , alleen door weerwolf-menschen bewoond

,

spreekt Van Hasselt ook. //In Konntji ligt de negari Banije-balingka,

aldus genoemd naar een muur van banije, platte boven den grond

groeiende boom wortels, die eene groote uitgebreidheid hebben. De

negari telt twee dorpen, bewoond door de zoogenaamde urang-
tjindaku, van welke die van het eene dorp de gedaante van

mensch of tijger, die van het andere de gedaante van mensch of
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varkeu kunnen aannemen. Op zekere tijden van het jaar verlaten

de tjindaku hun uegari en sluipen in de gedaante van tijgers door

de bosscheu, om zich naar de door de menschen bewoonde streken

te begeven, waar ze op roof uitgaan. Komen zij aan eene grootei

rivier, die zij niet kunnen overzwemmen, dan veranderen zij zich in'

een mensch met een vracht op het hoofd , zoodat zij er uitzien als

een reizend handelaar en vragen dan den een of anderen prauw-

voerder hulp om hen over te zetten. Aan de overzijde nemen zij

hunne tijgergedaante weder aan, en vervolgen zoo hun weg. Als zij

een dorp bereiken, vertoonen zij zich weer als gewone menschen,

van wie zij alleen onderscheiden zijn door het gemis van een geul

in de bovenlip, en vragen in een huis om nachtverblijf. Wanneer

alles dan in diepe rust is, vallen zij als tijgers op de slapenden

aan en verslinden de harten der menschen. Ook de veestapel is van

hun gading. De tjindaku, die de gedaante van varkens kunnen

aannemen, zijn niet zoo gevaarlijk, omdat zij alleen aan de veld-

gewassen nadeel toebrengen// (A. L. v. Hasselt, 75—76).

Swettenham geeft in zijn //Malay Sketches//, blz. 200—201, nog

een paar verhalen van weertijgers in Korintji.

De Atjehers gelooven , dat menschen met verdraaide voeten zich

naar willekeur als mensch of als tijger kunnen voordoen (Jacobs"* I, 292).

Onder de bewoners van het Maleische schiereiland worden ook

menschen gevonden , die zich in tijgers heeten te kunnen veranderen

(Newbold II, 192). Volgens Skeat zouden er onder de Maleiers

vier soorten van weerwolven bestaan. //The hereditary bajaug
(hier beteekent dit: het weerwolf-beginsel) comes like other evils,

the uusought heritage of a dissolute ancestry , but the acquired

bajang is usually obtained from the newly burried body of a stil-

bom child , which is supposed to be the abiding place of a familiar

spirit uutil lured therefrom by the solicitations of some one , who

at dead of night, stands over the grave and by potent incantations

persuades the bajang to come forth//. Deze badjang komt soms uit

den neus te voorschijn in de gedaante van een hagedis (Skeat,

320, 324, 325).

Zeer nauw verwant aan het geloof in weerwolven is dat in heksen.

Heksen en weerwolven zijn eigenlijk dezelfde verschijnselen onder

verschillenden vorm. Dikwijls worden bij de Indonesiërs deze beide

vormen met elkaar verward , zoodat men uit de berichten soms niet

kan opmaken, of men met een heks, dan wel met een weerwolf
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heeft te doen. De typische vorm, waarin de heks haar werk doet,

is dat hoofd en ingewanden zich van het lichaam losmaken , en door

de lucht vliegen, daarbij de ooren als vleugels gebruikende (de

Minahassers laten daartoe de longen dienst doen, welke zich mede

uit het lichaam scheuren). Wij hebben hier weer een merkwaardig

•voorbeeld van materialiseering van zielestof. Wij hebben boven

gezien, dat hoofd en ingewanden voorname zetels daarvan zijn.

Eene " vermeende kwade werking van de zielestof van den eenen

mensch op den ander kreeg eene vaste gedaante in het geloof aan

menschen , die alleen met hoofd en ingewanden hunne medemenschen

verderven. Soms verandert het hoofd met de ingewanden er aan

zich in een vogel of muis , wanneer de heks dicht bij de woning is van

hem , dien zij wil verderven , en in deze gedaante dringt zij binnen.

De naam , dien deze wezens dragen , is meestal ontleend aan hun

verschijningsvorm. Zoo noemen de Maleiers hen pënanggalan
//hetgeen uitgetrokken , afgelegd wordt// , doelende op het lichaam

,

dat '/uitgetrokken// wordt, wanneer hoofd en ingewanden zich ver-

wijdereu. Hetzelfde grondwoord tanggal //uittrekken, uithalen'/

vinden wij terug in popokang mananggala, zooals de Makas-

saren de heks noemen ; het eerste woord is genomen naar het ge-

luid , dat deze wezens heeten te maken. Ook in het Philippijnsche

magtatanggal //uithaler, uittrekker// vinden wij dit tanggal.

Eveneens in de bijvoeging panaugga bij palasiëq, waarmede

de Minangkabausche Maleiers de heksen aanduiden. De beteekenis

van dit palasiëq is niet bekend ; men vindt het in het Bataksch

terug als palasik.

In overeenstemming met pënanggalan is het Toradjasche to

mebutu, van to //mensch" en mebutu //afknappen, afbreken//.

xilgemeen heet in de Molukken de heks suwangi of swangi
(behalve op Ceram, waar zij suwaika — een onverklaard woord -

—

heet). Deze naam is dit wezen gegeven , naar den tijd , waarin het

zijn werk doet, de nacht. Suwangi is afgeleid van wangi =
wëngi (Jav.)^wengi of bongi (Bare'e) enz. //nacht// (zie V. d.

Tuuk, Bataksche Spraakkunst, blz. 15). De Oio Ngadjoe op Borneo

gebruiken hantuën //spookachtig// van hantu //spook//; terwijl de

bewoners der Minahassa en Sangir-eil°. s o n g k o zeggen , waarnaast

het Gorontaleesche en Possosche pongko voor //weerwolf//.

De heks maakt bij haar rondvliegen bepaalde geluiden , die door

sommige volken (als Galelareezen en Sangireezeu) met kó ko ; door

anderen (als Toradja's en Makassaren) met po po, en (Boeg.) pëpo.
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worden weergegeven. De beide laatstgenoemde volkeu hebbeu zelfs

de heks naar haar geluid genoemde met popokang en pep o.

Meestal vinden wij vermeld , dat de heks op bloed aast. Nu eens

zal zij het bloed oplekken van kraamvrouwen , dat ouder het huis

is gedruppeld , dan weer zet zij zich op de nok van het dak , en

zuigt het bloed van een slapende uit, door haar ingewanden door

het dak neer te laten op een slapende, of door middel van een

langen, dunnen bamboe. Soms ook lekt zij het speeksel van den

grond op (Siaoe) , of het water , waarmede een lijk is gewasscheu

(landschap Agam). Nu eens maakt zij zich meester van ingewanden,

lever of hart (Mak., Boeg., Babar, Kisser, Ambou, Galela), dan

weer vergenoegt zij zich de zielestof van den menscli op te vangen

en te verslinden (Mak. , Boeg. , Aroe , Galela). Bij sommige volken

wordt ook de nachtmerrie aan de werking van de heks toegeschreven.

De kunst van hekserij wordt naar de meening der meeste Indo-

nesische volken van een heks geleerd, soms ook van een boozen

geest. De Minangkabauers en de Oio Ngadjoe zeggen , dat de kuust

overerfelijk is, en dat het kind van een heks zouder uitzondering

ook een heks is.

Terwijl de weerwolf (bij voorkeur) zijne aanslagen op de menschen

overdag pleegt, is de heks alleen des nachts in staat hare tochten

te maken. Ziju het hoofd, met de ingewanden er aan, niet vóór het

aanbreken van den dag bij het lichaam terug, dan moet de heks

sterven. Verlegt men het lichaam, terwijl de heks op reis is, zoodat

het hoofd terugkeerende zijn lichaam niet kan vinden, dan heeft

dit mede ernstige gevolgen. Uit de talrijke verhalen , welke in den

Archipel omtrent heksen bestaan, deel ik hier slechts een ter illustratie

mede. Een dorpshoofd der Toradja's was met zijnen slaaf gaan

visschen, en beiden waren daarna aan het zeestrand gaan slapen.

De slaaf, die aan hekserij deed, ging in den nacht op buit uit,

en liet dus zijn lichaam zonder hoofd achter. Toen zijn heer

des nachts ontwaakte , zag hij het lichaam van zijnen slaaf zouder

hoofd liggen , en in de meeniug , dat het hoofd van zijn dienaar

door een vijand gesneld was , wierp hij het lichaam in zee. Tegen

den morgen kwam het hoofd met de ingewanden er aan terug, en

zijn lichaam niet viudeude, zette het zich neer op den schouder

van zijnen heer, zoodat deze met twee hoofden rondliep. Uit wanhoop

en schaamte hierover verdronk hij zich.

Algemeen in den ludischen Archipel ziju de heksen gevreesd, en

men heeft allerlei middelen om ze van zich af te houden. Bepaalde
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kruiden, bladeren en vruchten /ouden zeer weerzinwekkend zijn

voor een heks, en daarom hangt men die in den ingang der huizen

om heksen er uit te weren. Maleiers en Minangkabauers hangen

doornstokken op; de Toradja vergenoegt zich eenvoudig //doorns//

te roepen, wanneer hij meent, dat eene heks in aantocht is; zij

zal dan wegvluchten, omdat zij bevreesd is de ingewanden aan de

doorns te wonden. De Minahasser roept in hetzelfde geval : //krabben//,

tot herinnering aan hetgeen eens in den ouden tijd met een heks

zou zijn gebeurd, wier lichaam men, toen het hoofd er af was,

met krabben had opgevuld, zoodat de heks ellendig om het leven kwam.

Bij de Soendaneezeu zou eene heks bang zijn voor eene zeef, om

welke reden men die in huis ophangt.

Meent men overtuigd te zijn van hare schuld , hetgeen dikwijls

door een godsoordeel wordt beslist, dan wordt de heks gedood, of

tot slavernij gedoemd, natuurlijk alleen nog daar, waar de Regeering

zulks niet kan voorkomen. ^

1 De gegevens voor het geloof aan heksen bij de volken in den Indischen

Achipel, welke gegevens ik tot één geheel heb samengewei'kt, vindt men in:

Van Dinter, 287—282; Blumentritt , 33; Matthes^, 96—97; VanHöevelP, 127;

Eiedel', 58, 111, 112, 252, 253, 282, 283, 327, 340—341, 346 , 413 , 440 ; van

Baarda 1 , op aka, 41, op koko, 211, op taga, 411, op tóka, 457—460;

Kluppel 889; J. L. van Hasselt», 268; v. d. Eoest, 159; Hardeland i op

hantuën; Perelaeri, 28; T. Bat. Gen. deel 7, 64—67, en deel 11, blz. 24,

83; Abdoellah, 173; A. L. van Hasselt, 75; van Limburg Brouwer, 288,

290—291; v. d. Tuuk, i. v. palasik.



IV. ZIELESTOF VAN DIEREN.

Verwantschap van mensch en dier.

Waar wij tot uu toe over de zielestof vau deu mensch hebben

gesproken , hebbeu wij tevens gelegenheid gehad op te merkeu

,

hoe die zielestof nu en dan wordt versterkt met de zielestof vau

een dier. Die zielestof van dieren is geheel gelijkwaardig aau die

van deu meusch , alleen is zij niet zoo sterk , niet van zoo groote

waarde. Voor de algemeene zielestof vau diereu, welke niet van

bijzondere waarde is voor den mensch , heeft men geen naam , alleen

de Oio Ngadjoe van Borueo noemen haar ga na. Zoodra echter

krijgt de zielestof vau een of ander dier niet een meer persoonlijk

karakter, of zij draagt deuzelfdeu naam als die van den mensch. Zelfs

vinden wij vermeld , dat de zielestof vau diereu (en ook vau planten)

zich , evenals die van deu mensch , vertoont in den vorm van een of

ander dier, voornamelijk een vogel. Hieruit blijkt nog eens duidelijk,

dat de natuurmensch niet in de eerste plaats gedacht heeft aau de

gedaante van den vogel, maar aan de eigenschap van de vogels

om zich snel en licht door het luchtruim te bewegen; een on-

persoonlijk iets dus. Zoo vertelt Skeat in zijn Malay Magie (blz. 104),

dat , toen men hun vertelde , dat diereu en planten ook zielestof

haddeu, hij zich die zielestof voorstelde als hebbende de gedaante

vau de plant eu het dier in kwestie ; later echter bemerkte hij

,

dat die zielestof de gedaante had vau eeuig beest, dat door zijne

snelheid of om eeuige andere reden als zielestof-dier was aangewezen.

Eveneens vertelt men in het Maleische landschap Selangor , dat de

zielestof van een tijger zich voordoet in de gedaante van een vogel

,

een kraaieusoort , die op den rug van deu tijger zit, en het vuil uit

zijn vacht pikt. Zoo gelooven ook de Oio Doesoen op Borueo , dat

vuurvliegeu de zielestof zijn vau dieren. Wij verwijzen hiervoor

verder naar het hoofdstuk over de zielsverhuizing.

jSTaar de voorstelling vau deu natuurmensch dus bestaat tusschen

mensch eu dier geen wezenlijk verschil. Deze gedachte vindt heel
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eigenaardig uitdriikkiug iu eeu verhaal der Karo-bataks. In de ver-

telling van Eadja këtengahën nl. wordt gezegd , dat Toewan Mau-

dileka Soeri en Benoewa Koeling de aarde gaan bewonen. '/Ze

vreezen echter, dat dit leven op den duur zeer eenzaam zal zijn^

en geven, als ze dit uitspreken, dus hun verlangen naar //eene hulpe

tegenover zich// te kennen. Datoek Roebij a Gande (een groote

tooveuaar) geeft hun daarom zeven eieren van het wijfje van den

Nauggoer Dawa-dawa vogel. Na een jaar geduldig wachten zou

hun wensch vervuld worden, mits zij zich niet lieten verleiden om
te lachen, als ze reeds, vóór die termijn om was, druk gepraat en

gelach binnen in de eieren hoorden. Doch die voorwaarde bleek

hun te zwaar. Als gevolg van hun ongehoorzaamheid braken achter-

eenvolgens de eieren vóór den bepaalden tijd , en ontstonden wel

daaruit allerlei planten en diereu, maar niet de zoo vurig verlangde

wederhelft. Een offer aan Datoek Roebija Gande had geen uit-

werking, en aldus alle hoop vervlogen ziende , troostten ze zich ten

slotte met verschillende dieren, waaruit het tegenwoordige menschen-

geslacht is gesproten, en waarvan elk individu in zijne gedragingen

zijne afkomst van eeu of ander dier verraadt// (Joustra ^, blz. 87).

Uit de genoemde eieren dus hadden menschen moeten ontstaan; de

dieren , die er uit voortkwamen , waren een soort caricatureu van

menschen , in wezen niet van dezen verschillende.

Het voortkomen van dier uit mensch en mensch uit dier (waaruit

blijkt, dat geen essentieel verschil tusschen beiden wordt gevoeld) 1

is een thema , dat men tot in het oneindige iu de verhalen der

Indonesiërs terugvindt. Zoo vindt men bij nagenoeg alle volken

van den Archipel een verhaal, dat de aap eertijds een mensch is

geweest. Een jongen namelijk werd door zijn moeder gelast maïs te

halen, welke zij wilde roosteren in eene pan. De jongen weigerde

te doen, wat zijn moeder gelastte, totdat zij hem in haar boosheid

op de pan zette, waardoor hij zijne achterdeelen verbrandde. Toen

liep de jongen weg naar het bosch, en werd de eerste aap. Andere

verhalen spreken van het verbranden van eeu mensch of kind, -om

daarmede de zwarte kleur der apen te verklaren. In het algemeen

zou men kunnen zeggen , dat van die dieren , welke voor den mensch

van groot nut zijn, verteld wordt, dat zij vroeger menschen zijn

geweest. De Makassaar vertelt, dat de herten afstammen van eeu

oud man , die
,

groenten gaande zoeken , in een hert veranderde.

Dergelijke verhalen vindt men ook bij andere volken als TuradjaSy

Maleiers (Skeat, 121). In een LodcCsch verhaal (HalmaheraJ wordt
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verteld , dat honden met een witten ring om den hals zouden af-

stammen van een mensch, die door den opperheer veranderd

werd in een zwarten hond met een witten ring om den hals (Van

Baard a - , no. 13). De bewoners van het Maleische schiereiland

kennen tal van verhalen , waarin wordt verteld , dat vogels

menschen zijn geweest; dit wordt bijv. verteld van een soort

neushoornvogel; de burung tjëroh weer is een vrouw geweest,

die, terwijl zij rijst stampte, in een vogel veranderde, vandaar dat

genoemde togel voortdurend het geluid van rijststampen maakt.

Schildpadden en olifanten waren oorspronkelijk menschen. De eerste

krokodil zou een kind zijn geweest, dat door zijn moeder gebaad

wordende, haar uit de hand glipte (Skeat, 121, 151—152, 286,

508—309).

{ Talrijk zijn ook de verhalen in Indonesië van vrouwen, die van

eenig dier bevallen. Zoo vindt men algemeen verteld , dat eens een

vrouw van een tweeling beviel, waarvan het eene kind een mensch,

het andere een krokodil , leguaan , hagedis , was. Als type halen wij

een verhaal aan van den zendeling van Balen op Nieuiv-Guinea.

Over Kepori , een zijner leerlingen, sprekende, zegt hij : '/Wonderlijk

is de geslachtsboom , dien hij er op na houdt. Toen ik onlangs

met hem langs een der eilanden voer, vertelde hij mij het volgende:

Op dat eiland woont een mijner familieleden; lang geleden bracht

een mijner voorouders een tweeling ter wereld , een gewoon kind

en een leguaan; de moeder zoogde ze beiden, en toen de leguaan

groot was , bracht zij hem naar dit eiland ; daar leeft hij nu nog

:altijd in een hol, en uit eerbied laat men hem leven. Tot mijn

geslacht behooren ook de kroonduif en de zwarte kakketoe. Voor

deze echter toont hij minder eerbied , want als hij kan , schiet hij

ze dood, en brengt ze mij, maar een ander moet ze voor hem

<lragen; hij eet ze niet, raakt ze zelfs niet aan." (Ber. Utr. Zend.

Ver. 1891, blz. 20 e. v.) In de Tjarita Brakaj , een Madoereesch

verhaal, wordt verteld van eene weduwe, die een leguaan baarde.

Eene slang, welke eene groote rol speelt in het geloof der Bataks

is de ulok si baganding. Volgens een Angkola'sch verhaal zou

dit dier door eene vrouw zijn voortgebracht. In een Bataksche

legende is sprake van eene vrouw, die een groene hagedis ter wereld

bracht. De leguaan veranderde echter later in een schoonen jongeling

en de groene hagedis werd een schoone jonkvrouw (Wilken ' , 489).

Laatstgenoemde trek komt gedurig in deze verhalen voor, waaruit

wij te meer kunnen nagaan, dat de natuurmensch mensch en dier
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gelijkwaardig acht. Toeu de mensch laugzamerhaud meer van het

dier werd gescheiden, doordat hij zijn eigen ziel meer bewust werd,

werd ook de gedachte, als zou een dier in een mensch kunnen

veranderen, te absurd, en het gevolg was, dat men ging spreken

van menschen
,
gekleed in een dieren-vermomming. Zoo vindt

men in Indonesië verhalen van krokodillen , die hun dierenhuid af-

leggen, en als menschen voor den dag komen. Volken als de Toradja's,

die weinig in aanraking zijn geweest met andere volken , kennen

deze voorstelling echter niet. Zoo is er ook een reeks van verhalen

in Indonesië, waarbij de mensch 's nachts uit zijne dieren-vermomming

te voorschijn komt , en van den betel van een of ander persoon

gaat eten. Die persoon gaat dan loeren op dengeen, die van zijn

betel pruimt, en ontdekt zoodoende het geheim. De vermomming

wordt dan verstopt of vernietigd , en de schoone jongeling of jonk-

vrouw, die in de vermomming stak, blijft als mensch voortleven.

Deze evolutie der gedachte heeft weer aanleiding gegeven tot een

anderen trek in de verhalen, deze namelijk, dat men door eene

scheur in de vermomming kan zien, dat een mensch in de dieren-

huid steekt. Ik behoef er nauwelijks op te wijzen, dat wij al deze

trekken ook terugvinden in de oude Germaansche sprookjes.

De gelijkwaardigheid van mensch en dier in de voorstelling der

Indonesiërs blijkt ook uit die verhalen , waarin dieren menschen

voortbrengen. Bij verschillende volken bijv. heb ik verhalen gevonden,

waarin verteld wordt, dat een of ander dier (doorgaans een hert of

een varken) de urine van een mensch oplikt, en daardoor zwanger

wordt van een mensch. //In the beginning of the world", zeggen de

Orang Benoexoa van MalaJcka, //a white ungka and a white siamang

(twee aapsoorten) dwelt on a lofty mountain : thev cohabited and

had four children, who descended from the mountain into the

plain, and became mankind (Newbold II, 376). Op Java^ Lombok,

Zuid en Midden-Celehes vindt men verhalen, waarin wordt verteld

van menschen , die zouden zijn voortgekomen uit eene vereeniging van

hond en mensch. De Javanen zeggen , dat de Kalangs uit deze ver-

bintenis zijn voortgesproten. De Boegineezen schrijven aan de Hollanders

zulk een oorsprong toe (Veth ^ III, 581 e. v., van Eerde ^ , 36). *

Zoo bijvoorbeeld het verhaal van Klatin en Klaton bij de Bajaks',

' Vergelijk dit vei'haal omtrent de Kalangs met den oorsprong der Kiassers

in Snouck Hui-grouje i. Het schijnt eene geliefkoosde gewoonte te zijn, om
een volk, dat men veracht, van een hond te doen afstammen. Ook de Niassers

waren door de Atjehers veracht, als het volk, dat de slaven opleverde.
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deze beide personen werden voortgebracht, de een door een kidjaug en

de ander door een roesa; deze dieren hadden de urine van twee prinsen

opgelikt, en waren hierdoor zwanger geworden (Westenenk-, 17),

In een Loda^ch. verhaal komt voor, dat de zoon van een vorst

palmwijn ging tappen; terwijl hij boven in den boom zat, urineerde

hij : deze urine werd opgelikt door een wijfjesvarken met het gevolg,,

dat het zwanger werd en een schoon meisje baarde.

Bij de Makassaren vond ik nog een verhaal van een buffel,

welke eeu kind en een geit baarde; en zoo zouden nog tal van

andere voorbeelden zijn aan te halen.

Merkwaardig, en geheel in overeenstemming met het vroeger

beweerde, dat //eten'/ voor den natuurmensch beteekent : het toevoegea

van zielestof van dier en plant aan zijn eigen zielestof, zijn die

verhalen waarin wordt verteld, dat een mensch in een dier verandert,

omdat hij een gedeelte van zulk een dier heeft gegeten. Zoo vindt

men bij de Tontemhoan in de Minahassa verhalen, waarin bijv.

iemand een tër?Joi-\ogel werd , omdat hij een ei van dezen vogel

had gegeten ; een vrouw werd een slang door het eten van slangen-

vleesch. De Oio Doesoen op Borneo hebben eeu verhaal van een meisje

dat in een krokodil veraiïdert door het eten van een krokodillenei-

Onder de Maleiers te Padang vond ik ook een verhaal , waarin

gesproken werd van een man, die in een slang veranderde, nadat

hij eeu slaugenei had gegeten.

Opmerkenswaard is ook, dat in het shamanisme in deu Indischeu

Archipel de geesten, die zich in de mediums manifesteereu , dieren^

zij , wier bewegingen
,

geluiden en gewoonten dan ook door het

medium worden nagebootst.

Op een enkelen trek uit de verhalen moeten wij nog de aan-

dacht vestigen , een trek , waaruit het innige verband tusscheu

mensch en dier duidelijk blijkt. Meermalen namelijk treden in de

verhalen diereu op als boudgenooteu van de menschen , ten einde

eigenschappen , welke die dieren bezitten , en die de menschen.

missen, in dienst van de laatsten te stellen; die dieren stellen daar-

door den mensch in staat hindernissen te overwinnen , welke hem

anders te machtig zouden zijn geweest. Als type van deze verhalen

deel ik er eeu mede, dat ik op Halmahera vernam, welks trekken

men echter overal in den Archipel terugvindt. In bedoeld verhaal

dan wordt verteld , dat een man aanspraak maakt op de hand van

de dochter van den geesten-koning. Deze stelt den man echter eeuige

malen op de proef. Eerst gelast hij hem een zwaren waringinboom-
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om te hakken. Bedroefd zit de man ter neer, omdat hij zich niet

in staat voelt dit werk uit te voeren. Eene talrijke schaar van

muizen komt hem echter te hulp ; zij knagen de wortels van den

boom door, en het duurt niet lang of de boom valt. Daarna laat

de geestenkoning hem eene kom met gierstkorrels en zand dooreen-

gemengd brengen, met den last de gierstkorrels van het zand te

scheiden. Terwijl hij over deze opdracht zit na te deuken , komt

eene vlucht rijstdiefjes aan; in een oogwenk hebben zij de gierst

uit het zand gepikt, en tot een hoop vereenigd. Nu moet hij olie

van zeewater scheiden , en ook daarbij helpen hem de rijstdiefjes

:

zij slurpen de olie voorzichtig van het water af, en brengen die in

eene kom te zamen. Ten slotte moet de man de vrouw, op wie hij

aanspraak maakt, aanwijzen uit de zeven dochters van den geesten-

koning , welke dochters allen sprekend op elkaar gelijken ; de voor-

waarde is er aan verbonden, dat hij gedood zal worden, wanneer

hij de verkeerde aanwijst. Nu komt eene bromvlieg hem te hulp

;

zij zet zich neder op het voorhoofd van degene, die hij moet aan-

wijzen, en alzoo bereikt de man zijn doel.

De redenen , welke in de verhalen aanleiding geven tot het ver-

leenen van hulp door dieren, zijn : 1° om arme stakkers te helpen

,

en 2" als vergelding voor een of anderen bewezen dienst. Uit de

verschijningsvormen blijkt voldoende, dat het voorouders zijn, die

in diergestalten de meuschen komen helpen , en zoo voert deze

trek in de verhalen ons weer terug naar de zielsverhuizing.

De zielestof van dieren op menschen overgebracht.

Over de zielestof van den mensch sprekende, hebben wij nagegaan,

hoe ieder deel van het lichaam, zijne afscheidseleu incluis , zielestof

bevatten, welke kan worden versterkt, of ook, die kan worden

gebruikt om de zielestof van eeu ander mensch of deel van hem te

versterken. In den loop van het betoog hebben wij hiervan reeds

eenige voorbeelden aangehaald, bijvoorbeeld, dat hondenvleesch

gegeten wordt om dapper , bijterig als eeu hond , te worden. Met

zijn vleesch toch gaat ook de eigenschap van het dier over. De

Galelareezen op Halmahera zullen den staart van een cuscus ver-

branden , en zich met de asch er van de handen inwrijven, om de

hoedanigheid van dien staart op hunne handen over te brengen,

d. i. sterke handen te krijgen ; de cuscus toch slingert zijn staart

om een boomtak, en laat zijn lichaam aan den staart hangen. Met
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de asch vau verbrande kattenhareu wrijft meu zich iu vóór het

aaugaan van eeu gevecht, teu eiude goed te land te komen, wan-

neer meu daarbij mocht komen te vallen. De jongelni maken een

papje vau de asch van den m om urutu-boom (rutu = omslaan,

ter neder werpen), gemengd met den angel van duizeudpooten en

wespen; met dit papje smeren zij armen en handen in, teu eiude

sterk te zijn bij het vechten.

Angels vau wespen en duizeudpooten spelen eene groote rol bij

de Indonesiërs. De Toheloreezen op Halmahera gebruiken ze met

hetzelfde doel als de Galelareezeu. Ook geeft meu duizeudpooten

aan hanen te eten , ten einde deze diereu dapper te maken in het

hanengevecht. Zoo ook doet men bij de Makassaren. In de Soenda-

landeu en bij de Toradja's legt men koppen vau vergiftige slangen,

duizeudpooten en wespen onder eeu broedsel , opdat de hanen

,

welke uit dat broedsel zullen voortkomen, dapper mogen zijn (Hab-

bema, 607).

Vooral de Javanen schijnen sterk te zijn in de toepassing van de

gedachte , dat de zielestof vau eeuig dier ook de eigenschap er vau

op den meusch overbrengt. In zijn opstel: //de Transmigratie- en

siguaturen-leer in de Javaansche Geneeskunde//, opgenomen in den

//Feestbundel , opgedragen aan Dr. P. J. Veth//, heeft de heer

A. G. Yorderman vele voorbeelden van dit geloof medegedeeld.

Om het uitvallen vau het haar tegen te gaan gebruikt meu eeu

smeersel, waarin de Javaansche vogelspin is geweekt, een dier,

welks lichaam met glanzend zwarte haren is bedekt (bl. 244). Bij

lepra worden wei huishagedissen inwendig gebruikt om het regene-

reereud vermogen dezer diertjes, wier staart, als deze verloren gaat,

weder aangroeit. In de Preanger geeft men aan dansmeiden gepofte

sou dari- wormen (Megascolex musicus Horst) te eten, omdat deze

diertjes eeu hoog, schril geluid maken: men hoopt, dat de

meiden dit vermogen dan ook krijgen (blz. 245). Middelen om teel-

drift op te wekken zijn het vleesch van stekelvarkens, omdat meu iu

het opzetten der pennen erectieve kracht ziet. Zoo ook de eieren van de

mimi, de rogkreeft, omdat het maunetje altijd om, bij, of op het

wijfje is (blz. 248). Om eeu man volgzaam te maken legt de vrouw

een stukje van den gedroogdeu schedel van de muka (toekang of

koekang, Nycticebus tardigradus) in de waterkaraf, waaruit de man

gewoonlijk drinkt , opdat de eigenschappen van dit diertje iu den man

zonden overgaan. De muka namelijk is eeu halfaapje, dat overdag iu

rustige houding den kop tegen de borst gedrukt houdt , en de armen over
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(leu kop lieeu slaat, als ware het een tooubeeld van deemoed en

onderdanigheid (blz. 2J<9).

Wanneer de Javaan een hert schiet, waarin hij een foetus vindt,

doet hij dit foetus in een nieuwen pot, en giet er arak op (vroeger

palmwiju). Dc/.en pot begraaft hij eene maand lang in den groiuL

Dan graaft hij hem op , en drinkt van het vocht , dat zich in dien

pot heeft verzameld. Men doet zulks om sterk te worden, m. a. w.

men voegt de nog ongebruikte zielestof van het foetus aan zijn eigen

zielestof toe. Afschrapsel van een rhinoceros-tand appliceert men op

de plek van het lichaam , waar een splinter is binnengedrongen , welken

men niet meer te voorschijn kan brengen. De bedoeling is duidelijk.

Met dezelfde verwachting drinkt men ook water , waarin een rhinoceros-

tand is gelegd , in welk water de zielestof van den tand , en daar-

mede zijn naar buiten groeiend vermogen, is overgegaan. Men past

dit middel ook toe , wanneer een kogel in het lichaam is blijven

zitten, of wanneer men een stukje been, graat of iets dergelijks

heeft ingeslikt.

Hiertoe maken de Toradja^s gebruik van den kop van eene schildpad.

Het vermogen van dit dier, om zijn kop naar believen onder zijn

schild terug te trekken en weer daaruit te voorschijn te doen komen

,

heeft den Toradja op de gedachte gebracht dit vermogen over te

brengen op iets, dat hij te voorschijn wil halen; wanneer het hem

bijvoorbeeld niet gelukt een splinter uit eenig lichaamsdeel te ver-

wijderen, bespuwt hij die plek met afschrapsel van een schildpadkop

;

de splinter zal dan met dit vermogen toegerust van zelf te voorschijn

komen. Waarschijnlijk uit deze zelfde overweging bestrijken de Toba-

hatahs de plek, waar een splinter in het vleesch is gedrongen, met

het vet van eene schildpad , opdat het vreemde voorwerp spoedig

naar buiten kome.

De spin wordt in den Archipel veel als geneesmiddel gebruikt,

vooral tegen blaasaandoeningen ; welk verband de inlander tusschen

het dier en de genoemde aandoeningen zoekt, is mij niet duidelijk

geworden. De Javanpji gebruiken het veel in den vorm van asch

van eene spin. Bij de Makassaren wordt eene gedroogde spin in

olie gelegd , en deze olie wordt op voorhoofd , slapen en gewrichten

(dus op die plekken, waar de zielestof in en uit het lichaam gaat)

van een kind, dat veel in den slaap piest, gesmeerd. Ook herhaalt

men dit, wanneer het kind op lateren leeftijd nog dikwijls zijn

slaapmatje nat maakt.

De beenderen van dieren spelen eene rol bij de Indonesiërs, al&
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"bevattende of hebbeude de zielestof vau het dier, en daarmede zijne

-eigenschappen. Op Java draagt de dief een beentje van eene kraai

bij zich, om even vlug en slim in het stelen te zijn als deze vogel.

—

Eene kip, die in den broeitijd is gestorven, wordt begraven; maar

laier graaft men de beenderen op. Een stukje er van wordt gebrand

,

tot poeder gestooten, en met wat water vermengd als middel tegen

.algemeene lichaamszwakte gedronken. Voor ditzelfde doel kan men

ook de beenderen van eene zwarte kip, welk een natuurlijken dood

is gestorven, gebruiken. Wij herinneren er hier aan, dat alles wat

zwart is, uit het zielenland afkomstig heet te wezen. — Vandaar

dat de Toradja's aan de beenderen van eene kraai het vermogen

toeschrijven om zich onzichtbaar te maken , evenafe eene ziel onzichtbaar

is. — De Javaan gebruikt ook een beentje en een nagel van den

reeds genoemden toekang of halfaap, om die met andere dingen (zooals

eene naald) te begraven voor de deur van een dorpsgenoot , dien men

uit het dorp wenscht te verwijderen. De toekang is een verlegen diertje

en nu zal hij door het aangewende middel zoo verlegen en onrustig

^worden, dat hij zich van zelf uit de gemeenschap zal verwijderen.

Wanneer een Oio Ngadjoe een nest met burung bobot vindt

,

"breekt hij van een der jongen een pootje. Na een dag of drie gaat

hij weder naar het nest; wanneer hij ziet, dat het pootje genezen

is, breekt hij ook het andere pootje. Is ook dit wederom genezen,

dan neemt hij het diertje mee naar huis, en braadt het in olie;

die olie zal dan een uitnemend geneesmiddel zijn bij beenbreuken

of bij kneuzingen ten gevolge van een val. Vindt men het geraamte

van zulk een vogeltje in het bosch, dan is dit zelfs een middel om
Tijk te worden.

Op Nias mogen eene zwangere vrouw en haar man ^ttw vleesch

eten van een varken , dat een natuurlijken dood is gestorven. Heeft

men dit toch gedaan , dan worden de beenderen van het dier voor

de afgoden verbrand, en als geneesmiddel gebruikt, ingeval het

later geboren kind eenig nadeel mocht hebben gekregen door de

overtreding der ouders (Sundermann •', 423).

De groote mate van zielestof, welke aan beenderen van dieren

wordt toegeschreven, blijkt vooral uit de verhalen, welke overal in

den Archipel worden gevonden , waarin wordt verteld , dat de

beenderen van eenig dier (meestal een vogel, soms een visch) worden

begraven, waarna daaruit dan een wouderboom opgroeit, welks

stam van goud is, die koperen bekkens en stukken katoen tot

-bladeren en souden en zilveren versierselen tot vruchten heeft.
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Evenals, ten opzichte van den mensch, de zielestof van den een

die van den ander kan roepen of tot zich lokken , zooals wij boven

hebben gezien , lokt of roept ook de zielestof van het eene dier die

van zijne gezellen. Bij Mal-assare7i , Toradjas, Galelareezen , Tanim-

hareezen vindt men de bekkeneelen of de schedels van herten en

varkens en de schilden van schildpadden in huis opgehangen. Dit

doet men met de uitgesproken bedoeling, dat die schedels (of

eigenlijk dan de zielestof, welke er nog aan vast zit) de zielestof

der andere dieren zal vasthouden, tot zich trekken, opdat die

dieren niet naar andere plaatsen zullen gaan , en ze daardoor ge-

makkelijk in de hand van den jager zullen vallen (men denke aan

het begraven van den kop des leiders van eene kudde buffels bij

de Toba-bataks).

Bloed, speeksel en haar van dieren.

Dat ook, evenals bij den mensch, bij dieren hoofd en ingewanden

(vooral de lever) de voornaamste zetels zijn van hun zielestof, blijkt

uit de offers, waarbij genoemde lichaamsdeelen aan de geesten worden

opgedragen. Evenals bij den mensch, speelt ook bij de dieren het

bloed eene groote rol als houder van zielestof. Wij zagen boven

reeds, dat menschen met bloed van offerdieren worden bestreken

of aangestipt, met geene andere bedoeling, dan om de zielestof

van dat offerdier aan die van den mensch toe te voegen. In sommige

streken van Zziid-Celebes worden bij plechtige gelegenheden de rijks-

sieraden met het bloed van een buffel bestreken, met het oogmerk

ze te eten te geven , d. i. krachtig te maken door levende zielestof

aan die voorwerpen toe te voegen. Bij Toradjas, Oio Doesoen, en

andere volken wordt de zaadpadi vooraf met kippenbloed besprenkeld

om haar zeer levenskrachtig te maken. De bewoners van het Maleische

schiereiland plaatsen niet kop en ingewand (lever) van het offerdier

op het offertafel tj e, maar diens bloed (Skeat, 516), Gedurende

hunne reis in Bolaang Mongondooe zagen de Heeren Wilken en

Schwarz verschillende offers brengen. Bij een er van ^verklaarde de

walian (priester), dat de geest hem bij zijne komst in het lichaam

bezeerd had. Aanstonds werd door eene vrouw een haan genomen,

in diens kam eene lichte insnijding gedaan, en met het daaruit

druipende bloed de pijnlijke plaats van den walian aangeraakt'/

(Wilken en Schwarz, blz. 261—262). — Iets dergelijks vinden wij

van het eiland Luzon gemeld : Als de vrouwelijke shaiiiaan bij de

9
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Tinggiaueu, een der stammen op het eiland Luzon, bezield is bij

het cureeren van eeu zieke, dan grijpt zij een hoen, zwaait daarmede,

alsof zij de zielen der afgestorvenen naderbij roept, snijdt dan den

hals van het hoen door, en ijlt naar den kranke om hem met het

bloed te zalven (Blumentritt, aangehaald bij Wilken •'', 461— 162).

—

Makassaren drinken het bloed van herten , ten einde zich meer iriet

deze dieren te assimileeren en ze daardoor gemakkelijker te kunnen

benaderen.

Wij vinden bij de Indonesische volken ook voorbeelden, dat het

speeksel van dieren groote kracht heeft. Zoo vertelt Van der Toorn

van eene koe in de nabijheid van Padang Padjang ^ welk dier het

voorwerp van algemeene vereering was. "Dagelijks kwam er eene

ontelbare menigte op , om van het dier genezing te erlangen voor

allerlei kwalen. De genezende kracht ging uit van de tong (speeksel),

waarmee de koe het zieke of verwonde deel lekte. De vergoding

was zelfs zóó groot , dat velen zich alle moeite gaven , om de uit-

werpselen van het dier machtig te worden, ten einde die voor het-

zelfde doel aan te wenden// (Van der Toorn i, 89). — In Angkola

hoorde ik een verhaal , waarin verteld wordt van een man , die op

den grond gevallen door verschillende dieren gezond werd gelekt,

en daarna zoo sterk was, dat hij in den oorlog steeds overwon.

—

Te Krawilan in de residentie Soerahaja was een man, Soema ge-

naamd, die beweerde sleutelbewaarder te zijn van Kjai Singa. Deze

Kjai Singa was een tijger, die bij de bron van het dorp huisde.

Zieken werden door Soema daarheen gebracht ; na het neerleggen

van een offer verscheen dan de tijger, likte en beproeste den patiënt,

en speelde met hem als de poes met de muis , en dan was hij

dadelijk beter. De Javanen in den omtrek van Krawilan geloofden

vast aan de waarheid van dit verhaal. — De Galelareezen laten gaarne

hunne wonden door honden belekken. Men zegt , dat dit likken

geneeskrachtig is, omdat de hond zijne eigen wonden heel likt.

Wanneer bij ditzelfde volk kleine kinderen 's nachts onbedaarlijk

huilen, zegt men, dat ze geplaagd worden door buidelratten of vleer-

muizen, aangezien deze dieren hunne schrille kreten gedurende den

nacht doen hooren, welke kreten veel overeenkomst hebben met

het stootend huilen van kinderen. Het eenige geneesmiddel in zulk

een geval is, dat men eene vrucht zoekt, welke door eene buidelrat

of vleermuis is aangebeten , m. a. w. waaraan zich iets van het

speeksel van zulk een dier heeft vastgezet. Die vrucht wordt dan

gebrand , tot poeder gewreven en met water vermengd , waarna men
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den kleine met dat water wascht; het zal dan dadelijk ophouden

met huilen (Van Baarda '*, n° 19).

Op Jara vond ik eene opmerkelijke toepassing van de kracht

van het speeksel eener kip. Wanneer daar namelijk iemand door

een duizendpoot gebeten is, steekt men met eene veer in de keel

van een kip, en het slijm, dat men daarmede ophaalt, wrijft men

op de gestoken plek. Men bedenke, dat kippen duizendpooten ver-

slinden zonder eenig letsel van deze dieren te ondervinden. Het

speeksel of slijm moet dus het gif neutralizeeren. Een ander middel

in zulk een geval is , om het gif aan- eenen kikker over te doen

door deze met zijne achterdeelen op de pijnlijke plek te zetten ; de

pijn zal dan overgaan, en de kikker zal aan het gif sterven.

Dat ook aan haar en vederen van dieren dezelfde kracht wordt

toegeschreven als aan haar van menschen, blijkt bij de Niassers

,

die aan hunne afgoden de haren van de varkens en de veeren van

de oft'erkippen schenken (Lett II, 15).

Wij moeten ook nog letten op de gewoonte bij sommige volken

om beten van vergiftige dieren met die dieren zelven te genezen.

Wanneer een Makassaar door een dollen hond gebeten is, moet hij

als tegengif een stukje van de lever van dat dier eten ; is hij door

een duizendpoot gestoken , dan moet hij met het gedoode dier over

de pijnlijke plek wrijven om alle pijn dadelijk te doen ophouden.

Zoo ook gelooft de Maleier van het schiereiland van Malakka, dat

wanneer men den vergiftigen steek van de ikan kli met de hersens

van dezen visch inwrijft, de pijn overgaat (Skeat, 309). Welke

de gedachtengang van den natuurmensch is geweest, die hem tot

deze overtuiging heeft gebracht, is niet meer aan te wijzen. Men
deukt oogenschijnlijk, dat het gedoode dier het uitgestorte gif weder

tot zich neemt.

Op Java wordt de schorpioen gebrand, tot poeder gestooten, en daarna

met water gemengd ingenomen om onvatbaar te worden voor beten

van deze dieren (Dit middel geeft men ook aan kinderen , die lang

's nachts op hunne mat urineeren. De voorstelling is, dat het kind

dan op het oogenblik, waarop het zijne behoefte moet doen, als door

een schorpioen gestoken zal opspringen en ontwaken). Het beginsel

om eene kwaal met het kwaad zelf te genezen vinden wij ook bij

twee ongesteldheden in het onderlijf; bij de eene denkt de Javaan

aan het schild van eene schildpad , en bij de andere aan eene slang

(dit is eene aandoening van de darmen). De eerste ziekte geneest

hij met een mixtum van het schild van de schildpad , en de tweede
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met een aftreksel vau de afgestooteu huid vau eeue slang. Hij ver-

klaart dit op de volgende wijze: de schildpad of de slang, die in

het lijf zijn, willen niet hebben, dat nog eene schildpad of slang

in het lichaam komt; zij gaat weg, en de ziekte is over.

De Niasser beweert , dat zoo hij in aanraking komt met den aardaal

,

het 'lichaam opzwelt ; het eenige middel is dan om de opgezwollen plek

in te wrijven met de asch van een aalstaart. Wanneer eeue zeer

vergiftige slang , s a n d r u d a genaamd
,
gedood is

,
gelooft men , dat

haar kop in steen verandert. Vindt iemand uu zulk een zoogenaamd

versteenden slangekop, dan wordt deze bewaard als geneesmiddel

tegen slaugebeten (het water, waarin de steen gelegd is, wordt

gedronken). Wanneer een lichaamsdeel is opgezwollen door de aan-

raking met eene klapperrups (t a m b i 1 a h a), wordt die plek ter genezing

ingewreven met de uitwerpselen van dit diertje.

Persoonlijke zielestof van dieren.

Uit het bovenstaande hebben wij gezien , dat de Indonesiër inder-

daad aan dieren zielestof toekent, en op welke verschillende wijzen

dit geloof uiting heeft gevonden in het dagelijksche leven. Bij som-

mige dieren nu is de zielestof niet onpersoonlijk gebleven , maar is

zij, evenals bij den mensch, persoonlijk geworden. Dit is het geval

bij die dieren, welke van bijzondere waarde zijn voor den mensch,

dieren, met welke hij dagelijks in aanraking komt. Zoo heeft bij

jagersvolken de hond een persoonlijke zielestof. Dit blijkt in de

eerste plaats wel hieruit, dat men lederen houd een naam geeft.

In den aanvang vau dit werk hebben wij gezien, hoe groote be-

teekenis de uaam heeft, dat de naam niet alleen de persoon, maar

ook de ziel is. Zelfs bij Mohammedaan geworden volkeu, die theo-

retisch eeu hond moeten verachten, is in de praktijk de oude band

tusscheu den mensch en den hond, die eertijds zijn medgezel was

op zijne jagerstochten, nog niet geslaakt. Zoo heeft volgeus de Mi-

nangkahausclie Maleiers de hond een sumangè^, d. i. eenpersoon-

lijke zielestof, hetgeen o. m. ook nog blijkt uit het spreekwoord :

de soemaugè* van een hond verheffeu, en de Marapi (een berg) ver-

lagen (d. i. iets, wat het niet waard is, ophemelen, en wat werkelijk

groot of belangrijk is, minachten) (Van der Toorn '
, 61).

Ook de Maleiers vau het Schiereiland van Malakka spreken hun

houden aan, alsof ze meuscheu zijn (Skeat, 181). De Toi-adjas be-

handelen eveueens hun houden met veel liefde, hun zielestof wordt
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gemedicineerd opdat zij flinke jachthonden zullen worden: wanneer

men eenig jachtverbod heeft overtreden, waardoor men meent, dat

de hond ontstemd is, wordt zijn zielestof weer bevredigd. Nog

verder gaan de Galelareezen op Halmahera ^ die voor een zieken

hond een priester laten komen , deze gaat voor den hond slapen

,

om diens gevloden zielestof wederom terug te halen.

Het ligt in den aard der zaak, dat bij volken, die er een vee-

stapel op na houden, aan buffels en koeien een persoonlijke zielestof

wordt toegekend. Aan bufl'els en koeien schrijven de Minangkabauers

een persoonlijke zielestof toe (v. d. Toorn '

, 61). Van de Atjehers

vinden wij dit eveneens meegedeeld (Snouck Hurgronje '); T'öra^V^,

Makassaren en Boegineezen eveuzoo. Wanneer geruchten van vee-

ziekte gaan , brengt de Toradja zijne buffels bijeen , en volbrengt

aan hen eene plechtigheid, waarvan het hoofdmoment is, dat rijst

en ei op het voorhoofd van de dieren wordt geappliceerd , waarbij

de zielestof van het dier wordt geroepen en bevestigd , opdat door

eventueele afwezigheid van die zielestof het dier niet ziek worde.

Evenals zijn houden spreekt hij zijne bufl'els toe; wanneer hij een

zijner diereu slacht, spreekt hij het eerst toe, maakt zijne veront-

schuldiging er over, en neemt eenige animistische maatregelen om

te voorkomen , dat andere leden van de kudde den dood van hun

makker zullen wreken door later een der slachters aan te vallen en

te stooteu. Bij Atjehers, Makassaren, Boegineezen en Bajaks wijst

men in iedere kudde bufl'els of koeien een hoofdman aan. Dit is

meestal een beest van bijzondere grootte of van bijzondere kleur.

Deze houdt de kudde bijeen, d. w. z. hij houdt de zielestof der

overige dieren vast, zoodat zij bij elkaar en gezond blijven. Slachtte

men zulk een hoofdman-buffel, dan zouden de andere dieren spoedig

sterven of wegloopen, in ieder geval: de kudde zou zich oplossen.

Op dit verschijnsel komen wij in het volgende hoofdstuk terug

,

wanneer wij over de //rijstmoeder'/ zulleu spreken.

De Javanen noemen de sterkste onder eene kudde buffels of

koeien: de loer ah (hoofd). Tot nadere verklaring van dit gebruik

moet hier worden medegedeeld , dat , wanneer een arm mensch een

paard, een buffel of eene koe koopt, en zijne welvaart daarna toe-

neemt, hij genoemd dier nimmer zal verkoopen of slachten, maar

het zijn natuurlijken dood zal laten sterven , omdat dit beest hem

naar zijne meening die welvaart heeft aangebracht. In Angkola heet

zulk een buffelhoofd si hampung ba hal; wanneer men zulk een

dier slachtte en at , zou men zelf ziek worden , en de vruchtbaarheid
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zou uit de kudde verdwijnen. In Toba , waar zulk een leider der

kudde sabungan '/kemphaan'/ heet, wordt hij wel gegeten,

wanneer hij oud geworden is, maar zijn kop (de voornaamste houder

zijner zielestof) mag niet worden gegeten , doch wordt begraven. ^

De Beloeneezen in Mulden-Timor zorgen goed voor hun buffels;

bij iedere kraal heeft men een offerplaats van steeuen opgericht,

waarin een bijzondere steen is begraven ; op deze plek wordt voort-

durend geofferd ten voordeele van de buffels, welker zielestof hier

geroepen en versterkt wordt "(Grijzen, 96).

Voordat de Makassaar bij het begin van het seizoen zijne buffels

gaat gebruiken voor den veldarbeid, worden zij bespuwd, bewierookt,

met olie ingesmeerd om ze sterk te maken ; kortom aan hen wordt

hetzelfde gedaan , wat aan menschen geschiedt. Wanneer de buffels

uit en in hunne kraal gaan, wordt hun su manga geroepen, opdat

deze mede moge in- en uitgaan met de dieren. Iemand, die de formule

er voor kent, zal zijne buffels nimmer kwijtraken, want al wordt

er een gestolen, zal deze toch uit zich zelf terijgkomen, wanneer

zijne zielestof op de juiste wijze wordt geroepen. — Bij de Javanen

dragen alle buffels een naam. In den Oosthoek van Java hebben de

buffels een bepaalden beschermgeest , die den naam draagt van

Kjai Dadoeng Awoek. Deze schijnt een mensch te zijn geweest;

men vertelt althans van hem , dat hij gestorven is in de dessa

Pingit, op den v;eg naar Magëlang. Soms hoort men bij het uittrekken

der buffels uit de kraal een man of eene vrouw roepen : /'Kjai

Dadoeng Awoek, uw kleinkindereu gaan uit weiden. Bescherm ze//.

Wanneer het planten der rijstvelden is afgeloopen , wordt een pakje

met rijst (këtupat) om den hals van lederen buffel gehangen als een

offer aan Kjai Dadoeng Awoek, opdat deze die buffels zal zegenen.

Oorspronkelijk zal dit offer van rijst wel bestemd zijn geweest voor

de zielestof van den buffel, om deze aangenaam te stemmen. Wordt

een buffel ziek, dan wordt er een inlandsche geneeskundige (d u k u n)

bijgehaald, die het dier beblaast en bespuwt. Wanneer men een

van de kudde slacht, biedt men het dier zijne verontschuldiging

aan ; opmerkenswaard is ook , dat men de kinderen , die bij het

' Ook bij andere diersoorten vinden wij zulke aanvoerders. De Kailiërs

in Midden-Celebes wijzen hem niet alleen aan bij buffels (waar hij Laganti

heet), maar ook bij eene kudde schapen en herten treft men hem aan. Zulk

een hoofdman, bijeenhouder van de zielestof der kudde slacht men niet; die

van een kudde herten heet mpogou; men gelooft, dat dit dier onkwets-

baar is.
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slachten tegeuwoorclig ziju, met kalk een liggend kruis op de keel

teekent. Hierdoor zullen zij liet snijden in den strot van den buffel

niet in eigen keel voelen ; anders zou de zielestof van liet kind van

de operatie schrikken en wegvluchten , waardoor het kind ziek zou

worden. Ten einde de zielestof van den buffel bij het dier te houden,

hangt men ojj Oost-Java boven den ingang van de kraal het schild

van een schildpad, een volwassen kokosnoot, waarin geen kern is

gegroeid, en een steenen schaaltje, waarin kruiderijen worden fijn

gewreven ; evenals de kop van de schildpad in- en uitgaat onder

het schild , zonder ooit van het lichaam te scheiden , zoo zal ook

de zielestof van de buffels bij de dieren blijven, hetzij zij de kraal

in- of uitgaan. Een kokosnoot zonder kern heet b a 1 a k , en dit

woord beteekeut : //tegenhouden, niet doorgaan//; de noot zal dus

altijd kwade invloeden, welke de buffels mochten naderen, tegenhouden.

De steenen wrijfschaal dient om de zielestof der buffels even hard

te maken als zij zelf is.

Ook het paard heeft een persoonlijke zielestof. Wanneer bij de

Minangkahausche Maleiers de meester van een paard gedurende den

tijd , waarin hij het beest in zijn bezit heeft , door veelvuldige

ongelukken wordt getroffen, schrijft de Minangkabauer dit toe aan

den tegenzin van de sumangè* (zielestof) van dat dier, om het

eigendom van dien heer te zijn (v. d. Toorn *, 61).

De Mahassaren zeggen , dat de paarden sterker zielestof hebben

dan de buffels. De ruiter vereenzelvigt (siama) ziju eigen zielestof

met die van het paard. Voordat hij het bestijgt , slaat hij het

paard daartoe op den rug, en zegt: //soemauga van paard en soemanga

van mij , weest eensgezind met elkaar , opdat ik er geen letsel van

krijge, wanneer ik val.//



V. ZIELESTOF VAN PLANTEN.

Verband tusschen planten en menschen.

Evenals de diereu hebbeu ook boomen en planten zielestof, die

wederom kwalitatief niet verschilleud is van die van den meusch.

Het meest uitgesproken vindeu wij dit geloof bij de bewoners van

de Me?iiaivei-ei\a,i\den, vau wie wij lezen: //T)a hat jedes Ding

seinen besonderen //Geist//. Das Haus hat eine regat (Seele).

Darum, als ueulich eiu Stück des veruachlassigten Hauptlingshauses

im Ka'ute eiustürzte, war das uatürlich uicht Schuld der Paulheit

der Leute, sondern die regat war eutflohen und musste nun durch

ein neues Puuen (verbodstijd) zurückgerufeu werden. Jeder Kahn

hat seiue besondere regat; wenn die fortgeht, so wird der Kahn

faul , oder geht auf der See unter. Holz das schnell fault , hat

keiue oder eine schlechte Seele. Als Missionar Lett einem Manue

ein Stück Holz zeigte, das auf der einen Seite faul und auf der

andereu Seite noch fest war, war der gar nicht verlegen zu sagen,

es sitzt eben uur noch auf der einen Seite die regat// (Ber. Rheiu.

Miss. Ges. 1904, bl. 382).

Het innige verband tusschen de zielestof van planten en die vau

den mensch blijkt onder meer uit die omstandigheden, waarin des

menschen zielestof afhankelijk is van den staat, waarin de zielestof

vau eene plant zich bevindt, of andersom, dat eene plant in zich-

zelve afspiegelt deu staat , waarin de zielestof vau een mensch zich

bevindt. In vele verhalen der Indonesiërs komt het voor, dat de

held van het verhaal aan zijue achtergelaten verwanten eene plant

geeft, onder mededeeling, dat de bladereu vau die plant zullen

verwelken, wanneer het den held tegenloopt, wanneer hij ziek of

overleden is. Om hiervan slechts één voorbeeld aan te halen noem

ik het Toradjasche verhaal vau Sese ntaola, waarbij de vrienden

vau den held telkenmale gewaarschuwd worden, als hij in gevaar

is, door het verwelken van de bladeren eener plant, welke Sese

ntaola hun heeft gegeveu. Dr. Adriani, die dit verhaal heeft
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uitgegeven, heeft vau dezeu trek de equivaleuteu bij audere Indo-

nesische volken opgegeven (Adriani -, 16; verg. ook Joustra '', 5).

Deze zelfde gedachte ligt ten grondslag aan de gewoonte bij

verschillende Indonesische volken om eene kokosnoot te planten bij

de geboorte van een kiud. Veelal wordt deze kokosnoot geplant op

of in de nabijheid van de plek, waar de placenta begraven ligt. De

ziel van de placenta wordt dan beschouwd als zijnde overgegaan in

den kokosboom. Later toen het verband tusschen menschen- en planten-

zielestof minder duidelijk werd gevoeld, is men audere beteekenissen

aan dezen kokosboom gaan hechten ;• zoo vertelt men , dat de boom

den leeftijd van het kind moet aanwijzen; doch het behoeft nauwelijks

gezegd te worden, dat het gebruik van veel ouderen datum is, dan

de gewoonte om acht te geven op den leeftijd van den mensch.

Het nauwe verband tusschen menschen en planten blijkt verder

uit de tallooze verhalen, waarin wordt verteld, dat sommige boomen

eertijds menschen zijn geweest. Zoo gelooven vele volken, dat de

Metroxylou en de Arenga saccharifera oorspronkelijk menschen waren.

In verband hiermede is het voor den Indonesiër niets wonderbaarlijks

te hooren , dat uit eene plant een mensch geboren wordt. Hoevele

vorstenhuizen in den Indischen Archipel laten hun stamvader ge-

boren worden uit een bamboe of uit een rotanstengel. Een Saoesoesch

verhaal spreekt van een menschenpaar , dat hunne behoefte steeds

bij een bamboestoel deed, met het gevolg, dat een dier bamboe-

stengels zwanger werd, en een wonderschoon meisje ter wereld

bracht. In een Tontemhocm sch verhaal wordt verteld van een jager

,

die lederen morgen tegen een rotanstengel urineerde, met het gevolg,

dat uit dien stengel een kind geboren werd. In Zuid-Celebes ontmoette

ik eene Makassaarsche vrouw, die nimmer de bambu bëtung
voor eenig doeleinde mocht gebruiken, omdat, naar zij beweerde,

de stamvader van haar geslacht uit zulk een bamboe was voort-

gekomen. In het Oostelijk deel van den Archipel is een verhaal

algemeen bekend, waarin wordt medegedeeld, hoe eene vrouw vau

eene komkommer beviel, en hoe later uit die komkommer een

sclioone jongeling werd geboren.

Planten met zeer sterke zielestof.

Het feit, dat de eene plant vlugger sterft dan de andere, moet

de uatuurmensch , met zijn scherpen blik op alles wat de natuur

betreft , reeds lang hebben ontdekt. Hij heeft zich dit feit niet anders
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kunnen verklaren , dan door aan te nemen , dat laatstbedoelde

planten meer of sterker zielestof hebbeu dan de eerste. Onder die

planten met sterke zielestof treden verschillende croton-soorten op

den voorgrond , en onder deze weder neemt de Dracaena termiualis

de voornaamste plaats in. Deze Dracaena komt in den Archipel in

twee variëteiten voor, met groene en met roode bladeren; beide

soorten staan in hooge achting bij de Indonesiërs. Zij is de heilige plant
,

jl

omdat zij , afgehouwen , telkens weer opgroeit. Bij de ludouesiërs

worden de bladereu voornamelijk door priesters en priesteressen

gebruikt om de weggeloopen zielestof van een meusch terug te halen,

en weder op den eigenaar te appliceeren. Eu daar, waar door Christendom

of Mohammedanisme d i t gebruik van deze plant niet meer wordt

gemaakt, blijft zij toch de hooge achting van het volk genieten,

eii wordt zij nog gebruikt, om het eigen leven met de krachtige

zielestof van de Dracaena te versterken.

Het zou te langwijlig ziju , zoo wij het gebruik van deze plant bij

ieder volk afzonderlijk wilden vermelden , vooral omdat dit gebruik bij

de meeste volken in den Archipel op hetzelfde neerkomt. ' Wat Dr.

Hardeland van de Dracaena termiualis bij de Dajaks schrijft, is in hoofd-

zaak evenzeer van toepassing op de gebruiken der Toradjas van Midden-

Celebes, op die der oude Minahassers^ en op die der heideusche

priesteressen van de Makassaren en Boegineezen. - Hij zegt : //S a w a n g,

ein Palmitgewachs. Die Blatter werden viel beim Götzendienst etc.

gebraucht. Wenn man z.B. etwas Mas uurein ist , durch Besprengen

mit Blut reinigen will (z.B. ein Hans, in welchem jemand gestorbeu

^ De Toradja's noemen de Dracaena terminalis: soi; de Minahassers:

tawa'ang; de Oio Ngadjoe: sa wang; de Oio Doesoen: rirong; de

Baliau's: daun hu gul; op Halmahera: ngasi; de Makassaren: siri; de

Kailiërs: taba; de Niassers: endruo; in Angkola: hatunggal; in Toba:
silindjuang; in Karo-karo: kalindjuhan. De Oio Ngadjoe onderscheiden

4 soorten van Dracaena: de roode sawang, sa wang daha, en drie soorten

met groene bladeren. Deze laatste onderscheidingen gelden echter niet de

plant zelve, maar het verschillend gebruik, dat van de groene sawang wordt

gemaakt; zoo: sawang saki, de sawang voor het bloedbesprengen;

sawang on tong, de sawang van het geluk, en sawang buhul, de

sawang met knoopen; deze wordt bij een stervende gebracht in de hoop, .

dat ze het leven nog zal vasthouden.

2 De Makassaren hebben op deze plant nog het volgende versje: „het is

goed siri te planten; het is goed om die te doen uitspruiten ; het is medicijn

en ook een sumanga- (zielestof) roeper (pakio sumanga)". Ook de Alfoersche

koppensnellers van Ceram tooien zich met bladeren van de Dracaena , volgens

mededeeling van den heer Baron van Höevell, waarschijnlijk om hunne
zielestof te versterken.
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ist) so muss mau das Blutt mit Sawaugblatteru umherspreugeu. Mit

Sawaiigblattern wehet man bei den h i r e k , dem Beschwören der

Krankheit urn den Kranke her, um die Krankheit wegzufegen.

Bei einigen Feierlichkeiten , z.B. bei dem mampandoi, derTaufe

der Kinder, beim blaku outong, dem Erbitten von Glück, wird

eine ganze Sawangpflauze mit der Wurzel vor die Balian gestellt,

uiid nachdem das Fest beeudet wieder gepflanzt. Solch eine Pflauze

ist dann ein bestandiges prophetisches Vorzeichen für den, für

welclien jedes Fest gegeben wurde. Wachst die Pflanze, dann kann

auch der Mensch auf Glück rechuen; fangt sie an zu krankeln,

oder stirbt gar, dann wird es dem Menschen auch uuglücklig ergehen".

Voor de Bahau-dajaJcs vinden wij een en ander opgeteekend in

Nieuwenhuis -^ I, 125, en voor de Dajaks van Seraioak in Ling

Eothl, 416. Bij laatstgenoemden wordt de Dracaena terminalis bij

ieder dorp aangeplant (hetgeen ook veelal bij de andere Indonesische

volken het geval is). Veelal bouwt men er een miniatuur huisje

bij voor den geest, zegt Low. Misschien moet dit zijn : de Dracaena

terminalis wordt bij het huisje (waarin wrschl. de dorpsgeest woont)

geplant.

De Niassers planten de Dracaena naast de geoogste rijst, en zij

roepen dan de zielestof der rijst , opdat de hoeveelheid rijst vermeerdere.

Bij gevallen van waterzucht wordt de Dracaena in haar geheel in

eene potscherf geplant, en daaraan wordt geofferd. Hetzelfde doet

men bij het uitbreken van booze zweren. Met eene andere heilige

plant, nazalooe, wordt het huis, waar een sterfgeval heeft plaats

gehad , omringd , ten einde den geest van den afgestorvene verre te

houden ; ook veegt men hiermede de graven , ten einde de zielestof

van nog levende personen daaruit te verdrijven.

De Bataks gebruiken de Dracaena veel in hunne geheimzinnige

afweermiddelen, die den algemeenen naam dragen van pa gar;

aan offerplaatsen , ook aan den paal, waaraan het slachtvee wordt

gebonden , worden deze bladeren bevestigd ; en niet het minst worden

zij gebruikt als kwast , waarmede geneeskrachtig water op zieken

wordt gesprenkeld.

Het is ook bekend, welk eene groote rol de Dracaena terminalis

(hier ti geheeten) op de Zuidzee-eilauden speelt. Op Tahiti ging

men in den strijd met een bos Dracaenabladeren in de rechterhand,

waarin een zwaard verborgen was, misschien wel om het zwaard

door de krachtige zielestof der bladeren sterk te maken (Ellis I,

287). Op Bampto7i Island zag Wyatt Gill tal van crotons en
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dracaeuae, welke de inlanders bij hunue nachtelijke dansen ge-

bruikten (Wyatt Gill, 223). •— Op Samoa werd een groot hoofd steeds

voorgegaan door een paar mannen, die één of twee Dracaena-

bladeren rechtop in de rechterhand droegen (Turner 2, 314). Het

is zeer wel mogelijk, dat dit gebruik oorspronkelijk niets anders

bedoelde, dan door de Dracaeuabladeren te voorkomen, dat de

zielestof van het hoofd zich zou verwijderen, of door een geest

weggenomen worden, welk gebruik zich dan later tot een dood

vorstelijk prerogatief heeft ontwikkeld. De bewoners van Savage

Isl. beweerden zelfs af te stammen van een menschenpaar, dat uit .

een Dracaenaplaut is voortgekomen (Turner -, 468), "
'

Zooals ik reeds zeide, genieten, behalve de Dracaena terminalis

,

nog vele andere planten hooge achting bij de Indonesiërs, meestal

om hun taaie levenskracht. Al die planten spelen dan ook een

groote rol bij die ceremoniën, welke dienen moeten om aan mensch

of dier nieuwe levenskracht toe te voegen. Voor de Maleiem van

Malakka geeft Skeat een lijst van deze planten (Skeat, 78—80).

Voor de Karo-hataks noemt Joustra ze op (Joustra •', 80), De Badoejs

planten hun heilige planten om hunne dorpen (Jacobs -, 15), Onder

de meest geachte planten der Amboneezen ^ Minahassers, Makassaren

en Javanen vond ik vele terug, welke ook bij de Toradjas van

Midden-Celebes om hun krachtig levensbeginsel gezocht zijn. Bij

een nader onderzoek naar deze planten zou het niet te verwonderen

zijn, wanneer daaruit eeue lijst kon worden samengesteld van planten,

welke bij alle Indonesische volken even hoog geschat zijn om hunne

krachtige zielestof.

De mensch maakt zich de zielestof van planten ten nutte.

Behalve om haar krachtig levensbeginsel hebben andere planten

de aandacht van den natuurmensch getrokken door haar naam , of \

door een of audere eigenaardigheid in haar groei. Vroeger hebben

wij reeds gezien, hoe groote waarde de natuurmensch hecht aan

naam en vorm van een of andere zaak uit de natuur. Naam en

vorm toch geven ook de hoedanigheid en de kracht weder van de

zaak, welke dien naam draagt. De Toradjahclie lenturu wordt veel

gebruikt als pijnstillend middel, want de blaadjes van dezen boom

moeten de kracht hebben hetzelfde te bewerken, wat de naam uitdrukt

(turu = slapen). Boven ook hebben wij reeds gezien hoe naam,

vorm en groeiwijze van planten aanleiding hebben gegeven tot het
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in het leveu roepen van dieet. Om uu de zielestof (eu daarmede

de eigenschappen) van een plant op den meusch over te brengen,

worden meestal twee wegen gevolgd: 1° de bladeren (takjes, wortels enz.)

worden in stukjes gehakt, gedood, om de zielestof vrij te maken;

ze worden dau in water gelegd, en dit water, waarin intusschen de

zielestof is overgegaau , wordt door den patiënt gedronken, of hij

wordt er mede overgoten; 2° de deelen van de plant worden in den

mond fijn gekauwd en dau op het zieke deel des lichaams gespuwd.

Dikwijls wordt ook alleen het vastbindeu van een blad of liaan om

het zieke lichaamsdeel voldoende geacht om kracht uit te oefenen,

of ook wel wordt het zieke deel er mee beklopt. Behalve op menschen

kunnen de eigenschappen van planten natuurlijk ook op dieren,

planteu, zelfs voorwerpen, worden overgebracht.

Voor enkele volken willen wij eenige voorbeelden van dit

geloof geven:

Zoo vertelt A. G. Vorderman van de Javanen : //Enkele hunner

theoriën tot gebruiksaanwijzing zijn niet moeielijk uit te vorschen,

en tot deze reken ik hun leer, dat sommige middelen het vermogen

bezitten om werkzaam te zijn door overgang huuner uitwendige

eigenschappen (vermeende of werkelijke) in het lichaam van den

gebruiker, met het gevolg, dat diezelfde eigenschap zich daarin open-

baart.// Om een gewelfden buik te krijgen gebruikt het meisje een

drank van den buikig afgeronden bloemknop van de Rafflesia Patina BI.

;

ouder de middelen tegen dysenterie behooren de bladeren van de

Paederia foetida L., een Rubiacee ; deze bladeren ruiken naar een flutus,

en men hoopt, dat uitwerpselen en flatus van den lijder den ge-

wonen stank weer krijgen , wat aangemerkt wordt als een bewijs

van herstel. //Zoo werd mij verklaard, dat het planten van djawawut

(Setaria italica Beaud.) op de sawahs tusschen de rijst in, gelijk

soms op Java plaats vindt, de bedoeling heeft, dat de eigenschap

van deze gierst om hoog uit te groeien en een groot aantal korrels

voort te brengen op de padi zal overgaan , zoodat ook haar halmen

hoog zullen groeien, en de aren goed gevuld zullen zijn// (Vorder-

man '

, 242, 243, 250).

Op Java zijnde, vertelde men mij van een grooten djatiboom

,

waaruit water te voorschijn kwam. De eigenaar, een Chinees, wilde

den boom omkappen , maar de bevolking bood hem van alles aan

,

ten einde dien boom te mogen behouden, omdat het uitvloeiende

vocht als medicijn werd gebruikt.

In Atjeh (en ook in audere streken van den Archipel) komt de
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gewoonte van het '/verkoelen'/, ten einde iemand gezondheid aan

te brengen, veel voor; dit geschiedt met water, waarin wat rijste-

meel is gemengd. Het besprenkelen geschiedt met een kwast van

bepaalde planten: sisidjoeë, welker naam reeds verkoeling aanduidt,

en de manè-manoë, terwijl voor bepaalde gelegenheden nog piuang-

takken of naleuëug sambö (Eleusine indica) daarbij gevoegd worden.

Het rijstveld wordt zoo besprenkeld; na geboorte, huwelijk of dood

worden de bovenste gedeelten van alle huisstijlen besprenkeld. Na
eenig ongeval wordt iemaud verkoeld, en ook de knaap, die het

koran-onderwijs heeft ten einde gebracht. Deze verkoeling moet

steeds worden aangebracht door oude vrouwen , anders is de uit-

werking zeer onzeker (Snouck Hurgrouje ^ I, 331—332).

Eeuige planten, wier kracht aan hunnen naam zijn ontl(;end,

worden door de Bataks van Toba gebruikt. Zoo gebruikt men tegen

verschillende ziekten de plant sipilit //verkeerd", waarmede men

denkt, dat de geest, die de ziekte veroorzaakt heeft, afgeweerd

wordt; of ook wel de sarang banua, omdat sarang het woord

is voor regen verjagen. De bamboe zou een goed geneesmiddel zijn

tegen gewrichtsrheumatiek , omdat de bamboe ook gewrichten en

wel gezonde gewrichten heeft.

De Oio Boesoen op Borneo geven bloemen van w a r u-w a r u of

ook orchideën aan vechthauen te eten. In genoemde planten namelijk

beweren zij , dat geen vocht zit. De haan zal dan bij verwonding

geen bloed verliezen. Zoo geeft men aan honden niesverwekkende

planten te ruiken, in het geloof, dat het beest daardoor fijn van

reuk zal worden.

Bij de Malcassaren speelt de raung rara, het blad van de

rara een groote rol in de geneeskunst; rara toch beteekeut //vast,

bestendig//, en zoo zal de aanwending van dit middel de zielestof

van den mensch vast en bestendig maken. Zoo ook wanneer een

kind voor de eerste maal eet, wordt dit eten besprenkeld met

water, waarin een soort gras is gelegd, ruku lowa gen.aamd

;

lowa is oud, en zoo wordt de eigenschap om oud te worden (dit

gras sterft niet) op het kind overgebracht (Matthes ^
, 64).

Eveneens vinden wij bij de bewoners van Halmahera tal van voor-

beelden
,

gegrond op dit geloof. Wanneer kinderen voortdurend

huilen en niet slapen willen , legt men blaadjes van het //kruidje

roer mij niet" (in het Galela'sch gogiolo "slapertje") onder het

kussen. Een plant, die sterk in den grond geworteld is, gebruikt
(

men als middel tegen het uitvallen van het haar. Een aftreksel van
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ijzerhüut driukt men om eeu sterk lichaam te krijgen; zoo ook

krijgen kraamvrouwen water te drinken, waarin drie harde hout-

soorten zijn gelegd , ten einde de inwendige deelen weder spoedig

hard (sterk) te maken.

Op deze wijze zouden wij nog van andere volken voorbeelden

voor boven beschreven gebruik kunuen opnoemen, maar het mede-

gedeelde is voldoende.

Niet alleen echter worden planten gebruikt om haar zielestof '

aan menschen, dieren en planten over te doen, ook uit het dieren-
j

rijk worden middelen aangewend , ten einde de zielestof van boomen , 1

welke voor den mensch van belang zijn , te versterken en hen daar-

door meer vrucht te doen dragen. Wanneer de Toradja met een

menschenhoofd uit den krijg is teruggekeerd , nagelt hij dikwijls

kleine stukjes menschenscalp aan de kokosboomen, en hij verzekert,

dat de boomen dan overvloedig vruchten zullen dragen : de zielestof
j

van den mensch heeft die van den boom versterkt. Op dezelfde wijze

voegt de Tobelorees van Halmahera aan een pisang- of sirih- of kokos-

aanplant kracht toe door ze te berooken met den rook van bepaalde

houtsoorten, of ze te begieten met water, waarin bladeren zijn gelegd

van mangga- en andere boomen. Wanneer de Timorees meent eenige

medicijn uit het plantenrijk te hebben gevonden, bewaart hij die,

en bestrooit haar nu en dan met rijst om de zielestof, de kracht

er van , levendig te houden. De Maleiers van Malakka leggen het

afgeschoren haar van kinderen in water, dat dan wordt uitgestort

aan den voet van een vruchtboom, ten einde deze overvloedig vruchten

te doen dragen (Skeat, 355). Ditzelfde deden in vroegeren tijd de

Oio Ngadjue: zij legden het afgesneden haar van eeu kind in een

pisangstoel neder , en zij zeiden dit te doen , opdat het kind , van

hetwelk het haar afkomstig was, even koel (^gezond) zou blijven

als een pisangstam.

Het persoonlijk worden van de zielestof bij planten.

Ook bij boomen en planten zien wij het verschijnsel, dat de

onpersoonlijke zielestof wordt gedacht als persoonlijke zielestof. Wij

merken dit vooral op bij die boomen en planten , welke voor den

mensch van het grootste gewicht zijn, zooals de rijst, de kokosboom,

arenboom , kamferboom en kruidnagelboom. Maar ook bij planten

van minder belang zien wij het verschijnsel, hoe hun zielestof

persoonlijk wordt gedacht, dus wordt toegesproken, als persoon
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behandeld. Wauueer bijvoorbeeld een Toradja in aanraking is geweest

met den jeukverwekkenden anga-boom, neemt hij een gewoon

stuk hout, en spreekt dit aldus toe: //Gij zijt N.N. (zijn eigen

naam) en ik ben een anga//. Dan drukt hij het stuk hout tegen

de plek op zijn lichaam, die met den anga-boom in aanraking is

geweest, waarna hij onderstelt, dat de jeuk verwekkende eigenschap

van den anga-boom op het hout is overgegaan.

De Maleiers van Malahha trachten een doerian-boom tot meer

vruchtdragen te bewegen door te zeggen :. //als ge niet meer vruchten

draagt, houw ik u om/'; waarop dan een ander, die zich achter

den boom verborgen heeft , antwoordt : //ik zal het doen , houw mij

niet om// (Skeat, 198—199).

Wanneer een Galelarees {Hahnaherd) over de jeukverwekkende

steenvruchten van de Arenga Saccharifera loopt , knort hij onderwijl

als een wild varken; de varkens namelijk eten deze vruchten; ze

veroorzaken aan deze dieren dus geen jeuk; wanneer men nu knort

als een varken, zullen die vruchten denken , dat een varken over

hen heen loopt, en zullen ze dus niet jeuken.

Van dezen aard heeft A. G. Vorderman vele voorbeelden bij de

Javanen gegeven in zijn //Plantenanimisme op Java// : //Van de wilde

kladi, Colocasia autiquorum Sch., gelooft men, dat ze voor wilde

varkens, die haar graag eten, niet prikkelt; ze doet dit wel voor

menschen. Wanneer nu eene vrouw in hare gelusten kladi oetan wil

eten, gaat de echtgenoot de plant zoeken, maar neemt, vóór hij de

plant uitrukt, de voorzorg luid te knorren als een varken, om de

plant in den waan te brengen, dat zij moet dienen voor zulk een

dier en dus minder prikkelend zal zijn//.

In het Madioensche moet een heester voorkomen, //waarvan de

vruchtjes volgens Javaansche begrippen niet schadelijk zijn voor

apen, doch wel voor menschen. Het karbouwenhoedertje in zijn

kwaliteit van omniphaag versmaadt echter dit vruchtje niet, maar

neemt voor het plukken de voorzorg te kochelen als een aap, om

de plant op het dwaalspoor te brengen, en te doen denken, dat

hare vrucht door zulk een dier genuttigd zal worden//.

Wanneer men wenscht, dat de persoon, voor wien de bedwelmende

zaden van de ketjoeboeng, Datura alba N. ab E. en Datura fastuosa L.,

gezocht worden, slaperig zal worden, //dan bootst men de allures en

het snorken van een mensch na. Moet hij vroolijk zijn en veel praten,

dan babbelt en lacht de plukker, en zoo het in de bedoeling ligt

hem te doen dansen, geschiedt de pluk onder tandakkende bewegingen//.
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Als vergif voor varkens gebruikt men den bast van Sarcolobus

narcoticus (wa likambi ng). Wanneer men in Krawang of Tjabang

dit materiaal gaat zoeken, moet men nuchter zijn, en mag men

sedert den vorigen avond niets hebben gegeten. //Bespeurt hij de

plant, dan moet hij zich doodstil ontkleeden en haar op handen en

voeten loopende benaderen, opdat deze denke, dat een hongerig

viervoetig dier in de nabijheid is. Daarna bijt hij in den stengel,

en eerst dan is de illusie voor de walikambing-plant volkomen, en

is zij zoo giftig mogelijk//. In de Residentie Besoeki gaat men nog

verder: daar //bindt de plukker, die op handen en voeten loopende

de plant benadert, zich eerst een dierenstaart aan, natuurlijk om de

illusie der plant volkomen te doen zijn// (Vorderman '-, blz. 60—64).

a. Rijst. ^

Waar de rijst overal in den Indischen Archipel verbouwd wordt

,

en met enkele uitzonderingen als het voornaamste voedsel wordt

gebezigd , verwondert het ons niet , dat de Indonesiër zich de rijst

niet alleen in meer animistischen zin als bezield voorstelt, maar dat

hij de zielestof van de rijst een meer persoonlijk bestaan toekent,

en zich haar eveuboortig aan die van den mensch voorstelt. Wij

vinden dan ook bij de Indonesische volkeu steeds hetzelfde woord *

gebruikt voor de zielestof van den mensch en die van de rijst. '

Vooral uit de oogstzangen en liedjes blijkt duidelijk, hoezeer men

zich de rijst als persoon voorstelt. Alles nu, waarvoor men zich in

acht heeft te nemen om de zielestof van den mensch niet te kort

te doen, opdat hij niet sterve, moet de Indonesiër ook in acht

nemen ten opzichte van de rijst ; want is de zielestof van de rijst

weg, dan sterft de rijst, dan verdwijnt met de zielestof ook de

inhoud van den korrel , althans zijne voedingskracht : men zal eten

en nimmer verzadigd zijn.

In de eerste plaats moet de rijst gevoed worden , en niet wetende,

hoe dit moet geschieden , raakt de Indonesiër alleen de aren met de

spijs aan. Bij eenige volken bestaat bijvoorbeeld ook de gewoonte

om de rijst in de periode der vruchtzetting met zure vruchten aan

te raken, in de onderstelling, dat de rijst eene zwangere vrouw i

is, die gelusten heeft.

^ Het hier voorkomende kan men uitvoeriger toegelicht vinden in mijn

opstel „de Eijstmoeder in den Indischen Archipel" (Verslagen en Meded. der

Koninklijke Akademie van "Wetenschappen).

10
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Wij hebbeu boven gezieu, dat de zielestof vau den mensch ge-

makkelijk eigenschappen overneemt van voorwerpen, waarmee hij

in aanraking komt. Zijne zielestof wordt versterkt door auderer

zielestof. Zoo ook met de rijst. Bij nagenoeg alle volken vindt men

het gebruik om hout of bladereu van vi-uohtboomeu tusschen de

rijst te leggen , in de overtuiging , dat de zielestof der rijst de eigen-

schappen dier vruchtboomeu zal overnemen en rijkelijk vrucht dragen.

Gelijk nu de zielestof van den mensch kan worden weggevoerd

van den eigenaar, zoo kan dit ook geschieden met de zielestof

van de rijst. Deze mogelijkheid heeft aanleiding gegeven tot het

in het leven roepen van tal van verbodsbepalingen , vooral ge-

durende den tijd , waarin de rijst staat rijp te worden. Verschillende

voedingsmiddelen mogen dan om hun naam of eigenschap niet

genuttigd worden , en geen vreemdeling mag gedurende de eerste

dagen van den oogst in het veld komen , omdat hij licht de zielestof

der rijst met zich mede kan voeren. Ook zij , die oogsten, moeten

zich in acht nemen, aangezien zij door de nauwe aanraking, waarin

zij steeds met de rijst zijn , aan de zielestof gemakkelijk eenig

nadeel kunnen toebrengen. Ook mag de zielestof der rijst niet

verschrikt worden door leven of door eenige onbehoorlijke handeling,

en de vrees hiervoor heeft bij sommige volken aanleiding gegeven

tot het ontstaan vau een afzonderlijke oogsttaal, ten einde te voor-

komen, dat de rijst zou verstaan, wat zij, die oogsten, met elkaar

bespreken.

Mocht uit een of ander teeken, bijvoorbeeld uit den verwelkeudeu

toestand der rijstplauten , blijken, dat de zielestof uiet meer aanwezig

is, dan heeft de Indonesiër ook middelen om het verlorene terug

te roepen. Dit geschiedt (evenals bij de menschen) door een priester,

die het verlorene terugbrengt.

De gelijkstelling van de rijst met den mensch gaat zelfs zóó ver,

dat verschillende volken zich de zielestof van de rijst ook voor-

steilen in de gedaante van een dier. Zoo stellen Toradja's, Mina-

hassers en Galelareezen (Halmahera) zich die zielestof voor in de

gedaante van een vogel, terwijl de Bataks in Mandeling haar de

gedaante geven van een slang. ^

Het voornaamste moment bij den rijstbouw is, wanneer het gewas

1 Vau deze voorstelling , dat de zielestof van boom of plant in de gedaante

van een of ander dier verschijnt, bestaan nog meer voorbeelden: Op het

Maleische Schiereiland bijv. is de këranting (een insekt), die in de

rotan leeft, de belichaming van de zielestof der rotan. Er is een verhaal,.
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A'ordt gesuedeu. lu dieu tijd moet meu bijzonder voorzichtig met

d^ rijst omgaan , omdat hare zielestof anders kan schrikken en

vluchten. Hiertoe maakt men een of meer halmen tot bewaarder,

vasthonder van de overige zielestof. Deze halmen dragen bij de

meeste volkeu den naam van //rijstmoeder// , bij eukele nog den

naam van //voornaamste, vorst, voorganger//, enz., een begrip, dat ook

in //moeder// ligt. Bij enkele volkeu wordt de rijstmoeder met opzet

daartoe geplant, zooals op Lombok, Minangkabau eu in Atjeh; bij

de meeste volken echter wordt de rijstmoeder eerst bepaald, wanneer

de rijst rijp is. De kenmerken , welke de rijstmoeder aantoouen

,

wijzen op krachtigen groei (ze wordt genomen uit dat gedeelte, waar

de rijst het hoogst of dichtst is), op bijzonderheden in getal (het

heilig getal 7 of 9 = 3 X f^)? of in eigenaardigheden van den groei

(7 geledingen , of planten , waarvan de korrels tegen de aar in groeien,

zooals bij sommige Barée-stammen). Al deze kenmerken wijzen op de

aanwezigheid van eene groote mate van zielestof : de krachtige groei,

lu het algemeen beschouwt de Malayo-Polyuesiër alle abnormaliteiten

in de natuur als de houders van bijzondere krachten , hetzij tot be-

schermiog , of tot vermeerdering van rijkdom , hetzij tot aantrekking

en vervulling van bijzondere wenschen. Van dit geloof vinden wij

nog tal van voorbeelden onder de fetiseu. Rijstkorrels, die tegen

den stengel in zijn gegroeid
,
getuigen van bijzondere kracht, niet

alleen, omdat zulks een abuormaal verschijnsel is, maar ook, omdat

de zielestof meer aan zulke korrels gebonden is dan aan rijstkorrels,

die als gewoonlijk met de aar zijn samengegroeid.

Toen wij over de zielestof van den mensch spraken , hebben wij

gezien , hoe iemand macht krijgt over de zielestof van een ander

,

wanneer hij iets van het lichaam van dieu persoon (tabakspruim

met speeksel, haar, nagels, enz.) in bezit heeft. Wat nu tabakspruim

,

haar, nagels, is voor den persoon, van wien ze afkomstig zij u, is de

rijstmoeder voor al de rijst van dat veld. Zoolang meu de rijstmoeder

heeft, heeft men zicli verzekerd van de overige rijst.

waarin verteld wordt, dat dit insekt eens een mensch zou zijn geweest (Skeat,

200, 201). Bij het zoeken naar reukhout (garu) moet de priester verschillende

formules gebruiken. Hij gaat in eene hut bij den boom slapen, waarna de

boomgeest hem verschijnt, en hem vertelt, welk ofier de boomgeest wenscht.

De zielestof van den boom draagt de priester bij zich; deze bestaat uit een

stuk gar u-hout, waaraan men de gedaante heeft gegeven van eenen vogel.

Wanneer men dit voorwerp bij zicii heeft, moet men veel reukhout vinden.

Dit voorwerp doet dus denzelfden dienst als de „rijstmoeder", waarover

boven sprake is.
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De rijstmoeder houdt niet alleeu de te veld staande rijst bij elkaar,

maar zij trekt ook de zielestof aan van die rijst, welke verloren is

gegaan door vogels, door vallen, enz. Die zielestof neemt dan een

lichaam aan in den vorm van rijstkorrels , en bezorgt den eigenaar

daardoor meer rijst dan op zijn veld staat.

Deze zuiver animistisch gedachte functie van de rijstmoeder schijnt

langzamerhand bij sommige volken verloren te zijn gegaan, hetzij

door ontwikkeling, hetzij dat het begrip sëmangat //zielestof/'

langzamerhand door het Mohammedamisme op den achtergrond is

gedrongen. De animistische betrekking van //moeder, voornaamste,

bijeenhouder// niet meer voelende, is men gaan denken aan //moeder,

voortbrengende//. Hierdoor moet bij sommige volken, zooals bij de

Minangkabauers en Javanen, de gedachte hebben post gevat, dat de

rijstmoeder de overige rijst //voortbrengt/', althans bezielt, of als

medium voor de bezielende godheid dient , en hieruit verklaart zich

weder de gewoonte, dat bij sommige volken de rijstmoeder reeds

vooraf wordt geplant. Het conservatisme der Indonesiërs waarborgde

aan de gebruiken, met deze opvatting in strijd, voortduring van

bestaan, zoodat wij ook in deze veel tegeustrijdigs vinden bij eea

zelfde volk.

Om zich nu te verzekeren van de krachtige werking van de rijst-

moeder, moet men in de eerste plaats zorgen, dat de zielestof van

de rijstmoeder zelf niet zal heengaan. Daarom bindt men haar aan een

of meer naast haar geplante staken vast. De Galelareezen en de Javanen

van Oost-Java binden niet de rijstmoeder, maar het geheele veld.

Om de zielestof van de rijstmoeder het ontvluchten te beletten, dekt

men haar toe met bladeren of katoen. Een krachtig middel wenden

nog de Maleiers aan met het vastspijkeren van de zielestof. Doorn-

stokken worden om haar heen geplaatst, ten einde haar het ont-

snappen te beletten. In het Possosche wordt een knoop in de stoppels

van de rijstmoeder gelegd , ongetwijfeld met de bedoeling alle gaten

dicht te maken, waardoor de zielestof zou kunnen ontsnappen (in

Midden-Celebes worden zelfs de ondereinden van de afgesneden

aren met zwam dichtgestopt ; hetzelfde geschiedt ook met de beide

uiteinden van het bamboetje, dat het handvat uitmaakt van het

rijstsnijmes).

Alles, wat aan de zielestof der rijst gelegenheid zou kunnen geven weg

te gaan, moet worden vermeden: de adem moet worden ingehouden,

zelfs de bladeren mogen niet van de halmen der rijstmoeder worden

afgetrokken, opdat daarmee de zielestof niet zou heengaan.
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Ook wordt de zielestof der rijstmoeder versterkt door haar ziele-

I
stof toe te voegeu. Hiertoe dient het bespuwen , het besprenkelen

met rijstemeel en water. Hiertoe dienen ook de planten of gedeelten

van planten, welke in of bij de rijstmoeder wordeji gelegd. Die

planten danken haar kracht meestal alleen aan haar naam. Zoo zijn

in Maleische landen de plantjes si d in gin "de koude// en sitawar

//de genezende// zeer gebruikelijk; //koud// beteekent //gezond, krachtig//.

Zelf voegt men in Handeling padang togu aan de rijstmoeder

toe, alleen omdat togu (Mal. tëgu) //sterk, vast// beteekent. Zoo

in Midden-Celebes poihi =^ //vulsel, inhoud'/. Bij de Dajaks ge-

bruikt men vruchtboomenhout bij de rijstmoeder, opdat de rijst rijk

aan vruchten zij ; bij de Maleiers loten van boomeu om de rijst-

moeder even krachtig te maken als boomen ; verder planten , welke

een taai leven hebben. Maar het eigenaardigste en meest universeele

van deze sympathetische middelen is een steen, of het equivalent

er van : een këmiri-noot (Aleurites Moluccana Willd). De bedoeling

kan zijn om de zielestof zóó zwaar te maken , dat zij zich moeielijk

verwijderen kan (niet weg kan zweven) ; het zou ook kunnen wezen

om die zielestof even hard , sterk te maken als steen en këmiri.

Met dit laatste oogmerk ongetwijfeld doet men bij die middelen

soms ook ijzer.

De rijstmoeder wordt vriendelijk toegesproken; haar wordt gezegd,
|

wat men van haar wenscht ; haar wordt mededeeling gedaan , dat

de rijst zal worden gesneden.

Meestal wordt de rijstmoeder bij het begin van den oogst gesne-

den , soms daarna , eene enkele maal (zooals bij de bewoners van

het Maleische schiereiland) wordt een gedeelte van den rijststoel , die

de rijstmoeder uitmaakt, bij het begin, en het overige bij het einde

van den oogst gesneden.

De rijstmoeder wordt met de noodige zorg naar huis gebracht;

groote stilte moet hierbij worden in acht genomen, opdat haar

zielestof toch niet op het laatste oogenblik ontsnappe. Alleen in

enkele streken, waar de oorspronkelijke beteekenis van de rijst-

moeder is overgegaan in die van een bruidspaar (zooals op Java),

wordt zij feestelijk, ook met geraas, gebracht.

De rijstmoeder vindt hare plaats steeds daar, waar de rijst word*

bewaard ; soms wordt zij onder de rijst gelegd , soms er boven ge-

hangen, meestal op eene afzonderlijke plek in de schuur gezet.

Eegel is , dat de rijstmoeder niet wordt gegeten ; sommige volkeu

gaan alleen in den uitersten nood hiertoe over.
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Het gebruik vau de rijstmoeder is eene zuiver animistische ge-

woonte. De rijst wordt niet door haar voortgebracht; dit geschiedt

door de goden of door de zielen der voorouders , door zon en maan,

of wat ook. Zelfs de Hindoesche Dewi Seri, Njai Seri, Sinang Sari,

Sangiang sëri , welke naam bij sommige volken aan de rijst is

gegeven , heeft deze functie niet aan de goden kunnen ontnemen.

Alleen is deze Hindoesche godin een andere naam geworden voor

de rijst onder die volken, die met de Hindoes in aanraking zijn

geweest.

Dewi Seri heeft dus geen invloed gehad op de animistische voor-

stellingen omtrent de rijst; alleen haar naam is overgenomen. Dit

overnemen is een gevolg van het verhaal, dat de rijst zou zijn

voortgekomen uit het lijk vau Dewi Seri. De Boegiueezen hebbeu

dit verhaal in hunne Njilitimo in een Boegineesch gewaad gestoken.

Naast Dewi Sëri wordt door de Sassaks op Lombok Nabi Adam

aangeroepen , omdat de Sassaks het Mohammedaausche verhaal kennen

,

dat de rijst zou zijn voortgekomen uit Adam. ^

h. Boomen, welke voor den mensch van belang zijn.

Onder de boomen , welke voor de Indonesiërs in het algemeen

van het grootste gewicht zijn , behoort in de eerste plaats de kokos-

boom. Wij zien dan ook, dat bij de animistische denkbeelden

dezer menschen de kokosboom een groote rol speelt. Dit ligt niet

alleen aan het groote belang van dezen boom voor den mensch,

maar ook aan de geheimzinnige wijze, waarop de boom uit de noot

ontkiemt. Om dezelfde reden moet ook de areca-noot van groote be-

teekenis zijn geworden in de mystieke wereld der Indonesiërs. Zóó

zien wij dan de kokosnoot bij vele volken gebruikt om de toekomst

te voorspellen; hetzij, dat men haar in tweeën klooft, en dan ziet

hoe de beide halve bollen vallen, hetzij, dat men meer let op den

loop der lijnen in het kokosvleesch. Bij vele volken vindt men

verhalen, waarin kokoswater gebruikt wordt als levenwekkend water:

een lijk wordt er mede besprenkeld , en de doode wordt weder levend.

^ Vergelijk omtrent het aanroepen van Nabi Adam bij den rijstbouw de

„liikajat asej padé" in Snouck Hurgronje i.— De verspreiding van het gebruik

van den naam Dewi Sëri en zijne varianten voor de rijstmoeder is mede een

leiddraad tot nasporing van de vraag , tot hoever de invloed der Hindoes in

den Indischen Archipel is gegaan. Naar de voorhanden gegevens bepaalt dit

gebruik zich tot Midden-Sumatra, Java, Bali en Zuid-Celebes.
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Bij de Minanghabmiers maakt de kokos, niur balai geuaamd, i

iemaud,die er van eet, zwanger (Van der Toorn ',79). In het gat ^

met de twee vlekken er boven heeft men een aangezicht (neus,

mond en oogen) herkend, en dit heeft weer aanleidiiig gegeven tot

een veel verbreid verhaal, dat de kokosboom gegroeid is uit het

hoofd van een mensch. Wij herinneren hier ook aan het boven

reeds medegedeelde feit, dat bij de geboorte van een kind dikwijls

•een kokosnoot wordt geplant op of in de nabijheid van de placenta.

Maar de kokos is niet alleen geacht om haar gebruik op animistisch

gebied , doch ook om het groote voordeel , dat zij afwerpt voor den

mensch in het dagelijksche leven. Dit groote voordeel heeft den

mensch gebracht tot allerlei animistische (sympathetische) handelingen
,

ten einde den boom tot meerder voortbrengen van vrucht te dwingen.

Bij de Javanen wordt meestal, wanneer men een of meer kokos-

noten wil planten , een gast uitgenoodigd dit te doen. Is er geen gast,

dan doet men het zelf; bij het planten hurkt men neder, opdat de

boom niet te hoog op zal groeien (deze voorzorg wordt bij vele

volken in den Archipel genomen; bij de Galelareezen wacht men

soms met planten tot den middag, wanneer de schaduw van de

uitgeloopeu noot klein is, en op die schaduw trapt men dan nog).

Van het planten terugkeerende , mag men niet dadelijk naar huis

gaan, anders zal de boom naar het huis toe hellen, en vrucht of

boom kunnen er op vallen. Bij het planten moet men ook letten

op den stand der zon, opdat de schaduw van den persoon, die

plant, niet op de kokos valle, want anders zegt de plant: er is

iemand boven (in mijn top) om vruchten te halen ; en dan geeft de

boom later geen vrucht. In den plantkuil doet men dikwijls wat

zout , opdat de vruchten later lekker van smaak zullen zijn ; daartoe

gebruikt men ook wel de rijstkorrels , welke zijn blijven kleven aan

het mandje, waarin de rijst wordt opgediend. Een kokosnoot, die

uit den boom is gevallen , wordt niet geplant, anders zal degene

,

die er later inklimt, er uit vallen. Zoo ook mag men een noot,

waarover eene vrouw is heengestapt, niet planten ; men zou daarvan

niet anders dan vruchten zonder kern krijgen.

Voorschriften bij het planten van kokosnoten als boven beschreven

,

vindt men bij alle volken in Indië. Op Celebes laat men nog gaarne

eene oude vrouw, die veel kleinkinderen heeft, de noot planten, in

de hoop , dat de boom dan ook zeer veel vruchten zal voortbrengen.

Wanneer bij de Oio Boesoen op Borneo een kokosboom slechts

één vrucht voortbrengt, en deze aan de oostzijde van den boom
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groeit, heeft deze vrucht voor de meuschen groote waarde. Meu

steelt dan eeu vinger van een eerstgeboren kind , dat gestorven is

;

dezen vinger verbrandt men tot asch , welke asch vermengd wordt

met de olie , die uit de pasgenoemde kokosnoot is bereid. Wanneer

men zich dit mengsel boven de oogeu smeert , zal men geluk hebben

bij het spel.

Een andere boom van groot gewicht voor den Indonesiër is de

Arenga saccharifera , waaruit de palm wijn gewonnen wordt, van

welke suiker gestookt , en die gegist gedronken wordt. Bij sommige

volken, als de Toradja's van Midden-Celebes, heeft meu verhalen

waaruit blijkt, dat deze boom vroeger een mensch is geweest. Vooral

bij de Javanen vindt men vele gebruiken bij het bewerken van den

palmwijnboom, waaruit ten duidelijkste blijkt, hoe deze lieden over

het bezield zijn van dezen boom met persoonlijke zielestof denken.

Uiteen opstel van den heer J. Kreemer (Kreemer i, 133 e. v.) heeft

Prof. Wilken in zijn Animisme (I, 39—40) het volgende uittreksel

gegeven : //Met verschillende ceremoniën gaat het tappen van den

palmwijn gepaard. De tiang der es, de palm wijntapper , beschouwt

de plant eerst als zijne bruid , later als zijne moeder , en spreekt

haar als zoodanig aan. "O bok endang reni!// aldus heet het, wanneer

hij een geschikten boom gevonden heeft, alvorens met de werkzaam-

heden een begin te maken , //ik heb mij voor u doornat laten regenen

en verschroeien door de zon ; lang heb ik u reeds gezocht. Nu heb

ik u dan eindelijk gevonden! Zoo innig heb ik naar u verlangd!//

Zij antwoordt , of liever hij laat haar antwoorden , en op deze wijze

ontspint zich een gesprek. //Wel, schoone jongeling, ik ben altijd

hier geweest. Wat is de reden, dat gij mij gezocht hebt?// — //De

reden dat ik u gezocht heb , is omdat ik gehoord heb , dat gij

lijdende zijt aan iucontiuentia urinae//. — //Ja, waarlijk, daaraan

souffreer ik//. — //Wilt gij maar met mij trouwen?// — //Zeker wil

ik dat. Maar ik vraag u eerst om het verlovingspand ; en dan dat

gij de gebruikelijke geloofsbelijdenis uitspreekt//. De arentapper neemt

nu een rotanblad, omwindt daarmep den arenpalm, waarna hij de

geloofsbelijdenis uitspreekt : //Er is geen God dan Allah en Mohammed
is de gezant van Allah!// Hierna omhelst hij den boom op het innigste

Zal het tappen na eenigeu tijd beginnen , dan hangt hij eerst een

kleinen bamboekoker op ; een groote mocht het arensap eens afschrikken^

Voor hij den koker vastbindt , heet het : //Bok endang reni ! Uw
kind versmacht van dorst. Hij vraagt u om drinken//. En het antwoord

dat hij in zijne gedachten den boom laat geven, luidt: //Hij drinke
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tot verzadiging toe ! Moeders borstea zijn overloopeud vol. Hij blijve

drinken zoolang het mij niet verveelt". Later komt een groote koker

in plaats van den kleinen. Bij het ophangen hiervan spreekt de

tiang deres den arenpalm weder aan : //Bok endang reni ! uw kind

hangt een grooteren koker op ; drenk hem uit uwe weivoorziene

borsten ; het houde niet op te vloeien , voor ik er een tegenzin in

heb//. Nog andere ceremoniën hebben er op die wijze bij het tappen

van den palmwijn plaats. Het aangevoerde toont echter duidelijk

aan, hoezeer ook hier het begrip van bezieling op den voorgrond treedt//.

Het denkbeeld, dat de palmwijn melk zou zijn, vloeiende uit de

borsten van eene vrouw, vinden wij ook terug bij de Dajahs in

Z. O. Borneo. Om deze reden gelooft men op Nias^ dat palmwijn-

boomen door vrouwenhand geplant, meer vocht zullen geven, dan

die door mannen geplant zijn (Sundermann •^, 412).

Het verhaal omtrent het ontstaan van den palmwijnboom op Nias-

luidt aldus: Eens was er eene vrouw, Siwoeë genaamd, die een

kind kreeg. Spoedig na de geboorte gevoelde zij, dat ze moest sterven^

en opdat nu haar kind niet van voedsel verstoken zou zijn, sneed

zij een harer borsten af. Uit die borst is de palmwijnboom gegroeid.

Bij het bewerken van den boom spreekt men haar dan ook toe,

en men vraagt haar genot te mogen hebben van de vrijgevigheid

van Siwoeë.

' lu Angkola zou een man geweest zijn, Si Djiboen geheeten, die

vele schulden had. Hij had ook eene zuster, Nai darondougan ge-

heeten. Deze voelde, dat zij ging sterven, en sprak tot haren broeder:

//wanneer ik gestorven zal zijn, neem dan van mij om uwe schulden

te betalen//. Daarop bad zij tot Deibata om haar in eeneu boom

te veranderen ; toen zij begraven was , kwam uit haren navel de

arenboom,uit haar voorhoofd de opiumplant, en uit hare voeten de

pisangboom voort. De palmwijn is melk uit hare borsten.

Si boeroe sorba djati, vertelt de Tohanees^ was eene hoofdendochter,

die tegen haar zin zou uitgehuwelijkt worden aan Si Radja inda

inda. Om van haren gehaten bruidegom af te komen , sprong zij

uit het huis naar beneden en verdween in den grond. Op die plek

kwam de arenboom te voorschijn. De palmwijn zijn de tranen der

bruid, de zwarte vezels hare haren, en de bladeren hare ribben.

Men spreekt haar bij het palmwijntappen ook toe : '/Vorstendochter,

heb medelijden met ons, en vermeerder uwe tranen//.

Voor de bewoners van Amboii en van de Og/ia^jgr^ (Saparoea , Ha-

roekoe en Noesalaoet) is de kruiduagelboom van het grootste gewicht^
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Dus mogeu wij verwachten , dat de menscheu zich deze boomeo ook

voorstellen met eeue jjersoonlijke zielestof. Dit is inderdaad zoo.

//Allerlei bijgeloovige gebruiken zijn het gevolg van deze beschouwing

vooral in den tijd , dat de boom in bloei staat. Men stelt haar dan

gelijk met eeue zwangere vrouw, ontziet, en vermijdt alles wat

haar, zooals het heet, zou kunuen doen schrikken , opdat de vruchten

niet ontijdig afvallen. Zoo is het niet geoorloofd in de nabijheid

van de aanplauting geraas te maken, of er des nachts met vuur of

licht voorbij te gaan ; ook mag men den boom niet met den hoed

op naderen, doch men moet zich steeds het hoofd onblooteu. Nog
een ander eigenaardig gebruik moet hier vermeld worden. Duidt de

stand van het plantsoen op een schraal gewas , dan begeeft de man

zich des nachts naar zijne tuinen, en daar zich van zijne kleederen

ontdoende, tracht hij bij de boomen staande en deze als het Voorwerp

zijner min beschouwende, onder het geroep van: /'polawanno pola//,

dat is: "meer nagelen//, door de bewegingen van den coitus te

maken, hen rijker vruchten te doen dragen// (van Hoëvell, Ambon

blz. 62 en 63).

Op dezelfde wijze is ook de kamferboom voor Dajals en Maleiers

een persoon geworden , omdat van het vinden van dit produkt zooveel

afhangt voor hun bestaan. Daarom brengen de Bahau-dajaks offers

aan den kamferboom , ten einde veel van dit kostbare artikel te

vinden (Nieuwenhuis "'

I, 107).

Wanneer een Kajan , Kenja of Poenan uit het Serawaksche uitgaat

om kamfer te zoeken, zegt hij nooit den naam /'kamfer,// maar

noemt het /'datgene, dat riekt//, //for fear the camphor crvstals deep

in their secret native home might hear and elude him after he had

all the trouble of chopping down the tree//. Men gebruikt daar zelfs

eene afzonderlijke kamfertaal. Bij het verzamelen mag men ook niet

de nainen noemen van hoofden en voornamen, anders zou menden

boom zonder kamfer vinden. Het etensbakje mag gedurende het

kamferzoeken niet afgewasschen worden , anders zou de kamfer uit

den boom verdwijnen. //No one is allowed to bathe except at daylight

and at nightfall , no song is sung ; no deer of any species should be

eaten at these times ; the collectors are however allowed to hunt for

smaller game with the blowpipe/' (Furness, 17, 168, 169).

T)e BJaktms op Malahha gelooven, dat de kamferboomen een bisan

of geest hebben , en zonder dezen geest te voldoen kan men geen

kamfer krijgen. /'This bisan makes at night a shrill noise and when

this sound is heard , it is a sure sigu that there are camphor-trees



155

uear at hand (This bisan is really oue of the cicades , which are so

juimerous in the Malayan jungle).'/ Als men kamfer zoekt, moeten

niet alleen de zoekers de kamfertaal spreken, maar ook zij, die

thuis blijven (Skeat, 213.)

Eene geheime taal wordt ook gebruikt door de Bataks bij het

zoeken naar kamfer , vooral in het Angkolasche. Daar zegt men dan

bijv. voor madahan //koken//, masilohot; voor aek //water//,

siporkot; voor siparmasak //kok//, pandjorangi; voor

pertaba //omhakker// , tunggal undjung,enz. Men bidt tot

den geest van het bosch om kamfer tè geven , en daarna wacht men

af, of men in den droom een gunstig antwoord krijgt. De t o n d i

(zielestof) zou zich nu en dan vertoonen in de gestalte van een mensch.

//Nog willen wij de aandacht vestigen op de bijgeloovige vereering

door de bewoners van het eiland Soemha aan den sandelhout-boom

(Santalum Album) bewezen, waaraan zij een bovennatuurlijkeu oorsprong

toeschrijven, en dien zij daarom ai nitu, dat is: geesteuhout,

noemen. Geen Soembanees zal het wagen zulk een boom te vellen

,

of zelfs aan te raken. Ook aan vreemdelingen is dit niet toegestaan

,

hoewel men in den laatsten tijd vrijgeviger op dit punt geworden

is. Het is aan dit bijgeloof toe te schrijven, dat er van Soemba,

in weerwil van de groote menigte sandelhout-boomen, die daar

gevonden worden, betrekkelijk zoo weinig van dit product uitgevoerd

wordt// (Wilken ^ I, 143). Of dit laatste nog het geval is inden

tegenwoordigen tijd, is mij niet bekend.

Ter Oostkust van Sumatra zijn door de Bataks in het landschap

Si Baloengoen groote bosschen van gummi-boomen aangeplant. Bij

de hoofdplaats van een der daar bestaande Batakrijkjes, Pëmatang

Bandar, vond ik een reusachtig exemplaar van deze boomsoort.

Men deelde mij mede, dat deze boom de koning der gummi-

(caoutchouc) boomen was, dat men nimmer van dezen boom sap zou

aftappen, dan in den uitersten nood, daar de andere boomen minder

vocht zouden geven , wanneer deze reus veronachtzaamd werd. Hoogst-

waarschijnlijk hebben wij hier te doen met een boom , die de zielestof

van al de andere boomen bijeen moet houden ; deze boom is dus

voor zijne natuurgenooten , wat de rijstmoeder voor de rijst is.
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Zielestof van voorwerpen wordt op de menschen

overgebracht.

Ook aan levenlooze voorwerpen kent de natuurmeusch zielestof toe;

deze zielestof draagt gewoonlijk, evenals die van diereu en planten,

geen naam , maar haar aanwezen blijkt duidelijk uit verschillende

gebruiken. In de eerste plaats blijkt dit uit die gebruiken, welke

ten doel hebben om de zielestof van voorwerpen op den mensch

over te brengen, ten einde diens zielestof daarmede te versterken;

hiervoor komen in de eerste plaats in aanmerking zeer harde voor-

werpen, van ijzer of van steen. Meermalen heeft men het bij zich

dragen van ijzer, een gewoonte, welke bij verschillende omstandigheden

dikwijls in praktijk wordt gebracht, toegeschreven aan den weusch om

met dit ijzer booze geesten schrik aan te jagen; deze beteekenis kan

iu tweede instantie waar zijn; oorspronkelijk zal zij wel bedoeld

hebben om de zielestof van dien mensch zelf sterker te maken door

het ijzer. Dit blijkt vooral uit hetgeen Dr. Snouck Hurgronje schrijft

van de Gajo's: //Somtijds adviseert de goeroe, dat de zieke een

ijzeren ring aan den vinger drage, als versterker van den
sëmangat (pëuegör nij sëmangat), waaraan dus wel de beschouwing

ten grondslag ligt, dat de kracht van het ijzer door die voortdurende

aanraking zich aan het onstoffelijke in den mensch mededeelt//

(Snouck Hurgronje -, 311). Zoo leggen de Oio Doesoen op Borneo

ook een stuk ijzer bij het hoofd van een ziek kind , met de uitge-

sproken bedoeling om hiermede zijn amirue (zielestof) te versterken.

Om dezelfde reden drinken Madoereezen ijzerroest in kokoswater

,

wanneer zij gewond zijn.

Is bij de Soenda?ieezen een kind geboren, dan stampt de doekoeu

met een steen zevenmaal naast het hoofd van het kind op den grond,

en desgelijks zevenmaal bij de beeuen, met geen andere bedoeling^

dan om de harde zielestof van den steen op het kind te doen.

overgaan.
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De Maleiers van Malakka leggen een steen in de wieg in de

plaats van het kind , wanneer zij dit er uit nemen. Algemeen komt

het voor, dat men steenen (en vooral bezoarsteenen) in water legt,

en door dit water aan zieken te drinken te geven ^e zielestof van

den steen op den kranke overbrengt. Om dezelfde reden baadt

men ook kleine kinderen in water, waarin groote ijzeren spijkers,

këmiri-uoot en kralen (altemaal harde voorwerpen) zijn gelegd

(Skeat, 274, 340.)

De Dajaks van 3Iidden-Borneo gebruiken tot het versterken van

de menschelijke zielestof ook de zeer harde vruchten van Coixsoorten

en glaskralen. Dr. Nieuwenhuis zegt, dat bedoelde vruchten booze

geesten moeten afschrikken ; deze gedachte moet
,

gelijk wij meer-

malen hebben opgemerkt , later zijn ontstaan. Hij vertelt dan

:

//Gleich nach der Geburt erhalt das Kind ein Armband aus bua

djële, den hellbraunen uud schwarzen Prüchten von Coix Arten,

welche auf die bösen Geister abschreckend wirken sollen. Beim

Abfallen des Nabelstranges wird dieses Armband durch ein zweites

ersetzt und dieses wiederum nach Ablauf eines Monats bei der

ersten Namengebung durch ein drittes. Die abgelegten Armbander

des Kindes werden von der Mutter bis zur ersten und zweiten

Namengebung an einer Halskette getragen, nach Schluss der be-

treffenden Verbotszeiteu aber in einera Sackchen aus Kattun an das

Kindertragbett gebundeii'/. Aan het snoer, dat aan de draagplank

van het kind wordt bevestigd , bindt men ook schelpen en porceleinen

knoppen , harde voorwerpen dus (Nieuwenhuis * 1 , 71, 72).

De gelegenheden, waarbij van de versterkende kracht van kralen

gebruik gemaakt wordt onder de Bahau- en Kenja-dajaks, deelt

dr. Nieuwenhuis ook mede : //Feruer bringt man die beiden Seelen

des Menschen haufig mit alten Perien in Berührung , um ihnen etwas

Angenehmes zu erweisen und die mit den lebenden Körper uur

locker verbundene bruwa am Entfliehen zu verhindern oder zur

Rückkehr zu bewegen//. Dat deze handeling inderdaad dient tot ver-

sterking van de zielestof blijkt hieruit, dat tot hetzelfde doel ook ijzer

wordt gebruikt. //Bereits bei der Geburt werden dem Kinde eine kleine

Halskette und ein Armband , die aus bestimmten vorgeschriebenen

Arten bestellen mussen, angelegt// (Nieuwenhuis ^ , 1.37, 140),

Het gebruik omi kleine kinderen kralen om den hals te binden

komt algemeen bij de Indonesiërs voor ; vooral oude soorten komen

daarvoor in aanmerking. Naar analogie mogen wij aannemen , dat de

bedoeling hiervan oorspronkelijk is geweest de teedere zielestof van
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het kiud te versterken; eerst later is dit eeue eenvoudige versiering-

geworden. Eens zag ik, dat een Toradja van Midden-Celehes zich

een snoer kralen om den rechterpols liet binden, alvorens hij uit-

ging om een zwaren boom te vellen. Gevraagd , waarom hij zulks

deed, antwoordde hij hiermede zijn pols sterk te maken. Yie Bataks^

in Silindoeng geven aan kleine kinderen kralen te dragen als middel

tegen koude vatten en krampen. De krijgers droegen in den ouden

tijd 1 zwarte, 1 roode en 1 witte kraal in den gordel om sterk te

zijn en te overwinnen. Aan schoone weefstukken worden kralen genaaid

,

met de uitgesproken bedoeling, dat degeen, die dat kleed draagt,

rijk en gezond worde. Bij de To Koelawi , een Toradja-stam
,
geeft de

man aan zijne bruid onder andere voorwerpen ook een hakmes of

bijl. Dit werktuig heet dan: kako'o tanoana '/om de zielestof

hard, sterk te maken'/. Om dezelfde reden laat men bij de meeste

Toradj a-stammen een klein kind , wanneer dit voor de eerste maal

uit het huis naar beneden gebracht wordt, op steen en ijzer trappen.

Wanneer men zich bij de Galelareezen de tanden laat vijlen,

moet men een keisteen bij zich nemen
;
gedurende de operatie spuwt

de patiënt er voortdurend op, dan zegt men, worden de tanden

duurzaam gelijk een keisteen (Van Baarda •*

, N°. 113).

Wanneer een Makassaar gevallen is, drukt hij een ijzeren voor-

werp op de pijnlijke plek. Beneden zullen wij nog uitvoeriger de

animistische beteekenis van het ijzer uiteenzetten.

Evenals uu de mensch zich de zielestof van eenig voorwerp ten

nutte kan maken , kan deze ook aangewend worden om de zielestof

van planten en andere voorwerpen te versterken. Toen wij over de

rijst hebben gesproken, hebben wij gezien, hoe groote rol ijzer en

steen daarbij spelen om de zielestof van de rijst te versterken , vast

te houden. Wanneer een Makassaar een aarden pot voor het eerst

zal gebruiken, klopt hij met een steen op den rand van den pot,

eu zegt : //Wel , wel , wat een sterke pot , ik sla er met een steen

op, en hij breekt niet//. Hetzelfde doet hij daarna ook met zijn kap-

mes. De bedoeling van deze handeling komt bij de Toradja's beter

uit. De Toradja strijkt met zijn hakmes over den rand van den

pot en zegt: //de hardheid in den pot, de zachtheid in het kapmes//.

Voorwerpen worden gevoed.

In nauw verband met het bovenstaande staat het gebruik om

voorwerpen te voeden. //Voeden// toch is niet anders dan het toe-
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voeren van zielestof, waardoor het gevoede voorwerp sterker , harder

wordt. Dit voeden is vooral van belang bij werktuigen. Zoo geven

de Oio Ngadjoe van Borneo vóór den rijstoogst aan slijpsteen,

hakmes, rijstsnijmes, bijl en andere bij den akkerbouw gebruikte

werktuigen wat rijst. Dit geschiedt ook wel eens later, maar in elk

geval mag niemand van de nieuwe rijst eten, voordat genoemde

werktuigen hun aandeel hebben gekregen. Dit voeden heeft thans

eenigszins het karakter aangenomen van een offer aan de min of

meer persoonlijk gedachte zielestof van die gereedschappen. Oor-

spronkelijk diende dit gebruik alleen om door toevoeging van de

zielestof dier rijst de voorwerpen harder te maken. Zoo zien wij bij

den verwanten stam der Oio Doesoen op hetzelfde eiland , dat wapens

bevochtigd werden met water, waarin zeer harde voorwerpen uit

het plantenrijk (zooals harde houtsoorten , de harde vruchten van

den areuboom en derg.) waren gelegd (zie ook Zimmer, 244).

Op dezelfde wijze wasschen sommige Toradja-stamme?i hun land-

bouwgereedschappen in water, waarin planten zijn gelegd met zeer sterke

zielestof. Om ze meer levenskrachtig te maken , worden voorwerpen,

voor de overledenen bestemd en daarom op het graf geplaatst, met

bufi'elbloed besmeerd (Bakkers, 60). De Makassaar brandt een kaars

bij zijn ploeg, wanneer hij haar zal gebruiken, en hij legt er betel

en kokosnoot bij,

In eenige aanteekeningen van een inlaudschen onderwijzer te

Timor Koepang vinden wij, dat indien eene vrouw garen zal winden,

zij eerst wat rijst en maiskorrels neemt, en deze op het weefgerei

legt, opdat zij niet ziek of lui zou worden. Wanneer zij garen

opspant om een doek te weven, en zij krijgt honger, voordat al

het garen is gespannen
,

geeft zij het garen wat rijst te eten , opdat

dit niet //wegloope// ; het doek zou daardoor niet afkomen, en zij

zou later veel garen daaraan toe moeten voegen.

De bewoners van Midden-Timor offeren , vóórdat zij een boom

omkappen, aan hun hakmes en bijl, en zij geven aan deze werk-

tuigen kennis van den voorgenomen huisbouw, waartoe hunne hulp

wordt ingeroepen. Ook zijn geweer voedt de Timorees met vleesch en rijst;

hij wrijft dit daartoe langs den loop van zijn wapen (Grijzen , 105 , 107).

//Het is merkwaardig, schrijft Poensen van den Javaan, hoe

spoedig de Javaan gereed is met een offer. Aan zijn tjikar (ossenkar)

een ofler van geregen bloemen, aan zijn vaartuig, aan den balk

van een brug, aan zijn rijstschuur, zijne slaapplaats, zijn kris, ja!

waar al niet hangt hij zulk een snoer bloemen als offer// (Poensen, 43).-
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In Minanghahau worden bij het graven en aanleggen van een

mijnput de grond en de benoodigde gereedschappen met het bloed

van een kip besmeerd , terwijl men om eene spoedige en gezegende

vondst bidt (V. d. Toom i
, 160).

De BataJcsche smid zal, voordat hij gaat smeden, nan zijne smidse

en aan de werktuigen , voor zijne kunst uoodig, te eten geven.

Voorwerpen met gelijksoortige voorwerpen gelokt.

Toen wij over de zielestof bij diereu en planten spraken, hebben

wij gezien, hoe bij een troep dieren een bijzonder groot en sterk

exemplaar de gausche kudde bijeenhoudt. Zoo zagen wij ook, hoe

een stuk kamfer of dammarhars den eigenaar er van nog meer van

ditzelfde produkt kan doen vinden. Ditzelfde denkbeeld nu vinden

wij ook toegepast bij levenlooze voorwerpen. De JDajaks spreken van

intan boentot (gestaarte diamant); de inlanders geven aan dezen

diamant den naam van //diamantziel// (Schwaner I, 68). Bock heeft

hiervan niet gehoord : volgens hem is genoemde diamant '/rond van

vorm , met een gekorrelde , zwart- of bruingrijze , half doorschijnende

oppervlakte; iedereen zegt, dat het een veel harder steen is dan de

gewone diamant, en daardoor niet te polijsten// (Bock, 155).

Zoo gelooven de bewoners van landen , waar goud gevonden

wordt, dat het bezit van een bijzonder groot stukje goud, dat

gemeenlijk //goudmoeder// genoemd wordt, den bezitter ervan meer goud

zal doen vinden. Wij vinden dit vermeld van de Atjehers (Snouck

Hurgronje ^). Ook vonden wij dit geloof bij Parigiërs, Berg-Toradjas

,

en Dajaks.

Zielestof bij metalen.

Laat ons thans nagaan het geloof der Indonesiërs aan zielestof

bij verschillende metalen. Een enkele maal zagen wij in het boven-

staande reeds een en ander hieromtrent; wij willen dit thans nauw-

keuriger nagaan.

a. IJzer.

Algemeen verspreid bij de Indonesische volken is het geloof aan

de magische kracht van het ijzer, waardoor tal van gebruiken in

zwang zijn gekomen, welke moeten dienen om zich de krachtige

zielestof van dit metaal ten nutte te maken. De bewoners van het
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Maleische Schiereiland gelooven, dat de pawaug (heidensche priester)

de macht heeft om de hoeveelheid ijzererts in een mijn te ver-

meerderen of te vermindereu door middel van een tooyerspreuk. Hij

laat ook water druipen uit het lemmet van een kris ; vooraf

reciteert hij een tooverspreuk , waarin hij zegt, alles omtrent het

ijzer te weten, waar het vandaan komt, zoodat het zijne bevelen

moet gehoorzamen. Wanneer een Maleier in de wilderuis driukt

,

zet hij zijn mes met het scherp naar de bron toe in den stroom

,

en wanneer hij ergens alleen eet, gaat hij op het mes zitten. Dit

alles dient om de zielestof van den eigenaar vast te maken (mënë-

tapkan semangat).

Bij de Karo-hataks speelt het ijzer een geheimzinnige rol in de

i'/pagar// , een heiligdom bestaande uit een steen met 4 stukken hout

er om heen geplant. Onder dien steeu moet iets geheimzinnigs be-

graven zijn , iets van ijzer. Vóór de krijgers ten oorlog gaan , offeren

zij daar sirih met het doel onkwetsbaar te worden (Westenberg, 240).

Bij deze zelfde Bataks wordt een smid , dus iemand die dagelijks

met het geheimzinnig krachtige ijzer omgaat, ook beschouwd als

met geheimzinnige krachten toegerust. Ditzelfde verschijnsel vouden

wij ook bij Dajaks en Toradja's. Bij Mohammedaan geworden In-

donesische volken zijn de ijzersmeden veelal de onderhouders van

vele heidensche bijgeloovigheden. JViassers vertelden mij , dat ijzeren

armbanden dikwijls gedragen werden om zich voor betooveriug te

vrijwaren. Ook legt men een stuk ijzer bij een klein kind om het

tegen booze geesten te beschermen. Wanneer eene ziekte ouder de

varkeus uitbreekt, verhit men een stuk ijzer, dat daarna in water

•wordt afgekoeld. Met dit water worden de varkens ingewreven , en

men laat ze er van drinken.

Van de Atjehers vinden wij medegedeeld, dat kinderen ijzeren

armbaudeu moeten dragen ; deze moeten van ijzer zijn, om hen te

behoeden voor verschillende kinderziekten. Ouder de wieg van het

kind legt men een spijker of mes, opdat het kind niet uit den slaap

opschrikke of stuipen krijge ; bij de vensteropeuingeu van het huis

steekt men een grooten spijker, zoo het heet, om het kind tegen

bliksem en donder te beveiligen (Jacobs'' I, 167, 155).

Op het doodenfeest bij de Dajaks van Serawak, waarbij de rouw

van de weduwe wordt opgeheven, "cach bit a piece of irou and

drank a mouthfull of arack to streugthen her agaiust the Antoos'/

(Mrs. Chalmers in Ling Roth I, 258). Wanneer een gezin van plan

is het dorp te verlaten en elders heen te gaan, moet het een ver-

u
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zoeiiingsgift geveu, die gewooulijk bestaat uit een kip, een varken,

of ook wel een stuk ijzer (Ling Roth II, 16.) Ook voor het mëla,

bestrijken van zieken
,

gebruiken de Kajuns een ijzeren voorwerp

(Nieuwenhuis ^ , 163). De Dajaks van Landak en Tajan doen dit ook:

zij strijken over een persoon heen met een stuk ijzer en zeggen dan

daarbij: lamah basi, kar as sumangat, d. i. zwak het ijzer,

sterk de levensgeest (Schadee, 332). De Boesoen-dajaks leggen, evenals

de Atjehers, een ijzeren voorwerp onder in de wieg, omdat anders,

zooals men zegt, een geest het kind zal verwisselen.

Ook de Javamische moeder legt een stuk ijzer naast haar kind

op de rustbank neer, wanneer zij zich verwijdert. Zij draagt het

bij zich, wanneer zij zich met haar kind buitenshuis begeeft.

Ook de knijpdokteres (du kun pidjit) draagt meestal een stuk ijzer

bij zich, dat zij in haar buikband bindt. Van dit ijzer, dat p ulo-

san i genoemd wordt, gaat een geheimzinnige kracht uit; zij zelve

zal er krachtig door masseeren, en de patiënt zal zich spoedig beter

gevoelen. Men gelooft zelfs, dat door dit ijzer sommige doekoens

den patiënt alleen met den vinger hebben aan te raken om reeds'

een gunstige uitwerking te bespeuren. Zonder dit ijzer, zegt men,

kan de doekoen twee patiënten achtereen behandelen; met het ijzer

echter zes. Is men door een vergiftig dier gebeten of gestoken , dan

wascht men de pijnlijke plek wel met water, waarin een stuk ijzer

is gedompeld. — Vooral aan geel ijzer (tosan kuning) hecht

men groote kracht , het is afkomstig van de geesten (demi t) en

alleen de kluizenaars kunnen het machtig worden. Draagt iemand

dit ijzer bij zich , dan is hij onkwetsbaar. Ook de Madoereezen

gelooven, dat geel ijzer aan den bezitter groote kracht mededeelt.

Water, waarin dit ijzer is gedompeld, geeft men aan bareuden te

drinken , opdat zij hare bevalling krachtig zullen doorstaan.

Den meergenoemdeu maatregel, om een stuk ijzer bij een kind te

leggen, vindt men ook bij de Makassaren. Nadat de navel is afge-

vallen, laat men het kind ijzeren armbanden dragen, //opdat het

niet verschrikkc". — Bruid en bruigom moeten een bad nemen,

waarbij zij o. m. zitten op een bijl, een beitel en een dissel, waar-

aan tegenwoordig allerlei zinnebeeldige voorstellingen worden ver-

bonden, die vrij gezocht zijn (Matthes i, 39). De oorspronkelijke

bedoeling van die ijzeren voorwerpen zal wel geweest zijn om de

hardheid van het ijzer op de zielestof- van bruid en bruigom te doen

overgaan. Zoo moet ook zij , die bij eeue bevalling assisteert, steeds

een stuk ijzer bij zich hebben. Dit ijzer is niet de representant van
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ïlen levensgeest van de kraamvrouw, zooals dr. Matthes meent,

maar het moet dien levensgeest (zielestof) krachtig maken (Mat-

thes ', 54).

Bij de Toradjas van Midden-Celehes en bij de Kailiërs speelt

het ijzer mede een groote rol. IJzer wordt bij verschillende gelegen-

heden van het leven bij zich gedragen, hetzij om eigen zielestof,

of de zielestof van een ander (meestal een kind) krachtig te maken.

De Toradja's houden zelfs ieder jaar een offerfeest in de smederij

(mopatawi), waarbij alle dorpsgenooteu tegenwoordig zijn; de

strekking van dit offerfeest is niet anders, dan om de kracht van

het ijzer aan de zielestof der meuschen mede te deelen (Kruijt ').

Onder de Toheloreezen op Halmahera zijn menschen , die ijzer in

water koken. Dit gekookte water drinken zij dan om een sterk

lichaam te krijgen. Ook wanneer iemand door de tooverij van een

ander ziek is geworden, legt men wel een gloeienden spijker in

water , met welk water de zieke dan wordt bespogen. De Tobelorees

zegt, dat hij zulks doet, opdat de scherpte van den spijker den

vijand vernietige. De gezochtheid van deze reden valt dadelijk in

het oog (men zou dan toch eerder een speerpunt of zwaard ge-

bruiken). Wij mogen aannemen , dat ook hier de bedoeling is geweest

om met de kracht van het ijzer den kranke te genezen. ^

b. Goud en zilver.

In die lauden , waar goud gevonden wordt , wordt aan deze delfstof

veelal ook eer gegeven, en moet men zich aan eenige voorschriften

houden, ten einde de zielestof vau het goud niet op een of andere

wijze te verjagen, waarmede dan ook tevens de materie verdwijnt.

De Maleiers van Malakka zeggeu , dat het goud onder het beheer

van een bepaalden dewa staat. Deze dewa denkt men zich nog

geheel één met het oude heidendom , om welke reden het streng

verboden is den Mohammedaauscheu naam voor God (x\llah) in de

mijn te noemen ; de dewa zou in dat geval alle goud doen ver-

dwijnen (Skeat, 271). De Minangkahauers zullen bij het wegnemen

van afgevallen goudkorrels een diep stilzwijgen bewaren ; er mag

daarbij vooral niet bevolen of gevraagd worden (V. d. Toorn^ , 100).

//Volgens de Bajaksche overlevering, vertelt Perelaer, heeft' het

1 De heer Baron van Hoëvell deelt mij nog mede, dat Amboneezen dikwijls

spijkei's in vruchtboomen slaan (vooral in citroenboomen) , waarschijnlijk ook

met het doel om de zielestof van die boomen te versterken.
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goud, zoolang het zich in den schoot der aarde bevindt, eene ziel,

sarok bul au genaamd. Zoodra het metaal in 's menschen bezit is,

ontvlucht die ziel; zij tracht zich dan op den goudzoeker te

wreken door hem hevige koortsen of andere ziekten te bezorgen.

Deze kan echter dat lot ontwijken door eene menigte formaliteiten

in acht te nemen, waardoor hij de sarok bul au onschadelijk

maakt. Zoo bijvoorbeeld mag de goudzoeker zich gedurende de

dagen , dat hij met het vergaren van het edele metaal zich onledig

houdt, nimmer in de rivier baden met stroomopwaarts gekeerd gelaat:

hij mag ]iimmer gaan zitten, bijv. op een boomstam, met afhan-

gende beenen , maar moet die in zittende houding steeds kruiselings

onder het lichaam getrokken hebben ; hij mag nimmer de haren

gedurende den arbeid opgehouden hebben, zij moeten loshangen, enz.

Worden al die formaliteiten stipt opgevolgd, dan is de sarok

bul au onmachtig, en kan zich niet wreken" (Perelaer '
, 215).

Een voorbeeld van het geloof aan de zielestof van zilver vinden

wij bij de Maleiers van Malakka, van wie Skeat ons een tooverspreuk

mededeelt, waarin aan het zilver wordt medegedeeld, wie het is

en vanwaar het komt (Skeat, 272).

c. Tin.

Bij ontginning van tin op het Maleische schiereiland moeten de

ontgiuners naar de aanwijzigingen van den p a w a n g (heidenschen

priester) handelen: in de tin-ontginning zijn spel en twist streng

verboden; houten waterleidingen moeten in het bosch worden gereed

gemaakt ver van de mijn, een outginner mag niet in de mijn

gaan met eens andermans broek aan (dit heeft alleen betrekking op

het gewone werkpak); ook mag men niet met een vrouwenrok aan

werken
;
geen wapen mag worden gebracht binnen de vier posten

van het smelthuis, die den oven onmiddellijk omringen; binnen deze

posten mag men ook niet hakken of snijden. Niemand mag een

watergoot, waarin een arbeider aan het spoelen van tinerts is,

overgaan , dan een weinig boveustrooms van hem (omdat hij beneden-

strooms overgaande licht de zielestof van het tin met zich zou

medevoeren). Het lemmet van een wapen mag niet ongedekt in de

mijn worden gebracht.

De Maleische mijnwerker denkt, dat het tin staat ouder bepaalde

geesten, die te vriend gehouden moeten worden; maar verder >'\\q

considers that the tin itself is alive and lias many of the properties
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of liviug matter, that of its owu volitiou it eau move from place

to place, that it can reproduce itself, aud that it has special likes

— or perhaps affinities — for certain people and things , aud

vice versa.// Daarom moet meu tiuerts met eerbied behandeleu, en

daarom moet de arbeid op zulk eeue wijze worden gedaan, dat het

erts zoo mogelijk genomen wordt, zonder dat het dit weet (Skeat,

258, 259).



VIL ZIELSVERHUIZING.

De zielestof gaat niet over in de ziel.

Uit alles, wat wij tot uu toe hebbeu bijeeugebracht omtrent het

geloof der ludouesiërs aaugaande de zielestof, hebben wij bevestigd

gevoudeu, hetgeeu wij iu de luleidiug reeds hebbeu gezegd, dat

de zielestof vau deu meusch iets onpersoonlijks is, iets onbewusts,

iets onbelijnds , hetgeeu de uatuurmensch zich gaarne voorstelt als

iets zwevends, als een vogel bijvoorbeeld, een vlinder of een vlieg.

Wij hebben gezien , dat die zielestof ook een persoonlijk karakter

draagt, maar meermalen hadden wij toch ook gelegenheid er op te

wijzen, hoeveel onpersoonlijks deze zielestof nog aankleeft.

Terwijl wij over den levenden meusch spraken , was er alleen sprake

vau zijne zielestof; zijue ziel, die voortleeft na deu dood, kwam
daarbij uimmer te pas, om reden, dat eerst bij deu dood van deu

meusch (naar de voorstelling der Indonesiërs) de //ziel// zich van

het lichaam afscheidt, als een soort van afgietsel, aftreksel van dat

lichaam. Deze twee geestelijke substanties, zielestof en ziel — wij

merkten het reeds iu de Inleiding op — worden door de Indonesiërs

gescheiden gehouden , en zoo rijst dan thans de vraag bij ons op

:

Wat wordt er van de zielestof na deu dood des meuscheu?

Wanneer men deze vraag aan de menschen zelven stelt, zijn er,

die antwoorden , dat de zielestof ziel wordt ; men vindt deze meeniug

vooral bij volken, die den Islam hebben aangenomen, bij wie de

zielestof plaats gemaakt heeft voor de persoonlijke, zich bewuste

ziel in het lichaam. Maar de gegevens weerspreken deze meeniug

geheel. Zoo zeggen de Oio Ngadjoe op Borueo , dat na deu dood de

liau, de ziel, het aftreksel van het lichaam, naar het zieleulaud

gaat , en daar iu verdoofden staat blijft vertoeven , totdat de h a m-

b a r u a u , de zielestof , bij die ziel wordt gebracht , en haar weer

levend maakt.

De Papoea vau Eugelsch Nieuw-Guinea gelooft, dat de ziel van

een overledene over eene slang naar het zielenland gaat; glijdt zij
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uit, en valt zij in de zee, dan wordt zij een visch. In het zielen-

land (Biula) wordt de ziel , die gelukkig overkomt , door Sauga

ontvangen. Deze legt de ziel op een bamboerooster, waaronder een

vuur wordt aangemaakt. Hierdoor gaat het lichaam tan den doode

weer leven (namelijk in het zielenland) ; de vrienden zullen hem

herkennen , en een groot feest aanleggen ter eere van zijn behouden

aankomst (Abel, 96—98). Wij hebben hier eeue eigenaardige com-

binatie van de onpersoonlijke zielestof, die een visch kan worden,

en van de ziel, die een aftreksel is van het lichaam.

Dat zielestof en ziel van elkaar gescheiden zijn, komt ook uit in

het geloof der Kajans op Borneo : //Bij den dood verlaten beide

bruwa (zielen) het lijk, de mata kanan (de ziel) onderneemt den

tocht naar het zieleurijk, Apoe Kesio, terwijl de mata kiba (de

zielestof) hier op aarde blijft, en waarschijnlijk overgaat in de door

de Kajans niet gegeten herten, grijze apen. slangen en den neus-

hoornvogel// (Nieuwenhuis ^ I, 148).

Ook van de Dajahs van Seraioah wordt getuigd, dat naast een

geloof aan een leven in den Hades, men ook denkt, dat de menschen

overgaan in krokodillen , slangen en dergelijke (Perham in Ling Roth

I, 214). Ditzelfde kan men opmerken van bijna alle volken in den

Indischen Archipel.

De bewoners van Midden-Timor werken het probleem van de

ziel naast de zielestof aldus uit : De mensch heeft 7 zielen , waarvan

4 goed en 3 slecht zijn; eerstgeuoemden gaan naar den hemel, de

laatsten moeten op aarde blijven en worden zwarte zielen. Komen
deze zwarte zielen in het zielenland aan, dan veranderen zij in

dieren, varkens, vogels, herten, apen. Zoo schoot iemand eens een

varken , dat de half vergane overblijfselen van eene mat op den

rug had. Men begreep, dat dit de mat was, waarin het lijk was

begraven, en dat het varken dus een gemetamorphoseerd mensch

was (Grijzen, 85, 86).

De zielestof keert terug tot haren oorsprong, en bezielt

menschen, dieren en planten.

Daar zijn in den Archipel nog vele volkeu, die zeggen, dat de

zielestof na den dood des menschen terugkeert tot haren oorsprong.

Wanneer wij in het derde deel over de schepping spreken, zullen

wij zien, hoe vele volken de voorstelling hebben, dat een geest, de

Schepper, ieder mensch en dier met zekere hoeveelheid zielestof bedeelt.
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Die zielestof keert dan bij deu dood in dien algemeeneii vergaarbak

terug, om opnieuw uitgedeeld te worden. Zoo zeggen dit bijv. de

bewoners vau Halmahera en de Toradjas. Zoo ook lezen wij van

de Niassers^ dat de noso, een der verschijningsvormen van de

zielestof, door Balioe, den zoon van deu Oppergod Lowalaugi , aan

ieder mensch wordt toegewogen ; na den dood keert zij weer terug

in de voorraadschuur van Balioe die haar later weet uitdeelt (Sun-

dermann -, 291 ; Chatelin, 14-2).

Hieruit volgt, dat iu de oorspronkelijke zielestof de oorsprong

moet worden gezocht van het geloof iu de zielsverhuizing. Kouden

wij ons een volk voorstellen, dat alle iudividualiteitsgevoel miste,

dan zouden wij daar waarschijnlijk alleen geloof aan zielsverhuizing

vinden. Bij die volkeu, die zichzelveu bewust wareu geworden,

leefde het geloof aan de voortlevende, persoonlijke ziel op, maar

bleven de stukkeu van een geloof aan de zielsverhuizing als sur-

vivals (nog min of meer bewust) bestaan. Of — de zielsverhuizing

en de bewustheid vau eene persoonlijk voortlevende ziel vermengden

zich wederom zoodanig met elkaar, dat men een uitgewerkte leer

van persoonlijke zielsverhuizing kreeg , zooals wij die thans onder

de Hindoes in Voor-Indië vinden , eene leer , waarvan wij ook hier

en daar in Indië brokstukken tegenkomen.

Of zulks geschiedt door bemiddeling van den Schepper, dan wel

op andere rechtstreeksche wijze : de zielestof vau overleden menschen

bezielt audere menschen , of dieren , of planten. Dit treedt allereerst

aan het licht in het algemeen in Indië voorkomende geloof, dat,

wanneer een kind sprekeiid gelijkt op een der ouders , dat kind of

een dier ouders, op wie het gelijkt, spoedig moet sterven. De ge-

dachte hierbij is: er is zooveel van de zielestof van vader of moeder

op het kind overgegaan, dat die vader of die moeder sterven moet,

tenzij het kind de zielestof teruggeeft, maar dan sterft dit zelf.

Dit overgaau van zielestof kan gedurende het leven reeds plaats

hebben ; na den dood geschiedt het als zielsverhuizing. Wanneer een

kind op zijn overleden vader of grootvader gelijkt , zegt de Javaan,

dat het, groot geworden, verborgen schatten kan aanwijzen, want

hij is immers zijn vader of zijn grootvader, en hij weet dus, waar

dezen geld hebben verborgen. Een Balinees zal vau zijn kind, dat

sprekend op een overleden bloedverwant gelijkt, tot een ander zeggen:

Kijk, hij heeft ons nog niet vergeten! Mijn jongen gelijkt sprekend

op hem (Van Eek, 210).

De Oio Ngadjoe gelooft, dat wanneer een overledene wederom gaarne
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wil leven, hij iti het foetus van eeue zwangere vrouw vaart, om

op deze wijze weder op aarde te komen en als mensch te leven.

De Kindjin-dajahs gelooven, vdat de ziel, oerip-ok, letterlijk het

fijne aetherische leven, in de woning des overledenen, terugkeert om

over te gaan op de kinderen, of bij ontstentenis van dezen op de

naaste bloedverwanten, met dien verstande, dat de ziel des vaders

in de mannelijke , die der moeder in de vrouwelijke afstammelingen

vaart om hen met goede gedachten te vervullen , zoowel voor hun

evenmensch als voor hen zelf, en om nuttig en braaf te leven'/.

(Engelhard, 479).

Boven zagen wij , dat bij de Niassers de zielestof terugkeert naar

haren oorsprong. //Hierop maken evenwel de zielen (zielestof) der

aanzienlijke hoofden eene uitzondering; deze blijven voortbestaan,

nademaal de oudste zoon zijns vaders ziel (zielestof) in zich opneemt

als eheha, of in plaats van zijn mond den geldbuidel op den mond

van zijn stervenden vader plaatst, opdat diens ziel daarin moge

varen. In dien buidel verandert de eheha in goud, of wordt gesmolten

vet of iets dergelijks// (Chatelin , 143).

Ik kan mij niet weerhouden hier nog een voorbeeld uit Melanesië

bij te voegen , om te doen zien , dat men ditzelfde geloof van het

overgaan der zielestof ook ten opzichte van dieren vindt: //when a

man sells a pig, he takes back from it its tarunga (zielestof) in a

dracaena leaf , which he hangs up in his house ; thus he does not

lose more than the fleshly accidents of the pig, the tarunga remains

waiting to animate some pig that will be boru'/ (Codriugton, 250).

Ook van het overgaan van zielestof van menschen op dieren

,

planten en levenlooze voorwerpen na hare vrijwording vinden wij

vele voorbeelden. Voor ons klinkt dit vreemd , maar wij hebben

reeds meermalen opgemerkt, dat de zielestof een universeel karakter

heeft , en dat de zielestof van dieren
,
planten en voorwerpen specifiek

niet verschilt van die der menschen. Zeer juist schrijft Prof. Wilken:

//Wij moeten, ten einde ons daarvan eene verklaring te geve?i, wel

in het oog houden , dat voor den wilde , den onbeschaafde , er niet

zulk eene scherpe afscheiding bestaat tusschen de menschen- en

dierenwereld, als wij ons van der jeugd af, door de absolute tegen-

stelling van het redeloos dier en den redelijken mensch hebben

leeren denken. //Sowohl dem Bewusstseiuszustande als auch den

Willensbestrebungen nach//, aldus Schultze , //unterscheidet sich der

Naturmensch fast gar nicht, auf etwas entwickelteren Stufen sehr

wenig von den Thieren. Die Welt der ïhiere ist auch die seinige.
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Beider luteresseu siud dieselbeu. Es ist also fast noch gar keiii

Unterschied zwisschen dem Naturmeuscheu und dem höher orgauisirteu

Thiere. Weuu aber der Mensch uoch uicht von diesen Thiereu ver-

schiedeu ist , so kauu er sich auch noch nicht als ein von den Thiereu

ganzlich Verschiedenes wahrnehmen ; sein eigenes Thun uud Treibeu

uüd das der Thiere sti ramen überein; es siud dieselbeu Bestrebuugen,

dieselbeu Motive bei beiden : der Naturmensch findet im Thiere

sichselbst wieder; desshalb betrachtet er es uothwendig als Seines-

gleicheu, als ihm in jeder Hiusicht ebeubürtig// (Wilken ' I, 67—68).

Men houde echter hierbij ook in het oog, dat naar de voorstelling

van den uatuurmensch het de gelijkwaardige zielestof van mensch

en dier is, die deze beide groepen //verwant// maakt.

Volgens den geleerden Tylor moet het geloof aan zielsverhuizing

zijn voortgekomen uit de gelijkenis, welke de mensch ziet tusschen

mensch eu dier, waaruit bijv. ook het gebruik zou zijn voortgekomen

om aan menschen beestennamen te geven (Tylor ^ II, 16—18). Het is

mogelijk, dat deze uiterlijke gelijkenis eene rol speelt of gespeeld

heeft in de zielsverhuizing. Met betrekking tot de Indonesiërs zien

wij echter, dat het dikwijls gevreesde diereu zijn, waarin men de

zielestof zijns voorvaders denkt te zijn overgegaan, zooals tijgers,

krokodillen' , olifanten. In het dooden van een mensch door een dezer

dieren ziet men een voorvader, die zich wreekt over de overtreding

van eenig adatvoorschrift ; want de uatuurmensch, die doorgaans

een sterk ontwikkeld gevoel van rechtvaardigheid heeft, kan zich

niet begrijpen, waarom anders zulk een dier een mensch, die hem

nimmer eenig kwaad heeft gedaan, zou dooden. Ot ook zijn het

diereu, die geesten-eigenschappen hebben, waarin men zich zijne

overledenen denkt: de vuurvlieg met haar geheimzinnig licht, dat

men alleen waarneemt in den nacht, iu den tijd voor de geesten;

de vlinders en vogels , die zich vrij in de lucht kunneu bewegen

,

en opstijgen naar het rijk der goden daarboven ; de slang, die

woont in de holen der aarde, welke alle voor den uatuurmensch

ingangen zijn naar de onderwereld , enz. ; of ook wel dieren , die in

de huizen der menschen verblijf houdeu , als hagedissen eu muizen;

men kan zich niet anders voorstellen , of de overledenen willen gaarne

in de omgeving zijn hunner verwanten, en zoo komen zij terug in

de huizen in de gedaante van muizen en hagedissen. Verder kan

men in het algemeen zeggen, dat de Indonesiër in elk dier, dat

zich gewoonlijk niet in de nabijheid van huizen laat zien, de incar-

uatie van een overleden bloedverwant moet zien, wanneer het bij
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de woning komt; niets anders dreef er dien bloedverwant toe, dan

om zijne familieleden te waarschuwen voor een of ander gevaar. En
uit zulke overwegingen zijn gedeeltelijk de talrijke voorteekenen door

dieren ontstaan.

Verschijningsvormen van de zielestof van levenden

in verband met de Zielsverhuizing.

Gewoonlijk stelt de Indonesiër zich de zielestof van den menscli

voor in de gedaante van dien meusch zelf, maar dan dikwijls in

zeer verkleinden vorm, als een klein menschje, de homunculus

der Romeinen, het beeldje in het oog. Hierop doelen nog eenige

namen, welke voor de zielestof in gebruik zijn, zooals het Tora dj asche

tanoaua //menschje//, en het Minahassische katotounan, op welke

benamingen wij reeds in de Inleiding opmerkzaam hebben gemaakt.

Is er sprake van een geestelijk afbeeldsel van den mensch, dan ziet

men hierin diens ziel, en niet zijne zielestof. Het onpersoonlijke van

die zielestof van levenden komt weer uit in de overtuiging, dat zij

zich in allerlei vormen kan openbaren , zooals wij hebben gezien

in het hoofdstuk over het terugbrengen van verloren zielestof, en in

dat over weerwolven en heksen. Vooral vertoont die zielestof zich

in de gestalte van enkele diertjes, waarvan vuurvlieg, krekel, vlinder,

vogel, muis, slang en hagedis de voornaamste zijn. Op deze ver-

schijningsvormen willen wij thans wat nader ingaan , en dan zullen

wij zien, dat genoemde dieren ook zeer belangrijke verschijnings-

vormen zijn van overledenen. Dit verband tusschen deze beide soorten

van verschijningen bewijst wederom, dat de zielsverhuizing haren

oorsprong heeft gehad in de denkbeelden omtrent de onpersoonlijke

(later meer persoonlijk geworden) zielestof.

a. Vuurvlieg.

Eens bij een Toradja-\\ooiA zittende, kwam 's avonds een vuur-

vlieg binnengevlogen, en nu trachtte het hoofd ijverig de vlieg

van de harsfakkel verwijderd te houden. Gevraagd , waarom hij ziilks

deed, antwoordde hij: //wanneer de vlieg verbrandt, zal een onzer

sterven//. De vuurvlieg werd dus beschouwd als de draagster van

de zielestof van een der aanwezigen; werd deze verwoest, dan zou de

eigenaar moeten sterven. Ditzelfde vinden wij ook terug in het

geloof, dat wanneer de zielestof van een weerwolf-mensch diens
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lichaam verlaat, of daarin terugkeert, zij dit doet in de gedaante

van eeue vuurvlieg.

Wanneer in Si Baloengoen op Sumatra eene vuurvlieg in huis komt

,

duidt dit een bezoek aan : de zielestof van den bezoeker is hem

voorgegaan, en de eigenaar er van zal spoedig volgen. Op Nias

en bij de Karo-hataks zou zulk een vuurvlieg de zielestof van een

dief zijn, zoodat men zal vraken, ten einde diens onwelkom bezoek

af te wachten.

De weggeloopen zielestof wordt ook in de gedaante van eene

vuurvlieg opgevangen (Von Eosenberg '
, 174).

Eene vuurvlieg kan ook de zielestof van eenig wild zijn : vliegt

bij de Karo-hataks eene vuurvlieg in de lamp, dan houdt men zich

verzekerd , dat deze de t ë n d i (zielestof) van eenig wild is , dat men

bij de eerstvolgende jachtgelegenheid zal nederleggen. De O/o i)og*öeM

zullen een vuurvlieg, die in huis gevlogen is, vangen en onder

een der haardsteenen bergen ; zij twijfelen er dan niet aan , dat zij

op de jacht gaande het wild zullen krijgen , welks zielestof zij in

hunne macht hebben gekregen. De Javaan ziet zich een rijken oogst

beschoren , wanneer veel vuurvliegeu zich op zijn veld hebben neder-

gezet. Dit maakt het veld vruchtbaar (hij ziet er dus ook zielestof in).

Veel meer nog worden vuurvliegeu beschouwd als de incarnaties

van overledenen of van geesten. Ziet men op Boeroe eene vuurvlieg

dicht bij een graf, dan gelooft men dat de nitu (ziel) van den

overledene zijn graf komt bezoeken (Riedel ^
, 27). Zien de menschen

op Babar in den omtrek van een boom, die gedacht wordt door

eeuen geest bewoond te zijn, vuurvliegeu zweven, dan durft niemand

den boom naderen, omdat de geesten daar zijn (Riedel ', 337). Bij

de To Baroe op Halmahera heet de vuurvlieg met eenen om-

schrijvenden naam o tokata ma tatabele //vaartuig van tokata//,

geesten, die oorspronkelijk zielen van afgestorvenen waren. Deze

zelfde benaming //voertuig der overledenen// geven de Makassaren

aan eene soort sprinkhaan, angka^ geheeten (verg. Mal. augkat,

//opheffen, optillen//).

Wanneer veel vuurvliegeu zich verzameld hebben op een boom

in de nabijheid van een huis, deuken de Toradjas^ dat iemand in

dat huis spoedig zal sterven, want die vuurvliegeu zijn de zielen

der gestorvenen (volgens anderen hunne oogen), die een mensch

komen halen. Volgens de Makassaren zouden vuurvliegeu de oogen

zijn van gestorven kinderen, en van hen, die vermoord zijn, of die

op sterven liggen.
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De konaug (vuurvlieg) is de ujawa (ziel) van deu meusch , zegt

de Javaan. Wauueer een vuurvlieg iu iemands oor vliegt, moet die

mensch sterven ; de ziel van een afgestorvene heeft hem gehaald.

Een boom , waarop vele vuurvliegen zich hebben vergaderd , is

angkër, de woonplaats van geesten. ^\^ ^t Soendaneezen 7A]\s. \w.ViX-

vliegeu geesten, die met brandende toortsen over berg en veld

trekken (Coolsma, 73).

De Oh Ngadjoe ziet in de vuurvlieg, die een huis in en uit

vliegt, een afgezant van de hantuën (weerwolf-geesten), om te zien

of hij iemand met ziekte kan slaan.

Sommige Niassers zien vuurvliegen aan voor vuur uit den hemel, ten

teekeu, dat daar varkeus {= menschen) geslacht worden. Een vuurvlieg

iu huis heeft steeds den dood van een der huisgenooten te beduiden.

Geheel deze zelfde onheilspellende kracht schrijft men in Angkola

aan de vuurvlieg toe; zij is daar steeds de ziel van een afgestorvene,

die een levende komt halen. Ook de Bataks in Toba vreezen de

vuurvlieg. Toch zijn daar menschen , die de vuurvliegen houden

voor de oogen van lang geleden gestorven verwanten, die terug-

gekomen zijn om hunne nakomelingen te beschermen.

Eigenaardig is nog wat wij van de Atjehers opgeteekend vinden:

Wanneer eene vrouw , die in het kraambed is gestorven , begraven

is, moet er 's nachts een man bij het graf waken om op te

passen, dat hare ziel niet de lucht in gaat; ziet hij een of drie

dwaallichtjes (waarschijnlijk vuurvliegen), dan is dat de ziel, en

deze moet hij terugdrijven (Jacobs •'' I, 133).

b. Krekel en bromvlieg.

De heer Holle vertelt van de Soendaneezen een verhaal, waarin

de zielestof van een mensch zich als een krekel laat zien : "Er lag

eens een man te slapen, en niet ver van hem zaten twee andere

mannen. Op eens zagen zij uit den neus des slapenden iets kruipen

van de grootte van eenen krekel, zich op weg begeven naar een

sadagori-struik , m den grond kruipen, weer naar boven komen, en

eindelijk weer den neus binnensluipen. Toen de slapende wakker

werd , vertelde hij aan hen , die hem hadden gadegeslagen , dat hij

gedroomd had , dat hij aan het ronddolen was geweest en bij eene

grot nabij een kiara-boom was gekomen ; dat hij die grot was binnen-

gegaan , en er een grooten schat gevonden had. Nu was het den

twee anderen duidelijk , dat hetgeen zij uit den neus des slapenden
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hadden zieu komen, zijn sukma (zielestof) was geweest, en namen

zij aan, hem de plaats te wijzen, waar de schat lag, mits hij hmi

een aandeel gaf. Hij stemde er in toe, en nadat zij eenigen tijd

onder den sadagori-struik hadden gegraven , vonden zij werkelijk een

grooten schat// (Holle, 566).

Wanneer een krekel 's avonds in huis komt, leert de Galelarees^

moet men hem vangen, geheel verbranden, en hem bevelen terug te

gaan, want anders krijgt men bezoek van een heks (Yan Baarda •', n° 279).

Tegenover deze gegevens, waaruit blijkt, dat de zielestof als een

krekel verschijnt, komt ditzelfde diertje als de incarnatie van zielen

van afgestorvenen in sommige verhalen der Toradjas voor, alwaar

zij aan meuschen den weg wijzen naar het zieleulaud.

De bromvlieg komt bijna overal voor als de incarnatie van de ziel

eens afgestorvenen , die een levend mensch komt halen naar den Hades.

Gonst zulk eene vlieg den Toradja om de ooren , dan zegt hij : //Ga

gij eerst , ik kom later wel// (nam. naar het zieleulaud). Dit geloof

bestaat ook bij de Javanen; verder vond ik het in Angkola, Toba

en op Nias. De Niasser tracht de vlieg te vangen , om te weten te

komen, wat zij te zeggen heeft; hij neemt daartoe het lichaam van

de vlieg tusscheu zijne vingertoppen, zoodanig dat de kop van het

insekt er boven uitsteekt. Dan doet men vragen : //Zal ik sterven of

niet? Komen er gasten of niet? Komt de vijand of niet?// Na elke

vraag strijkt hij ruw tegen den kop van het diertje aan : blijft de

kop zitten dan beteekent dit //neen//, laat de kop van het lichaam

los, dan beduidt dit /'ja//.

Soms is de bromvlieg ook de incarnatie van de ziel eens bloed-

verwants, die in den vreemde is gestorven, en nu zijn overlijden

komt mededeelen ; dit geloof vindt men onder meer bij de Galelareezen

(Van Baarda •', n° 308) en de Makassareu. In de derde plaats kan zulk

eene bromvlieg ook de belichaamde vloek zijn van een vijandig gezind

mensch, of ten minste de overbrenger van dien vloek. Dit geloof vonden

wij onder de Kailiërs op Celebes en ouder de Oio Doesoen op Borueo.

c. Vlinder.

Slechts een paar voorbeelden heb ik gevonden, waaruit blijkt, dat

men zich een overledene als vlinder voorstelt. Eigenaardig is in dit

opzicht eene spreekwijze in Atigkola gebruikelijk. Wanneer er namelijk

van twee vrienden een sterft, en de overlevende bemoeit zich daarna

niet meer met de naaste verwanten zijns overledenen vriends, dan
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zegt bijvoorbeeld een broeder van dezen tot hem : //nadat mijn

broeder een vlinder is geworden, bemoeit ge u niet meer met ons//.

Ook van de Niassers weten wij , dat zij de zielen hunner overledenen

(wanneer deze geen zonen hebben nagelaten) in vlinders doen overgaan.

Overigens wijzen de gegevens omtrent het geloof in vlinders er

op, dat men er de belichaming in ziet van de zielestof eens menschen.

Zoo is een in huis vliegende vlinder de zielestof vau een vriend of

bloedverwant, die ons weldra zal komen bezoeken (door zijn ver-

langen naar de ontmoeting is zijne zielestof hem reeds vooruitgegaan).

Dit geloof vond ik onder Toradja's, Minahassers , Tobeloreezen ^ Oio

Ngadjoe ^ Oh Doesoen ^ Niassers en Toha-bataks. En zet zulk een

vlinder zich op het brandhout of op den haard neder, dan voorspelt

dit een goede vangst op de jacht, zeggen Toradjas en Toba-bataks

(verg. wat bij //vuurvlieg// is gezegd omtrent geluk op de jacht).

Ligt er een zieke in huis en zet een vlinder zich óp hem neder, dan

wordt dit diertje aangemerkt als de teruggekeerde zielestof van den

kranke, een zeker teeken dus, dat deze weder zal herstellen (bij

Toradjas^ Minahassers^ Kailiërs, Toba-bataks). In het algemeen beteekent

een vlinder bij de meeste volken in den Indischen Archipel geluk.

Onbegrijpelijkerwijze maken de Angkotaërs , Javanen en Makas-

saren hierop eeue uitzondering. Een vlinder op den haard beteekent

bij hen : brand ; op* een zieke beteekent : dood ; in het algemeen

spelt de kapel voor hen ongeluk.

d. Vogel.

Gegevens, waarin bepaald wordt uitgesproken, dat de zielestof

zich als een vogel (inzonderheid kip) voordoet , hebben wij niet

,

maar eene omstandigheid, bij vele volken voorkomende, bewijst ten

duidelijkste, dat de Indonesiërs zich de zielestof voorstellen als een

vogel, of dit althans vroeger gedaan hebben. Ik bedoel het feit,

dat de zielestof dikwijls teruggeroepen wordt met het geluid, dat

men maakt om kippen te lokken. //Voor het terugroepen der ziel,

als men meent, dat deze uit het lichaam geweken is, heeft men

hier (bij Makassaren en Boegineeze)i) de uitdrukkingen akurru en

raakërru, van de wortels kurru en kërru. Dit kurru en kërru

is het geluid, dat men gewoonlijk maakt om kippen te lokken. Dat-

zelfde woord nu wordt gebruikt om de sumangat, levensgeest, alsof

het een hoen ware , te roepen , hetzij om te voorkomen , dat die weg-

vliege, hetzij om te maken, dat die terugkeere , wanneer zij reeds
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vveggevlogen mocht zijn. Ook in het Maleisch wordt het met kurru

en kërru overeenkomende kur in denzelfden zin gebezigd. Zoo is de

uitdrukking : kur s u m a n g a t n j a ! een zeer gewone uitroep bij plot-

selinge ongesteldheid of schrik , in welke gevallen de sumangat geacht

wordt het lichaam te verlaten" ("Wilkeni, 19; Skeat geeft in zijn

werk Malay Magie tal van voorbeelden van het roepen van de ziele-

stof met /'kur//). Hetzelfde vinden wij van de Minangkahauers op-

geteekend : wanneer hij in verachtelijkeu zin van iets nuttigs of

dienstigs spreekt, zegt hij somtijds ook : kur of kuru sumaugè*,

daar hij bevreest is, dat zijne zielestof, als straf voor zijne zonde,

zal heengaan (Van der Toorn ^, 58).

In Midde7i-Celehes zegt eeue moeder voor haar kind, dat niest:

amo wajo //kom hier, zielestof// (waja is een ander woord voor

tanoana, en beteekent //beeld//, //afspiegeling//). Nu is amo een

interjectie, waarmede uitsluitend kippen worden geroepen. Ook de

Toradja gelooft dus, of heeft geloofd, dat de zielestof zich voor-

doet als een vogel (kip). Ik breng hierbij nog in herinnering, dat

offers als miniatuurhuisjes, scheepjes enz., bij vele volken worden

voorzien van vogel-(kippen) veeren, ten einde ze tot eene geeste-

lijke substantie te maken , om ze te doen opstijgen naar de geesten

in de lucht.

Geldt het bovenstaande alleen van de zielestof, wij vinden onder

de Indonesiërs tal van voorbeelden , dat afgestorvenen zich vertoonen

in de gedaante van vogels. Waar wij beneden alles bijeen hebben

gebracht, wat wij omtrent het geloof aan zielsverhuizing hebben

kunnen bijeenbrengen, vinden wij die voorbeelden daar van zelf.

Alleen deel ik hier vast één eigenaardig voorbeeld van dit geloof

mede: In Silindoeng op Sumatra deelde men mij mede, dat de

rijstdiefjes zielen van afgestorvenen zijn, die zich mede komen

vergasten aan de rijst hunner bloedverwanten. Tot deze ontdekking

zou men hierdoor zijn gekomen, dat wanneer men 's avonds zulk

een rondwarende ziel was tegengekomen , en men naar hem had

geslagen, den volgenden dag een dood rijstdiefje op die plek werd

gevonden. Een dergelijk geloof schijnen de Toradja's ook te hebben;

zij zullen althans nimmer de rijstdiefjes van hunne velden verjagen.

e. Muis.

Ook de muis verdient vermelding als vorm , waarin de zielestof

zich voordoet. Bij verscheidene volken als Minahassers ^ Dajaks en
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Toradjas bestaan verhalen daaromtrent. Bij laatstgenoemden bestaat

een dergelijk verhaal, als wij boven van de Soendaneezen hebben

medegedeeld ten opzichte van den krekel : Twee mannen waren

samen in eene hut. De een legde zich te slapen , en eene poos daarna

zag zijn kameraad een muis komen uit den neus van den slapende

en langs den rand van het huis loopen. Verschrikt over dit gezicht,

nam de wakende een stok op , en sloeg er de muis mede dood.

Op hetzelfde oogenblik was ook de slapende gestorven.

Op Midden-Timor gelooft men , dat de zielestof van een weerwolf-

mensch in de gedaante van een rat het lichaam — en wel door den

anus — verlaat (Grijzen, 92).

Ook de afgestorvenen vertoouen zich dikwijls in de gedaante van

muizen. Wanneer muizen op eene ongewone wijze aan de rijst op

het veld hebben geknabbeld, zegt de Toradja^ dat dit geen gewone

muizen , maar de zielen hunner gestorven verwanten zijn geweest.

Zoo ook, wanneer een muis aan de haren van iemand geknaagd

heeft, zegt men, dat dit een overleden bloedverwant is, die zijnen

dood komt aanzeggen.

Op Nias heet een muis, die voortdurend een huis in- en uitloopt,

de ziel van een kinderloos gestorven mensch te zijn, bechu zi

1 o r a h a ; zulk eene muis noemt men wel bechu sabölö bongi

//ziel , die sterk is in den nacht'/ ; zij is de ziel van een nijdig

mensch, die uit nijdigheid alles stuk maakt.

Ook ten opzichte van de muis vinden wij het geloof, dat zij- een

afgestorvene is, die iemand naar het doodenrijk komt halen. Daarom

is algemeen het geloof verspreid, dat wanneer eene muis aan een

kleedingstuk of aan de nagels van een mensch (of— als bij de

Javanen — aan slaapmat en bedgordijn) knabbelt , die mensch of

een huisgenoot moet sterven. Niemand zal dan te bewegen zijn

zulk een beknabbeld kleedingstuk te dragen, want het is onheil-

aanbrengend. Wij teekenden dit geloof op van Galelareezen
.,

Tohe-

loreezen , Minakassers , Kailiërs , Dajaks , een paar ^a^a^-stammen

«n Maleiers (Skeat, 192).

ƒ. Slang.

Een zeker algemeen in den Archipel voorkomend geloof is. dat

den mensch, die een slang ontmoet, eenig onheil zal overkomen.

Soms heeft men er nog bepalingen bij gemaakt, of de slang van

links dan wel van rechts moet komen ; bij sommige volkeu moet

12
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het ook een bepaalde slaug zijn, die voor ouheilaanbrengeud door-

gaat. Meestal, wanneer men zulk een dier op den weg gezien

heeft, gaat men naar huis terug, en ziet voor dien dag van alle

plannen af. Voor sommigen is het onheilvoorspelleude van de ont-

moeting er af, wanneer men het dier heeft kunnen dooden. Wat de

Indonesiër oorspronkelijk in de slaug gezien heeft, de zielestof van

een mensch of de incarnatie van een overledene, is niet meer na te

gaan. De Toradja zegt, dat zulk een slang de zielestof van zijnen

vijand is, die hem eenig onheil wil berokkenen.

Alleen vau de Ba/mus in Midden-Borneo vinden wij opgeteekend,

dat de zielestof des menschen zich wel eens als eene slang vertoont

,

en dan aan dien mensch een kort aardsch bestaan voorspelt, terwijl

hij lang zou leven, wanneer zijne zielestof de gestalte van.een visch

aanneemt (Nieuwenhuis ^ I, 103).

Verder komt uu en dan de zielestof van een weerwolf-mensch in de

gedaante van eene slang voor.

Overigens ziet de Indonesiër in eene slang gewoonlijk de incarnatie

vau een overledene. Zoo verschijnen bij de Bataks de sombaon, de

zielen van lang geleden gestorven hoofden, als slaugeu aan de menschen.

Een l^a/fl/^'-hoofd in Serawak stond niet toe slangen te dooden , omdat

de zielen zijner voorouders daarin waren overgegaan (Ling Eoth I, 390).

Zoo vond ik ook ouder de Makassareu eenige gezinnen , die nimmer

eene slang eeuig leed zulleu doen, omdat zij meenen , dat deze

diereu de zielen hunner overledenen bevatten. Ook op de Tardmbar-

en Tiviorlaut-eilandeti en bij de Papoea s heeft men dit geloof (Riedel '

,

281; J. L. vau Hasselt^, 193). De T'yra^'a'.y zeggen hunne kinderen

geen leven te maken bij de graven, omdat auders de doode er uit

komt in de gedaante van eene slang. De Niasser zegt , dat de zielen

vau brutale menschen na hunnen dood in slangen veranderen; hunne

graven splijten dan open en de slang kruipt er uit, om verder op

aarde te leven. Yindt een Batak iu Toba eene slang op eeu graf

liggen , dan ziet hij hierin de ziel van den persoon , die daar be-

graven ligt, en die thans om het een of ander vraagt; de Batak

zal dan eenig voedsel en wat betel daar neerleggen. Bataks iu Siliu-

doeug en Si Baloeugoen zeggen , dat slaugeu alleeu voorkomen op

de graven vau aanzienlijken ; zij zijn dan de wa<?hters. Vindt de

Javaan eene slang aan den rand van het dorp , of op eene begraaf-

plaats, dan noemt hij die slang sa wan silunan, en spreekt

haar aan met kjahi //grootvader//, want die slaug is een dj in, geest.

Wanneer de slang in eene woning komt, wordt zij door velen
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beschouwd als eeu ziel of geest, die een meusch komt halen; meu

gelooft dan , dat de eigenaar van het huis , of eeu der huisgenooten

,

of degeen , die het dier het eerst heeft gezien , zal moeten sterveu

(dit geloof bestaat bij Galelareezen ^ Kailiërs, Toradjas, Makassaren

,

Javanen, Dajaks, Niassers en Bataks). Bij sommigen, zooals bij de

Niassers , kau het gevaar worden afgewend met een offer, waarbij

een plaatsvervanger voor den bedreigde wordt aangeboden ; bij

anderen (zooals dit vroeger het geval is geweest bij de Bataks in

Siliudoeng) verliet men de woning om aan het dreigende gevaar te

ontkomen.

Ook wanneer een Indonesiër een stuk land zal ontginuen om

daarvan een rijstveld te maken , en hij vindt op dat terrein eene slang,

zal hij zijn voornemen dadelijk opgeven en een ander stuk land

uitkiezen. Staat echter zijne rijst reeds te groeien, en vindt hij dan

in zijn veld eene slang (vooral wanneer het eeu python is) , zoo

voorspelt hem zulks een zeer rijken oogst.

g. Hagedis.

Aangaande de huishagedis hebbeu wij niet vele gegevens, waaruit

blijkt, dat zij optreedt als de gedaante van de zielestof. Alleen vindeu

wij hier en daar, dat de zielestof van een weerwolf-meusch zich

in dien vorm openbaart. Zoo schrijft o. ra. Swetteuham van de

Malners: "1 have also been assured, that the bajaug (hier de

zielestof van den weerwolf) in the shape of a lizard has been seen

to issue from the drowniug persou's nose" (bij het verdrinken van

weerwolf of heks) (Swetteuham, 199).

Om een zeer sprekend voorbeeld te vinden, moeten wij ous wenden

tot de Melanesiërs : //Then (wanneer iemand zijne hulp inroept) the

man to whom the sacred place belongs will , for payment
,
go and

tataro (bidden) for him morning and eveuing. He calls aloud

the name of the sick man , and listeus for au auswering sound

,

the crj of a kingsfisher or of some other bird ; if he hears a sound

,

he calls //Come back'/ to the life or soul of the sick man, ruus

back to the house, where he lies, and cries '/He will live//, meaniug

that he brings back the life. If it happens that on his way to the

sacred place a lizard runs up upoa him, it is enough , he has the

life and goes back with it// (Codringtou , 146— 147).

Van het feit, dat afgestorvenen en — met uitbreiding van dit

begrip — goden zich voordoen in de gedaante van eene hagedis.
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vinden wij tal van voorbeelden. Wij gaan hier daarop echter niet

in, maar komen er later op terug, wanneer wij spreken over de

vereering van de hagedis.

Hiermede zijn de voornaamste verschijningsvormen van de ziele-

stof genoemd. Bij sommige volkeu speelt de regenworm nog eene

rol; Toradja's beschouwen hem als de weggeloopen zielestof van

een mensch. Zoo doen ook de bewoners van het Maleische Schier-

eiland, bij wie de worm ular gantang heet. //It is considered

to be extremely lucky, and when a Malay meets it, he spreads

out his headcloth or turban on the ground , and allows it to enter

,

when he carries it home and keeps \i" (Skeat, 304).

Nog veel meerdere vormen zijn er, dan de reeds genoemde. Zoo

vermeldt Riedel van Loewang en Babar ^ dat aldaar de teruggevonden

zielestof op den zieke wordt geappliceerd in den vorm van een blad.

Bij de Dajahs van Serawak en bij de Toradja's doet de zielestof

zich soms voor als een bosje haar; maar het zou te ver voeren dit

alles op te noemen. Als voornaamste verschijningsvormen dienen

diereu. De opsomming van Schultze in zijne //Entstehungsgeschichte

der Vorstelluüg Seele// (blz. 334—335) geldt ook gedeeltelijk voor de

Indonesiërs : //in der Gestalt geflügelter Thiere : als Vogel , besonders

als Tauben (voor den Indischen Archipel : kippen) , als Insekten

,

als Kafer , Bienen , besonders als Schmetterling. Sie werden als

Reptilen gedacht : Schlangen und Eidechsen sind hier besonders

geliebt. Unter den vierfüssigen Saugethiere sind besonders Maus

,

Wiesel und Katze die Seelenthiere./'

Wij wezen er reeds een enkele maal op , hoe uit deze verschijnings-

vormen van zielestof en ziel beide het geloof moet zijn ontstaan aan

de voorspellende kracht, die aan vele dieren wordt toegeschreven.

Oorspronkelijk moet men dus hebben geloofd , dat overledenen zich

in die gedaanten voordeden om de nog levenden te waarschuwen.

Voorbeelden voor het geloof in zielsverhuizing.

Wij willen thans eeiiige voorbeelden van zielsverhuizing mede-

deelen of bespreken , zooals wij dJe nog bij eenige Indonesische

volken vonden. Beginnen wij bij die landen , waarde oorspronkelijke

denkbeelden over zielsverhuizing zijn gesteund door het Hindoeisme.

Wanneer wij dan de zielsverhuizing op Bali nagaan , herkennen

wij gemakkelijk de beide begrippen van zielestof en ziel uit elkaar.
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Zooals bekend is, verbraudeu de Baliërs de lijkeu hunner afgestorvenen.

Gebeurde dit niet , dan zou de ziel van dien mensch eene of andere

gedaante aannemen ; zoo zouden honden de gedaanteverwisselingen

van Soedra's, lieden van de laagste kaste, zijn (Priederich, 4). Hier

hebben wij het gewone Maleisch-Polynesische denkbeeld van ziels-

verhuizing : de onpersoonlijke zielestof van den mensch bezielt na

den dood van het lichaam weer andere wezens. Daarna kregen de

Baliërs ook een denkbeeld van hunne persoonlijk voortlevende ziel,

blijkens de gewoonten door de Bali aga of oorspronkelijke Baliërs

bij de begrafenis gevolgd. Toen men lijkverbranding toepaste, kou

de Indonesische Baliër niet anders denken , dan dat de persoonlijk

voortlevende, min of meer stoffelijke, ziel mede door de verbranding

werd vernietigd. Dit blijkt overtuigend uit het geloof, dat de ziel

zich, in geval van niet-verbranding, bij het leger vaa pit ara ',

spoken, schimmen, geesten, die een zelfstandig bestaan lijden,

aansluiten. Hetgeen niet verbrandt, is de zielestof, die oorspronkelijk

onpersoonlijk was, en dit onpersoonlijke blijkt weder uit het neder-

dalen en zevenmaal herboren worden.

'/Meermalen kan men hem//, zegt Boeka van den Javaan, //met de

grootste overtuiging hooren verklaren van een wild varkeu, hetwelk

plotseling, kort na een sterfgeval, zich in de nabijheid der dessa

vertoont, dat dit de ziel herbergt van den afgestorvene, welke tot

straf voor zekere vergrijpen veroordeeld is in dat dier te huizen.

Ook andere dieren komen voor deze zielsverhuizing in aanmerking,

en al naar het leven van den doode was, wordt, naar de Javaan

bepaald meent, diens ziel naar eene verachte diersoort, zooals een

zwijn, of naar hooger geschatte dieren, verwezen. Zoo wil het Javaansche

volksgeloof, dat de zielen der wijsgeeren (santri's) verhuizen naar de

langharige apensoort, op Java bekend onderden naam van boedeng,

en de zielen van hen , die zich daarvoor uitgaven , doch zich in

werkelijkheid niet daarnaar gedroegen, naar de ketèh's, de gewone

bruine apensoort (Met santri is niet de Mohammedaansche geleerde

bedoeld, maar de oorspronkelijke Javaansche wijsgeer). Geen zeld-

zaamheid is het verder, dat een inlander, wanneer het ten minste

niet te bezwaarlijk gaat, den kop van den door een Europeaan

geschoten boedeng terugbrengt naar de plaats, waar het dier dood

uit den boom viel, opdat de daarin huizende ziel opnieuw in een

^ De Pitaras zijn oorspronkelijk de zielen der voorouders, bij de oude

Indiërs (Juynboll).
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boedeng-vorm moge overgaau// (Boeka, 1138, 1139). lu het verhaal

van Bawaug abaug en Bawaug poetih komt voor, dat eeu visch

uaar laatstgenoemde komt toezwemmen, eu zich gemakkelijk door

Bawang poetih laat grijpen, omdat zij hare moeder is. Bij haren

dood toch was Bawaug poetih's moeder in dien visch veranderd.

In een ander verhaal (dat van Menak Santrija en Mas Pinënggëp)

komt mede voor van eene vrouw, wier lijk in stukjes wordt gehakt,

welke stukken dan in visschen veranderen (Luinenburg, 399, 409).

Uit die verhalen zouden nog tal van voorbeelden zijn bij te brengen;

wij vergenoegen ons echter met deze beide.

Zooals te verwachten was, hebben de Hindoesche denkbeelden

hun stempel gedrukt op deze Indonesische voorstellingen omtrent

de zielsverhuizing. Waar bij de natuurvolken geen sprake is van

eene opvolging van telkens hoogere geboorten, hoopt de Javaan

steeds in rang op te klimmen door de zielsverhuizing, en eenmaal als

zoon van een distriktshoofd of van een regent wedergeboren te

worden. Om hiertoe te geraken houdt hij er eene wetenschap op

na, door welker tooverformules (ra pal) hij zich eene hoogere

geboorte kan verschaffen. Dit is de ngelmu peliug of ugelmu
k r a t o n , waardoor men in een volgend leven op aarde een koninkrijk

kan verkrijgen. Men getroost zich daarbij veel moeite, en tracht in

Boeddhistischen trant den gewenschteu staat te bevordeien door een

kluizenaarsleven te lijden ; die kluizenaars doen dan niet anders

dan zinnen en staren, //om alzoo het vleesch, de zinnelijkheid,

het menschelijke in den mensch te dooden , tot zij eindelijk tot den

toestand van denken zonder denken , zien zonder zien , hooren

zonder hooren, geraken, om alsdan als geheel andere wezens, door

den dood geadeld en verheerlijkt, over te gaan in eenen volheer-

lijken toestand//. Velen beoogen ook met dit kluizenaarsleven een

zich bewust worden van de wereldziel in zich, maar zij gevoelen,

dat zij zich juist van die wereldziel verwijderen, omdat door al

dat denken de individualiteit op den voorgrond treedt. — Genoeg

om te doen zien , hoe vele Javanen de zielsverhuizing wijsgeeriger

opvatten dan de natuurmensch er mee heeft willen uitdrukken

(Harthooru, 135, 218—221; Poensen 2
, 225—226, 250—252).

Een paar voorbeelden van zielsverhuizing uit de Molukken: Op
Boeroe incarueeren de n i t u van afgestorvenen zich gaarne in leguanen

om hunne geliefkoosde plekken op aarde te bezoeken. Op Watoebela

nemen alleen booze geesten de gedaante van leguaneu aan (Riedel '

,

8, 196). Op Halmahera blijft de Urahn van het dorp voortleven
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iu het een of ander dier; "elk dorp vereert eeu afzonderlijk dier

als den gewaaudeu representant van den dorpsbeschermgeest" (Yau

Baarda *, i. v. wougé, 5U1—502). Wanneer de Papoea aan het

visschen is, en een visch bijt het snoer af, of een' haai hapt de

reeds gevangen visch op, dan gelooft hij, dat iemand in het dorp

den naam van den visscher heeft genoemd , waardoor een voorvader

in de gedaante van een haai opmerkzaam is geworden, en de visch

geroofd heeft (Vetter II, 8). — Zendeling van Hasselt vertelt, dat

een inlandsch leeraar eens aan eenige Papoea's (Biakkers) had ge-

vraagd, hoe het na den dood met hen gaan zou. "De een dacht

een visch, de ander een steen, de derde een varken te zullen

worden'/ (Berichten Utr. Zend. Ver. 1898 , 43). Volgens Beccari (aange-

haald bij Wilken ' 1 , 66) zouden de Papoea's ook meenen in casua-

risseu over te gaan , om welke reden zij zich van het vleesch van

deze dieren zouden onthouden.

Van de Mmahassers is het bekend , hoe zij in de apen , die het

eiland Menado toewa bewonen, hunne voorouders zien, en deze

dieren daarom nimmer kwaad doen. Een dergelijk apen-eiland vinden

wij ook in de Barito-rivier op Borneo, niet ver van de hoofdplaats

Bandjermasin. De apen, die daar wonen, zouden de zielen zijn van

hen , die, bij het zoeken van boschprodukten , in de bosscheu ver-

dwaald, en jammerlijk omgekomen zijn. Niet alleen door inlanders,

maar ook door Indo-Europeanen worden offers naar dit eiland

gebracht , ten einde de vervulling van eenen wensch te krijgen

,

vooral waar het geldt de verkrijging van eenig ambt.

De Minahasser gelooft ook, dat de zielen van hen, die van de

jacht op wilde zwijnen leefden, na hun dood in een wild zwijn over-

gaan (Graafland^, 2^ uitgave, I, 248). Men vindt daar ook een

verhaal van eene vrouw die na haren dood eene koe werd ; in deze

gedaante helpt zij hare dochter tegen hare stiefmoeder : de koe wordt

geslacht, de dochter plant de beenderen van het dier, en op de

plek , waar de beenderen begraven zijn, komt de moeder weer te voorschijn.

De Makassnren gelooven , dat de zielen van slechte menschen in

honden overgaan ; overigens veranderen menschen na hun dood ook

in vogels en andere dieren.

Omtrent de gedachte over zielsverhuizing bij de Bahaus in Midden-

Borneo vernemen wij het volgende: "Die ton luwa (de zielen der

gestorvenen) haben die Eahigkeit wahrend ihres Aufenthaltes auf der

Totenstatte in Tiergestalt, als Hirsche und graue Affen , zu erscheinen.

Desshalb essen die Bahau diese Tiere nur dann , weim der Hunger
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sie clazu zwiugt. Da die Malaien keine Schweine essen, glauben die

Bahau, dass deren Seeleu uach dem Tode bisweilen in Schweine

übergehen'/. De Dajaks hebben evenals andere volkeu ook verhalen,

die de waarheid van hunne bevrering moeten staven. Een er van

luidt: '/Ein Mann zog aus um zu silëm, d.h. mit einem Blasrohr

zu jagen. Obgleich er den ganzen Tag umherlief, hatte er doch

keinen Erfolg, und so schlief er endlich müde und verstimmt auf

einem Begrabnisplatze ein. Da erschien ihm ein wunderschönes

Madchen mit der er den Eest der Nacht verbrachte. Beim Erwacheu

in der Erühe bemerkte der Mann , dass ein Hirsch , der neben ihm lag,

eiligst aufstand und entfloh. Hieraus ersah er^ dass die Seele des

Madchens sich tagsüber in einem Hirsch aufhielt (Nieuwenhuis' I, 105).

Volgens den Minangkabauer wordt de mensch dadelijk na zijnen

dood gekweld van wege zijne zonden. Hij smeekt God om weer te

mogen herleven , ten einde zijne zonden door goede daden uit te

wisschen. Dit weigert God. Dan vraagt hij om als dier weder te

mogen komen. Dit wordt toegestaan. Het lichaam herleeft, alleen

het hoofd heeft den vorm aangenomen van den kop van een tijger,

boschzwijn of slang. Weder na zeven dagen is het heele lichaam in

een dier veranderd, en dan heeft het op het leven der zijnen grooten

invloed. Het staat hen bij in gevaren , helpt hen in moeielijke om-

standigheden , en vergezelt hen op verre reizen. Doodt men het,

dan keert het toch weer in 't leven terug. Van den tijger, die

vroeger mensch was, zijn de tanden afgevijld; hij onderscheidt zich

door een sterk begripsvermogen en een voorkomen , dat vrees en

ontzag inboezemt. In het graf vindt men eene opening , en de plaats

,

waar de doode gerust heeft, is ledig. Volgens sommigen zou de

wedergeboorte van mensch in dier, en van dit dier in een ander,

zeven malen geschieden , en daarna van het eenmaal als mensch be-

staande niets meer overblijven dan aarde. Volgens anderen heeft de

metamorphose slechts eenmaal plaats, en gaat de ziel, nadat het dier

gestorven is, naar het zielenland'- (Van der Toorn *, 78; verg.

A. L. van Hasselt, 71).

Vele Niassers denken, dat de zielen van booze menschen niet in

het zielenland komen, maar overgaan in allerlei dieren. De ziel van

eenen smid gaat over in een kikvorsch ; zij, die geene zoons hebben

,

worden nachtvlinders, en de zielen van vermoorden worden sprink-

hanen (Fehr, 55—56).

De overblijfsels van een geloof in zielsverhuizing , zooals deze nog

bij de Bataks bestaan, neem ik over, zooals zij door Prof. Wilken
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zijn medegedeelrl : '/Wat de Bataks betreft .... zij gelooven ook aan

de zielsverhuizing. Bepaaldelijk de zielen van de slechten zouden,

in plaats van bij de debata's te komen, op aarde blijven rondzwerven,

waarbij zij nu eens in het lichaam van verscheurende dieren, dan

weder in planten , rotsen enz. verhuizen. Hier heeft de zielsverhuizing

dus min of meer het karakter van straf. Niet overal is dit echter

het geval. De mededeelingen van den Heer Hagen hebben meer

betrekking op de Bataks die de residentie Oostkust van Sumatra

bewonen. Waar wij bij de meer Westelijke stammen van de ziels-

verhuizing gesproken vinden , ontbreekt daaraan dit begrip van straf.

In de Bataksche verhalen hier wordt nu en dan van dergelijke

zielsverhuizingen gewag gemaakt. Zoo vinden wij in een daarvan

vermeld van een ziel, die de gedaante van een wild zwijn, ëmpun,
verkreeg. Uit deze benamiug ëmpun, die in het Dairisch dialect

wordt opgegeven als een wilde zwijnsoort, die altijd in kudden

loopt, blijkt overigens, hoe naar de beschouwing van de Bataks,

althans van die van de Westkust, de incarnatie van de ziel van

een overledene gewoonlijk in zulk een d-ier plaats vindt. E m p u n

toch, van het grondwoord ëmpu, in het Tobasch dialect ompu,
d. i. grootvader, heer, met toegevoegd en, beteekeut letterlijk: de

als heer, als grootvader te beschouwene. Eigenaardig komt nog het

geloof in het bestaan van eene zielsverhuizing bij deze Bataks uit

in het door Dr. van der Tuuk medegedeelde Dairische scheppings-

verhaal. Het heet hier toch , dat de vrouw van Batara Guru , de

voornaamste der debata's of goden , zwanger zijnde , aan haren man

opdroeg een //zwanger mannetjes reebokje// te zoeken, daar zij

alleen door daarvan het vleesch te eten in staat zou zijn aan de

nog ongeboren vrucht het leven te schenken. Het is blijkbaar hier

hetzelfde begrip, waarom de Dajaks gaarne apen- en herteuvleesch

gebruiken , omdat naar hunne opvatting deze diereu in den regel eene

menschenziel bevatten. Later in het hierbedoelde verhaal is er nog

sprake van iemand , die zich in eene vrucht veranderde , en her-

boren werd, nadat deze vrucht door eene zwangere vrouw gegeten

was , eene voorstelling , waaraan het begrip van zielsverhuizing ook

blijkbaar niet vreemd is'/ (Wilken * I, 65

—

66).

De Karo-bataks gelooven nog, dat de zielen van de menschen,

die door wilde dieren of door slangen gedood zijn, onafscheidelijk

verbonden zijn aan het dier, dat hen gedood heeft. //Worden deze

begoe's (zielen) naar huis gebracht , dan zeggen ze, dat ze te paard ge-

komen zijn ; ze worden voorgesteld als op den tijger of de slang te rijden.
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Meu plaatst huuue gescheukeu iu het bosch, opdat de tijger of de

slang ze eteu zal, daar dan de begoe er mee van geniet. Sterft het

dier, dan sterft de begoe met hem" (Neumanu^, 35)

Bij de Atjehers gaan de zielen van zeer godvrnchtige meiischen

over in tijger, slang of krokodil (Jacobs ' I, 296).

Bij de bewoners van het Maleische Schiereiland vinden wij vrij

veel voorbeelden van hun geloof in zielsverhuizing. Wanneer er

bijvoorbeeld een leguaan bij hen iu huis komt, bestrooien zij hem

met asch om zijn slechten invloed tegen te gaan (Maxwell, 27).

Dit bestrooien met asch doet ons vermoedeu , dat de Maleier denkt

met de ziel van een overledene te doen te hebben, die meu ge-

wooulijk onschadelijk maakt door het strooien met asch, dit zou

haar dau verblinden. ^ Hetzelfde als met den leguaan doet men ook

met schildpadden en slangeu, wanneer deze iu huis komen. nX.

white ant, immediately settling upou the offering, was hailed by

the Malays present with great delight as a sign that the spirits had

accepted the offering// (Skeat, 535, 422).

Later wanueer wij over de ziel spreken, die persoonlijk voort blijft

leven na den dood des meuscheu, zullen wij nog een bewijs vinden,

hoe diep het geloof aan zielsverhuizing nog bij de Indonesiërs zit.

Nagenoeg alle volken in den Indischen Archipel iiamelijk gelooven,

dat de ziel des meuscheu herhaaldelijk sterft (meestal 7 of 9 maal),

totdat zij ten slotte verdwijnt, of in iets overgaat, waardoor weder

een mensch of dier of plant wordt bezield.

(Zie het laatste gedeelte van //het leven der ziel// iu het tweede

deel van dit werk).

1 De leguaan komt meer voor in den Archipel als de incarnatievorm van

de zielen der afgestorvenen. Zoo bijv. op Boeroe, Ceram. en de Watoebela-

eilanden (Riedel, 8, 122, 196).



VIII. VEREERING VAN DIEREN.

Wij moeteu tliaus uog de aaudacht vestigeu op eeuige diersoorteD,

die iu verbaud met de zielsverhuizing, dus omdat zij de zieleu der

afgestorven verwanten zouden bevatten, eene bepaalde vereering ge-

nieten. In den ruimsten zin des woords geldt deze vereeriug voor

alle dieren , van welke men onderstelt , dat zij de zielen bevatten

van voorouders, of van welke men zegt af te stammen. Deze ver-

eering uit zich dan eenvoudig in het zich onthouden van het vleesch

der bedoelde dieren.

Zoo is eene witte kip verboden spijs voor de vorsten van Koeta

Boeloeh {Balak-\a,nden) , vertelt Joustra. "Met een heel ernstig ge-

zicht vertelde de Sibajak mij , dat hij eens van zoo'n beest gegeten

had, en het toen geducht in zijn buik kreeg. //Natuurlijk/', had een

goeroe gezegd, //wat kan je ook anders verwachten, als je je eigen

nini (grootvader) opeet// (Joustra "*
, 81). Ook door de Tagalen werd

een //blauer, nach anderen ein gelbgetupfter Vogel von der Grosse

einer Drossel heilig gehalten. Offenbar gingen die Tagalen von dem

Gedauken aus, dass iu diesem Vogel die Seele eines Stararaeshe-

roen wohne// (Blumentritt , 16).

Dat apen bij sommige volken voor heilig gehouden worden , zal

waarschijnlijk ook in verband staan met gedachten aan zielsverhui-

zing. Zoo lezen wij van de Bataks: /'Er mag niet geschoten worden

op een apensoort, siamang genaamd (Batt. himbod, lees: imbo),

waarvan een zestal gevoed wordt te Poerbo, en in eenige groote

rondom de kampong staande boomen verblijf houdt// (van Cats

Baron de Raet, 209). Zoo waren ook de wawa-apen voor Aban avit, een

Kajan-\\Qoid in Serawak, sinds drie geslachten heilig. Wanneer zulk

een dier zijn pad kruiste, of zijn schreeuw liet hooren dicht bij zijne

woning, spelde dit geluk (Furness, 55). Van de bewoners van

Babar vinden wij medegedeeld, dat sommige lieden geen varkens-

vleesch eten , omdat hunne voorouders uit deze dieren zouden zijn

voortgesproten (Riedel ^
, 341).

//Onder de herkauwende dieren zijn het herten , ook buffels of
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runderen , die om de hier bedoelde redenen met bijgeloovigen eerbied

behandeld worden , in zooverre men zich er van onthoudt hun vleesch

te eten. Vooral bij de Dajahs in het Noordwesten van Borneo is

dit het geval. Van de stammen van Serawak sprekende, zegt onder

anderen Spenser St. John : '/Most are not allowed to eat the flesh

of horned animals , as cattle and goats , and many tribes extend

the prohibition to the wild deer .... Thev say that some of their

ancestors in the transmigration of souls, were formerly metamorphosed

into these animals.'/ — Ook van de üajaks in de streken van de

Kahajan vinden wij vermeld , dat zij geen wilde buffels doodeu

zullen, omdat zij meenen, dat hunne voorouders van deze dieren

afstammen// (Wilken ^ I, 73).

Het meest komt voor de vereering van palingen. Op de Philippijnen

houden de Igorroteu van het landschap Cabugatan de palingen uit

hunne beken voor de zielen hunner afgestorvenen ; daarom vangen

zij ze niet, doch voeden ze, zoodat ze zeer tam zijn (Blumentritt,

16). — Nog verder gaan de 56ié!^m(9g2;(??« met hunne bekende vereering

van palingen. Vooral de palingen van Boelekoempa in de Ooster-

distrikten zijn beroemd onder de inlanders. Volgens Kooreman geloo-

ven de Boegineezeu , dat in die palingen de zielen hunner voorouders

wonen. Vrouwen , die gaarne moeder willen worden, brengen hare

offers aan deze dieren, en deze zijn hieraan reeds zoo gewend, dat

zij bij het slaan op de muziekbekkens reeds uit het water te voor-

schijn komen, en op het land rondspringen om het geofferde op te

eten (Matthes ^
, 93). Voorts vinden wij deze palingen-vereering

nog op verschillende eilanden der Mohikken, als Ceram en Ambon
(Van Hoëvell S 152, en Eiedel ', 61), Wetter (Riedel i, 432).

Onder bovenstaande voorbeelden gaven wij ook eenige feiten , die

beter tot het Totemisme — de afstamming van een bepaald dier—
zouden zijn te rekenen. Dit totemisme heeft echter onder de Indo-

nesiërs zoo weinig te beduiden, dat het eene afzonderlijke behandeling

niet waard is. Ook ten opzichte van dit totem isme is de zielsver-

huizing //de verbindende schakel tusschen het totemisme aan den eenen,

en den dienst der afgestorvenen aan den anderen kant// (Wilken ^ I, 75).

In vele gevallen, waarin sprake is van verboden spijs, wordt

ons de reden van dit verbod niet opgegeven , zoodat wij alleen die

voorbeelden hebben medegedeeld , waarbij zielsverhuizing als grond

er van werd vermeld. Overigens is het verbod tot het nuttigen van spijzen

verreweg in de meeste gevallen een gevolg van de animistische

denkbeelden omtrent het overnemen door eten van de kenmerkende
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eigenschappen dier voedingsmiddelen, zooals wij dit boven reeds

hebbeu aangetoond , toen wij over de zielestof van dieren en planten

spraken.

Vereering van den krokodil.

Aan de gegevens voor de vereering van den krokodil, welke door

Prof. Wilken bijeengebracht werden, heb ik geen nieuwe kunnen

toevoegen , en het overzicht , dat hij van dit onderdeel van het

Animisme geeft, is zoo beknopt en helder, dat ik niet beter kan

doen , dan het hier over te nemen :

//De vereering van den krokodil komt allerwege in den Archipel

voor. Zoo ook bij de Javanen en bij de Maleiers van Sumatra. Van

de verschillende hieromtrent bestaande berichten citeeren wij slechts

hetgeen een nauwkeurig waarnemer, Dr. Mohnike, ons dienaangaande

in een zijner geschriften mededeelt. //Ein mit Bezug auf das Crocodil,

besonders auf Sumatra und Java herrschender Volksaberglaube ist der

,

dass die Seele von Menschen mitunder in den Körper dieser Thiere über-

gehen könne. Solche Crocodile mit einer Menschenseele, so wurde mir

erzahlt, waren nicht nur selbst durchaus unschadlich, sondern beschützten

auch die Bewohner des Ortes, wo sie in ihrem früheren Zustande gewohnt

hatten und in dessen Niihe sie sich auch jetzt vorzugsweise aufhielteu,

gegen die Angriffe von anderen// (Mohnike, 176; Epp, 159^—^160).

De Javanen zoowel als de Sumatranen gelooven aan eene verwantschap

met den krokodil. Ongaarne zullen zij dan ook een dezer dieren

ombrengen, zoolang zij niets kwaads van hen ondervonden hebben

;

daarentegen zijn zij , wanneer zij hun schade of leed hebben berokkend,

te hunnen aanzien met eene soort van wraakzucht bezield , waarom

zij ze dan minder plegen te dooden met het oogmerk om ze onschadelijk

te maken, dan om ze voor hunne boosheid te straffen. Voor zooveel

de Javanen betreft, vinden deze beschouwingen omtrent de krokodillen

nog hare uiting in offers , bij vele plechtige gelegenheden aan deze

dieren gebracht. Inzonderheid zijn de inlandsche vrouwen gewoon,

na de geboorte van een kind , de placenta , met vruchten en bloemen

omgeven, en door lampjes verlicht, in de duisternis van den avond

de rivieren te laten afdrijven , als een geschenk voor de krokodillen

,

of liever als eene toewijding aan de voorouders, die in deze dieren

zijn gehuisvest (Yeth^ I, 230—231; Epp, 160). — Ook sommige

Bataks, om een ander volk van Sumatra te vermelden, beschouwen

de krokodillen met bijgeloovigeu eerbied, dewijl zij meenen van
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heu af te stammen , waarom zij zich dan ook van him vleesch onthouden.

//Op het Oostelijk van Sumatra gelegen eiland Bangka treft men

eveneens de krokodillen-vereeriug aan op grond van de zielsverhuizing

en het daaruit voortvloeiende begrip van verwantschap. //Die Ver-

ehrung, aldus getuigt dr. Epp, geht so weit, dass der Inlander glaubt,

das Wohl oder Wehe seiner Familie hange von dem des Crocodils

ab. Niemals wagt er, ihm etwas zu Leide zu thun, ja wenn er

aus Nothwehr ein Crocodil verletzen sollte, so plagt ihn sein Gewisseu

mehr, als wann er den schrecklichsten Mord begangen hatte. Der

Eingeborne glaubt an eine Verwaudtschaft zwischen Meusch und

Crocodil ... Nach dem Tode in ein Crocodil verwandelt zu werden,

ist der süsseste Genuss bei dem Gedanken an Unsterblichkeit. Der

Eingeborne belegt den Buwaja (Crocodil) mit Ehreutiteln, spricht

uur mit Devotion von ihm und stellt ihn an Eang den Eürsten

gleich. Da auf Bangka der Resident der höchste Beambte ist, so

stellen die Baugkanesen das Crocodil ihm an Rang weuigstens gleich

,

und uennen es T u w a n be s a r , d.i. grosser Herr. Der kapala-kampong

(Dorfhauptling) van Baturusak , obgleich ein bigotter Moslem , ver-

fehlte nicht , an Eesttagen und wenn ein Glied seiner Eamilie erkrankt

war, dem Crocodil auf den zernagten Fels, der bei niedrigem Was-

serstaude im Flusse sichtbar wird , Opfer zu bringen// (Epp, 159—160).

'/Ook bij de Makassaren en Boeg'uieezeu vinden wij dezelfde voor-

stellingen omtrent de krokodillen. Van de zielen der afgestorvenen

denkt men , dat zij ten deele in hoogere gewesten zich ophouden

,

ten deele in deze dieren gehuisvest zijn. Vandaar het gebruik om
bij het offeren aan overleden betrekkingen , een gedeelte van de

offergaven in eenen boom op te hangen, ten behoeve van heu, die

tot de hemelingen behooreu , en het andere gedeelte in het water

te werpen, tot bevrediging van hen, die zich onder de kaaimans

bevinden, welke wijze van offeren daarnaar, in het Makassaarsch

pa nai-pau au ng, doen opklimmen en afdalen, in het Boegineesch,

mapano-pate, doen afdalen en opklimmen, heet (Matthes •''

i. v.

no; Matthes "^
i. v. naung). Het geloof bestaat hier verder, dat

de krokodil nooit met opzet eenen mensch verslindt , daar hij ouder

de menschen veel van zijne familie heeft. Wanneer dit echter soms

gebeurt, is het enkel bij vergissing, omdat hij een mensch voor een

of ander beest aanziet (Matthes ^, 8). Niet alle krokodillen stammen

echter van den mensch af. Volgens den inlander toch hebben deze

diereu soms een tong, soms niet. Alleen in het eerste geval zijn zij

van menschelijke afkomst (Matthes -"^

i. v. buwadja).
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'/Een auder voorbeeld vau bijgeloovige vereeriug vau deu krokodil

vinden wij bij de Timoreezen. In vroegere eeuwen was aan die ver-

eering een barbaarsche gewoonte verbonden. De vorsten van Koepang

— een der staatjes op dit eiland — achtten zich .namelijk van

krokodillen afkomstig, en wanneer een nieuwe regeerder den troon

beklom, verzamelde zich het volk met de rijksgrooten aan het strand

ter plaatse, waar de kroning door een plechtig offer aan deze dieren

zou bezegeld worden. Dit offer bestond in een varken met roode

borstels, maar tevens werd een jonge maagd, fraai uitgedoscht , met

bloemen versierd , en met welriekende olie gezalfd , vlak aan den

oever in een rotsholte op een daartoe gewijden steen geplaatst.

Hierna werden de krokodillen door een der aanwezige voorvechters

aangeroepen, en doorgaans vertoonde zich spoedig een dezer ondieren,

die de ongelukkige maagd met zich in de diepte sleepte, maar,

naar het volksgeloof, zich met haar in het huwelijk verbond

(Veth ^ 21).

//Van de verschillende stammen in de Molukken noemen wij de

Alfoeren van Boeroe en de bewoners van de Aroe- en van de Zuid-

wester-e\\2i.nè.eu. Het geloof in de verwantschap van den mensch met

den krokodil vinden wij, wat de eerstgenoemden betreft, reeds bij

Valentijn vermeld. //Geen Boeroenees, aldus lezen wij, zal daarom

een kayman dooden, uit vreese, dat hij iemand van zijn naaste

bloed onweetende zou kunnen ombrengen// (Yalentijn II, 12).

//Bij de Aroeneezen en bij de bevolking van eenige der Zuidwester-

eilanden, bepaaldelijk Babar en Wetter, worden althans door enkele

families de krokodillen als voorouders vereerd , waarom men zich

ook van het vleesch dezer dieren onthoudt. De Aroe-eilanders be-

waren zelfs beelden van krokodillen in hunne woningen (Riedel *).

'/Nog moeten wij de aandacht vestigen op de Maleische stammen

,

die de Philippijnen bewonen. Zoo hebben de Tagala's eene groote

vereering voor de krokodillen en spreken hen met het woord nono,

grootvader, aan. Reeds Thévenot maakte van deze vereering gewag

:

//lis auoient une grande dévotion pour Ie crocodile, ils Ie voyoient

dans Teau , ils Tappelloient nono, c'est a dire graud-père ; ils luy

faisoient régulièrement des prières, avec grande dévotion et des offraudes

de ce qu'ils portoient dans leurs barques, afin qu'il ne leur fit

point de mal'/ (Blumentritt , 12) (Wilken ', 68—71).

Tot dusverre de aanhalingen uit het werk van Prof. Wilken.

Wij hebbeu er alleen nog aan toe te voegen, dat dit geloof aan

krokodillen ook bij de bewonef^ der Sangi- en Talaut-eilanden ^ bij
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de Minahassers eu de overige volkeu vau Noord-Celebes, alsmede

bij de Toradja's sterk ontwikkeld is. Deze dieren worden steeds toe-

gesproken met namen, welke //grootvader// beteekeneu. Nimmer zal

men op deze dieren jacht maken, dan ingeval een hunner een

mensch verslonden heeft. Men heeft zelfs een soort krokodillen-

priesters, die beweren macht over deze dieren te hebben ; zij zeggen

hen uit het water op te kunnen doen komen om den schuldige

uit hun midden te voorschijn te halen. Onder de Toradja's bestaan

eenige verhalen, waaruit blijkt, dat menschen het aanzijn aan

deze dieren zouden hebben gegeven. In de tempels der Toradja's

vindt men steeds afbeeldingen van krokodillen. Waarom deze daar

zijn aangebracht, weet de Toradja niet meer te vertellen, maar

aangezien de tempel de plaats is, waar de zielen wonen, die hun

verwanten in den oorlog begeleiden , en aangezien een krokodil een

van de symbolen van kracht en strijdlust is , zou het mij niet ver-

wonderen , dat aan deze versiering eene oude gedachte ten grondslag

ligt, dat vooral de zielen der dapperen na hunnen dood in deze

dieren overgingen.

Vereering van de hagedis.

Zeker in nauw verband met de vereering vau krokodillen staat de

vereering van de hagedis. Het zou zelfs zeer wel mogelijk zijn, dat

de laatste uit de eerste is outstaan, alleen omdat de hagedis dezelfde

gedaante heeft als de krokodil. De schrijver Wyatt Gill is van deze

meening ten opzichte van de Zuidzee-eilanders (Wyatt Gill, 96). De
Polynesiërs, uit hun stamland komende met gedachten aan krokodillen-

vereering, zouden, deze dieren in de Zuidzee niet vindende, hunne

vereeriug op hagedissen hebben overgebracht.

Zooals wij boven reeds hebben aangetoond , behoort ook de hagedis

ouder de diervormen , waarin de zielestof van den mensch zich

openbaart. In eene uitvoerige studie, //De Hagedis in het volksgeloof

der Malayo-Polynesiërs// (Bijdragen K. I. v. T. L. eu V. V, 6^ deel

blz. 463 e. v.), heeft Prof. Wilken de verspreiding van het geloof in

de hagedis aangetoond ; slechts een enkel nieuw gegeven hebbeu

wij er aan kuuuen toevoegeu. Het meest op den voorgrond treedt

dit geloof onder de Bataks. Dr. Hagen heeft hieromtrent bijzonder-

heden medegedeeld van Noord-Sumatra (Deli, Langkat eu Serdang),

waar de leguaan (Varanus salvator) een bijgeloovige vereering geniet,

zoowel vau den kant der Maleiers als, en meer nog, van de zijde
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Bataks. '/An deu Orten//, zegt hij onder anderen, '/wo die Malaieu

gewisse Opferfeste, verbunden mit Schlachten von Hühueru und

Ziegen , zu begelien pflegen
,
gewöhnlich anf einer vorspringeuden

Stelle des Flussufers, lebeu iramer eine oder zwei dieser grossen

Eidechsen , oft Exemplare von über sechs Puss Lange , die gewisser-

massen halb zahm siud und herbeikommen , um das Blut der Opfer-

thiere aufzulecken. Niemand wagt es diesen Thiereu etwas zu Leide

zu thuii'/ (Hagen ', p. 188). Ook vindt men bij hen de hagedis als

incarnatie van twee geesten of goden van Hindoesche afkomst:

Boraspati ni bagas (B. van het hnis) en Boraspati ui tano (B. van

den grond). Beiden zijn beschermgeesten : de eerste waakt over het

huis, de andere over den groiul ; van dezen smeekt men een over-

vloedigen oogst af, tot genen bidt men om zegen, gezondheid en

geluk (Ködding, 407, 477; Joustra '). Prof. Wilken toont aau

,

dat Boraspati de Hindoesche god der wijsheid BrKaspati is; zoo

heet de hagedis op Bali Saraswati , naar de Hindoesche godin der

letterkunde. Men moet hiertoe gekomen zijn, doordat de hagedis bij

uitnemendheid een der dieren is, wier geluid een omineuze beteekeuis

heeft, zooals wij beneden nog zullen zien. Zoo deelt van der Tuuk

mede, dat, wanneer men een gesprek voert en het geluid van een

hagedis gehoord wordt, de Balinees zegt : //Bewaarheid het, Saraswati !//

of wel: //Zij het waar, gebiedster !'/ (Van der Tuuk, Naar aanleiding

van R. van Eck's //Eene eerste proeve van een Balineesch woorden-

boek//, Tijdschr. Bat. Gen. dl. 35, p. 247). Dat deze vereenzelviging

van een Hindoesche godheid met de hagedis niet in Indië-zelf, doch

op Indonesischen bodem is ontstaan , zooals Prof. Wilken opmerkt

,

wordt bevestigd door een dergelijk geloof, dat onder de Twadjas

van Midden-Celebes bestaat : Wanneer eenige menschen een twistgesprek

hebben , waarin men het omtrent eenige zaak niet eens is , en een

huishagedis laat haar tjirpend geluid hooren, dan is dit een teeken,

dat degeen, die juist sprak of gesproken heeft, toen het geluid zich

liet hooren , gelijk heeft. Ditzelfde geloof in de hagedis vinden wij

ook vermeld van de Soendmieezen (Wilsen, 63). Bij de Galelareezen

op Halmahera zou het getjirp van de hagedis daarentegen het teekeu

zijn, dat een woord, dat juist gesproken werd, niet moet worden

geloofd (Van Baarda ^ i. v. lalahikana, blz. 227). Op Nias en op

de Mentawei-eilanden vinden wij verhalen van een vorst, die zich in

een hagedis , en van een geest , die zich in een leguaan verandert

;

bewijzen, hoe ook hier het geloof in zielsverhuizing langzamerhand

een vasteren vorm heeft aangenomen (zie Van Langen , het eiland

13
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Si Maloer, Tijdsch. v. h. Indisch Aardr. Gen. I, afl. 3 blz. 8; en

Mess, blz. 76).

De gegeveus omtrent de beteekenis van het geschreeuw of getjirp

van de hagedis noemen wij hier op, zooals Prof. Wilkeu die heeft

verzameld (Wilken , de Hagedis, blz. 487, 488): //Zoo lezen wij van

de Timoreezen ^ dat zij de hagedissen beschouwen als afgezanten van

de nitus, de zielen der afgestorvenen. Het geroep van zulk een dier

kondigt onvermijdelijk den dood van een der huisgenooten aan.

Evenzoo is op de PïnlippiJ7/,en het geluid van een hagedis een

malum omen (Blumentritt, 45). Bij de bewoners van Gorontalo op

Noord-Celebes is het neervallen van een hagedis op iemands lichaam

een ongunstig voorteekeu. //Als een gekko of hagedis voor de deur

eener woning, of wel in de voorgalerij haar geluid doet hooreii

,

•duidt zulks op eene spoedige nieuwstijding of een bezoek. Valt een

hagedis in het eten, dan is het een voorteeken van onheil, en valt

er een op den grond, dan heeft men iets droevigs te wachten// (de

Clercq, 9). Aldus het volksgeloof bij de Alfoeren van Aq Minahassa.

Een dergelijk geloof bestaat op Java. Wanneer men aan het eten is

en een tjitjak (huishagedis) van het dak valt tusschen de schotels,

dan is dit een teeken van een op handen zijnd groot ongeluk

(Wilsen, 63). De tjitjak waarschuwt, volgens den Javaan, ook voor

diefstal. Als een tjitjak des avonds binnenshuis het bekende smakkende

geluid maakt, en daarbuiten door een kameraad beantwoord wordt,

of omgekeerd, doet dat den inlander voor een voorgenomen inbraak

vreezen// (Tijdschr. Bat. Gen. deel 26, blz. 304).

Wij hebben hierbij alleen nog te voegen, wat Van Baarda schrijft

van de Galelareezen : de huishagedis wordt gehouden voor de bood-

schapster der huisgoden; wanneer zij kwettert of schreeuwt, wordt

daarmede aangeduid, dat een of ander, hetwelk men juist verrichten

wilde, nog moet worden uitgesteld. Wil men bijv. juist uitgaan,

zich te slapen leggen, of wat dan ook verrichten, en tjirpt zoo'n

beestje, dan wacht men een oogenblik met zijn plan ten uitvoer te

brengen ; men zou anders een ongeluk krijgen , akelig droomen, of

zijn werk zien mislukken (Van Baarda ^ i. v. lalahikana, blz.

227; en sore blz. 399). Verder moet men, "wanneer men zich te

slapen gelegd heeft, weer opstaan, wanneer een hagedis roept,

anders zou men onrustig droomen (Van Baarda ''

, N°. 79). Wanneer

men een offer voor de zielen der afgestorvenen heeft neergezet,

vraagt men na eene poos gewacht te hebben : //hebt gij gedaan met

eten , dan zullen wij het wegnemen.// Wanneer dan eene huishagedis.
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kwettert, zegt meu : //ze eten nog//, en men laat het staan (Van

Baarda % n°. 257, blz. 237).

Eeuigszins anders is in dit opzicht de opvatting der Makassaren.

Wanneer zij eten voor hunne afgestorvenen op de zoldering in het huis

hebben gebracht, en eeue hagedis laat zich hooren , dan beteekent dit

voor hen, dat daar nog andere geesten zijn, die ook om voedsel vragen.

Heeft de Niasser een offer aan zijne overleden verwanten gebracht,

en laat eene poos daarna eene hagedis zich hooren , dan wil de

ziel des gestorvenen zeggen, dat hij nog niet genoeg heeft aan het

geschonkene. De offeraar zet dan een nieuwen voorraad voedsel

neder, en neemt het vorige, waarvan de zielen den geur hebben

afgegeteu, vfe^ om dit onder de huisgenooteu te verdeelen.

Vroeger hebben we reeds opgemerkt, dat het geloof in de hagedis

bij de volken van den Indischen Archipel niet zoo sterk op den

voorgrond treedt als bij de Polpiesische volken in de Zuidzeer ^\}

de eerste draagt dit geloof nog meer het karakter van de eerste

periode iu het geloof aan de zielsverhuizing, als verschijningsvorm

van zielen van afgestorvenen , terwijl bij de Polynesische volken de

hagedis ook voorkomt als incarnatie van natuurgoden. Wij volgen

in onze mededeelingen weder de meermalen genoemde studie van

Dr. Wilken over de hagedis.

Dr. Wilken begint aan te toonen, dat twee mythehelden Tangaloa

en Tongaiti zich incarneeren, de eerste als een groene, de tweede

als een wit en zwart gevlekte hagedis. De conclusie, waartoe zijn

onderzoek hem leidt, is zeer treffend. //Tangaloa is dus de god van

het licht en het schoone weder. Doch niet altijd is hij even vreed-

zaam van karakter. Gelijk Indra toch, en op denzelfden grond als

deze, is Tangaloa ook een krijgsgod. Overigens wordt hij als zee-

god nog vereerd, onder anderen op Nieuw Zeeland, en is dus met

Varuna te vergelijken, die aanvankelijk een god des hemels, later

een god der zee werd. Wat Tongaiti betreft . . . , ook deze is een

god des hemels, doch bepaaldelijk van den uachthemel. Dit wijst

zijn bijnaam Matarau, dit is de honderdoogige , aan, ontegenzeggelijk

eene zinrijke omschrijving van den met sterren bezaaiden nachthemd.//

Na aldus de functies van beide goden te hebben vastgesteld

,

vestigt Dr. Wilken er de aandacht op , dat de verschillende leef-

wijzen van bovengenoemde hagedissoorten de reden moet zijn ge-

weest, waarom Tangaloa en Tongaiti juist met die beiden zijn

geidentificeerd. //Van de groene hagedis vinden wij vermeld, dat zij

bij voorkeur zich in het gras en in het gebladerte in de zonne-
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stralen plegeu te koesteren, terwijl de zwarte en de gele soorten

overdag zich in holen verborgen houden. Nu is het geen zeldzaam-

heid, dat dieren, die als begeleiders van bepaalde natuurverschijnselen

plegeu voor te komen , als incarnaties van de bewerkers dier ver-

schijnselen worden beschouwd en vereerd. Zoo moet de groene

hagedis een symbool zijn geworden van het licht en het schoone

weder, de zwarte en geelgevlekte van de duisternis, gene werd de

belichaming vanTangaloa, den god van den stralenden, den schitterenden

hemel, deze die van deïi god van den nachthemd, Tongaiti.'/

Bovenstaande vereeriug van de hagedis vindt men op Nieuw-

Zeeland en de Hervey-eilandeu. Op Samoa wordt een god in de

gedaante van een hagedis vereerd, La Sa geheeten. "Hij is dan

een krijgsgod. Alvorens ten strijde te trekken
,
pleegt men de be-

wegingen van een hagedis in een bundol lansen nauwkeurig te

observeereu. Het geldt als een goed voorteeken, als het dier aan den

buitenkant blijft roudkruipen , in de nabijheid van de lanspuuten.

Tracht het echter in den bundel weg te schuilen , dan is dit een

malum omen. Ook pleegt men een der dakstijlen met een mat te

omwikkelen. Daalt er een hagedis langs dien stijl af, dan mag men

op geluk rekenen. Het dier voorspelt echter tegenspoed, als het

van de daksparren langs een anderen stijl naar beneden komt.

Eveuzoo is het een malum omen, als een hagedis dwars over het pad

loopt van iemand, die ten strijde trekt.//

Wij willen hier nog vertellen van Pili , een god , die als hagedis

wordt aangeroepen in den oorlog , bij hongersnood en epidemieën.

Daar let men vooral in oorlogstijd op de bewegingen van dit diertje,

en ook zij wordt als orakel gebruikt op gelijke wijze als La Sa.

De middelste stijl van het dorpshuis wordt dan van den grond lot

aan de nok met geplette bladeren van den kokospalm omwikkeld.

Wanneer nu een hagedis regelrecht van boven naar beneden langs

dien paal komt loopen , dan is dit een gunstig teeken
;
gaat zij

echter zigzags-gewijs naar beneden, dan wordt de krijgstocht uitgesteld,

daar men geen geluk te wachten heeft.

Nog andere goden incarneeren zich als een hagedis , doch deze

kunnen wij stilzwijgend voorbijgaan. Wij herinneren nog eens aan

hetgeen wij boven hebben opgemerkt, dat de genoemde verschijningen

meest alle betrekking hebben op oorlogsgoden. •

^ Deze bijzonderheid en die, dat de hagedis vooral in oorlogstijd eene rol

speelt, bevestigen het vermoeden, dat de hagedis als het ware een surrogaat
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Zooals verwacht kou worden is de hagedis ook de vorm, waarin

overledenen verschijnen op de Zuidzee-eilandcn. //The small green

lizard//, zegt Shortland (blz. 57 , noot 3), //is universally held in

great awe by the New Zealauders, because their atua (gedeificeerde

afgestorvenen) are believed to enter very frequently into their bodies,

wheu visiting the earth for the purpose of communicating their

advice to mortals.//

//Niet altijd is het van een goeden god of een schutsgeest, dat

de hagedis een incarnatie isv
,
gaat Prof. Wilken voort. //Somtijds

is zij dit van booze geesten. Groot is dan ook de vrees, die de

Polynesiër voor dit dier heeft. //I have seen strong men tremble at

the sudden approach of one//, zegt Gill (Gill, 317). De verschijning

van een hagedis of het geluid van zulk een dier is dikwijls een

m a 1 u m omen. Verder gelooft men, dat de hagedissen ziekten

teweegbrengen.'/ //Boosaardig zijn de zielen van de personen, voor

wie de gebruikelijke lijkplechtigheden niet hebben plaats gehad.

Deze zielen belichamen zich in hagedissen , die, na in iemands lichaam

te zijn gekropen, door het knagen aan de ingewanden ziekten

veroorzaken. Het "genezen komt dus neer op het uitbannen van de

geïncarneerde booze geesten, hetgeen een tooverdokter doet door

het geluid van een hagedis na te bootsen.//

Vereering van den Tijger.

Overal waar de tijger in den Indischen Archipel voorkomt, wordt

hij ook vereerd, dit is dus op Java, Sumatra en op het Maleische

Schiereiland. Dezelfde verschijnselen, welke wij bij de vereering van

den krokodil hebben opgemerkt vinden wij bij de vereering van den

tijger. Wanneer men van of tot hem spreekt, wordt hij aangeduid met

den naam van //grootvader// of ook wel met andere hoogklinkende namen.

Geen inlander zal het in zijn hoofd krijgen opzettelijk op tijgers te gaan

jagen, hoogstens zal hij zich wreken, wanneer zulk een dier een stuk vee

of een mensch heeft weggenomen (zie o. m. Newbold II, 192; Maxwell,

23; A. L. van Hasselt, 414). Marsden vertelt zelfs, dat indien een

is voor den krokodil. Wanneer wij van de volkeu uit den Indischen Archipel

weten, dat zij zicli hunne krijgshelden gaarne denken als moedige dieren,

waaronder ook de krokodil behoort (men denke aan de krokodillen-figuren

der Toradja's in het geestenhuis, alwaar de zielen der helden wonen), dan

schijnt het ons toe , dat de in hagedissen vereerde oorlogsgoden der Polynesiërs

,

vroeger in krokodillengedaante gedacht zijn geworden.
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Europeaan vallen liad opgesteld, inlanders des nachts naar die plek

gingen, //aud practice some forms in order to persuade the animal,

when caught, or when he shall perceive the bait, that it- was not

laid by them , or vvith their consent'/. (Marsden, 292). Deze ver-

eering van den tijger is ontstaan door het geloof, dat de zielen

der voorouders in deze dieren overgingen. Bij de Minangkabauers

was het niet alleen vrees, welke hen tot die vereering leidde, maar

ook de overtuiging, dat deze in tijgers overgegane zielen der afge-

storvenen hunne verwanten in allerlei omstandigheden van het leven

behulpzaam waren (v. d. Toorn, 73). Dit vernemen wij ook van

de Bataks in Si Baloeugoen : '/Aan zeer oude mannen, die steeds

voorbeeldig geleefd hebbeu , wordt het vermogen toegekend, om

plotseling spoorloos te verdwijnen en te raetamorfoseeren in tijgers,

olifanten of slangen; zij dolen op de aarde rond zonder ooit menschen

te verscheuren of aan te randen, doch dragen die taak ter bestraffing

van slechte en onverbeterlijke sujetten op aan hunne andere makkers//

(Kroesen , 275).

Allerlei verhalen gaan er op het Maleische schiereiland rond van

zulke tijgers, in welke een menschenziel is gevaren. Zoo zou er in

Selangor zekere Eadja Abdullah zijn, een legendarisch persoon, die

nu en dan verschijnt in de gedaante van een tijger of krokodil.

Men zou hem daaraan herkennen , dat hij geen voetstappen achterlaat.

Men gelooft ook , dat in sommige streken van het schiereiland groote

omheiningen zijn, waarin tijgers, door menschenzielen bezield, te

zamen leven. Overdag zwerven zij rond, en 's nachts keeren zij naar

hunne omheining terug (Skeat, 68, 158).



IX. FETISISME.

Wat fetisisme is.

Wij hebbeu tot im toe nagegaan, hoe, naar de voorstelling van

den natuurmeusch, alles in de schepping zielestof heeft. Hoe deze

zielestof, oorspronkelijk ie_ts onpersoonlijks, bij sommige dingen,

welke van veel belang zijn voor den mensch , zich tot eene persoonlijke

zielestof heeft ontwikkeld , tot een geest , die het voorwerp bezielt.

Zoo hebben bij een volk, dat veeteelt heeft , buffels eene persoonlijke

zielestof, omdat deze diereu den rijkdom uitmaken van hunnen heer.

Als voornaamste voedingsmiddel bij landbouw drijvende volkeu heeft

de rijst langzamerhand eene persoonlijke zielestof gekregen, en van

hier af was het slechts een kleine stap verder om haar ook een

bepaalden beschermgeest toe te keuuen. Voor volken , die van de

vischvangst of van handel op zee leven , worden wind en golven per-

soonlijk bezielde voorwerpen. Op dit verschijnsel hebben wij boven

reeeds voldoende gewezen.

Nu zijn er ook voorwerpen , welke in het oog van den natuur-

meusch om eene of andere reden eene persoonlijke zielestof hebben.

De overtuiging, dat een steeu bijvoorbeeld persoonlijke zielestof

heeft, persoou is, is voor den natuurmeusch reeds voldoende om er

ook bijzondere kracht aan toe te kennen. liet ligt toch in den aard

van den natuurmeusch om aan wezens, personen, die hij niet kent,

krachten toe te schrijven , welke hij zelf uiet bezit. Niet alleen is

deze gedachte telkens duidelijk geworden teu opzichte van de

Europeanen , toen deze hunne ontdekkingsreizeu maakten , maar

ook teu opzichte van elkander dichten de verschilleude stammen elkaar

soms bovennatuurlijke gaven toe. Om een enkel voorbeeld te noemen

,

dat voor den ganschen Archipel geldt, wijzen wij op het verschijnsel

,

dat heidensche bergbewoners de Mohammedaansche straudbevolking

steeds vreezen, omdat genen aan dezen allerlei bovenuatuurlijke

kundigheden toekennen, terwijl van den andereu kant de Mohammedanen

de bergbewoners ontzien, omdat zij zich de laatsteu toegerust denken
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met geheime krachleu, waarmede /-ij anderen schade kiiimen berokkenen.

Met dezelfde vrees leereu zij als persoon gedachte voorwerpen

bezien. Wanneer zij zulke voorwerpen nu tot hun eigen voordeel

kunnen aanwenden, bijvoorbeeld door de geheime kracht beschermend

voor zich te doen optreden, of door van de in het voorwerp ge-
|

dachte zielestof gebruik te maken tot versterking van eigen zielestof
, \

dan noemt men zulke voorwerpen fetisen, en het verschijnsel fetisisme.

Eene versteening van raensch of dier, ofschoon nog steeds als persoon

gedacht, mag dus geen fetis worden genoemd, zoolang de mensch

haar niet aanwendt tot eigen voordeel.

Er is reeds veel geschreven over fetisisme, maar doordat de

meeste schrijvers niet anders konden denken , dan aan hetgeen wij

eene ziel noemen, of aan een geest, die van buiten af het tot fetis

geworden voorwerp kracht gaf, is de ware aard van het fetisisme

niet duidelijk geworden. Zoo, waar Prof. Wilken zegt : '/Het behoeft

nauwelijks te worden gezegd , dat er in het wezen der zaak geen

onderscheid bestaat tusscheu het spiritisme en het fetisisme. Hetgeen

in beide gevallen aangebeden wordt , is de ziel , de geest'/

(Wilken ' I, 118, 114). Wij behoeven na al het voorafgaande niet

meer te betoogen, dat er inderdaad een groot verschil bestaat tusschen

een fetis, waarvan men alleen de groote mate of bijzondere zielestof

zoekt, en het Spiritisme, waarbij een persoonlijk voortlevende ziel,

of een geest wordt //aangebeden//. Een echte fetis wordt minder i

'/aangebeden", dan wel "gevoed" met bloed of ei of rijst, opdat de !

kracht van de daarin huizende zielestof niet zal verminderen , en

daardoor ook de zegen, die er van het voorwerp uitgaat, geringer

zal worden. De fetis, het voorwerp zelf, wordt dan ook als persoon »

toegesproken; zoodra een geest door het voorwerp werkt, is het
f

geen fetis meer, maar een medium.

Wanneer wij niet aan een geest, die afgescheiden van den fetis

leeft, denken, maar aan het tot persoon geworden voorwerp zelf,

is het volkomen waar, wat Prof. Wilken zegt: "Het denkbeeld,

dat alles bezield is, maakt, dat elk voorwerp een fetis kan zijn,

wanneer men slechts op de eene of andere wijze tot de overtuiging

gekomen is, dat de geest, die in het voorwerp woont, een machtig

wezen is, of om welke reden ook met eerbied moet worden behandeld.

Toch zijn de aard van het voorwerp, zijne zonderliugheid of zeld-

zaamheid, en daarmede in verband, zijne kostbaarheid, daarbij geen

onverschillige zaken" (Wilken* I, 114).

Wij zouden willen zeggen, dat juist deze zonderlingheid of zeld-
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zaamheid de voorwaarden zijn, waarop ecu voorwerp tot fctis wordt.

Alle wortels en takken van boomen bijvoorbeeld hebben zielestof,

maar een zonderling in elkaar gegroeid en gedraaid takje moet wel

eene bijzondere zielestof hebbeu, en daarom neemt de natimrmensch

dat takje of worteltje, ten einde "op een of andere wijze^/ voordeel

te trekken van deze buitengewone openbaring van zielestof. Wanneer

de Toradja zoo iets eigenaardigs vindt , steekt hij het bij zich , en

wanneer men hem "vraagt, welk voordeel dat voorwerp hem zal

aanbrengen, dan heet het: //ik weet het niet, maar op een of andere

wijze zal ik er de heilzame wrerking wel van ondervinden.//

Tot beter begrip van het onderwerp moeten wij even een uitstap

maken naar Melanesië. Daar gelooft men in een onzichtbare kracht

ma na genaamd. Codrington (118— 120) verklaart dit woord als

de kracht, die buiten de gewone natuur, en buiten de gewone

capaciteiten van den meusch staat ; een kracht dus , die bijzondere

dingen uitwerkt. Iemand vindt bijv. een steen van vreemden vorm

,

begraaft dien in zijn tuin , en wanneer daarna de aanplant goed

gelukt, heet de steen ma na. Dit is dus geheel in overeenstemming

met hetgeen wij zeiden , dat een bijzondere verschijningsvorm in de

natuur een bijzondere zielestof (bij de Melanesiërs mana) moet

hebben , waarvan kracht uitgaat. Wanneer Codrington echter zegt

,

dat die mana steeds afkomstig is van een of anderen geest, dan

betwijfelen wij de juistheid hiervan ; en dit komt dan ook niet

overeen met hetgeen hij verder zegt : //a man's power, though political

or social in its character, is his mana.// Beneden zullen wij nader

zien, hoe de Indonesiërs fetisen maken van menschen, in wien zij

een groote mate van zielestof onderstellen. Wij weten dan uu ook

,

hoe wij het moeten opvatten , wanneer Codrington zegt : //If a man

has been successful in fighting , it has not been his natural strength

of arm, quickness of eye, or readiness of resource that has won

success; he has certainly got the mana of a spirit or of some

deceased warrior to erapower him, couveyed in a amulet of a stone

round his neck , or a tuft of leaves in his belt, in a tooth hung

upon a finger of his bow hand , or in the forni of words with

which he brings superuatural assistance to his side.//

Bezoarsteenen als fetisen.

Het meest onvervalschte en typische beeld van een fetis vormen

de zoogenaamde bezoarsteenen in den ludischen Archipel , bekend
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ouder den Maleischeu naam van mustika of guliga. Op het

voorbeeld van Prof. Wilkeu uemeu wij hier over de beschrijving,

welke Ruraphius vau deze steeneii geeft (Eumphius, D' Amboiusche

rariteitkaraer , Amsterdam 1741, blz. 291—293): //een steen, glad,

zelden of niet doorschijnende, voortgebracht in plaatsen daar ze de

natuur zelf niet maakt, als in 't vleesch, hersenen, vet, en aan de

beenderen der dieren, in 't zuivere hout en in de vruchten van

sommige planten. Deze steentjes worden bij al de Indianen in vrij

grootere waarde gehouden dan bij onze natie, hoewel ze van geen

bijzondere moijigheit zijn, omdat ze dezelve toeschrijven vele ver-

borgene krachten , die meest in een waangeloof en inbeeldinge

bestaan. In 't gemeen worden hun de krachten toegeschreven van

den dragenden gelukkig te maken, of in den oorlog, of in de koopman-

schap, of in eenig andere hanteering, nadat het dier of plante is

daar ze van genomen zijn, hierom plegen zij dezelve zoo veel bij

malkander te zoeken als ze krijgen konnen en in een gordel om 't

lijf te dragen , zoodanig dat de steenen zoo dicht op het bloote

vleesch liggen , dat ze somtijds met het vel overtrokken en daar in

genezen worden ; dit doen inzonderheit dewelke hun in den oorlog

vast en onquetsbaar willen maakeii. ... De mesticae (lees : mustika's)

in 't gemeen word ook die eigenschap toegeschreven , dat zij bij

niemant gelukkiger zijn dan bij den vinder, of die ze van den

zelven geschonken gekregen heeft, maar bij geen koper: zoo willen

ook de Mooren, dat ze door hunne Papen eerst moeten belezen zijn,

en dan op ieder Vrijdag met eenig goet reukwerk berookt worden."

Uit het door Ruraphius medegedeelde blijkt dus, dat de Indo-

nesiërs den bezoarsteen in zoo nauw mogelijk contact brengen met

het lichaam, opdat de kracht, de zielestof ervan , in het lichaam

moge overgaan. Uit mijn onderzoek in den Archipel naar de denk-

beelden , welke de Indonesiërs koesteren omtrent den bezoarsteen

,

meen ik te mogen besluiten , dat die steenen voor hen de concen-

tratie, de vastlegging zijn van zielestof. Wij hebben vroeger reeds

opgemerkt, dat iedere plant, ieder dier of ieder mensch niet even-

veel zielestof bezit. Dapperheid , voornaamheid zijn bewijzen , dat

eene groote mate van zielestof aanwezig is. En die' zielestof concen-

treert zich dan in een bezoarsteen in het lichaam van plant, dier

of mensch. Een buffel, die een meusch aanvalt, bewijst daarmede

een groote mate van dapperheid, veel zielestof, te bezitten, en de

Indonesiër verwacht dan ook niet anders dan een bezoarsteen in het

lichaam vau zulk een buffel te zullen vinden. De ToradJas schrijven
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zelfs aau sommige menscheu eeu bezoarsteen toe. x\lgemeen is het

geloof iu Midderi-Celebes, dat eeu dapper mensch, al is hij uog

zoo nietig van gestalte, zeer zwaar van gewicht is, en die zwaarte

wordt veroorzaakt door den bezoarsteen (bij de Toradja's k i 1 o w u

geheeten), dien hij iu het lichaam heeft.

Eigenaardig is ook, dat de bezoarsteenen gebruikt worden in

overeenstemming met het voorwerp, waarin zij gevonden zijn. Zoo

worden zij , die in planten en boomen gevonden zijn , ook meestal

gebruikt tot medicijn. De Maleiers gebruiken den steen uit de zoo

geheimzinnige kokosnoot (deze steen zou bestaan uit calcium-carbonaat)

tegen ziekten en booze geesten (Skeat, 195—197). De Maleiers hebbeu

omtrent deze steeuen verder een uitgebreide leer (Skeat, 275), die

vooral duidelijk aau het licht komt bij Makassaren en Boegineezen.

Bij hen zouden deze steenen (u 1 a w u geheeten) , bij menscheu ge-

vonden , aan den bezitter een hoogeu ouderdom geven. Dit is zeer

natuurlijk, aangezien de zielestof, in den steen geconcentreerd, de

zielestof van den bezitter versterkt. De steen in een melatibloem of

koffieboon heeft het vermogen om bloed te stelpen en alle opzwelling

tegen te 'gaan ; de u 1 a w u vau een slaug geeft het vermogen om rijk

te maken, die van eeu muis en duizeudpoot hebben beide de eigen-

schap om dobbelaars steeds hun spel te doen winnen, euz. (Matthes.

Boeg. Wdbk. op ulawu, blz. 890). Al deze eigenschappen der be-

zoarsteenen staan in nauw verband met het geloof, dat men aan

de voorwerpen, waarvan zij afkomstig zijn, hecht, waaruit mede

blijkt, dat de bezoarsteen niet anders is dan de versteeniug, de

vastlegging van de zielestof dier planten of dieren. Wanneer eeu

Tobelorees (Halmahera) een bezoarsteen bezit, waarin hij zich een

geest (djiu) denkt, en hij wordt ziek, dan is dit eeu teeken, dat

de geest van zijn fetis boos is, en dan haast hij zich hem te

offeren. Wanneer de Tobeloreezen ten oorlog gingen, legden zij die

steenen in kokosraspsel of olie, die men daarna at of dronk, of

men legde ze iu tabak, welke daarna gepruimd werd. Dit doet

weer duidelijk zien, op welke wijze men zich de kracht vau den

steen wilde toeëigenen. Bij deze plechtigheid bereidde men een

stapel rijst met eene roode bloem er bovenop, een bamboe met

palmwijn. waar men eene. muskaatnoot bovenin legde, en eene

gekookte kip. Wanneer dit offer aan den fetis was aangeboden, ge-

bruikte de offeraar een en ander, waarbij hij ook de muskaatnoot

moest opeten. De roode bloem Wees op bloed , de warmte van de

muskaatnoot op moed.
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Hel is geheel overbodig het geloof aau bezoarsteeueu bij de ver-

schilleude volken iia te gaau. Overal in de literatuur van den Archipel

vinden wij hiervan voorbeelden, welke allen vrijwel op hetzelfde

neerkomen. Alleen moeten wij er op wijzen, dat een veel voor-

komende wijze om van deze bezoarsteenen nut te trekken deze is,

dat men ze in water afwascht, en dit water drinkt, of er zich mede

wascht, een handelwijze, welke wij bij verschillende gelegenheden

hebben zien toepassen om zielestof aan zichzelf toe te voegen.

Van gelijke waarde als het geloof in bezoarsteenen is dat in

dondersteenen of donderkeileu , de verharde zielestof van den donder

of den bliksem. Bij ieder volk in den Indischen Archipel kan men

deze steeneu vinden. Het onderzoek naar deze steenen heeft niets

nieuws meer opgeleverd , dan hetgeen Prof. Wilken daaromtrent

reeds heeft medegedeeld , en wij kunnen niet beter doen , dan zijn

beknopt en duidelijk verslag aangaande dit geloof over te nemen.

Uit het gebruik, dat meestal van die steenen gemaakt wordt, u.].

om de elementen te bezweren, zien wij weer het nauwe verband

tusschen deze steenen en datgene, waarvan men denkt, dat ze

afkomstig zijn. Prof. Wilken schrijft dan (Wilken ' I, 134—136):

'/De dondersteenen of donderkeileu zijn, gelijk bekend is, voor-

werpen , meestal wapenen , van steen vervaardigd , afkomstig uit

den tijd toen het gebruik van het ijzer nog onbekend was. Eigenlijk

dus kunstproducten, waren zij voorheen in de algemeene opvatting

dit echter niet. Toen men namelijk omtrent de herkomst van deze

voorwerpen nog niets wist, beschouwde men ze als de voort-

brengselen van het atmospherisch vuur, en bestempelde ze dus met

de evengenoemde benamingen van dondersteenen en donderkeileji.

Bij de volkeu van den Indischen Archipel bestaat nog steeds deze

voorstelling. De voorwerpen , bijlen , beitels , wiggen , enz. , die hier

en daar gevonden zijn als overblijfselen van eene vroegere steen-

periode, heeten dan ook donder- of bliksemsteenen , watu ing

kilat (bliksemsteen), gelijk bij de Alfoeren van de Minahassa , of

algemeener donder- of bliksemtanden
,
gigi guntur (bliksemtaud)

in het Maleisch , h u n t u g ë 1 a p (bliksemtand) in het Javaansch

,

sait ni porhas (slagtand van den bliksem) in het Bataksch, isi

g u t u in het Boegineesch , en gigi gunturu (beide : dondertand)

in het Makassaarsch. Rumphius van deze dondersteenen sprekende

zegt: zij zijn van verschelde gedaanten en koleur, doch zoo veel ik

aangemerkt en ook van andere ooggetuigen verstaan heb
,
plegen

ze alle de gedaaute van een slaande of quetsend instrument te
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hebben, als van een hamer, bijl, beitel, pijl, gutse etc Hun
naam in 't Maleisch is gighi goutur (lees : gigi guutur), dat is dontler-

tand , want de Indianen gelooven , dat de donder een grooten kop

heeft als een stier, en dat de dondersteenen zijn de tanden , dewelke

hij uitspuuwt, als hij vergrarat is, zijnde het donderen volgeus huu

vermoeden anders niet dan het brullen van dien stier//. Ook op de

Philippijnen bestaat deze voorstelling. Zoo houden de Mauobo's den

donder //für die Sprache des Blitzes, den sie in der Gestalt eines

abentheuerlicheu Thieres verehren ; wenu der Blitz auf die Erde

niederfahrt und in die Baume einschlagt, so soll das Thier uach

ihrer Meinung mitunter einen seiner Zahue darin steckeu lassen.

Es sind alte , einer frühereu Periode angehorige Steinbeile , die in

ihrer Gestalt mauchen der in unsern europaischen Pfahlbauten ge-

fuudeneu ahnlich sehen , uud die mituuter von ihnen in Baumen

oder in der Erde steekend entdeckt werden.// Deze steenen worden,

als met bovennatuurlijke macht begaafd , door den inlander met

bijgeloovigen eerbied beschouwd, en als fetisen aangewend tot be-

scherming van personen en gemeenschappen. Rumphius wees reeds

daarop : //Het grootste gebruik waarom zij bij alle Indianen zoo hoog

geacht worden, is tot het cabbal (lees: këbal), dat is, zich

vast en onkwetsbaar maaken, stout en moedig in den oorlog te zijn.//

Nog heden ten dage worden de dondersteenen bij de bewoners van

de Ambonsche eilanden tot dit doel aangewend. Bij de bewoners

van Noord-Celebes dienen zij als voorbehoedmiddel tegen het

inslaan van den bliksem. Wij vinden ook vermeld, dat zij wel eens

aangewend worden om bij droogte regen te verwekken. Daartoe

omwikkelt men den steen met zekere bladeren , en legt hem in een

pot met water, dien men des nachts op het erf plaatst. Ook bij

de Niassers worden de dondersteenen gebruikt om de wolken te

bezweren.//

Steenen als fetisen.

Steenen in het algemeen beschouwt de Indonesiër met een

eenigszins ander oog, dan de organische natuur. Tegenover planten,

dieren, menschen, die allen vergankelijk zijn, stelt hij steenen als

iets onvergankelijks , onsterfelijks. Planten en dieren kan hij dooden,

maar aan steeuen vermag hij niets te doen. Hij breekt ze, maar ze

verwelken of verrotten niet. Toen wij boven spraken over de ziel

van voorwerpen, hebben wij ook nagegaan, hoe dikwijls de natuur-
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mensch zich voorstelt, dat meusch of dier iii steen verandert. Hier-

door ziju die menscheii eu diereu eeuwig geworden. Lichaam en

zielestof ziju versteend. Vandaar dat men dergelijke steenen met

ontzag beschouwt, maar als fetiseu worden ze zelden gebruikt.

De Indonesiër hecht ontzaggelijk veel waarde aan de beenderen

van een overledene, zooals wij in het tweede deel zullen zien. Die

beenderen zijn het minst vergankelijke van het vergankelijke lichaam, en

daarom hecht men er zooveel waarde aan. Wat nu de beenderen

voor het menschelijk lichaam ziju, zijn de steenen en rotsen voor

de aarde. Die steenen zijn het onvergankelijke der aarde, en daarom

zien de Indonesiërs een Europeaan, die zonder noodzaak (in hun oog)

op het gebeente van zijn land hamert, steeds met wantrouwen aan.

Ieder natuuronderzoeker of mijningenieur heeft over dat wantrouwen

te klagen. Toen bijvoorbeeld op Nieuw-Guinea bij het aanleggen

van eenen weg eenige rotsen vernield moesten worden , dachten de

Papoea's dat tengevolge daarvan eene varkenspest in het land zou

komen (Berichte Rhein. Miss. Ges. 1904, 422).

Toen wij over de zielestof van voorwerpen spraken , hebben wij

gezien, hoe de Indonesiër meermalen de zeer harde zielestof van steen

op iets anders tracht over te brengen (vooral bij de rijst). Maar de

zielestof van alle steenen is niet gelijk. Wanneer wij afzien van de

versteeningen van menschen, enz., erkent de natuurmensch in sommige

steenen eene bijzondere mate van zielestof en dus van kracht, en

deze steenen tracht hij dan meester te worden om er als fetis van

te profiteeren. Welke steenen nu bijzonder van zielestof, kracht, zijn

voorzien , komt de natuurmensch langs verschillende wegen te weten.

Nu eens wordt hem zulk een steen in den droom aangewezen; dan

weer meent hij iets bijzonders te moeten zien in een steen, dien

hij te voren nimmer op die plaats had gezien ; ook heeft hij wel

eens in steenen van zekeren vorm en kleur iets bijzonders leeren

zien. Een ongeluk of een groot geluk wijt hij aan een steen , die

dichtbij de plek lag, waar het ongeluk of het geluk gebeurde, en

aanstonds neemt hij dien mede naar huis , of verzorgt hem op de

plek , waar hij hem heeft gevonden. Bij de voorbeelden , welke wij

zullen aanhalen omtrent het geloof in steenen als fetisen, zullen wij

weer gelegenheid te over hebben om op te merken , hoe spoedig

het geloof in een onpersoonlijke zielestof-macht van den steen zich

ontwikkelt tot het geloof in een persoonlijken geest, welke in den

steen woont, of daaraan verbonden is.

Het meest komen steenen als fetisen voor in het Oostelijk deel van
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den Archipel , en hiervan noemen wij in de eerste plaats het eiland

Timor. Hier zijn n.1. de woningen van geesten steeueu , voho
ma tam geheeten , d.i. oog van de voho of offerplaats. Deze steenen

hebben gewoonlijk een bijzonderen vorm, b.v. zuiver 'rond, eivor- I

mig of cjliudrisch ; soms lijken zij wel wat op een mensch, een

dier of eenig voorwerp. Hun grootte is zeer verschillend. Deze steenen

worden gevonden, en wanneer de vinder dan droomt, dat diesteen

zijn vriend is, dan huist in dien steen een geest, die met den vinder een

verbond van vriendschap sluit, üe geest of de steen doet dan meestal

een verzoek ; vraagt het om een of ander dier , dan beteekent dit

,

dat hij om een meuschenoffer vraagt. Is de vinder niet in staat

dit te geven, dan roept hij den toovenaar, die het gesloten verbond

met den geest vernietigt. Vraagt de geest in den steen om betel ol'

areca, dan is hij ook met een dierenoffer tevreden. Soms gaat de

droom aan het vinden van den steen vooraf; soms ook vindt iemand

zulk een steen onverwacht in zijn betelzak. Het eerste werk is nu

om aan den steen een offer te brengen en hem op eene geschikte

plaats te leggen. Daartoe wordt een steenhoop opgericht, de voho,

waar de fetis bovenop wordt gelegd, of, als hij klein is, verbergt

men hem onder een van de grootere steenen. De naaste omtrek van

een voho is heilig; men mag er bijv. geen hout kappen. Zulk een

fetis of voho ma tam waakt voor het welzijn van den vinder, diens

familieleden en hunne afstammelingen. Komt men eene hem gedane

belofte niet na , of wekt men op andere wijze zijn toorn op, dan wreekt

hij zich met ziekte of dood, met misgewas, kinderloosheid en derg.

Behalve familiefetissen heeft men ook rijks-voho's, die door de eerste

bewoners zijn opgericht , en die dus dateeren van de eerste stichting van

het rijk. Deze voho's zijn dus rijksornamenten geworden. Wanneer aan

deze voho's wordt geofferd, moeten afstammelingen van de oorspronkelijke

bewoners er bij tegenwoordig zijn om rijst te strooien (Grijzen, 75—77).

Ook midden in het rijstveld heeft men in Beloe op Timor een steen,

de taro uman, die de ziel van de rijst vertegenwoordigt. Voor het

uitzaaien wordt aan dien steen een varken of een kip geofferd ; soms

strooit men er alleen rijst op, en slaat er een ei op stuk. In het

voorbijgaan merk ik weder op, dat dit geen offers zijn in den

gewonen zin des woords aan een geest , maar het bloed , het ei en

de rijst moeten dienen om de zielestof van den steen te voeden, te

versterken. Het is duidelijk, dat al deze steenen persoon geworden

voorwerpen zijn, door bijzondere zielestof, en omdat het steenen zijn,

zijn ze onvergankelijk. Ook de saudelhout-boomen , van zooveel
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stoffelijk belang voor deu Timorees hebben een t aro umau, die

ai hu sar //uavel van het hout/' genoemd wordt. Bij het kappen

van sandelhout wordt aan de ai hu sar geofferd (hij wordt krachtig

gemaakt); laat men dit na, dan krijgt men wel hout, maar hout,

waarin slechts weinig verkoopbare kern zit (Grijzen, 98, 99, 104).

Toen in 1897 op het eiland Hahnahera eene sterke beweging

ontstond naar het Christendom toe, leverden de doopcaudidateu alle

voorM'erpen in , welke hun heilig waren geweest , toen ze heidenen

waren. //Men treft daaronder de zonderlingste dingen aan//, schrijft

zendeling Van Baarda, //o. a. eergisteren een grooten keisteen. De

vereerder daarvan was eens aan het visschen met een lijn , dacht,

dat hij een visch beet had , maar haalde dien keisteen op. Die kon

niet aan zijn angel hebben gebeten, tenzij er een geest in zat. De

steen werd netjes bewaard , en daarna als doktersgeest vereerd ; een

mooi rond tafeltje werd er bij gemaakt om de offers op te zetten//

(Ber. Utr. Zend. Ver. 1899, blz. 192). Gedurende mijn verblijf op

Halmahera had ik gelegenheid verschillende voorbeelden van deze

steen vereering te zien. Zoo in hel dorp Gamsoengi aan deu oever

van het Meer van Galela; daar was de fetis eeu groote rolsteen

,

waarin eeu rond gat. De steen was op eene stelling geplaatst, en

een dakje was er over heeu gemaakt. Te Baratako in het Loda'sche

is een stuk steen , dat min of meer de gedaante heeft van eene

schildpad; één poot van het dier ontbreekt; men beweert, dat de

Engelschen dien er af hebben geschoten. Waait de Noordenwind,

dan staat de kop er van naar het Noorden, bij Zuidenwind naar

het Zuideu. Deze steen is de beschermgeest van het dorp, en men

brengt er geregeld offers. In de Kaoe-baai ligt een eilandje Ron ;

dicht in de nabijheid er van vindt men een steen, die de gedaante

vertoont van een dier. Uit dezen steen zou het Sangadji-(hoofden-)

geslacht van Kaoe zijn ontstaan. Men gaat daar offers brengeu

;

wanneer men het eiland voorbijvaart, moet men ook de noodige

voorzorgsmaatregelen nemen.

Bij de Toradjas van Midden-Celebes heb ik weinig bemerkt van

eene vereering van steenen als fetisen. Het eenige maar sprekende

voorbeeld er van is het volgende : Toen volgens de legende de

Toradja's, die destijds nog vereenigd om het Posso-meer woonden,

uit elkander zouden gaan
,

plantten de zeven voorvaders van elk

der hoofdstammen ieder een steen. Deze steenen, die echter niet

voltallig meer zijn, dragen geheel het kenmerk van fetisen. In

tijden van schaarschte smeert men ze in met kippeubloed , terwijl
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men er rijst en kralen overheen strooit om zich eenen goeden oogst

te verzekeren.

Een steen met dergelijke strekking vinden wij ook in de Minahassa,

in den omtrek van het Sopoetan-gebergte. Hij draagt den naam van

Watu Pinëwetengan , woordelijk: /'steen, waar verdeeld is// , of //waar

de verdeeling heeft plaats gehad'/. Bij dezen steen zouden de ver-

schillende stammen van de Minahassa zijn te zamen gekomen om
het land te verdeelen. Bij die gelegenheid zou ook een mensch zijn

geslacht. Of de steen ook zegen aanbrengende kracht voor het land

heeft gehad, schijnt thans niet meer bekend te zijn (Riedel*^;

Schwartz •').

Algemeener schijnen de steenfetisen bij de Dajaks van Sermoak

voor te komen. Daar wijzen de geesten in den droom heilige steenen

aan; het kokoswater, waarin deze van zielestof vervulde steenen
{

worden gewasschen, is een krachtig geneesmiddel (Chalmers in Ling
'

Eoth I, 231). //In an interior Lundu house at one end were collected

the relies of the tribe. These consisted of several round-looking

stones, two deers' head , and other inferior trumpery. The stones

turn black if the tribe is to be beaten in war, and red if to be

victorious ; auy one touching them would be sure to die ; if lost

,

the tribe would be ruined// (Keppel in Ling E,oth I, 232).

Bij de Minangkahauers in de Padangsche Bovenlanden heeft men

ook geluidgevende steenen ; deze zegt men de woonplaats te zijn

van een geest of een u r a n g w a 1 i , een vertrouwde of vriend

Gods. '/Zoo vindt men bij Kota Gadang de zoogenaamde batuba^
kutjiëng, een steen, waaraan men den vorm van een kat kan

onderkennen. Ook deze steen is met bovennatuurlijke macht toe-

gerust , kan o. a. regen schenken (men denke aan de groote rol

,

welke de kat speelt bij het regenmaken), waarom men hem wel

eens met kippenbloed besmeert, en onder het prevelen van een

tooverformule wrijft en bewierookt// (Van der Toorn ', 94).

Bij ieder Niassisch dorp (althans aan de Oostkust) is een steen

opgericht, zooals het thans heet, opdat alle dorpsgenooten één van

zin zouden zijn. Bij de oprichting er van werd geofferd , en de

priester sprak hem toe, waarna hij den steen een weinig ronddraaide,

zeggende, dat aldus ook ieders hals zou worden omgedraaid , die de

aangenomen zeden en gewoonten niet wilde volgen. Had er echt-

breuk of diefstal in het dorp plaats gehad , dan werd bij den steen

geofferd. Wanneer iemand over den steen heen trad, zou de kracht

uit zijne beenen verdwijnen. Zulke steenen werden fondrako
14



210

genoemd. Hiermede vergelijke men, wat beneden gezegd zal worden

over den //Batakschen pangulubalang//.

Wijzen wij dit fetis-geloof nog even aan in Melanesië. Van sommige

steenen beweert men, dat ze de verblijfplaatsen zijn van zielen. Op

de Banks-eilanden hebben de heilige steenen meer het karakter van

fetisen. Wanneer men aan die steenen offert, zal men veel krijgen

van datgene, wat de steen heet voor te stellen : yams, cassave, bananen,

varkens , enz. De geesten, aan die steenen verbonden , hebbeu geen

naam (dit is natuurlijk : men stelt zich die steenen eenvoudig voor

als de geconcentreerde, persoon geworden, zielestof van yams, cassave,

enz.). Alleen zij , die er verstand van hebbeu , kunnen aan die steenen

offeren. De geesten der steenen wreken zich over iedere beleediging;

bij sommigen is het gevaarlijk zijne schaduw er op te laten vallen.

Allerlei offeranden worden aan deze steenen gebracht om op eene

of andere wijze hulp te verkrijgen. Sommige steenen zouden geesten

zijn, die in steen zijn veranderd; andere waren natuurlijke steenen,

waarmede zich echter later een geest in verbinding heeft gesteld.

Kleinere steenen worden meegenomen, en begraven in de tuinen om

den groei van het geplante te bevorderen. Andere steenen worden

gebruikt om zonneschijn te maken. Andere worden als wakers in huis

gebracht. Ook zijn er , welke men onder zijn hoofdkussen legt , en

wanneer men dan van iemand droomt, is dit een teeken, dat hij

moet sterven. Vele steenen worden niet anders gebruikt, dan als

amuletten, om aan vijanden hunne kracht te ontnemen, zichzelf een

sterken arm te geven, om kinderen te krijgen, enz., in één woord :

om zich zelven meer zielestof toe te voegen (Codrington, 183— 185).

Wij zouden van dit onderwerp kunnen afstappen , wanneer wij

niet nog op één verschijnsel bij deze steenfetisen moesten wijzen,

een verschijnsel, waaruit het als organische wezens gedachte bij deze

steenen duidelijk spreekt. Wij bedoelen de als batu bëranak

//kinderen voortbrengende steenen " in den Archipel bekende fetisen.

Deze steenen ontleenen hunne kracht aan het vermeende feit, dat
j

kleinere steenen uit hen zijn voortgekomen.

Zoo worden deze steenen, batu barana*, van de Minanghahauei's

vermeld. In het landschap Todjo in Midden-Celebes vindt men eeji

steen , waar in de rondte enkele kleinere steenen om heen liggen, en

waarvan men stellig gelooft, dat ze door den grooten steen zijn

voortgebracht. Ook in het landschap Saoesoe worden dergelijke steenen

bewaard. Zij worden voornamelijk gebruikt als fetis voor een gelukkig

huwelijk of om kinderen te krijgen.
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Ook in het Kailische vindt men aan den bovenloop der Banawa-

rivier een steen met kleinere steeneu er om heen, waarvan men

vertelt, dat zij uit den grooteren steen zijn voortgekomen. Vroeger

zouden die kleinere steenen de gedaante hebben gehad *van kanonnen,

mensohen en krokodillen. Wanneer men de toekomst wilde weten

,

legde men een dier steenen in het water: dreef hij, dan was dit

een goed teeken ; zonk hij , dan was de voorspelling slecht.

Andere voorwerpen als fetisen.

Prof. Wilken merkte reeds op , dat ieder voorwerp onder zekere

omstandigheden fetis kan worden. Uit de talrijke voorbeelden, welke

wij hiervan hebben verzameld , kunnen wij slechts enkele ter ken-

schetsing mededeelen.

Van Halmahera is typisch wat de zendeling Van Dijken in een

zijner berichten mededeelt: een man droomt 's nachts, dat er iets

gewichtigs zal gebeureji. 's Morgens buiten komende, ziet hij een

kippenei op een der graven liggen, en dadelijk is hij overtuigd,

dat hij in dit ei de vervulling van zijnen droom heeft te zien. Hij

neemt het voorzichtig mede
,

plaatst het in een keurig versierd

mandje, en geeft een feest voor zijn fetis (Ber. Utr. Zend. Ver. 1880).

Op Boeroe heet een fetis emkéhal. //Vindt iemand eenig voor-

werp, een armring, eeii lendengordel of iets dergelijks op eene wijze,

die hem merkwaardig voorkomt, dan is hij zeker, dat zich daarin

een geest bevindt. Deze fetis of emkéhal heeft hij dan zorgvuldig

te bewaren, opdat hem geen ziekte of ander onheil treffe. De geest,

die zich in dit voorwerp bevindt, geeft den vinder des nachts in

den droom de wijze te kennen, waarop hij hem dienen moet, en

indien hij zich haast diens wil en weuschen na te komen, zal hij hem

allerlei geluk aanbrengen, doch in het tegenovergestelde geval niets

dan rampspoed'/ (Hendriks, i. v. emkéhal, 37).

Bij de Karo-bataks heeten de fetisen zeer eigenaardig p ë ti d a p atan ,

//het gevondene//; zij worden namelijk //gevonden//; bijv. steentjes,

stukjes rotan, vruchten, enz., die hetzij om hun voorkomen, hetzij

om de eigenaardige omstandigheden, waaronder zij worden gevonden,

het oog en de verbeelding op bijzondere wijze treffen. Om deze

fetisen op gelijke sterkte te houden , worden ze op gezette tijden met

limoensap gewasschen (Westenberg, 242—243). — //Ein sehr wichtiges

Schützmittel gegen alle mciglichen Fiille ist bei den Niassern das

sogenannte Hazima (Ar. 'azjïmat), Amulett. Verschiedene Gegenstande
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werden zu Hazimas verwendet, z. B. Blei, Steiiie, Tropfstein,

Zahne , versteinerte Früchte, und was sich sonst absonderliches findet

,

wie Puppen, Köpfe, Griffe von alten Regeuschirmen , Stöckeu u. s. w.

Zu diesen nutzlosen Dingen wird von den Priestern oder anderu

Leuten eine Legende geschaffen. Das eine Haziraa ist vom Himmel

gefallen, das andere war früher ein Schlangenkopf , ein drittes ist

zusammengeballter Wirhelwind u. s. w.// (Kramer, 192). Ook de afgoden

der Niassers, die overigens media zijn om zich door hen in ver-

binding te stellen met de geesten der afgestorvenen, dragen soms

het karakter van fetisen. Zoo worden zij met ei en bloed besmeerd

,

ongetwijfeld om hun leven te versterken ; als aandeel in de offers

krijgen zij de haren der varkens en de vederen der kippen (Lett

II, 15). Boven hebben wij reeds de beteekenis van haar nagegaan

en gezien , hoe de toevoeging daarvan aan schepsel of voorwerp

dikwijls dient om er zielestof aan toe te voegen.

Een fetis op Madagascar is van uiterst eenvoudig samenstel. //Het

bestaat uit elk voorwerp , dat men maar wil , een ei , een blok hout

of ijzer, wat ook, omwikkeld met een stuk katoen, en aan beide

zijden versierd met afhangende linten. Dit geheel wordt zoo schrijde-

lings op een stok bevestigd , zoodat het er uitziet als een versierde

vogelkruk.// Zulk een fetis bezit dan eene wonderdadige kracht, die

zoowel goed als kwaad kan doen. Deze fetisen schijnen soms het

karakter aan te nemen van mediums. //Ook offert men ossen, hanen,

tot zelfs edelgesteenten , om hen uit te noodigen tot het geven van

antwoord op de vele vragen, die hun gedaan werden, en van goede

raadgevingen, die hen werden afgesmeekt. Dikwijls geven zij die

ook, als men de overlevering wil gelooven, en op dezelfde wijze

als onder de Grieken het orakel van Delphi ; vonden deze dikwijls

baat daarbij , met de Hova's is dat niet minder het geval ten op-

zichte van hun sampy, en menigeen heeft aan een trouwe sampy

zijn geluk en leven te danken// (Hora Adema, 612).

Amuletten.

Een geheele reeks van fetisen worden gebruikt als amuletten. Dit

is toch het algemeene kenmerk van een fetis . dat men er eenig nut

van heeft. Overal in den Archipel dragen de menschen zulke amu-

letten bij zich, als collier om den hals, of als een gordel om den

buik, of wel over de borst, over één schouder. Dikwijls ook draagt

men ze bij zich in den betelzak. Onderzoekt men deze amuletten

,
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dau ziet nieii, dat ze doorgaans bestaan uit steentjes, eigenaardig

gegroeide takjes en worteltjes, tanden van dieren cu menschen, alle

zoodanige voorwerpen , welke door hun hardheid of eigenaardigheid

in verband met bijzondere omstandigheden het vermoeden wettigen

,

dat daarin bijzondere zielestof, en daardoor bijzondere kracht, schuilt.

Voor de Javanen heeft de Heer J. Kriebel eene monografie over

de amuletten geschreven in : //Amulettes Javanaises// (Tijd. Bat. Gen.

deel 40 , afl. 5 en 6).

Het behoeft wel niet veel betoog, dat vooral amuletten om in

den oorlog sterk en onkwetsbaar te zijn een groote rol spelen in

het leven van den natuurmensch. Bij de Toradja''s bestaan die soort

amuletten uit getakte schelpen, welke aan een koord te zameu zijn

geregen, welke amuletten door de voorvechters worden gedragen om

sterk te zijn. Na afloop van een krijgstocht wordt dit snoer gevoed

met stukjes van den veroverden menschenscalp.

Bij de Beloeneezen op Timor is deze amulet de kakaluk, een

zak, waarin zich steenen en stukken boomwortel van bijzonderen

vorm bevinden. Deze worden ook in droomen aangewezen. Deze

kakaluk wordt op een klein zoldertje bij de nok van het dak

bewaard. Onder deze steenen maakt men weer onderscheid tusscheu

die, welke uit den ouden tijd stammen en die, welke van jongeren

datum zijn; eerstgenoemde zijn natuurlijk veel machtiger. Men heeft

ook r ij k s-k a k a 1 u k , oorlogstalismans , welke bestaan hebben van

de stichting van het rijk af. De bezitter of bewaarder van een

kakaluk moet een of twee malen daags bij wijze , van ofFer rijst

strooien. Aan de kakaluk van ouderen datum brengt men ook

oft'ers, wanneer zij als de oorzaak van rampen of onheilen worden

beschouwd of aangewezen. Hier zien wij dus weer duidelijk, hoe

uit de oorspronkelijk animistische beschouwing van een fetis een

spiritistische is ontstaan. Deze kakaluk draagt men in den oorlog

bij zich , en deze zal den drager beveiligen tegen de kogels en de

lansen van den vijand. De voorvechter heeft bovendien nog een

erfstuk , een sabel of lans bij zich , waardoor hij onkwetsbaar is , en

nooit in de handen van den vijand kan vallen. Rust men ergens,

dan wordt de kakaluk aan een stok opgehangen, terwijl men aan

den voet van den stok steenen legt. Vóórdat de krijgsman gaat

eten , strooit hij ten behoeve van zijn kakaluk eerst rijst op den

steen aan den voet van genoemden stok (Grijzen, 80,82,115,116).

De bewoners van Halmahera droegen als krijgsamulet een kruikje

met gewijde olie om den hals, ten einde zich onkwetsbaar te maken.
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Bij eukele Dajak-stamraeu viudeu wij dit kruikje terug; bij beu is

dikwijls door de olie nog eeu weinig fijngewreven bezoarsteeu gemengd.

Bij andere Dajak-stammeu, zooals bij de Dajaks van Landak en Tajan

en bij de Oio Ngadjoe heeft de oorlogsamulet meer overeenkomst

met die der Toradja's. Hij bestaat hoofdzakelijk uit tanden van ver-

scheurende dieren, die als dapper makende middelen aan den buik-

band worden gedragen. Bij eerstgenoemde Dajaks mag men, uit eerbied

voor den amulet (waarschijnlijk om hem niet krachteloos te maken),

geen hertenvleesch, trassi en andere dingen, die den geest onaangenaam

zouden zijn, in huis eten (Schadee, 541; Hardeland -, 349, n" 16).

Matakau.

Een andere groep van amuletten of voorbehoedmiddelen zijn die,

welke in vruchtboomen worden gehangen, ten einde deze te beveiligen

tegen diefstal. De opgehangen middelen toch zullen, overeenkomstig

hunnen aard , den dief schade berokkenen ; brandnetels en jeukver-

wekkende dingen zullen den dief dienovereenkomstig jeukende wonden

bezorgen. Wat evenwel deze middelen tot fetiseu stempelt is , dat

ze als personen handelen , den dief benadeelen , maar den eigenaar

der aldus beschermde vruchtboomen geen leed berokkenen. Deze

middelen zijn in den Indischen Archipel algemeen bekend onder den

naam van matakau, dat //rood oog'/ beteekent, en in zin geheel

overeenkomt met ons ""'t booze oog". ^ Meermalen zijn deze voor-

behoedmiddelen diereuliguren , welk door de macht , die zij uitoefenen

,

fetisen zijn. Bij het totale gemis van politietoezicht onder natuur-

volken is de matakau een middel, dat doorgaans krachtiger werkt

dan het beste politiewezen.

Er is geen volk in den Indischen Archipel, dat de matakau
niet kent. Het gebruik, dat men van deze beschermende fetisen

maakt, is zóó algemeen, dat wij ons slechts tot enkele voorbeelden

behoeven te bepalen. Bij de GaleVareezen op Halmahera bestaat het

toestel meestal uit stokken en bladeren, en velen steken er speren

1 De Heer G. W. W. C. Baron van Hoëvell merkt hierbij op: „Matakau

beteekent speciaal in de Ambonsclie dialecten „rood oog"; doch het is wat

apodictiscii dit met ons „booze oog" gelijk te stellen. Deze beschermende

fetisen ontleenen hun naam aan de oogen der dierfiguren , die er voor gebruikt

worden en die meestal bestaan uit pitten van abrus precatorius (bidji saga).

Zie de afbeeldingen door Dr. Martin gegeven, Tafel VUI, 9 en 10, in zijn

Eeisen in den Molukken".
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iu , of hangen er een zwareu houten hamer aan ; //op een bepaalden

dag — iu geval van diefstal , wanneer de dief nog niet heimelijk

het gestolene heeft teruggebracht — spietst dan de toovenaar iu dat

toestel, of vernielt het gewelddadig met deu hamer, terwijl men

gelooft, dat alsdan tevens de ziel of schaduw van den schuldige

getroffen wordt, ten gevolge waarvan deze kort daarop moet sterven//

(Van Baarda ^ i. v. matakau, 256). Ook hangt men dikwijls in huis

of tuiu een krokodillenfiguur op als beschermende fetis.

Op Boeroe hangt men een of auder voorwerp van bamboe of

sagoebladstelen in de vruchtboomen ; vorm en gedaante geven aan,

welke ramp men zich door het stelen der vruchten op den hals zal

halen: gezwollen buik, de beet van een slang, door een krokodil

opgegeten, enz. (Hendriks i. v. kenwaket, 59).

Van de MoluJcken vindt men tal van voorbeelden opgegeven in het

bekende werk over //de sluik- en kroesharige rassen// van D"" Riedel.

In sommige streken van de Minahassa begraaft men een belezen

ei bij den aanplant ; dit zal den dief steenpuisten bezorgen ; een

djagoeng-klos zonder pitten, welke men met sirihspeeksel bespuwd

en daarna in den boom opgehangen heeft, zal voor den dief tande-

loosheid ten gevolge hebben ; een Üesch met water en dracaena-bladeren

gevuld , veroorzaakt booze zweren ; enz.

Bij de Turadjas zijn de beschermmiddelen veelal van sympathe-

tischen aard , evenals bij de meeste Dajak-stammen. Van de Longkipoet-

dajaks aan de Baram-rivier vinden wij nog het eigenaardige middel

om een steen in de vruchtboomen te hangen, hetgeen deu dief een

steen in de blaas zal bezorgen. Wanneer een vriend van den eigenaar

evenwel een brandende houtspaan bij den steen houdt, kan de dief

zonder eenig gevaar van de vruchten nemen (Kükenthal, 270). Mid-

delen om de werking vau den beschermendeu fetis te ueutraliseeren

vindt men ook bij vele volken ; wij kunnen hierbij echter niet

stilstaan.

Wij vermelden hier nog alleen , wat de heer Van Dissel schrijft

van de matakau bij de Papoea s van Zuid Nieuw-Guinea. Hij zou

de kèra kèra of matakau een stoff'elijken persoousvertegen-

woordiger willen noemen. Gewoonlijk bestaat hij uit een paar in

den grond gestoken stokken , waaraan bladereu , een stuk doek of

een lapje gebonden zijn, ook wel een schelp of een stuk boombast,

waarop in ruwe trekken met kalk een mannetje is geteekend. Vrucht-

boomen tegen dieren beveiligen , wegen afsluiten , en derg. geschiedt

steeds, doordat de eigenaar zijn kèra kèra daar plaatst, en geen
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Papoea zal tegen dit teeken iu haudeleu , waut ziekte eu dood zuUeu

hem dau bezoeken (Van Dissel ^).

Bataksche pangulubalang en tooverstaven.

Fetisen worden niet alleen gevonden, zij worden ook gemaakt,
eu uit de wijze van maken blijkt weder den aard der fetiseu. Het is er

toch hoofdzakelijk om te doen, het tot fetis te maken voorwerp van

zielestof te voorzien , door er een of ander van het menschelijk lichaam

afkomstig aan toe te voegen. Als sprekend voorbeeld van deze soort

fetiseu noemen wij de pangulubalang der Bataks. Bij de

Karo-bataks zijn dit ruw uit steen gehouwen beelden, die soms een

menschen-figuur vertoonen , meest echter slechts een hoofd, als het

voornaamste deel van den mensch. Het ondereinde dier beelden loopt

min of meer spits uit , zoodat het in den grond kan worden gestoken.

Het waren voornamelijk priesters bij de Timor- en Toba-bataks , die

zich op het vervaardigen er van toelegden. Hiertoe had men een

lijk noodig, en wel het lijk van in het kraambed gestorven vrouwen,

of zeer jong gestorven kinderen; ook wel het lijk van eeu, die een

gewelddadigen dood was gestorven , vooral van een gesneuvelde.

Meermalen werd een moord begaan om een pangulubalang te

maken. Bij de Toba-bataks nam men hiertoe weleens een jongen,

die in den grond werd gegraven , en dien men door honger en dorst

de belofte afperste om voor de veiligheid van de menscheu te

waken. Zoodra het slachtoffer de belofte had geuit, goot men hem

gesmolten lood in de keel, opdat hij de belofte niet zon kunnen

herroepen. Uit de mededeeliugen van den heer Westenberg weten

wij , dat dit een excesse is uit lateren tijd.

Van de oogeu , de lippen , de neus , het geslachtsdeel enz. van

het slachtoffer maakte men een brij , welke in verscheidene in het

beeld geboorde gaatjes werd gestopt. De bedoeling van een en ander

is duidelijk. Bij een plotseling gestorven mensch denkt men, dat

de zielestof aan het lichaam is gebleven, zij is nog niet verbruikt

door ouderdom, of weggenomen door een geest of eene ziel, waar-

door die mensch aan eene ziekte is overleden. De deelen van zulk

een lijk zijn levenskrachtig, en deze deelen brengt men over op het

beeld ; m.a,w. men maakt van het beeld een menschelijk wezen door

er zielestof aan toe te voegen.

De ziel van den verslagene heeft dus niets met dit beeld te

maken ; die ziel gaat zijn eigen weg. Daar de gezindheid van den
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meusch iu nauw verbaufl gebracht kau worden met die zielestof, is

het zeer goed verklaarbaar, dat men het slachtoffer eerst iu de ge-

zindheid brengt zijne kwellers te helpen. Het vreemde van een met

menschelijke zielestof geladen stuk steen of hout is, dan weer vol-

doende om aan het beeld bovennatuurlijke kracht toe te kennen.

Een paugul u bal ang dient in de eerste plaats om te waar-

schuwen bij oorlogsgevaar. Dreigt van buiten een vijand met krijg

en een overval, dan is het de plicht van den pangulubalang
daarvan keunis te geven door nachtelijk geschreeuw, door slaan op

een gong, door kloppen op de karebangan (deur van de om-

heining, die het dorp omringt). Soms brengt men ook wel offers

aan deze fetisen , wanneer bijv. de te veld staande oogst veel van

de muizen te lijdeu heeft, of de kokosnoten door kevers worden

opgegeteu.

De pangulubalang bevindt zich meestal op eenigCTi afstand

van het dorp in een boschje van sierplanten. Eens iu het jaar of

óm de twee jaren wordt hun te eten gegeven , en wel een bruine

hond en een bruin hoen (hond en haau zijn dappere dieren). Ook

iu geval van dreigenden oorlog brengt men hun offers om hen tot

grootere oplettendheid te bewegen. ^

Met één zelfde pap worden verscheidene beelden gereed gemaakt,

en dit kau ook zeer goed, nu wij weten, dat dit gebruik niets te

maken heeft met de persoonlijke na den dood voortlevende ziel

,

maar" met de onpersoonlijke zielestof. De Heer Westenberg, die bij

zijne mededeelingeu steeds aan de begu '/de voortlevende ziel"

heeft gedacht (evenals Prof. Wilken), kau zich dit dan ook niet

verklaren. //Of dit komt, zegt hij, doordat de goeroes in het be-

lang hunner broodwinning zoo nauw niet zien, en dus deze kwestie

steeds onaangeroerd hebben gelaten, of wel doordieu de begoe

van den doode wordt beschouwd niet in een der voorwerpen zijn

intrek te hebbeu genomeu, maar de verspreide overblijfselen van

zijn lichaam om beurten te bezoeken, ziedaar eene vraag, waarop

ik geen antwoord durf geven.//

1 Behalve deze dorpsbeschermers hebben de Toba-bataks nog huisbescliermers.

Van een Bataksch huis schrijft de heer Meerwaldt: „Alle drei Gebaude
haben ausserdem unter dein hervorragenden Dach ein bonggai'-bonggar oder

eine Art Balkon mit einer schön geschnitzfeen Leiste, welche die Stelle des

Gelanders vertritt. Auf dieser steht das weniger schön geschnitzte Bild eines

Kriegers mit Schwert und Schild. Es ist der Sohutzgötze des Hauses, der,

um seines Amtes wirkungsvoUer warten zu können , in der ausgehöhlten Brust

eine zauberkraftige Salbe verboi-gen halt" (Meerwaldt • , 7).



218

Wauneer de priester, die geweud was met deu geest vau het beeld

om te gaan
,
gestorven was , werd de p a n g u 1 u b a 1 a n g wel eens

verwaarloosd , en wel uit vrees , omdat men niet wist, op welke wijze

met hem om te gaan. Het afleggen van eeden op de paugulubalang is

bij de Karo-bataks onbekend (zie voor het bovenstaande : Westenberg,

235—239; Hagen ^ , 513; Wilkeu ^ I, 122, 123; Wilken «).

Hetzelfde beginsel vinden wij bij andere fetisen onder de Bataks

toegepast; bijv. bij de Bataksche tooverstaveu. Van deze staven

hebben wij reeds 'onderscheiden beschrijvingen ; de meest nauwkeurige

is die van den Heer Meerwaldt (Meerwaldt i). De Heer Westenberg

geeft van deze staven het volgende overzicht : //De tooverstokken

bestaan steeds ten deele uit beeldwerk, min of meer ruw in het

hout uitgesneden , en allerlei figuren van menschen en dieren

(paarden, honden, slangen, hagedissen enz.) voorstellende. Rondom

het boveneinde is soms een krans van lauweren aangebracht. Een

vast model wordt bij de vervaardiging niet gevolgd , en zoo komen

op verschillende stokken veelal ook verschillende figuren voor, die

dientengevolge door de goeroes met min of meer van elkaar afwijkende

verhalen worden toegelicht. Het algemeen geldende beginsel, dat

slechts het innig verbinden van eenig voorwerp met de ziel (lees

:

zielestof) van den een of anderen afgestorvene aan dat voorwerp

zijne tooverwijding geeft, is ook voor de tooverstokken vau kracht.

Soms is voor het tot stand brengen van dat verband geenerlei kunst-

bewerking uoodig, maar in verreweg de meeste gevallen is het ook

hier weer de kostbare poepoek (de brij van lichaamsdeelen) , die den

geheimzinnigen staven hunne macht geeft. Die poepoek wordt of

ergens in eene kleine holte aangebracht, of het beeldwerk wordt er

mee bestreken. De tooverstaveu worden bij allerlei godsdienstige

plechtigheden gebruikt, doch vooral bij het uitbannen en verdrijven

van nijdige begoe's en andere geesten// (Westenberg, 240—241).

Een andere fetis, welke op hetzelfde beginsel berust als paugulu-

balang en tooverstaf, is de permiuakan. Deze permiuakan bestaan

meestal uit potjes vau aardewerk, waarin zich poepoek bevindt en

die gesloteu worden door houten stoppen , waarin weder allerlei

figuren zijn uitgesneden , waarvan paarden en menscheufiguren het

meest de aandacht trekken. Ze worden het meest gebruikt om den

eigenaar de gunsten van het schoone geslacht te verzekeren ; maar

ook tot andere doeleinden worden ze aangewend, bijv. als genees-

middel tegen sommige vergiften. Men brengt aau deze voorwerpen

ook offers (Westenberg, 242).
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Weer eene andere toepassing van hetzelfde beginsel is de pagar,

waarbij wat poepoek in een bamboe of in een kopje aan den wand

van het huis wordt gehangen. '/De pagar beschermt tegen allerlei

kwade praktijken en tooverkunsten en eveneens tegen vergiften. Heeft

de eigenaar vermoeden , dat een heimelijke vijand hem een poets wil

spelen , dan wordt een weinig van de pagar in water opgelost , en

worden de spijzen met dat smakelijk sausje overgoten.// Eens in de

drie of vier maanden geeft men de pagar te eten en wel de inge-

wanden van een kip (wij herinneren er hier aan, dat de ingewanden

de zetel bij uitnemendheid van zielestof zijn) (Westenberg , 242

;

Hagen -% 525—526; Wilken ' I, 121—122).

Van eene andere soort pangulubalang vertelde men mij in Toba.

Wanneer aldaar een nieuw dorp wordt gesticht, plant men op het

dorpsplein een reuzenvaren , die als man , en een pisangboom , die

als vrouw wordt beschouwd. Vooraf heeft men op die plek den kop

van een houd begraven, welks vleesch de dorpsgenooten gegeten

hebben. Uit den stam van den varen worden beeldjes gesneden , die

weder vernieuwd worden, wanneer zij zijn vergaan. Bovengenoemde

varen en pisangboom, en ook later de daaruit gesneden beeldjes,

beschermen het dorp tegen vijanden en booze geesten.

Dat ook bij andere volken fetisen worden gemaakt van hout, dat

bezield is met zielestof, zien wij o. m. bij de Dajahs yxïm Poelopetak

,

die poppetjes maken van hout, dat in den droom is aangewezen;

men bewaart deze zorgvuldig in huis , en hoopt door hen op geluk en

voordeel (Hardeland ^ i. v. hampatong, 154). De zielestof-kracht van

die beeldjes moet worden gezocht in het feit, dat het hout er voor

in den droom is 'aangewezen, op dezelfde wijze als het hout van de

door Meerwaldt beschreven tooverstaven afkomstig moet zijn van

een boom, waarvan de legende vertelt, dat hij de vergroeiing is van

een broer en zuster, die samen bloedschande pleegden. De zielestof

van die beide menschen is dus in den boom vastgelegd.

De eigenlijke pangulubalang der Dajaks is de paugantoho.
Bij de Oio Ngadjoe is dit een steen, die bij het dorp geplant

wordt, en die het dorp tegen onheil en gevaar beschermt. In Pangkoh

vernam ik , dat aan dit gebruik de volgende legende zou ten grondslag

liggen : Eens dreven twee lijken , die van een man en van eene vrouw

de Kahajau af. De lieden van Sepang vischten ze op, maar daar

het reeds te laat was om ze te begraven, bond men de lijken aan

den oever vast. Den volgenden morgen vond men die lijken in steen

veranderd. In den daarop volgenden nacht droomde men, dat de
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steen gewordeu lijken tot hen zeiden: "wij zijn uwe voorouders, en

wij zijn machtig u te helpen.'/ Degeen, die de steenen hoort spreken

,

wordt aangesteld om ze te bedienen. — Ieder echt dorp heeft zulk

een steen (of steenen). Voordat zij opgericht worden, worden zij

(althans vroeger) in menschen- en in kippenbloed gedrenkt. Eertijds

werd daartoe opzettelijk een mensch geslacht. Trok men uit ten strijde,

dan offerde men aan den steen (een ei werd er tegen stuk geslagen), en

dan hielp deze. Hoofd en bloed van den verslagene werden aan den

steen gebracht. De koppen werden in een klein, dichtbij den steen

gebouwd, huisje geplaatst.

Het schijnt , dat men den naam van pangantoho ook op de koppen

is gaan toepassen; althans in. Maudomai en Kwala Kapoeas scheen

men de hoofden der verslagenen als de beschermers van het dorp te

beschouwen, en van den steen maakte men geen gewag; zoo is de

vereering in die beide plaatsen van den steen op de koppen — die

eerst als offer aan den steen werden gebracht — overgebracht, en

aan die koppen worden thans offers gegeven. In dezen zin schreef

Hardeland ook over de pangantoho in zijn woordenboek. Waar hij

zegt, dat er ook beenderen van dieren voor gebruikt worden, ver-

gist hij zich; zoo men er dierenbeenderen vindt, zijn dit overblijfsels

van offers. Men kon ook vragen aan den steen doen, en dan

ontving men in den droom antwoord er op. Werd een dorp

verlegd, dan werd de pangantoho medegenomen. Bij de Oio Doe-

soen worden allerlei voorwerpen uit den ouden tijd
,
pusaka-stukken

als pangantoho gebruikt: een kookpot, een steen, een ijzeren voor-

werp , een knoest van een boom, ka ju ganji geheeten. Vroeger

werden deze voorwerpen ook met menschenbloed bestreken. Ge-

woonlijk hangt men ze boven de slaapplaats, om te voorkomen, dat

mensch of dier er overheen zouden stappen, waardoor de bescher-

mende kracht er van geheel verloren zou gaan. Wanneer het iemand

niet gelukt was een vijand in den strijd te dooden , was men

gewoon te zeggen: Zijn pangantoho heeft hem beschermd. In het

dorp Dajoe had men tot pangantoho een kinderen voortbrengenden

steen.

Om ook een voorbeeld te geven uit het Oostelijk deel van den

Archipel noemen wij de Noeforeezen van Nieuw-Guinea. Zij maken

beeldjes van hout, welke zij van zielestof voorzien door ze te be-

smeren met speeksel van sirih-piuang. Door dezen fetis wordt de

eigenaar onkwetsbaar. Krijgt hij eene wond , dan eet hij een weinig

afschrapsel van dit beeldje (Van Hasselt'', 263; Goldman, 397).
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Pusaka's en belanga's.

Een andere categorie van fetisen zijn de erfstukken, veelal voor-

werpen , welke van ouder op ouder zijn gebruikt. Deze fetisen ont-

leenen hun kracht aan de omstandigheid , dat zich door de tijden

heen zielestof der voorouders op het voorwerp heeft overgezet, waar-

door het naar de voorstelling van den natuurmensch gaat leven, en

dit is weder voldoende om aan zulke voorwerpen bijzondere kracht

toe te kennen. Ook bij deze fetisen is geen sprake van eenig ver-

band tusschen deze voorwerpen en de ziel van de overleden eigenaars,

waardoor ze aanstonds tot mediums zouden zijn gestempeld.

Van de Beloeneezen op Timor lezen wij , dat velen er erfstukkeii

op na houden, bestaande uit oude kralen, gouden of zilveren platen,

oude munten, wapens en derg. Deze worden als heilig beschouwd

en in mandjes bij de hoofdpaal van het huis bewaard. Er wordt

aan geofferd, en men hoopt, dat ze rijkdom en macht zullen schenken

aan de tegenwoordige bezitters.

Ditzelfde geldt van elk volk in den Indischen Archipel. Wanneer

bij de Toradjas iemand aandringt op het verkoopen van eenig

voorwerp, dat de eigenaar niet wil missen, behoeft deze slechts te

zeggen, dat het een erfstuk is om alle verder aandringen af te snijden.

In de hoofdplaats Tjirëbon vindt men nog eenige merkwaardige

fetisen, voorwerpen uit den tijd van den Sultan Sjeiq Ibn Maulana,

van wie de drie tegenwoordige, door het Gouvernement gepensioneerde

sultans afstammelingen zijn. Het eene voorwerp is een oude wagen

met zes wielen, bijna geheel verteerd van ouderdom. Eiken "Woensdag-

avond woiidt bij den ingang van de loods, waarin de wagen staat,

een weinig wierook gebrand, terwijl de bijgeloovige omgeving hare

gebeden prevelt. Men gelooft, dat deze wagen voorheen boven-

natuurlijke kracht had. Werd hij vroeger door witte buffels met

groote staatsie door de straten der stad getrokken , dan bogen de

boomen zich vol eerbied ter aarde , als hij voorbijging. De af-

wezigheid van bruggen was voor dezen wagen geen bezwaar. Bij

eene rivier komende, verhief hij zich in de lucht, en zweefde zoo

naar de overzijde, om zonder eenige meuschelijke hulp zijnen tocht

te vervolgen, altijd maar zegen brengende aan de in eerbied neer-

gebogen bevolking.. Van nog meer beteekenis (ook in verband met

de beneden te noemen belanga's der Dajaks) zijn eenige aarden

vaten uit den ouden tijd, pan dj i djimat //voorbehoedende
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vaten^/ genaamd. Telken jare stroomen op den 12^" dag van de maand

Moeloed van heinde en verre de meuschen te zamen. De heilige

vaten worden uit hun schuilplaats te voorschijn gehaald, en iu

optocht om het stadsplein gedragen , waarbij de menschen zich dan

voorover op den grond werpen. Dan worden die vaten gewasschen,

en dit waschwater (dikwijls nog vermengd met water, waarin de

oudste der drie sultaus zich heeft gebaad) wordt aan de geloovige

gemeente verkocht. Dit water, -waarin de kracht der fetiseu is over-

gegaan, wordt zuinig bewaard. Krauken worden er mede gemedicineerd;

aan rijst, die door ziekte of droogte dreigt te sterven, moet het

nieuwe levenskracht toevoeren ; en wanneer het gelaat van een

overledene met dit water gewasschen wordt, zal hij met een stralend

aangezicht het hiernamaals binnengaan. (Mededeelingen van den

heer O. van der Brug).

Waar wij niet verder over dit onderwerp behoeven uit te wijden

om de veelsoortigheid dezer erfstukken , moeten wij alleen de aan-

dacht vestigen op een soort erfstukken bij de Dajak-stammeu , welke

bestaan uit aarden potten, bekend onder de namen van b elan ga,

dj a wet, tem pa jan. //Volgens de algemeene overtuiging van de

inlanders zouden deze djawets of balanga's een bovennatuurlijken

oorsprong hebben//, schrijft Prof. Wilkeu, wiens overzicht van deze

materie wij hier overnemen. //De stammen in de Wester-afdeeliug

gelooven, dat zij het werk zijn van dewa's of geesten, terwijl die

van de Zuidooster-afdeeliug eeue legende verhalen, volgens welke

deze potten in het Hiudoerijk Modjopahit op Java door een uit

den hemel nedergedaalden vorst gefabriceerd zouden zijn geworden

uit de klei , welke, na de schepping van aarde , zon en maan, over-

gebleven was. Zeker is het , dat die potten zeer oud en van vreemden

oorsprong zijn, doch uit welk land en in welken tijd zij op Borneo

zijn aangebracht, is niet met zekerheid na te gaan. Herhaaldelijk

zijn overal door Chineezen pogingen aangewend om deze voorwerpen

na te maken, doch telkens te vergeefs, daar de Dajak de echte

zeer goed van de valsche weet te onderscheiden. In weerwil dat

hunne innerlijke waarde zeer gering is, betaalt men voor deze

potten steeds een hoogen prijs. Bij de Oio Ngadjoe in de Zuidooster-

afdeeling onderscheidt men wel twaalf soorten, waarvan de meest

geschatte een waarde heeft van 4000 gulden.

//Spencer St. John maakt gewag van een tëmpajau die voor 700 £
werd verkocht, en de vorst van Broeuei in het Noordeji van Borneo

bezit er een, waarvoor men hem te vergeefs 2000 £ heeft geboden.
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Zelfs waoiieer zulk eeu pot breekt , behouden de scherven een zekere

waarde. Stukken ter grootte van eene hand worden soms voor 25

gulden verkocht [Hieruit blijkt duidelijk, dat we betreffende deze

tëmpajans niet te doen hebben met een geest van het vat, maar

roet hare bijzonder krachtige zielestof , die ook blijft in de stukken

van den pot; door deze bijzonderheid zijn de heilige tëmpajans tot

echte fetisen gestempeld]. De reden van den schier fabelachtigeu

prijs, dien de Dajaks voor de echte tëmpajans van de zeldzame

soorten betalen, is de overtuiging van hunnen bovennatuurlijken

oorsprong, en daarmede in verband van de goddelijke macht, die zij

bezitten. De zielen of gaua's van deze potten worden bij Oio

Ngadjoe's voor gelukaanbrengend en onheil werend gehouden [Prof.

Wilken merkt in eene noot terecht op, dat "de zielen" van de

tëmpajans ook hambaruan heeten ; hambaruan is, gelijk wij

gezien hebben, de zielestof van den mensch , en van die planten en

dieren , welke door hunne groote waarde voor den mensch langza-

merhand als personen zijn gedacht. De tëmpajans worden dus als

personen gedacht, een bewijs voor de groote waarde, welke men

aan die voorwerpen hecht , en tevens eene verklaring voor de boven-

natuurlijke macht, welke men er aan hecht]. Zulk een pot verzekert

zijnen bezitter welslagen in den handel, een rijken oogst, voorspoed

op de jacht en de vischvangst, wendt ziekten en rampen van hem

af, en verdrijft alle booze geesten uit zijne nabijheid.

"Bij de Dajaks van de Wester-afdeeling , van Serawak en Broenei

kent men zelfs aan het water, dat in deze potten gestaan heeft, een

wonderdadige en heilzame kracht toe, waarom het soms onder de

leden van den stam wordt verkocht [hierin treedt wederom de echt

animistische waarde van de bëlanga's aan het licht]. Van even-

genoemde tëmpajan, die het eigendom is van den vorst van Broenei,

vermeldt Spencer St. John onder andereu : Perhaps the most remar-

kable jar in Borneo, is the one possessed by the present Sultan of

Brunei , as it not only has all the valuable properties of the other

sacred vases, but speaks. As the Sultan told this with a grave face

and evident belief in the truth of what he was relating, we listened

to the story with great interest. He said , the night before his first

wife died, it moaned sorrowfully, and on every occasion of impendiug

misfortune it utters the same melancholy sounds ... As a rule, it

is covered over with gold-embroidered brocade , and seldom exposed

,

except when about to be consulted. I have heared, that in former

days , the Muruts and Bisayas used to come with presents to the
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Sultan, and obtain in return a little water from this sacred jar,

with which to besprinkle their fields to ensure good crops.//

//Het is duidelijk, dat aan deze potten om de macht, welke daaraan

of liever aan de zielen daarvan [deze tusschenziu had beter weg-

gelaten] wordt toegekend, ook goddelijke eer bewezen wordt. Is

men — zoo wordt ons van de Dajaks van de Zuidooster-afdeeling

bericht — door aankoop in het bezit gekomen van een tempajau
,

dan wordt die gedurende zeven dagen en nachten door balian's en

basirs, priesters en priesteressen, zingend en dansend bewaakt. Een

paar nachten later geeft men een feest te zijner eere, terwijl men

hem dan verder jaarlijks eenmaal met varkens- of hoenderbloed

besmeert, eene bij deze Dajaks veelvuldig voorkomende godsdienstige

ceremonie// (Wilken ' I, 131— 133). [Wij weten nu, dat de genoemde

ceremoniën niet moeten dienen om den potten goddelijke eer te

bewijzen , maar om hun wonderdadige zielestof te bevestigen , te

versterken].

Rijkssieraden.

Zijn particuliere erfstukken voor de enkele familie reeds van zulk

groot belang om haar heil te bevorderen , hoeveel te meer dan de

erfstukkeu , welke aan het geheele landschap behooren. Deze heilige

voorwerpen staan bekend onder den naam van rijksornamenten

of rijkssieraden. Om maar dadelijk een zeer primitief gebruik van

deze rijkssieraden te noemen, wijzen wij op de Toradjas in Midden-

Celehes. Men vindt daar verschillende landschappen, bewoond door

stammen , die door de gelijkheid van taal en gebruiken gerekend

moeten worden tot één groot volk, dat der Barée-toradja's, te be-

hooren. In verschillende van die landschappen worden heilige voor-

werpen bewaard: een speer, een baadje, een houten rijstspaau, een

lepel van kokosdop, een aarden pot, en dergelijke. Deze voorwerpen

zouden stammen uit den zeer ouden tijd , toen de Toradja's allen

nog om het Posso-meer woonden onder hun eigen datoe (vorst). Toen

de stammen zich gingen verspreiden , nam ieder hunner een drietal

voorwerpen mede uit de huishouding van dien datoe, en dit zijn

de tegenwoordige rijkssieraden. Ze worden zorgvuldig bewaard door

het hoofd , dat door de andere hoofden erkend is als hoofd van den

stam , en niemand anders durft ze onder zijne hoede nemen , uit vrees,

dat de zielen der voorouders , die steeds zorgen voor recht en billijkheid

,

den vermetele zullen straffen voor zijne oneerbiedigheid. Hieruit moet
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duukt ons, het geloof zijn ontstaan , dat tegenwoordig bij verschillende

volkeu is te vinden, dat hij, die de rijkssieraden iu bewaring heeft,

ook heer is van dat land. De Toradjasche rijkssieraden mogen niet

aan een profaan oog worden blootgesteld, want dan. zou de aarde

in elkaar storten. ^

Behalve deze oeroude rijkssieraden heeft men er ook nog uit jon-

geren tijd. In het eind der 18^ eeuw gingen de afgevaardigden van

eenige Toradja-stammen naar het rijk van Bone om den vorst van

dat land een hoofd over zich te vragen. De vorst van Bone wees

een zijner neven voor deze waardigheid aan, en gaf hem bij zijn

vertrek een speer, een baadje en een vlag mede. Sedert zijn de

genoemde voorwerpen de rijkssieraden van het landschap Todjo, dat

door bedoelden Boneschen edelman is gesticht. Wanneer wij later

zullen hebben gezien , welke fetisachtige vereering men heeft voor

landschapshoofden als de vorst van Bone, dan zal het ons niet verwon-

deren, dat men zoo groote waarde hecht aan voorwerpen uit zijne hand

ontvangen. - Als kenschetsend voorbeeld hiervan deel ik nog mede,

wat ik in het einde van 1903 in Midden-Celebes beleefde. De Toradja's,

die de Posso-depressie bewonen , erkenden den Datoe van Loewoe

als heer des lands , en als zoodanig genoot hij ook eene fetisachtige

vereering. Nu gebeurde het, dat in het laatste van genoemd jaar

de controleur van het B. B. genoodzaakt was straffend op te treden

tegen een der Toradja-landschappen. Om.midellijk werden zendelingen

gezonden naar den Datoe van Loewoe, om hem te melden, dat het

land bedreigd werd door het Xed. lud. Gouvernement. De Datoe

zond nu een kokertje met kruit, genoeg voor één schot, en een

kogel, waarbij het bevel was gevoegd om met deze zaken het N. I.

Gouvernement tegen te staan. Inmiddels kreeg de zaak eene oplossing,

en het landschapshoofd voegde uu het kruit en den kogel bij de

overige rijkssieraden , welke zullen zorgen voor het welzijn van het

landschap.

1 Zoo bewaren de Tobeloreezen op Halmahera ook nog steeds eenige voor-

werpen uit den ouden tijd, o. a. eene oude draagmand, een paar stukken

bamboe, waarmee vuur werd gemaakt, en een paar trommelstokken. Deze

voorwerpen worden in het dorp Pitoe bewaard bij de oude saugadji-i'hoofdeu)

familie.

- Vermeldenswaard is nog, wat Dr. Matthes in dit opzicht van Makas-

saren en Boegineezen mededeelt. Deze zullen namelijk aan een aanzienlijk

mensch of aan een Hollander om eenig voorwerp vragen, waarvan zij veel

verwachten, bijv. om tot eer en aanzien bij het Gouvernement op te klimmen
(Matthe.i ' , 106).

15
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Wij zien dus, dat op de beschouwing van rijkssieraden de voor-

oudervereering grooten invloed heeft gehad , zooals trouweus Prof.

Wilken ook reeds heeft opgemerkt.

Nog twee voorbeelden van het gebruik van rijkssieraden bij pri-

mitieve volken deelen wij hier mede : Op Soemha bewaart men rijks-

sieraden in manden, welke op eene zoldering in huis worden geplaatst,

op dezelfde wijze als de Beloeneezen op Timor dit met hunne

erfstukken doen , zooals wij boven hebben gezien. Die rijkssieraden

bestaan uit gouden kettingen en oorhangers, stukjes goud enz. Het

hoofd van den stam zorgt er voor, en offert er aan (de Roo van

Alderwerelt, 591).

//Ouder deze rijkssieraden// , schrijft de heer Barth van eeu landschap

aan de Boven-Pinoh (Wester-afdeeliïig van Borueo), //waartoe ook

behoorde een gong (Belang Awat) van 6 d. M. diameter en een bronzen

lilla, trof mij een palita (kurung udjung) van brons, zijnde een

vierkant blad met tuiten aan de vier hoeken voor lampepitjes, en

waarop in het midden een soort rijtuig door twee beesten (karbouwen)

getrokken. In het rijtuig zit een persoon, en voor het rijtuig een

koetsier// ; verder bevond zich er nog een bronzen Boeddha-beeldje

onder den eigenaardigen naam van Dara Melajoe (Maleische maagd)

(Barth, 586, 586; en een lijst van rijkssieraden op blz. 601—602).

Onder de meer beschaafde volkeu van den Indischen Archipel heeft

het geloof aan en de vereering van rijkssieraden geen hooger vlucht

genomen , dan in de Makassaarsche en Boegineesehe landen , waar hij,

die de rijkssieraden in handen heeft, verzekerd kan zijn, dat hij

door de bevolking ook als hoofd van het landschap zal worden

erkend; vandaar dat men bij een opstand tegen den vorst zich eerst

tracht meester te maken van de rijkssieraden , ten einde den vorst af

te snijden van de magische kracht of de hulp der voorouders, door

de rijkssieraden hem verleend. Door de verschillende expeditiën van

het Ned. lud. Gouvernement tegen genoemde landschappen , zijn ons

de verschillende rijkssieraden voldoende bekend geworden. Bij de

Makassaren heeten zij kal om po wang, bij de Boegineezen a ra-

djan g, van de woorden lompo en radja, die beiden //groot//

beteekenen ; de uitdrukking beteekent dus //grootheid , teekenen van

grootheid.// Ook dragen zij den naam van g a uk a n g (Mak.), g a u k ë n g
(Boeg.), waaronder oorspronkelijk een bepaald soort rijkssieraden werd

verstaan. Tegenwoordig echter gebruikt men de namen door elkaar.

Het meest lezenswaardige stuk hierover is geschreven door den heer

Kooreman : //de feitelijke toestand i)i het Gouv*' gebied van Celebes
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en onderhoorighedeii// , Indische Gids, 1883 dl. I, blz. 173 e. v.

Deze rijkssieradeu bestaan uit allerlei voorwerpen: lansen, krissen,

geweren, schilden, maliënkolders, zonneschermen, gouden en kope-

ren beeldjes en voorwerpen, ketenen enz. Om de fetisistische eigen-

schappen van deze rijkssieradeu te kenschetsen geven wij een voor-

beeld , ons door D^ Matthes uit Goa medegedeeld. Daar heeft men

o. m. een ornament, dat bestaat uit de helft van een gouden ketting,

welke de eerste koningin van Goa, die uit den hemel heet neder-

gedaald te zijn , bij haar terugkeer naar hoogere sferen aan haar

zoon zou achtergelaten hebben. Dit sieraad en nog een ander, even-

eens bestaande uit een gouden ketting , worden bij plechtige gelegen-

heden gewogen. Is hel gewicht minder dan in het vorige jaar, dan

voorspelt zulks, dat er ongeluk over het land zal komen (Matthes ',

91). //Een of meer priesteressen, pinati geheeten, doen dienst bij

deze voorwerpen , door op gezette tijden daaraan offers te brengen

bestaande in rijst en betel , terwijl daarbij verschillende soorten van

reukwerk gebrand en kandjoli's, een soort van inlandsche kaarsen,

ontstoken worden , en liederen worden gezongen , waarvan de inhoud

is eeue opsomming van de macht en de grootheid der ornameuteu.

Ook door andere personen worden veelvuldig gaven gebracht, be-

staande uit een kip , een geit of een buffel , welke dieren ter eere

van de ornamenten geslacht worden, meestal ter voldoening van

eeue gedane belofte bij ziekte, zwangerschap, kinderloosheid enz.

Bij het heerschen van eene epidemische ziekte, bij misgewas, kortom

bij elke algemeene ramp , worden feesten gegeven ter eere van de

ornamenten om hen te bewegen het onheil te keeren , of, zoo de

ramp een gevolg is van hunnen toorn, om hen door huldebetoon

te verzoenen. Bij zulk een gelegenheid worden de verschillende voor-

werpen voor den dag gehaald , met het bloed van een pas geslachten

karbouw besmeerd en plechtstatig rondgevoerd// (Wilken ^ I, 120;

behalve de aangehaalde opstellen zie men nog Harrebomée , 344).

Van de rijkssieraden van het hoofd van Pasimpei in de I'adangscTie

bovenlanden wordt ons medegedeeld , dat ze op een zoldertje worden

bewaard , daar anders de glans , die er van afstraalt, nadeelig zou

werken op de gezondheid der kinderen. Om de kracht van deze

rijkssieraden ten nutte der menscheu aan te wenden, worden deze

fetisen in water gelegd , met welk water men zich dan borst en

voorhoofd bevochtigt (A. L. van Hasselt, 86, 87). //Van een der

krissen heet het/r , vertelt de Heer Van der Toorn van de Minang-

kabauers, //dat zij hinnikte, als zij in de scheede gestoken , en bromde
,
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als zij er uitgehaald werd ; de punt er van had zichzelve gevormd

en zat vol vergif; als haar lemmet een weinig uit het hecht week,

was er een jaar lang zulk een droogte, dat er verscheidene dieren

en planten stierven. Hel vergif was van den hemel afkomstig ; de

persoon, wiens schaduw er mee in aanmerking kwam, moest dit

reeds met den dood bekoopen. Evenzoo werd aan de vorstelijke

pajoeng een bovennatuurlijke kracht toegeschreven. Niet minder

was dit het geval met de heilige Agoeng Ganta Alam , het geweer

Allah oerabi en verschillende taboeh's in het rijk, door het geluid

van welke voorwerpen geheel Pagar Roejoeng in opschudding kwam
,

het water in de Soengei Boengö begon te zwellen, de dakranden

der woningen zich naar boven bewogen , de fondamenten zich ver-

plaatsten, de planken bogen, en de heilige klapperboomen heen en

weer wuifden , zoodat men dacht , dat het einde der wereld daar

was// (Van der Toorn S 84, 85).

l)e Maleiers van Malakka noemen de rijksornamenten kabësaran,

dat evenals hun equivalenten in het Makassaarsch en Boegiueesch

//grootheid, teekenen van grootheid// beteekeut. Newbold maakt

melding van eenige rijkssieraden in Naning ; deze werden eens per

jaar tentoongesteld, en de inlanders waren er dan zóó bang voor,

dat ze er niet naar durfden zien , maar zich voorover werpende

//heil, heil!'/ riepen. Het zwaard maakte den drager onkwetsbaar,

en het buis zou alleen den panghulu of zijn troonsopvolger passen.

In verband hiermede vertelt Newbold: //To this dav, it is firmly

credited by many of the Malavs, that the elder brother of Abdul

Syed was rejected from the Panghuluship solely on account of

his inability to get his head through the neck of the vest, which

is represented to be so small, as scarcely to admit of the insertion

of two fingers'/ (Newbold I, 222—223).

Ten slotte nog een enkel woord over de rijkssieraden bij de

Javanen aan de hoven van Jogjakarta en Soerakarta. Een gedeelte

der regalia heeft de vorst geregeld in gebruik, zooals sirihdoos,

kwispedoor, sigarenkoker en dergelijke. Deze worden hem dan ook

steeds nagedragen. De eigenlijke regalia bestaan uit eenige kostbare

,

massief gouden voorwerpen , mythische wezens of dieren voorstellende
;

ze worden alleen bij feesten en plechtigheden voor den dag gehaald.

Ze worden steeds met den grootsten eerbied behandeld , en geen

gewoon sterveling mag ze aanraken. Bijzondere vermelding verdient

het kanon Satomi , zoo genoemd, omdat de geest van eene vrouw

Satomi er in zou zijn gevaren. De geest van dit kanon zou den
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vorst voor dreigende gevaren waarsclmweu. Het bekende kanon te

Batavia , waaraan kinderlooze vrouwen offers brengen , en er zich

als een man te paard opzetten ten einde vruchtbaar te worden

,

wordt met het kanon Satomi in verband gebracht (Veth ^ III,

662—665). Ook in andere deelen van den Archipel vinden wij

gewag gemaakt van kanonnen , die eene bijzondere vereeriug genieten.

Personen als fetisen. '

Ook personen kunnen nog gedurende hun leven fetisen worden

;

dit wil zeggen , dat aan bepaalde personen bovennatuurlijke macht

wordt toegeschreven, waardoor hun persoon een voorwerp van

vereering wordt. Hiervan vinden wij tal van voorbeelden bij de

inlandsche vorsten , die meestal door hunne onderdanen met bijge-

loovigen eerbied worden beschouwd, en aan wie men een hoogere

afkomst toeschrijft ; zoo laten de Boegineezen de voorvaderen hunner

regeerders uit den hemel nederdalen, en zij beweren, dat het vor-

stelijk geslacht wit, in plaats van rood, bloed heeft. Op dit geloof in

de bovennatuurlijke afkomst der vorsten berust eigenlijk hun geheele

gezag over het volk. De Tc/radja's van Midden-Celebes bijvoorbeeld

zijn (of waren) aan den radja van Loewoe onderworpen ; het zou

hun weinig moeite kosten dit juk af te werpen, maar het is weder

de bovenucituurlijke macht, welke zij aan den Hatoe van Loewoe

toeschrijven , die hen van pogingen tot verzet doet afzien. Tn geval

toch dat zij iets tegen hunnen heer zouden willen ondernemen , zou

een heirleger van wespen en ander ongedierte diens leger voorafgaan,

en deze insekten zouden de weerspaunigeu ongeschikt maken om te

vechten, voordat de slag begonnen was. ledere handvol rijst, die

zij in den mond zouden willen steken , zou veranderen in wormen.

De Toradja's gaan zoo ver, dat zij hun heer hun god noemen.

Van zijnen vloek en van zijn zegen hangt het welslagen van den

rijstoogst en het welzijn der menschen af.

Dezelfde gevoelens omtrent hunnen heer, den Sultan van Ternate,

vonden wij bij de bewoners van het eiland Halmahera. Niettegen-

staande de onderdrukkingen en afpersingen, welke zij jarenlang hebbeu

moeten verduren, hebben zij nimmer iets tegen dien heer durven

^ Men kan zeer gegronde bedenkingen hebben om menschen en dieren met

buitengewone kracht tot de fetisen te rekenen. Ik heb ze evenwel onder dit

hoofdstuk gerangschikt, alleen om hun eene plaats te geven, welke het

meest eigenaardig is voor dit vei'schijnsel.
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oudernemeu, waut alleeu zijn vloek zou voldoeode ziju om ziekte

eu onheil over het laud te brengen.

Een ander zeer sprekend voorbeeld van een als fetis vereerden

persoon is de Bataksche priesterkoning Singa Mangaradja. In den

tijd , toen de Batak-lauden nog onafhankelijk waren , woonde deze

Singa Maugaradja te Bakara aan het Toba-meer. Men gelooft, dat

de eerste Singa Mangaradja op wonderdadige wijze geboren werd

;

zijne moeder werd bevrucht door een hemelsch wezen, en het kind

bleef zeven jaren in den moederschoot, voordat het werd geboren.

Toen het ter wereld kwam
,

geleek het op een pak watten , dat

echter door een bliksemstraal gespleten werd , zoodat een fraaie jongen

aan het licht kwam. De bevalling zijner moeder ging gepaard met

aardbeving , stortregen en stormen ; het dorp was vol geesten ; tijgers

vervolgden elkaar, en panters verscheurden elkander. Als jongeling

bracht hij ieder in verbazing. Zoo had hij nu en dan de gewoonte om

met de voeten in de lucht eu het hoofd naar benedeu hangende te

slapen ; de bewoners van de vallei van Bakara zagen toen tot hunne

verbazing, dat ook de rijsthalmen omgekeerd gingen groeien met

de wortels in de lucht; eerst door het inroepen van zijne tusscheu-

komst en het geven van een feest, waarbij de jonge Singa Mauga-

radja werd aangebeden , kwamen de rijstvelden weer in orde. Hij

had ook haar op de tong, en een enkel woord van hem kon een

mensch verderven of eene landstreek verwoesten. Het is vrijwel

zeker, dat de Singa Maugaradja eerst door Atjeh zijne groote macht

heeft gekregen , daar er in den comraunistischen staat der Bataks

geen plaats was voor zulk een koning. Het vermoeden is, dat de

Sultan van Atjeh, die oudtijds grooten invloed had ter oost- en

ter westkust van Sumatra , dezen Batakschen hoofdman gebruikt heeft

om ook in Midden-Sumatra rondom het Toba-meer zijnen invloed te

doen gelden. De rijkssieraden, welke de Singa Mangaradja heeft,

zijn ook van Atjeh afkomstig. Zijne heerschappij over de Bataks

is nimmer eene wereldlijke geweest : hij schreef alleen de offerfeesten

uit, en bepaalde, wat gedaan moest worden om den vermeenden

toorn der goden te stillen. Toen in 1878 Bakara door het Gouver-

nement werd ingenomen, vluchtte Singa Mangaradja naar Lintoeng;

vandaar moest hij in 1889 naar Dairi vluchten, alwaar hij zich in

het dorp Pea-radja metterwoon vestigde. Thans, na de verovering

van de Batak-landen ten N. en ten Westen van het Toba-meer,

zoeken de Hollandsche troepen hem overal. Ofschoon de Toba-bataks

ten Zuiden van het Meer voor een groot deel Christen zijn ge-
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zoo zeer , dat de ambtenaren en zendelingen in de Batak-landen mij

verzekerd hebben, dat zij geen enkelen Batak in staat achten den

Singa Mangaradja te verraden (zie o. m. Van Dijk, pn Pleyte 2).

Nog één voorbeeld willen wij noemen van deze fetisvereering ten

opzichte van menschen : het geldt hier Sir James Brooke , de Radja

van Serawak. De Dajak-stammen in zijn gebied schreven aan zijn

persoon een grooten zegeneuden invloed toe. In hunne gebeden wordt

hij genoemd te zamen met de goden, en er kan geen feest zijn of

zijn naam wordt daarbij aangeroepen. //When Mr. Brooke visits their

residences , instead of supplicating him , they each bring a portion

of the padi-seed they intend to sow next season, and with the

necklaces of the women , which are given to him for that purpose

,

and, which, having been dipped iuto a mixture previously prepared,

are by him shaken over the little bassins which contain the seed

,

by which process he is supposed to render them very productive. Other

tribes, whom from their distance he cannot visit, send down to him for

a small piece of white cloth and a little gold or silver , which they bury

in the earth of their farms , to attain the same result. Ou his entering a

village , the women also wash and bathe his feet , first with water , and

then with the milk of a young cocoanut , and afterwards with water

again : all this water , which has touched his person , is preserved

for the purpose of being distributed on their farms , being supposed

to render an abundant harvest certain// (Low, 251, 255, 259).

Ook op Java zijn de door het Gouvernement gepensioneerde hoofden

(züoals bijv. de Sultans van Tjirëbon) nog steeds personen met boven-

natuurlijke macht begaafd in de oogen hunner voormalige onderdanen.

Dieren als fetis.

Van dieren , welke als fetis worden aangewend , heb ik slechts één

voorbeeld kunnen vinden, namelijk de tortelduif of perk u tut; wij

gelooven echter hier niet met een oorspronkelijk Indonesisch " geloof

te doen te hebben. Wij nemen hier over, wat over dezen meermalen

als fetis beschouwden vogel door Prof. Wilken is gezegd : //De

përkutut (Turtur Malaccensis) is een soort van tortelduif, niet

veel grooter dan een vuist; de vederen zijn grijs van verschillende

schakeeringen en sierlijk geschulpt ; de buik is wit en om den hals

loopen fijne zwarte kringen. De Javanen zijn groote kenners en nauw-

keurige waarnemers van de teekenen , waaraan men de goede perkutut's
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herkent; voor een duifje, dal de vereisclite teekenen bezit en de

verlangde tonen voortbrengt, worden fabelachtige prijzen, somsmeer

dan duizend gulden , besteed ; want een goede perkutut kan niet

slechts een fraai en krachtig geluid geven , maar brengt zijn gelukkigen

bezitter ook allerlei zegeningen aan. Men verhaalt zelfs, dat de

Javaan leeft in het geloof, dat zijn tortel, wanneer hij eenmaal den

ouderdom van honderd jaren bereiken mocht, hem dagelijks een

gouden ei zou leggen. Men houdt den vogel in een kooi , die of

onder het uitstekend dak der woningen hangt , of aan lange bamboe-

staken, vóór de woningen opgericht, in dier voege bevestigd is,

dat zij met touwen op en neder kan gelaten worden (Veth * 1 , 234).

//Ook de Maleiers van de Padangsche Bovenlanden beschouwen

eeue wilde tortelduif, katitiran geheeten (Geopelia striata) met

bijgeloovigen eerbied. De katitiran, die de vereischte teekenen

bezit , is met bovennatuurlijke macht begaafd, b a t u a h gelijk het heet.

Hij brengt zijnen bezitter allerlei geluk aan, verzekert hem telken

jare een goeden oogst, wendt ziekte, brand enz. van hem af,

waarschuwt hem voor bezoek van dieven of van lieden, die met

andere booze plannen bezield zijn, terwijl zijn kracht om het onheil

te keereu zóó groot is , dat de huisgezinnen, die in den omtrek wonen,

zich insgelijks aan zijn beschermenden invloed toevertrouwen. Deze

vogels worden natuurlijk zeer zorgvuldig opgepast ; zij krijgen eene

fijne rijstsoort te eten ; zij worden voortdurend voorzien van versch

drinkwater en fijn zand in hun kooitje, dat meestal aan den nokbalk

hangt. Voor sommige dezer diertjes worden dikwijls buitengewoon

hooge sommen besteed , en meer dan eenmaal hoort men van twee-

driehonderd gulden spreken. Toch gaat de eigenaar slechts in den

uitersten nood tot den verkoop van zijn lieveling over, daar hij

vreest, dat hem uit straf voor zijne trouweloosheid allerlei ongelukken

zullen overkomen. Veel liever blijft hij het beest tot aan diens dood

verzorgen om daarna het lijk van de ingewanden te ontdoen, te

balsemen en als kostbaar reliquie, in een stukje lijnwaad gewikkeld,

te bewaren. Somtijds ook doodt men het, nadat men het een jaar

of drie heeft onderhouden , daar men vrij algemeen van meening

is, dat de heiligheid van den vogel dan langzamerhand verdwijnt,

hetgeen men voorkomen wil door het diertje zelf het leven te benemen.

Zijn stoffelijk overschot echter blijft ook in dit geval in eere bewaard (Van

der Toorn '', 561 vlg.) Zelfs na den dood blijft de vogel dus zijne wónder-

macht behouden. Het is natuurlijk zijne ziel, die, in het stoffelijk overschot

aanwezig, dit tot een krachtig amulet maakt// (Wilken ^ I, 129—130).
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DE HOUDING VAN DEN LEVENDEN MENSCH TEGENOVER

DE ZELFSTANDIG VOORTLEVENDE ZIEL.

Voorkomen van de ziel.

In fle Inleiding hebben wij reeds opgemerkt, dat de zielestof

van den levenden mensch, en zijne na den dood zelfstandig voort-

levende ziel twee verschijnselen zijn in het denken van den Indonesiër,

die wezenlijk van elkander onderscheiden zijn. De na den dood

voortlevende ziel zouden wij kunnen noemen de vergeestelijking van

den stoffelijken mensch, of bij die volken, bij wie het begrip van

zielestof voor een goed deel verdwenen is : de materialisatie van de

zielestof, niet meer als iets onpersoonlijks, maar als een nieuwe

persoon
,

geheel gelijk aan den stoffelijken mensch. Daarom kan de i

Indonesiër zich die ziel niet voorstellen zonder het stoffelijk lichaam •

van den mensch. Daarom hangt er zooveel af van hetgeen met het

lijk gebeurt. Daarom ook sterft die geestelijke mensch weer, omdat ,

het lijk , inzonderheid de beenderen , die het langst aan den tand

des tijds weerstand bieden , ook eenmaal tot stof vergaan. En hieruit

verklaart zich weer de wensch van den overledene om het lijk zoo

lang mogelijk te couserveeren. Wij zullen dan zien, dat het leven

van de ziel eene werkelijke voortzetting is van het leven van het

stoffelijk lichaam, een geestelijke mensch, nog innig verbonden aan

zijn lijk, aan zijne beenderen, maar deze niet meer kunnende ge-

bruiken.

De gedaante, waarin men zich de ziel voorstelt, is die van zijn

eigen lichaam met al de gebreken en eigenschappen er van. Men
herkent eene ziel aan eenig gebrek, dat die persoon tijdens zijn

leven aau het lichaam had. Zoo gelooveu de Toradjas van Midden-

Celebes, dat de zielen dergenen, wier hoofd door den vijand is

gesneld, ook zonder hoofd rondloopen en jammeren over de smart,

welke de wonde huu veroorzaakt. Aan het Posso-meer was ik getuige

van eene agitatie onder een troep Toiadja's : zij waren 's nachts aan
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het visschcu geweest, en tegen deu morgen hij hun bivacvuur

komende, hadden zij iemand daarbij zien liggen slapen. Men wekte

hem, maar toen hij zich oprichtte, zag men, dat hij zijn hoofd

miste ; zij begrepen toen met eene ziel te doen te hebben , en vluchtten

in allerijl, nog een eindweegs vervolgd door de verschijning. Buiten

ons gebied gaande, vertelt Codrington uit Melanesiè' [nam. Pentecosta):

//The ghosts of those, who have died violent deaths, keep together;

those who have been shot with the arrow sticking in the body

,

those who have been clubbed with the club fixed into the head//

(Codrington, 287).

In dit geloof wortelt ook de gewoonte van het tatoueeren , die

behalve in de geheele Zuidzee nog bij verschillende vollen in de

Molukken en bij de DaJak-stammen van Borneo in praktijk wordt

gebracht. Naast dit tatoueeren vindt men het aanbrengen van brand-

wonden, voornamelijk op de armen en op de borst, door middel"

van een stukje brandend zwam of katoen, door nagenoeg alle

Indonesische volken in praktijk gebracht. Door het nauwe verband,

dat men zich denkt tusschen het lichaam en de ziel na den dood

,

kan het wel niet anders of het doel van beide bewerkingen is, dat

de schilderingen van het tatoueeren en de genoemde litteekens ook

op de ziel zullen zijn afgedrukt. Soms wordt het tatoueeren be-

schouwd als eene poging om de ziel van kleeding te voorzien, maar

aangezien juist die deeleu van het lichaam, welke de mensch het

eerst bedekt, meermalen niet getatoueerd worden, is deze onder-

stelling niet waarschijnlijk. Soms staat het tatoueeren in verband

met groote gebeurtenissen of dappere daden ; ook als reden voor

het toebrengen van brandwonden wordt veelal door de schrijvers

opgegeven deu wensch om te tooneu, dat men pijn kan verdragen,

een teeken van flinkheid , dapperheid dus. Het zou dus kunnen

zijn, dat beide operaties ten doel hadden de ziel dadelijk te doen

herkennen als dapper, eene deugd bij alle natuurvolken hooggeschat.

Alleen is het dan vreemd, dat ook vrouwen en meisjes zich aan

beide bewerkingen onderwerpen, daar toch van eene vrouw geene

dapperheid wordt geeischt. Daarom heeft de meening, dat een en

ander in verband staat met de puberteit, met de gemeenschap van

beide geslachten, meer waarschijnlijkheid. Overal vinden wij (wij

komen er beneden nog op terug) , dat de ziel op het stuk van het

uitoefenen van den coitus in het hiernamaals wordt beproefd , dat

het haar als zonde wordt aangerekend , wanneer zij niet heeft ge-

noten van den wellust des levens. Het tatoueeren en het aanbrengen
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van brandwonden zouden dan eene openlijke getuigenis zijn , dat

men zich in dit opzicht niet onbetuigd heeft gelaten (zie o. m.

Van Hoëvell ^ 171).

Dr. Nieuwenhuis heeft het tatoueeren der Dajaks in Midden-

Borneo nauwkeurig bestudeerd. Hij geeft er het volgende overzicht

van : //Die Tatowierungen der Dajak dienten ursprünglich wahrschein-

lich als Körperverzierungen
,
gegenwiirtig hat aber die Sitte des Tato-

wierens bei allen Stammen so tief Wurzel gefasst, dass man sie als einen

Brauch ansehen muss, dem zwar keine religiöse Bedeutung zukommt,

der aber mit dem Lebenslauf des Individuums eng verknüpft ist. An

die reiche Tatowierung der Fraueu kuüpft sich der Glaube , dass man

einst uach ihrem Tode ihre Knochen au der Impragnieruug mit

schwarzem Kohlenteilchen wird unterscheiden können. Am Mahakam,

ursprünglich wohl auch am Mendalam, herrscht namlich zum Teil noch

die Sitte , dass die Knochen der Verstorbenen nach einigen Jahren

von ihren Angehörigen gesammelt und in einer Urne in Grabhöhlen

uiedergelegt werden. —- Die Schulterrosette erhalt der junge Mann,

bevor er noch an eiuem grossen Handelszuge oder au einer Kopfjagd

teilgenommen hat, für die übrigen Verzierungen wird aber eine

derartige Gelegenheit abgewartet und, da die Tatowierungen in der

Regel wahrend des Zuges ausgeführt werden , wahlt man für sie die

typischen Muster der besuchten Stammt. Dieser Brauch wird aber

nicht streng eingehalten ; will ein junger Mann sich auch ohne

Verdienste, aus Eitelkeit, tatowieren Ijtssen , so steht ihra uichts

im Wege. — Die Hauptlinge lassen sich viel weuiger und seltener

als die freien Kajan und Sklaven tato wiereu , sie tragen selten mehr

als eine Schulterrosette// (Nieuwenhuis ^ I, 450, 455, 456).

Dat men zich de ziel des menschen inderdaad voorstelt als een

soort aftreksel van het lijk, blijkt o. m. bij de i^a;'a/a (Oio Ngadjoe) :

Zoodra iemand sterft
,

gaat de zielestof of hambaruan weg. Nu
worden door eene vrouwelijke geest alle verspreide deelen van het

lijk bijeeugehaald , nagels, haar, alles wat tot het lichaam heeft

behoord. Eerst wanneer alles bijeen is gebracht (in de verbeelding

natuurlijk) , kan de ziel of 1 i a u naar het zielenland gaan , om
daar weer door de zielestof bezield te worden (Hardeland ^ i. v.

liau, 308). — Eene uiting van dit geloof is ook wat de zeudeling-

arts, dr. Bervoets, onder de Javanen ondervond: Toen hij na

den dood van iemand , wieu hij eene poos te voren een been

had geamputeerd , het geschonken kunstbeen terug liet vragen

,

smeekten de familieleden hem , den overledene het kunstbeen toch
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te laten behouden , anders zou zijne ziel in het hiernamaals niet

kunnen loopen.

Naar de voorstelling van de meeste Indonesische volken is de

ziel zwart. Dit geloof moet wel hierin zijnen grond hebben, dat de

tijd, waarin de zielen rondwaren, de zwarte nacht is. Wij moeten

hieraan dadelijk toevoegen, dat de zielen, die tot goden zijn opge-

klommen, of de verpersoonlijkte natuurgoden, die dus in het uit-

spansel wonen, wit zijn. Vandaar dat bij de eerste verschijning van

Europeanen aan Maleisch-Polynesische stammen , de blanken meer-

malen zijn gehouden voor op de aarde neergedaalde goden.

De Toradjas van Midden-Celebes beweren ook, dat de zielen

zwart zijn. //Zoo zwart als eene ziel//, is eene uitdrukking, welke

men meermalen hoort toevoegen aan iemand , die bij het schoon-

maken van een afgebrand stuk boschgrond, zwart is geworden van

houtskool en roet. Wanneer een kop gesneld is, maakt de over-

winnende partij eene tropce van bladeren van den Areuga saccharifera

,

en deze tropee heet t o w u g i (Barée) , t o w u r i (To Mori) , hetgeen

'/de zwarte// beteekent. Eensdeels kan deze naam betrekking hebben

op het zwarte voorkomen van genoemden boom , die naar het alge-

meen geloof een mensch is geweest ; van den andereu kant kan deze

naam slaan op de zwarte zielen, die op deze tropee huizen. Wanneer

in Mori een kop is gesneld, en deze naar het geestenhuis is gebracht,

roept de voorvechter de in het geestenhuis verblijf houdende fw?7?*,

zielen, en deze verschijne» dan naar het volksgeloof als naakte,

zwarte meuschen.

Volgens de Makassaren zijn spoken zwart. Op Java heet het , dat

zielen, die door God zijn aangenomen, geel, en die niet door God

zijn aangenomen , //rood// zijn. Eigenaardig is in verband hiermede

eene gewoonte der Arfak-papoea's. Sommigen hunner namelijk drogen

hunne lijken op een staketsel, waaronder een zacht vuurtje wordt

gestookt. Zoodra de opperhuid van het lijk loslaat, wordt zij van

het lichaam afgenomen, waarna het lijk met fijngestampte houtskool

wordt zwart gemaakt. Het lijk wordt hiermede waarschijnlijk tot

ziel gestempeld (J. L. van Hasselt ', 241). — Ook van Melmiesië ^'mAen

wij herhaaldelijk vermeld , dat zielen zwart zijn. Zoo vertelt Codrington

van een schijndoode, wiens ziel naar de aarde was teruggezonden

door eene groote zwarte ziel (Codrington, 256).

Op het geloof, dat zielen zwart zijn, berust ongetwijfeld de gewoonte

bij vele volken om gedurende of na eene begrafenis elkaar zwart

te maken mvi houtskool , roet of asch , eene gewoonte , welke wij
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tegenwoordig meest nog slechts in praktijk zien gebracht als eene

aardigheid of een vermaak. Zooals wij beneden nader zullen zien , is

de levende mensch steeds bevreesd , dat de ziel van den overledene

er op uit is, de zielestof van nog levenden met zich mede te nemen

naar den hades. Door zich nu zwart te maken, wil men zich het

voorkomen geven van de ziel van een afgestorvene, waarmede men

de ziel van den doode misleidt, zoodat zij geen pogingen zal doen

om de zielestof van dezen doodgewaande mede te nemen. Deze

onderstelling vindt vooral veel waarschijnlijkheid bij de Toradjas.

Bij hen toch wordt, gedurende het waken bij een lijk, alleen diegene

zwart gemaakt, die in slaap valt. In den slaap toch verlaat de

zielestof gemakkelijk het lichaam, en zij kan dan gevoegelijk door de

ziel van den overledene worden medegenomen.

Prof. Wilken meent, dat de persoon, door in slaap te vallen, zich aan

oneerbiedigheid jegens den overledene zou hebben schuldig gemaakt,

en dat hij daarom aan de vervolging van de ziel moet worden ont-

trokken (Wilken ^ I, 238). Soms ook bedekt men zich met een lap

zwart katoen, zooals mij werd medegedeeld van de vrouwen op Tinwr.

Wanneer men te Menado in de Minahassa van eene begrafenis

in het sterfhuis is teruggekeerd, smeert men elkaar in met houtskool,

vermengd met kokosolie ; dit heeft onder veel vroolijkheid plaats

;

men zegt , dat men zulks doet om afleiding te geven aan de bedroefde

betrekkingen. Hetzelfde gebruik vermeldt Graafland van andere

streken in de Minahassa (Graafland '
, E*' ed. I, 482).

Ook bij de Oio Ngadjoe op Borneo wrijft men iemand, die gedurende

het waken bij een lijk in slaap valt, in met kalk en roet. Ook strijkt

men met eene rookende stroowisch over den slapende heen. Bij andere

gelegenheden doet men zulks eveneens : Gedurende de eerste dagen

na de bevalling worden bij de stammen van Centraal-Borneo moeder

en kind zwart gemaakt met damar-hars (Nieuwenhuis '' I, 73). Dit

zwartmaken heeft geene andere bedoeling, dan aan moeder en kind het

voorkomen te geven van zielen , en hen zoo te onttrekken aan de

aandacht der rondwarende geesten. Bij eene begrafenis onder de

Kënja-dajaks in het Serawaksche zag Furness, dat enkelen zich met

roet hadden besmeerd (Furness, 139).

Op Nias zeggen sommigen, dat zielen zwart, anderen dat ze

wit zijn. Wanneer de Niasser ten strijde gaat, maakt hij zich dikwijls

zwart, met de uitgesproken bedoeling, dat hij op een geest moge

gelijken. Bij ziekte of dood worden in West-Nias de afgodsbeelden

zwart gemaakt , om hen nog meer het karakter te geven van hetgeen
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zij moeten voorstellen : zielen van overledenen. Ook eieren, die men

bij zulke gelegenheden den afgoden offert, worden zwart gemaakt,

om ze tot geesten-eieren te stempelen. De Mohammedanen op de

nabij gelegen eilanden maken elkaar bij gelegenheid van een sterfgeval

ook zwart. Eigenaardig is nog, wat de heer Fehr mededeelt : wanneer

men een klein kind in huis alleen moet achterlaten
,
plaatst men een

groot zwart voorwerp naast het wicht, opdat de geesten er bang

voor zullen zijn, en het kind niet zullen benadeelen (Fehr, 15). De

bedoeling zal wel zijn om een eventueel binnenkomenden geest te

doen gelooven, dat een andere geest of ziel (het zwarte voorwerp)

hem reeds is vóór geweest.

Ofschoon de Angholaer zegt, dat zielen wit zijn, blijkt uit ver-

schillende gebruiken , dat zwart de kleur is van zielen en geesten. Zoo

wordt het popje, dat men aan de geesten geeft in de plaats van

van een zieke, zwart gemaakt om het tot een doode te stempelen.

Bij een hevig onweder maken velen zich een zwart kruis op het

voorhoofd om zich te vrijwaren voor de losgelaten geesten. Dit

laatste doen ook do Bataks van Silindoeng, Toba en Karo. Zij

zeggen, dat zielen zwart zijn. Wanneer de ondergaande zon de lucht

geheel rood kleurt, denkt men, dat de zielen (uit de onderwereld)

komen, en dan geeft men zich snel met roet een streep over het

voorhoofd, " opdat de geesten hen niet zullen halen//. -— Bij de

Karo's worden bij een sterfgeval alle familieleden van den over-

ledene op het voorhoofd zwart aangestipt; een klein kind, dat voor

het eerst naar het water wordt gebracht, krijgt drie zwarte stippen

op voorhoofd en beide waugen. Eene vrouw , die in barensnood

verkeert, wordt vaak het geheele gelaat zwart gemaakt, opdat een

der geesten (sidang bela) niet in haar vare, m. a. w. opdat de

geesten haar voor een hunner makkers zullen aanzien. -— Volgens

een verhaal in de Doesoen-landen , dat door den heer Westenberg

is medegedeeld , heeft eens de koning van de onangs (een soort

geesten) de dochter van het landschapshoofd Perasi geschaakt. //Tot

op den huldigen dag durven de meisjes uit het geslacht van Perasi,

voor zoover ze er goed uitzien en wat blank zijn , niet meer langs

den Oeroek Bintang Maria (de plek , waar de onang-koning woonde)

gaan , zonder zich eerst zwart te hebben gemaakt (Westenberg, 233).

Naar het Oosten teruggaande vinden wij, dat op Halmahera

jongelui elkaar onder veel pret met roet besmeren , wanneer zij bij

een lijk de wacht houden. Bij het doodenfeest in Tobelo is er zelfs

eene plechtigheid dodoröö //slecht maken// geheeten , waarbij men
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elkander naloopt, zwart maakt ^ met slijk gooit. Onder het

naloopeu roept men : //je doode schoonvader (of eeiiig ander familie-

lid) zit je achterna//. — Zelfs wanneer men aan de familieleden

den dood van een bloedverwant gaat aanzeggen , smeert men zich

het gelaat in met roet en water (verg. hierbij Riedel ^, 83—84).

Op de Aroe-ei[a.ndeu laten de vrouwelijke familieleden van den

overledene het haar loshangen , en smeren zich met modder in. De

weduwe trekt zich ook met houtskool strepen om het lichaam

(Riedel ', 268).

Chalmers vertelt van eene begrafenis van een PapoeascAe priesteres

bij Port Moresby : Nadat het graf was dichtgemaakt , maakten de

verwanten zich het lichaam zwart, en smeerden zich in met asch

(Kurze 2, 237).

Op Nieuw-Guinea schijnt overigens algemeen het zwartmaken als

teeken van rouw in gebruik te zijn. Dr. Piusch deelt mede, dat

men als rouwteeken het geheele lichaam met roet zwart maakt,

//eine Sitte, die ich in allen von mir besuchten Theilen Neu

Guinea's fand. Sie wird mehr vom weiblichen Geschlecht als vom

raannlichen geübt , und ich fand sie wieder weiter östlich in Keppel

Bai mehr im Gebrauch als in Port Moresby. lm Aromadistrikt sah

ich nicht nur ganz schwarzgemachte Manuer und Frauen , sondern

auch Kinder. Es handelte sich aber, als ich dort war, gerade um
den Todesfall eines angesehenen Hauptlings ubd desshalb sah man

so viel schwarzgemalte Personen. Junge, ganz geschwarzte Mad-

chen mit rothen Hibiscus-blumeu im Ohr, machten einen sehr

eigenthümlichen Eindruck. Noch mehr solche Personen , die nur

einzelne Körpertheile schwarz bemalt batten. So batten einzelne das

Gesicht, Hals, Schultern und Brust, hier bis zur Herzgrube her-

abziehend , in einen stumpfwinkeligen Latz abgesetzt, schwarz

gefarbt, andere den ganzen Oberkörper bis zur Mitte des Ober-

schenkels, so dass von der Hautfarbung nur die der Beine sichtbar

ist. Sie ahnelteu Mohren ia kupferbraunen Tricots// (Einsch, 13).

In de Zuidzee (om daarheen even een blik te slaan) is het zwart-

maken algemeen. Op Nieuw-Zeeland en de Nieuwe Hebriden maakt

men zich zwart als teeken van rouw (Turner', 308). — Op Nieuw-

Caledonië maakt de regenmaker zich geheel zwart , voordat hij een

lijk opgraaft, door welks beenderen hij regen tracht te verwekken.

Blijkbaar wil hij zich ook als eene ziel voordoen om de ziel van

het opgegraven lijk te misleiden, opdat hem geen kwaad geschiede

(Turner 2, 428). — Codrington vertelt, dat het een gewoon gebruik

16
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is op San Cristoval om deu waduwuaar of de weduwe in te smeren

met roet en asch. In Araga op Pentecosta wreven de rouwdragenden

zich in met asch en modder (Codrington, 245, 287).

Behalve in hare menschelijke gedaante vertoont de ziel van den

afgestorvene zich als vuur of als eenig insekt of ander dier, kortom

in die gestalten , welke wij reeds ontmoet hebben , toen wij over

de zielestof spraken. Wij hebben boven echter reeds gezien , dat

zulke verschijningen moeten teruggebracht worden tot deu tijd

,

toen de menschen nog alleen geloofden in zielsverhuizing, en het

geloof in een persoonlijk voortlevenden ziele-meusch nog niet op den

voorgrond trad. Wij hebben met die verschijningsvormen hier dus

niet te maken.

De mensch vreest de ziel.

In de houding van den levenden mensch tegenover de ziel van

den doode merken wij groote vrees op voor die ziel. Soms evenwel

(en laten wij hierop eerst de aandacht vestigen) behoudt het ver-

langen naar den overledene de overhand boven de vrees. Dan

zien wij gebeuren, dat men het lijk, waaraan toch de ziel is ge-

bonden, in zijne onmiddellijke nabijheid bewaart. Vooral zien wij

dit bij kinderlijken ; het is ook natuurlijk , dat de ziel van een

kind minder gevreesd wordt dan die van een groot mensch. Ook

van personen, die tijdens hun leven zeer bemind waren, vinden wij

opgeteekend , dat hunne zielen na den dood niet gevreesd worden.

Zoo vertelt de heer Neumann van de Karo-hataks , dat eene onvol-

dragen vrucht of het lijk van een kind niet ouder dan vier dagen

onder het huis wordt begraven (Neumann ^, 28). //Jonge menschen

of kinderen worden (bij den dood) maar stilletjes begraven of ver-

brand , en maar zelden wordt de hegu (ziel) dadelijk naar huis gebracht//

(idem, 24). Men behoeft de zielen van zulke jonge wezens immers

niet te vreezen.

Van de Kei- en TanimJ)ar-Q\\ïmA&n vinden wij nog opgeteekend

,

dat de zielen van overleden kinderen in de nabijheid hunner woningen

blijven zonder kwaad te doen (Riedel', 239, 307).

Hardeland vertelt van de Dajaks van Poelopetak , dat, zoo men

een overledene zeer lief heeft gehad , of wanneer men spoedig het

doodenfeest voor hem zal vieren (m. a w. dat men spoedig van diens

ziel af zal zijn), men een soort van bank in huis aanbrengt, waarop

de doodkist wordt geplaatst (Hardeland ' , op ka til, bl, 249). Onder
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de Bare'e-toradjas komt het voor, dat een ouderpaar het lijk van

hun overleden kind in een doodkist in huis bewaart ; zoo iemand

moet dan buiten het dorp gaan wonen , omdat de overige dorps-

bewoners wel bang zijn voor de ziel van dat kind. ,

Dit verlangen naar de ziel openbaart zich nog in het terugroepen

er van. Een moeder wordt teruggeroepen onder mededeeling, dat haar

kind om haar roept: en dit terugroepen geschiedt veelal aan het

oor van het lijk , waarbij wij dus iets gansch anders zien , dan

wanneer de weggevluchte of weggenomen zielestof wordt teruggehaald,

ver van den eigenaar. Voorts moeten wij hier nog wijzen op het

gebruik bij sommige volken om , bij het grafwaarts dragen van een

lijk, dit onderweg te doen tegenhouden, om daarmede te kennen

te geven, dat men zich niet van den doode kan scheiden. Om die

zelfde reden worden degenen , die zijn gaan begraven , door de

overige dorpsbewoners vijandig ontvangen bij hun terugkomst. Bij

de Lindoe-Toraclja^s woonden wij een spiegelgevecht bij, gehouden

tusschen hen, die een lijk waren gaan begraven, en hen , die achter

gebleven waren. Ook van de Malanan-dajaks in Serawak vertelt

Furness, dat zij, die van de begrafenis terugkeeren , een spiegelgevecht

houden met hen , die achterbleven ; de laatsten werpen met modder

en nagemaakte lichte speertjes naar hen (Eurness, 141).

Mag dus in bijzondere gevallen , vooral bij overlijden van kin-

deren, het verlangen en de liefde de overhand behouden boven de

vrees, regel is, dat men bang is voor de ziel van een overledene,

vooral van een pas overledene. De natuurmenschen kennen geen

hooger , althans geen aangenamer , bestaan dan het aardsche. Dood

is voor hen iets onnatuurlijks, omdat het instinkt van zelfbehoud

bij hen nog niet wordt gedomineerd door hoogere overwegingen en

gedachten. Zij kunnen zich dus niet anders voorstellen, dan dat de

ziel van een pas overledene vol nijdigheid en wraak is, omdat hij

uit dit voor hem zoo aangename leven heeft moeten scheiden. Zoo

mogelijk zal hij dan uit wraak de zielestof van anderen met zich

medenemen , wier lichaam dan moet sterven. Eene levendige illustratie

van deze stemming hebben wij eens bijgewoond in het Toradja-dorp

Tamoengkoe ; daar lag een jongen ziek aan watervrees; eene maand

te voren was hij door een dollen hond gebeten. In zijn woelen en

lijden richtte hij zich plotseling op, sloeg zijne handen om den hals van

zijne moeder, die naast hem zat, en zeide : //als ik moet sterven,

moet u met mij mede//. Wanneer een paar omstanders de vrouw niet

spoedig te il ulp waren gesneld, zou zij door den kranke zijn gewurgd.
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Zoo zegt Joh. Warneck van de Toha-Bataks : //Zunachst ist die

Seele jedes Gestorbeueii furchtbar , denn sobald die Seele den Leib

verlassen hat , tritt sie in feindlichen Gegensatz zur lebenden

Menschheit. Vor den Seelen eben gestorbeuer Menschen muss man

besonders auf der Hut sein^/. En verder vertelt hij, dat de zielen

er een genot in hebben levenden te kwellen (Warneck, bl. 69 en 70).

Elders wordt ook van de-Bataks getuigd, dat, wanneer iemand

sterft, hij wenscht, dat velen met hem mogen sterven (Ber. Rheiji.

Miss. Ges. 1901, 365). Dezen trek merkten wij ook herhaaldelijk

op bij de Toradja's. Een troep menschen zit bijvoorbeeld in een

bouwvallig huis. Een spreekt zijn vrees uit, dat het huis zal omvallen,

maar dadelijk antwoordt een ander: //Als ik sterf, heb ik er ten

minste wil van, want dan sterven er meerderen met mij//.

Op Zuid-Nias is men gewoon het lijk buiten het dorp in de kist

te leggen ; want deed men dit in het dorp , dan zou de overledene

nog levenden met zich medenemen in het graf (Thomas, 13). Om
dezelfde reden ook maakt men, dat bij vele stammen de doodkist

niet te ruim is, om den overledene geen plaats te laten een nog levende

mede te nemen. Van de Land-dajaJcs van Serawak heet het : //They

have very little respect for the bodies of the departed, though they

have au intense fear of their ghosts// (Ling Roth I, 137). üe Zee-dajaks

zijn bang voor de begraafplaats, zoodat men geen zorg draagt voor

de graven ; ze worden daarom opgegraven door beesten (Ling

Roth I, 138). Deze vrees voor graven, of liever voor de zielen der

afgestorvenen, die daar wonen, is algemeen bij natuurvolken.

De Dajaks van Poelopetak denken , dat de dooden bevel geven
,

dat hunne verwanten hen spoedig moeten volgen , welke wensch zich
|

dan belichaamd in de familieleden vastzet, en hun dood bewerken '

zou, wanneer men bij het doodenfeest hiertegen niets deed. — Voor

de verblijfplaats der afgestorvenen in de nabijheid van den berg

Tomahoe heeft iedere bewoner van Boeroe eerbied. //Wanneer hij

daar per prauw passeert, wendt hij zijn gelaat af, en slaat zijne

oogen in eene andere richting, opdat hij niet door een zijner gestorven

bloedverwanten herkend worde, die hem dan ongetwijfeld tot zich

roepen zou// (Hendriks, i. v. herate, blz. 51).

Bij de bewoners van Halmahera bestaat het geloof, dat als een

doode met de oogen open ligt, hij naar een metgezel uitziet ; daarom

moet men zorgen, dat de oogen van het lijk steeds gesloten zijn.

Ook moeten zij, die een doode in huis hebben, altijd met een

even getal uitgaan ; loopt men met een oneven getal , dan zal
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de ziel van den overledene de zielestüf van den onevene nemen.

Yan de Papoea s van Rhoou vertelt Van Hasselt, dat inzonderheid

de zielen van verslagenen worden geducht, want hun ziel zwerft

rond in de lucht, en vindt geen rust (J. L. van Hasselt ', 355).

Pontianaq of kraamvrouwen-ziel.

Uit bovenstaande kan reeds blijken , dat niet iedere ziel evenzeer

gevreesd wordt. De vrees voor die taA is afhankelijk van de vrees

of den eerbied, dien men heeft gekoesterd voor den nog levenden

mensch. Geen of weinig vrees koestert men voor de zielen van

kinderen en van slaven; hoe meer macht en aanzien iemand, nog

op aarde levende, heeft gehad, hoe meer gevreesd zijne ziel is. Met

deze meerdere of mindere vrees voor de ziel hangt ook nauw samen

de meerdere of mindere luister, waarmede de begrafenis plaats heeft.

Op één soort zielen moeten wij hier nog de aandacht vestigen als

zijnde zeer gevreesd. Dit zijn de zielen van vrouwen, die in het

kraambed zijn gestorven. Prof. Wilken zegt omtrent dit geloof in

zijn Animisme : //Wij hebbeu hier slechts een der vele uitingen

van de zoo algemeen , niet alleen bij de natuurvolken , doch zelfs

bij de hooger ontwikkelde rassen, verbreide voorstelling, dat. . . .

trouwen en kinderen krijgen het doel is, waarvoor de mensch, meer

bepaaldelijk de vrouw, hier op aarde is, en geen gelukzaligheid

hun ten deel valt, welke dat doel geheel of gedeeltelijk gemist

hebben//. Prof. Wilken zoekt blijkbaar eene straf der goden in het

geen rust hebben der in het kraambed gestorvenen. Dit blijkt ook

uit het vervolg, waar hij zegt: //Doch ook zij , die getrouwd zijnde,

geen kinderen krijgen, hebben het misnoegen der goden te duchten.

Bij de Balineezen bestaat de voorstelling, dat een zoodanige hier-

namaals eene slang aan de borst krijgt// (Van Eek, 318). Dit voor-

beeld der Balineezen staat echter op zichzelf ; bij de natuur-

volken, die nog weinig in aanraking zijn geweest met andere gods-

diensten, vinden wij dergelijke voorstellingen niet ; daar is de wellust

op zichzelf een punt van onderzoek in het zielenland. Een zuiver

subjectief gevoelen heeft de natuurmensch er toe gebracht, in het

bijzonder de zielen van deze in het kraambed gestorvenen te vreezen.

De moedervreugde, welke hun niet werd gegund , maakt de zielen

van deze menschen zoo nijdig en wraakzuchtig, dat zij er steeds

op uit zijn om soms mannen (als de bewerkers van hun leed), meestal

echter barenden aan te vallen, ten einde dezen hetzelfde lot te doen
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overkomeu als huu deel is geweest. Deze zieleu heeteii in het

Maleisch p u u t i a ii a q of p o ii t i a n a q ; eeu naam , welken men met

kleine variaties bij de meeste volken van den Indischen Archipel

terugvindt. Skaat meent, dat dit woord synoniem zou zijn met

mati anak, eeue verkorting van mati beranak //sterven door

bevallen// (Skeat, 325, noot 3). De Maleiers van Malakka stellen

zich haar voor als eene vrouw met lange haren, lange nagels en

eeu holte iu den nek. Vau deze verschijning geeft Skeat ook eene

afbeelding in zijn meer aangehaald werk. Hiernaast staat echter het

geloof, dat de pontiauaq een soort nachtuil zou zijn (Skeat, 325 en

326). Bij de meeste volkeu iu den Indischen Archipel doet zich dan

ook de ziel van eeu gestorven kraamvrouw voor in de gedaante vau

eeu vogel, die zich met eeu zeer klagelijk geluid (uja ! nja ! bij de

Maleiers; po, po, bij de Toradja's enz.) aankondigt. Bij de kraam-

vrouw verschijnt zij onzichtbaar, dringt door in haar buik en ver-

nietigt daar de vrucht. Hare werking is kenbaar aan een snijdend

gevoel in den buik. Algemeen in den Indischen Archipel tracht men

zich tegen haar te beveiligen door aan den ingang vau de woning

gedoomde takken van een bepaalde limoensoort op te hangen

,

waarvan de vruchten ook een algemeen zielenverdrijvend middel

zijn. De Maleiers vau Malakka geven den raad haar te grijpen, heur

haar en nagels af te snijden, en deze in de holte van haren nek te

stoppen; zij zal dan als eene gewone vrouw worden (Skeat, 326).

Terloops merken wij hier op, dat bij de Maleiers de pontiauaq

reeds min of meer het karakter van eeu demon heeft gekregen,

terwijl zij bij andere natuurvolken niet anders is dan de ziel vau

een meusch , kwaadaardig en wraakzuchtig. Wij zullen zien, dat bij

sommige volken duidelijk wordt uitgesproken , hoe het de onrust

is over haar pas geboren achtergelaten wicht, die haar doet rond-

zwerven.

Gaan wij het geloof aan de pontiauaq in bijzonderheden na, dan

wendeu wij ons eerst naar de Atjehers. Dezen stellen zich zulke zieleu

voor als een vogel, welke zwangere vrouwen belaagt, die op het

punt staan moeder te worden. Is ze binnengeslopen, dan dringt

ze iu het lichaam van de kraamvrouw door, beginnende bij de

.
groote teenen, eu martelt de kraamvrouw tot sterveus toe (Jacobs'*, 129).

Bij de Bataks bestaa^t het geloof, dat de ziel eener tijdens de

bevalling overleden vrouw er op uit is audere vrouwen te verderven

,

en dezen een gelijk lot deelachtig te doen worden (Warneck ', 70).

Omtrent Nias nemen wij hier over, wat Prof. Wilkeu schreef
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(Willeen ^ II, 42): '/Ook bij hen (de Niassers) bestaat de meeniug,

dat de vrouw, die ouverlost sterft, in een boozeu geest, bechu
matiana geheeten, veranderd wordt, die op eene onzichtbare wijze

de menschen //slaat//, dat wil zeggen: doodt, en het vooral op

zwangere vrouwen voorzien heeft, die dan eveneens onverlost moeten

bezwijken. De bechu matiana heeft de gedaante van een vogel

,

doch is alleen voor den priester zichtbaar. Wanneer een zwangere

vrouw, die des avonds van het veld of het bosch huiswaarts keert,

gelooft door dezen bechu geslagen te zijn, offert zij, om de nadeelige

gevolgen te ontwijken, eene kip aan den oever eeuer rivier, daar

de geest geacht wordt in het water zijn zetel te hebbeu. Yolgens

Von Rosenberg dragen de vrouwen steeds een mesje bij zich als

verweermiddel tegen deze spoken. Een bijzonderheid nog van den

bechu matiana is, dat hij als beschermgeest van de dieven optreedt,

menschen stelen leert , en hun het vermogen schenkt om zelfs door

de kleinste gaten en reten in de huizen te dringen.//

//Gaan wij over naar Borneo, dan valt ons dadelijk de naam van de

hoofdplaats van Borueo's Westerafdeeling op, Pontianak. Wanneer wij

vernemen , wat Prof. Veth ons mededeelt omtrent den oorsprong van

dezen naam, dan weten wij tevens, wat de Dajaks uit dat gedeelte van

het groote eiland omtrent de pontianak gelooven. Voor de stichting

van Pontianak was het onherbergzame eiland, waarop het gebouwd

werd, in het oog der bijgeloovige inlanders slechts het verblijf van

een soort van spoken , somtijds aangemerkt als de zielen van kin-

deren, die door het ontijdig overlijden der moeder het levenslicht

niet aanschouwd hadden, maar gewoonlijk als de zielen der in

barensnood voor de verlossing bezweken moeders zelven , die zich,

meent men, naakt en met loshangende haren, onder angstig gekerm,

op eenzame plaatsen vertoonen, en inzonderheid het mannelijk ge-

slacht zoo vijandig zijn (en hen van hun genitalia berooven), dat

de gedachte van ze onder een kapokboom , hare geliefkoosde zit-

plaats, te zullen ontmoeten, den onversaagdsten man het bloed in de

aderen stollen doet. De naam dezer spoken , Pontianak
,
ging sedert

over op de hier gestichte stad. Men verhaalt , dat Abd' oel-Eahman

(de stichter), om den bijgeloovigen schrik zijner volgelingen te over-

winnen, de plek twee uren lang door al zijne prauwen met scherp

liet beschieten, om deze hersenschiramige vijanden te verdrijven,

alvorens hij met zijn hakmes aan wal sprong, en aanving met eigen

handen het dicht geboomte en struikgewas te kappen , waarin hij

spoedig door zijne ouderhoorigeu gevolgd werd// (Veth ^ I, 13—14).
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In de Oosterafdeding van Borneo schijnt men twee soorten van

pontianaq te kennen : 1°. de h a u t u hë ran a k , de zielen van vrouwen,

die gedurende het baren zijn gestorven ; zij varen in zwangere

vrouwen en trachten haar of haar vrucht te dooden (Hardeland ' , i. v.

hantu, 160); 2°. de kangkamiak; dit zijn vrouwelijke geesten

(hantuen), die vóór het baren sterven. '/Als zoodanig verschijnen zij

nu eens als eene kip dan weder als eene schoone vrouw , maar met

zeer lange nagels, altijd in het zwart gekleed. Zij spreken ook,

hun gewone geluid is echter dat van een kip of een jongen hond.

Zij trachten in zwangere vrouwen te varen , en de baring te ver-

hinderen ; men brengt haar in zulke gevallen kippen ten offer. Ook

trachten zij mannen tot zich te lokken , die zij dan dooden" (Har-

deland ', i.v. Kangkamiak, 227). — Volgens de Dajaks van Landak en

Tajan verontrusten de pontianaq vooral vrouwen, die een jongen

ter wereld brengen , omdat zij er vooral op uit zijn
,
jongens en

mannen te emasculeeren (Schadee, 544).

Op Celebes vinden wij dit geloof algemeen : Makassaren en Boe-

gineezen (Matthes i, blz. 97), Minahassers en Gorontaleezen zijn zeer

bevreesd voor het pok ! pok ! der rondvliegende pontianaq's. De

Minahassers gelooven, dat de pontianaq op een man uit is, dien

zij wil medenemen in het graf, ten einde aan het ongeboren wicht

een vader te geven. Zij spookt daartoe met het kind , waarvan zij

in het hiernamaals bevallen is, rond. Gedurende den tijd, waarin

men meent, dat een pontianaq rondzwerft, durven de mannen

's avonds niet alleen uitgaan. Zij laten dan een vrouw voor zich

uitloopen, die, wanneer zij de pontianaq meent te zien, roept:

'/Schaamt ge u niet , u met allerlei mannen te bemoeien. Deze is

de vader van uw kind niet". — Onder de Toradjas van Midden-Celebes

heet zulk eene ziel puutiana. Zij verschijnt in de gedaante van een

vogel met klauwen , waaraan lange , scherpe nagels. Zij heeft het vooral

gemunt op vrouwen in barensnood. Haar geluid is po ! po ! maar volgens

anderen maakt zij een geluid als het gepiep van kuikens. Soms legt men

bij het lijk van een in het kraambed gestorven vrouw in de lijkkist

een stuk pisangstam. De overledene zal dit stuk pisangstam houden

voor haar kind , dat zij ter wereld heeft gebracht. Hierdoor zal zij

rustig zijn , en er niet op uit gaan om haar teleurstelling en wrevel

op andere vrouwen bot te vieren. Bij enkele Toradj a-stammen bestaat

nog de volgende gewoonte : Wanneer het bekend is geworden , dat

eene vrouw in het kraambed is gestorven, gaan de vrouwen, die

nog in de termen vallen van kinderen krijgen, naar de rivier, en
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worden daar door eene oudere vrouw, die geeu kiuderen meer

krijgt, gebaad. Na het bad werpt iedere vrouw eeu gebruikte sarong

en een steen achter zich, stroomafwaarts, waarbij de oude vrouw

ieder van haar wat kalk op de wang smeert. In aiid,ere streken weer

komt dit gebruik gewijzigd voor.

Voor Java vinden wij een bericht van Metzger bij Ploss (Das

Weib, 6" uitgave II, 648): //Sterben auf.Java Erauen wahrend der

Eutbindung, so harmen sie sich auch nach dem Tode noch wegen

des verloren Mutterglücks : sie können nicht zur Ruhe kommen

,

und da sie von Natur böse sind , suchen sie sich auf Kosten Anderer

das Glück zu verschaffen , welches sie nicht geniessen sollten. Wenn
sie klagend durch die Lüfte ziehen und ein Haus bemerken, wo

eine Prau ihrer Stunde harrt , da draugen sie sich urn die Wette

herzu und suchen in die IVau zu fahreu , um an ihrer Stelle die

Mutterfreuden zu kosten ; die unglückliche Frau aber wird wahu-

siunig. Natürlich werden vorkommeuden Falls die Wohnungeti sehr

sorgfaltig behütet und bewacht; Feuer werden angezündet, und

Wachter mit brennenden Fackelu in der Hand machen die Runde,

um die Geister zu verjagen, die übrigens unter Umstanden auch

Mannern gefahrlich werden, die auf dem Punkte stehen, die Treue

zu brechen ; sie strafeu dieselben sehr nachdrücklich
,
gewöhnlich durch

sehr empfindliche Verstümmelung.'/

Nagenoeg hetzelfde gelooven de Soendaneezen, naar de mededeelingeu

van S. Coolsma (Coolsma, 69—70). Bij hen heet de pontianaq

kuutianak, //waaronder men te verstaan heeft geesten van vrouwen,

die tijdens de zwangerschap of in het kinderbed zijn gestorven.

Ronddwalende om de woning van vrouwen, die in arbeid zijn,

pogen zij in deze te varen , en zoo het geluk te smaken , dat zij

door een ontijdigen dood moesten missen. Vaart zulk een kuutianak

in eene kraamvrouw , dan wordt zij krankzinnig. Men bewaakt dus

hare woning met groote zorg , en omringt die des nachts met vuren

en toortsen, om de geesten te weren.//

In de Molukken vinden wij het po n t i anaq-geloof algemeen.

Van alle eilanden-groepen geeft Riedel in zijn bekend werk over //de

sluik- en kroesharige rassen// berichten. Zoo heet zij op Ambon

buntiana, die de gedaante zou aannemen van een witten vogel

met een vrouwenhoofd. //Het haar is zeer lang, en op den rug treft

men eene opening aan, om de geroofde kinderen of de genitaliën

der mannen in te bergen// (Riedel, 58). Op Ceram verschijnt zij in

de gedaante van eeu grooten witten vogel van bijzonder breedeu
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vorm , of vau eeui; schooue vrouw met welriekende kleedereu om

de mauneu te verleiden en hen uit wraak te emasculeereu. Ook

bezoeken zij bij voorkeur zwangere vrouwen , om de vrucht uit nijd

te vernielen. De vrouwen dragen daarom een stuk vlechtwerk bij

zich in de verwachting , dat de ziel daarin hare klauwen zal ver-

warren. De Mohammedanen aldaar maken vuren aan onder het huis,

waarin zij zout , spaansche peper en een soort bladeren werpen

,

waarvan de reuk ondragelijk is voor de pontianaq (Riedel, 112).

Vau de Kei-eil. vertelt Riedel (Riedel', 239): //Sterft eene vrouw

tijdens de bevalling, terwijl het levend kind niet ter wereld kan

gebracht worden , dan wordt het kind in de baarmoeder dood-

gestoken , opdat de vrouw geen bumbuanak of pontianaq

wordt en haren man vervolgt om hem te emasculeeren.//

Van de Galelareezen op Halmahera weten wij, dat de putiano

het vooral aanlegt op het leven van zwangeren en barenden. //Men

stelt zich hier dezen geest voor als een vogel met groote vurige

oogen en vreeselijke klauwen, die hij zijn slachtoffer in het vleesch

slaat, voornamelijk in den hals om ze te verworgen.// (Van Baarda *

i. V. poka, 326, en putiana, 337).

Op Siaoe weder wordt eene vrouw , die bij de geboorte van

haar kind sterft, drie dagen na haren dood puntiana, dat zij

gedurende acht dagen blijft. Zij heeft de gedaante van een dier,

soms van een mensch. De puntiana schreeuwt nga, uga en

heeft het vooral gemunt op den man, die de vrouw zwanger heeft

gemaakt; maar ook andere mannen, die zwangere vrouwen hebben,

moeten oppassen (Van Dinter, 381).

Gaan wij nog noordelijker, dan vinden wij de pontianaq op

de Philippijnett, terug in de patianak. Er wordt niet bij verteld,

dat dit zielen van gestorven kraamvrouwen zouden zijn, maar Prof.

Wilken heeft terecht opgemerkt, dat vooral naast het Niassische

matianak, wij niet behoeven te twijfelen aan de identiteit vau

patianak met pontianaq. Volgens Blumentritt (Blumeutritt,

30— 31) trachten zij //die Geburt zu erschweren oder unmöglich zu

machen. Gewöhnlich setzen sie sich auf eineu Baum, der in der

unmittelbaren Nahe des Hauses steht, in welchem die Gebarende

weilt, und lasst einen monotonen Gesang erschallen, wie ilin die

Schilfer beim Rudern singen. Um dem verderblichen Beginnen der

Uuholde entgegen zu arbeiten, bedienen sich die Indiër verschiedener

Mittel. So schleppen sie, om die Damone zu überlisten, die Schwan-

gere, wenn die Geburtswehen eintreten, in ein fremdes Hans.
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Gewöliulicli verstopft raau ïliürcu uiul Feuster, urn das Eindringeu

des Patiaiiac zu verhiudereu, so dicht, dass vor Gestauk imd Hitze

Gesuude krank werden und Kranke schwer genesen. Als bestes

Mittel gilt aber folgeudes : Da der Patiauac vor allem Nackten

eiue grosse Scheu besitzt , so besteigt der Ehegatte , bei dessen Weib

die Geburtswehen eiutreteu, vollstandig uackt oder nur mit eiuem

Schurze bekleidet, das Dach seines Hauses, er ist mit Schwert,

Schild uud Lanze bewaffnet ; ahulich ausgerüstete Preunde stellen

sich um und unter die (auf Pfiihlen ruhende) Hütte ; alle beginnen

mit rasender Wuth in die Luft zu hanen uud zu stecken, dadurch

werden nach ihrem Glauben die ünholde in Angst versetzt und

ziehen sich wieder zurück//. Het outblooten van de genitalia dient

om de pontianaq te verschrikken, zooals blijkt uit de volgende

mededeeliug : //Die Tagaleu schreiben es dem Patianak zu, wenu

sie von ihrem Wege abkommeu und sich verirren ; um den rechten

Weg wieder zu fludeu , ziehen sie sich nackt aus und eutblössen

die Genitaliën , wodurch der Patianac erschreckt wird und nicht

mehr im Stande ist sie irre zu leiteu//. Prof. Wilken meent in dit

outblooten der genitalia een verschil te zien in de opvatting van

de pontianaq door de Tagalen en die door de overige stammen van

den Indischen Archipel. Mijns inziens ten onrechte : bij de Tagalen

blijkt de pontianaq het niet aan te leggen op de genitalia van

mannen , zooals ook bij de Toradja's en andere volken. Nu geldt

het vrijwillig outblooten der genitalia bij alle Indische volken als

eene groote beleediging, en voorbeelden hiervan, als middel om

geesten te verdrijven, vindt men overal. Te meer nog moeten vooral

poutiaua(| op het zien der genitalia, die de oorzaak zijn vau hun

ongeluk , schrikken en weggaan. ^

Middelen om de ziel van zich af te houden.

De vrees voor de zielen der afgestorven heeft de uatuurmeiischen

er toe j'cbracht allerlei middelen te verzinnen om die zielen van zich

1 D"' Nieuwenbviis beschrijft van de Dajaks eene beisweringsceremonie,

waarbij twee bouten beelden met ovei'dr^ven groote genitalia waren op-

gehangen; verder waren ze met wapenen voorzien; deze beelden moesten

dienen tot afwering van booze geesten (Nieuwenhiiis ^ I, 448). De Tobelo-

reezen op Halmahera ontblooten den penis in het bosch. wanneer zij ver-

dwaald zijn. Zij toch meenen , dat een of andere geest hen op een dwaalspoor

leidt, en door het ontblooten van den penis willen zij dien geest verdrijven.
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af te houdeu. lu de eerste plaats- meende men zulk een middel

gevonden te hebben in het vastbinden van het lijk, of in het

aanbrengen van voorwerpen, die het lijk, wanneer het zich wilde

bewegen
,

pijn of moeite zouden veroorzaken. Wat met het lijk ge-

beurde, zon immers ook met de ziel, zoo nauw daaraan verknocht,

geschieden. Het verwondert ons niet, dat men deze middelen in de

eerste plaats toepast op die lijken , wier ziel men vooral heeft te

vreezen. Wij mogen dus onderstellen , dat men bij de lijken van

in het kraambed gestorven vrouwen, wier ziel pontianaq wordt,

alle mogelijke moeite doet om ze terug te houdeu. Dit is inderdaad

het geval. Een algemeene gewoonte is om zulken lijken een ei in

de okselholte te leggen; uit vrees om dit ei te laten vallen, durft het

lijk (de ziel er van) de armen (de vleugels van den zielevogel) niet

uitslaan. Om haar bij hare bewegingen pijn te veroorzaken steekt

men naalden of dorens in de vingers of in eenig ander lichaams-

deel, zoodat het lijk stil zal blijven liggen om zich niet pijn te

doeu aan de naalden of dorens. Soms ook wikkelt men het lijk in

een net om het tegen te houdeu.

In Atjeh blijft iemand bij het graf van een in het kraambed

gestorven vrouw waken; om te voorkomen, dat zij na haren dood

de lucht ingaat, waakt iemand bij het graf, en drijft haar geest

daarin terug met een bezem. De geest doet zich voor als één of

drie dwaallichtjes. Bij haar lijk worden gelegd een verward kluwen

garen, en een naald zonder oog. Wil ze nu weggaan en merkt ze,

dat ze geen kleederen aan heeft, dan wil zij spoedig uit haar

lijkkleed een broek maken , maar terwijl ze het garen tracht te ont-

warren en het oog van de naald zoekt, verstrijkt de tijd. Ook legt

men nog in het graf een gedoornden tak (waaraan zij zal blijven

haken), eene jonge kokosnoot, en eene handvol natte aarde van de

plaats , waar zij gewoon was te baden ; over een en ander spreekt

iemand eene bezweringsformule uit (Jacobs^ I, 133, 134).

Bij de Toba-bataks doet men zulk een lijk asch in den mond

,

in ooren en oogen, opdat het niets meer zal waarnemen van de

menschenwereld ; vervolgens breekt men den vloer open , en werpt

het lijk onder verwenschingen onder het huis, waar men het vast-

bindt (Warueck », 70).

De Maleiers van Malakka leggen kralen in den mond van het

lijk , een ei in de okselholte , en naalden in de palmen der handen

;

op deze wijze kan het lijk (de pontianaq) niet schreeuwen eu niet

vliegen (Skeat, 325). Hetzelfde, aangaande de eieren in de okselholten
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en de naalden in de palmen der handen, vinden wij bij Makasmren

en Boegineezen toegepast (Matthes ', 97).

Op het eiland Siaoe legt men de eieren in de handen van het

lijk, en de naalden steekt men in de vingers. Ook legt men den bij

het afsnijden van de navelstreng gebruikten bamboespaander en

kokosdop mede in de kist (Van Dinter, 381).

Ook in de Moluhken neemt men tal van voorzorgsmaatregelen bij

het lijk van eene gedurende den partus gestorven vrouw. Ynn Amhon

heet het: //Na het lijk gewasschen te hebben, worden doorns van

sagoe, ook wel spelden tusschen de ledematen van vingers en teenen

gestoken, in de knieën, schouders en ellebogen, en nadat men het

gekleed heeft, worden onder de knie en de oksels kippen- en

eendeneieren gelegd. In stede van het lijk verder met netwerk te

bedekken , wordt thans een gedeelte van het haar buitenwaarts ge-

bracht, en het deksel op deze plaats goed vastgespijkerd. Het doel

van een en ander is de vrouw in het graf te houden" (Eiedel ^
,

81). Op I de Seranglao- en Gorong-é\m\dt\i wordt het lijk een kris

tusschen de borsten gelegd. //Op het graf worden twee doornstruiken

kruiselings geplaatst en met areng-vezelen vastgebonden", ongetwijfeld

in de meening, dat zij aan de dorens zal blijven haken (Riedel ',154),

De Galelareezen op Halmahera eindelijk steken naalden onder de

nagels van de vingers, opdat deze niet tot klauwen zullen aan-

groeien; men strooit kalk in de oogen, opdat zij blind en buiten

staat zal zijn slachtoffers op te sporen ; men stulpt haar tot hetzelfde

doeleinde een aarden pot over het hoofd (Van Baarda i
i. v. pu-

tiana, 337).

Dergelijke voorzorgsmaatregelen worden echter niet alleen genomen

bij lijken van in het kraambed gestorven vrouwen , maar ook bij

de lijken van andere menschen, alle met het doel om de ziel, die

men zich zoo nauw vereenigd met het lichaam denkt, te belemmeren

in hare bewegingen. Van verschillende volken vinden wij mede-

gedeeld , dat de lijken vastgebonden worden ; van anderen , dat de

openingen des lichaams als neus, mond , ooren en oogen worden

dichtgestopt , hetzij dan om het lijk, als ziel gedacht, te verhinderen te

zien, te hooren enz., dan wel om de ziel, in het lijk gedacht, te ver-

hinderen door eene van de lichaamsopeningen hare woning te verlaten.

Zoo vinden wij van de Atjehers vermeld, dat het lijk na de

wasschingen in katoen wordt gewikkeld , waarna ooren , mond

,

neusgaten en oogen (en bij eene vrouw ook de vagina) met te voren

gereed gemaakte en met kamfer bestrooide boomwol worden dicht-
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gestopt. Ook wordt bij de Atjehers het graf met water begoten , eene

gewoonte, welke, naar de verklaring van Prof. Wilkeu, mede zou

moeten dienen om de ziel den terugkeer te beletten. Dr. Jacobs,

die dit van de Atjehers mededeelt, meent echter, dat dit watergieten

moet dienen om booze geesten den toegang tot den doode te

beletten. Zoo dit waar is, moet dit denkbeeld zijn ontstaan onder

invloed van het Mohammedanisme (Jacobs'', 338, 342).

Bij de verschillende Baiak-stammen worden de duimen en teenen

van een lijk aan elkaar gebonden, en een geldstuk geeft men het

in den mond (opdat de ziel niet spreke , en daardoor het geldstuk

verlieze). Vooral voor vrouwelijke goeroe's schijnen de Karo-Bataks

bang te zijn ; ze worden verbrand of in zittende houding vastge-

bonden, begraven (Neuraann', 24, 28). Ook wordt den doode rijst

in den mond gestopt, -waarbij men zegt, dat men hem voor het

laatst te eten heeft gegeven , en dat hij thans niet meer om voedsel

mag vragen. In Toba wordt nog een kleedingstuk vast om de

beenen van het lijk gebonden, terwijl men oogen en neus met

boomwol dichtstopt. Ook de bewoners van huizen (bij de Karo-bataks),

waar het lijk van iemand, die aan de pokken is gestorven, voorbij

wordt gedragen, stoppen zich ooren en neus met boomwol dicht.

In Toba hangt men, wanneer een lijk voorbijgedragen wordt, citroen-

bladeren in de deuropening, en men spuwt naar buiten. Wordt het

lijk voorbij een ander dorp gedragen , dan wordt de poort van dat

dorp met een gordijn afgesloten. Op gelijke wijze verspert men ook

den toegang tot een rijstveld.

In verschillende streken van JVias worden de teenen van een lijk

aan elkaar gebonden, //opdat de doode niet zal gaan loopen om een

levende te halen//. De neus wordt dichtgestopt, //opdat de ziel niet

weer in het lichaam kome//. De oogleden maakt men lenig met olie

en dekt ze dan toe met potscherven, opdat ze niet zullen rondzien

naar de achtergelaten betrekkingen. Het is gewoonlijk de oudste zoon,

die de teenen aan elkaar bindt ; hij mag dan gedurende den eersten

tijd geen vuur en geen papaja aanraken, totdat het lijk in de kist

is gelegd. Dan maakt hij genoemde bandjes weer los, en hangt deze

aan het afgodsbeeld, dat voor den overledene wordt gemaakt.

Op Enggano schijnt men bijzonder bang te zijn voor de zielen

van afgestorvenen. Het lijk wordt daar te zamen met eenige be-

noodigdhedeu in een vischnet gewikkeld en stevig met touwen van

boomschors omwonden. De familieleden nemen het daarna op, en

brengen het in groote haast, en onder vreeselijk geschreeuw en getier
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naar een te voren gereed gemaakt graf: het lijk wordt er in ge-

worpen , eenige goederen worden er bijgevoegd , en dan stopt men

het dicht (T. Bat. Gen. deel 14, 100).

Bij de bewoners van het Maleische Schiereiland worden de openingen

van het lichaam met katoen dichtgestopt, het doodskleed wordt met

5 banden vastgemaakt (Skeat, 401).

Zoolang bij de Oio Ngadjoe op Borneo het lijk nog niet in de

kist is gelegd , heeft men over de dijen en de borst een stok gelegd

,

en dien vastgebonden , in de meening, dat de ziel dan nergens kan

heengaan. Dezelfde gedachte om de ziel tegen te houden moet ook

liggen in de gewoonte, om in de lijkkist aan het voeteneinde een

steen te leggen. Sommige Dajaks zeggen, dat de overledene hierdoor

niet aan de nagelaten betrekkingen zal denken; anderen meenen,

dat hiermede de kin van den overledene bezwaard wordt, zoodat hij

de overlevenden niet kan toespreken of vloeken. Bij de Oio Doesoen

bindt men groote teenen , duimen en knieën aan elkaar vast, terwijl

neus, mond en ooren met lapjes katoen worden dichtgestopt.

De Makassaren hebbeu ook nog de gewoonte den mond van het

lijk met aarde uit het graf vol te stoppen , met het doel het te

//verzoenen// met de aarde en hem in het graf te houden. — Van de

Makassaren en Boegineezen wordt nog vermeld, dat men aan de

poort van de erven, waar een lijkstoet voorbijtrekt, zont brandt.

Wellicht doet men zulks met de bedoeling, dat het spetterende zout

in de oogen van de zielen zal spatten , en zij dus niet die erven

zullen oploopen (Matthes ', 14E).

In het distrikt Tobelo [Halmahera) bindt men het lijk met 4 of

6 banden. — In de Molukkeri vinden wij ook een paar voorbeelden

van dit gebruik. Van de bewoners van Ceram vertelt Riedel

,

dat bij lijken de knieën tegen het lichaam wordeii vastgebonden

,

terwijl op Babar het lijk met vischlijnen wordt omwikkeld (Riedel '

,

141 , 359).

Onder de Toradja's van Midden-Celebes vinden wij , dat bij

sommige stammen het lijk los en vrij in de kist wordt gelegd

,

terwijl het bij andere stammen — zooals de To Lage— met banden

wordt vastgebonden, de lijken der vrouwen met 9, die der mannen

met 8 banden, naar het aantal ribbenparen van beide geslachten. '

Eigenaardig is, dat deze uitgesproken vrees voor de doodeii bij de

To Lage gepaard gaat met een ritueel voor doodenvereering, veel

^ De Toradja's en ook andere Indonesische volken namelijk zijn stellig

overtuigd, dat een man 8 en eene vrouw 9 paar ribben heeft.
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uitgebreider clan bij de overige Toradj a-stammen , eene omstandig-

heid , die voedsel geeft aan onze onderstelling, dat bij meerdere

ontwikkeling van het geloof in eene .
ziel , in een voortlevendeu

mensch , de vrees voor die ziel ook toeneemt.

Algemeen is het gebruik om een lijk toe te roepen niet meer

naar de levenden om te zien. En om nog meer kracht aan dit

verzoek bij te zetten werpt men met asch , om daarmede de oogen

van de ziel te verblinden, indien deze hen, die het lijk zijn gaan

begraven , nog mocht vervolgen. Als voorbeeld hiervan deelen wij

mede, hoe de Toradjas in deze doen: Gaat de lijkstoet andere

huizen van het dorp voorbij , dan werpt men uit die huizen asch

naar het Westen, en roept daarbij: //Ga weg, en kijk niet naar

ons om//. Wanneer de kist in het graf of op de stelling bezorgd

is, tikt de leider van de begrafenis op het dak van de grafhut en

roept: //O, N.N.
,

ga gij maar vooruit, roep ons niet, want wij

hebben het nog goed" hier. Ga gij naar uw vader, moeder en

familieleden (die overleden zijn) , en plant al vast pisang en sui-

kerriet voor ons.// Van de begrafenis teruggekomen, moet bij som-

mige stammen iedere deelnemer in een bak met asch trappen; bij

andere stammen schopt alleen de leider een bakje met asch naar

het Westen (de ingang van het huis is steeds naar het Westen

gericht), met de woorden: //ga weg, en zie niet naar ons om//.

Combineert men deze beide gewoonten , dan is het niet onwaar-

schijnlijk, dat eertijds ieder der deelnemers aan de begrafenis zulk

een bakje moest wegschoppen. — Ook wanneer men een schedel

van een gedooden vijand in het dorp brengt, spreekt men hem

ongeveer op deze wijze toe: //Wij hebben U gedood, maar wees

daarover niet verstoord. Gij zijt gevallen, omdat gij eenige zonde

hebt begaan , anders zouden wij U immers niet hebben kunnen

dooden//.

De Toha-hataks gelooven, dat de zielen van afgestorvenen zich op

allerlei vogels neerlnten (eene combinatie dus van zielsverhuizing

en een persoonlijk voortleven van de ziel). Wanneer zulk een vogel

zijn geluid laat hooren , roepen de achtergeblevenen : //N. N. , wees

niet boos, dat gij weggegaan zijt; wij hebbeu u niet verdreven,

wij hebben u zonder fout opgepast, vrijwillig hebt gij ons verlaten//

(Warneck ", fi5). Bij alle Bataks speelt asch, als middel om zielen

of geesten te verdrijven , eene groote rol : In Angkola strooit men

eene vrouw, die in het kraaiTibed is gestorven, asch in oogen, neus
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en ooren, opdat zij iiiet meer zal kuinien zien, ruiken of hooren.

Ook strooiden bij zulk een geval de vrouwen en kinderen in

Silindoeng asch in de richting van de badplaats. Wanneer een lijk

voorbij eene woning werd gebracht, werden de kinderen in dat huis

samengebracht, de deur werd versperd, en asch werd naar buiten

gestrooid. In Toba wordt wat- rijstekaf tot asch verbrand , en met

citroenwater vermengd; deze asch neemt de moeder mede, wanneer

zij met haren zuigeling naar de badplaats gaat, anders zullen de

geesten het kind van haar weghalen. De Karo-bataks strooien nog

asch buiten de deur , wanneer de hemel 's avonds koperkleurig is.

Men zegt dan : //de geesten komen eene zwangere vrouw zoeken

,

ze vragen om vuur, maar wij geven hun asch." De bedoeling zal

echter wel geweest zijn om de oogen dier geesten te verblinden.

Wanneer in Midden-Nias eenige dagen na een sterfgeval de

kippen kakelen, zegt men, dat de ziel van den overledene is gekomen,

en dan strooit men met asch, zeggende: //kom niet terug.//

Bij een sterfgeval bij de BadoewVs worden de kinderen met

kurkuma en panglej ingewreven (om hen voor de ziel van den

overledene te vrijwaren), terwijl asch om het geheele gehucht wordt

gestrooid (Jacobs^, 9S).

Ook onder verschillende öa;'a^--stammen uit het Serawaksche

worden de lijken nageroepen recht door tegaan naar het zielenlaud

(Liïig Eoth I, 150, 151). De Zee-dajaks van Serawak werpen het

lijk asch na (Perham, 292). De Oio Ngadjoe verwijten den doode

zijne hardheid , dat hij is heengegaan. De ziel wordt vermaand

zich bij de bloedverwanten in het zielenlaud te houden en niet naar

anderen te gaan. Wanneer het lijk uit huis wordt gedragen, breekt

men nog drie latten uit den vloer, en werpt deze de kist achterna

,

met de woorden: /'dat alle si al (onheilveroorzakende wezens) met

u medegaan en ons niet lastig vallen.// Om te voorkomen, dat bij

eene begrafenis de ziel van den overledene in huis achterblijft,

strooit men rijst als lokmiddel langs den geheelen ^^s^. '

1 Prof. Wilken wil ook in het begrav^en van een lijk in den nacht een

middel zien om de zielen den weg bijster te maken. Hij liaalt hiervoor drie

voorbeelden aan: van de Tobaroe op Halmahera, die een lijk haastig inden

nacht begraven (Van Dijken, 138); van de Zee-dajaks in Serawak, die de

lijken even vóór het aanbreken van den dag begraven (Perham, 290); en

van de Lampongers, die de lijken van personen, die vermoord en niet ge-

wroken zijn, des nachts in den grond stoppen (Francis I, 183). Zie Wilken'

I, 232—233. Voor deze gewoonte moet echter een andere grond bestaan , daar

de nacht jnist de tijd is, waarin de zielen roiaddwalen.

17
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Gaat bij de Galelareezen op Halmahera de lijkstoet een of meer

huizen voorbij , dan werpen de bewoners daarvan asch voor het

lijk, met de bedoeling, dat daardoor de booze geesten niet zullen

bemerken, dat aldaaT- menschen wonen (Ber. TJtr. Zend. Ver. 1885,

37). — Sterft iemand, die van weerwolverij werd verdacht, dan

strooit men kalk in de oogeii van het lijk, en stulpt hem bovendien

nog een kookpot over het hoofd , om hem te beletten de levenden

te bezoeken.

Op Ceram brengt een priester vuur naar het graf, en waarschuwt

de ziel zijne familieleden niet te komen kwellen. //In eeuige negarien

in het N. W. van het eiland worden de lijken der volwassen mannen

niet begraven, maar wel in hurkende positie, naakt, in arenvezels

gewikkeld , op stellages in de bosschen neergelegd. De hun toekomende

goederen worden tegen de stellages opgehangen , terwijl de priester

de ziel roept , zeggende : //hier hebt gij uwe goederen , laat de negari

met rust// (Riedel ' , 141 , 142).

In eenige aanteekeningen door een inlandschen onderwijzer op

Timor neergeschreven, leest men: //Ook brengt men rijst, mais,

eeue geit en kokosnoten als teerkost op den weg , en betel , areca

en tabak , voorts 8 k a t u p a t (zakjes met gekookte rijst) ; dan

wenscht men den doode goede reis, dat hij niet meer denke aan

zijne huisgenooten en familieleden , dat hij goed op den weg lette
,

en niet omkijke//.

Riedel vertelt nog van het eiland Bahar: //Bij het verlaten van

het sterfhuis zijn de achtergebleven huisgenooten verplicht

keukenasch naar buiten te werpen//. Wij weten thans met welk doel

(Riedel ', 359).

De Indonesiër zoekt dus alle betrekking met zijne dooden af te ;

breken. Hij wil zeggen : //onze wegen gaan nu van elkaar, bemoei I

u niet meer met mij//. De natuurmensch heeft er echter behoefte aan

om deze scheiding aanschouwelijk voor te stellen , en hiervan is het

gevolg geweest, dat wij bij verschillende volken handelingen zien

verrichten, welke symbolisch de scheiding tusschen den doode en

zijne nagelaten betrekkingen moeten uitdrukken. Opdat de ziel het

den achtergeblevenen niet lastig zal maken, heeft men onder de

Toba-hataks de gewoonte, om eenmaal over de kist te stappen of

er onder door te kruipen, of men splijt een stuk rotan, waarvan

men de eene helft bewaart, en de andere medegeeft in de kist

(Warneck ^, 69). Hierbij moet wel in acht worden genomen, dat
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het stuk voor den doode bestemd met de linkerhaud worde gegeven

;

bij de doeden is juist alles het omgekeerde van hetgeen voor de

levenden geldt, zooals wij later zullen zien: geven wij iets aan een

levend mensch met de rechterhand , aan de dooden doet men het

met de linker. Ook krijgt de doode een korter stuk dan de levende,

opdat het leven van den laatste langer zij, dan dat van deii over-

ledene is geweest.

Bij de Karo-hataks wijken deze gebruiken eenigszins af. Sterft

eene vrouw in het kraambed, dan slaat de man den langwerpigen

steen , waarmede de Spaansche peper gewoonlijk gewreven wordt in

tweeën, waarbij hij de niet zeer duidelijke woorden uitspreekt:

//dat de in het kraambed gestorvenen zich bekeeren, later zullen ze

het nooit meer doen". Om de gemeenschap met den doode te

verbreken , wrijft men zich ook wel een teen in met een stukje

gemberwortel , vervolgens spuwt men er driemaal op , en dan werpt

men het stukje weg. De weduwnaar scheurt ook wel een betelblad

in tweeën, waarvan hij de eene helft op het lijk legt, en de

andere helft opeet. Hij zegt daarbij: //de overeenkomst is veranderd,

gij zijt vervloekt//. — Spoedig na de begrafenis neemt men ook

wel wat rijst met ei en de bekende roode bloem këmbang sëpatu

;

een en ander wordt op een blad gelegd , en onder het huis ge-

worpen met de woorden: //omdat gij gestorven zijt, geven we u

eene hand vol rijst en ei ; dit is uw loon
;
ge moogt nooit meer

met die en die (worden de overlevende verwanten genoemd) spreken

,

want ge zijt reeds dood.// Deze handeling wordt gemeenlijk door

een priester (guru) verricht , en draagt den naam van //scheidings-

middel//.

Sterft in Midden-Nias een man , dan neemt zijne weduwe een

zijner lendedoeken , en scheurt dezen in de lengte midden door.

©e eene heeft gaat met het lijk mede in de kist, de andere helft

wordt in het sterfhuis bewaard.

Bij de Dajaks van Poelopetak heeft deze symbolische handeling

plaats op het groote ti wah, doodenfeest, waarbij alle mannelijke gasten

een boomtak moeten doorhakken ; zij noemen daarbij al hunne

rijkdommen op, hoeveel koppen zij hebben gesneld, en hoeveel beesten

zij op de jacht hebben gedood. De helft van dit alles wordt het

eigendom van de zielen, voor wie het tiwah wordt gevierd

(Perelaer '
, 250).

Makassaren hakken eene kokosnoot op het graf door, de eene

helft nemen ze mede naar huis, en eten die op (dit heet sabi ai
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//getuige van deu adem//) eu de andere helft gooien zij op liet graf. ^.

Wanneer bij de Toradjas de lijkkist nit huis zal worden gedragen,

of wanneer deze reeds op de begraafplaats is aangekomen , neemt

de leider een stuk rotan ; hij hakt dit op de kist door midden , en

roept daarbij: //afgesneden is de betrekking met uwe vrouw, kinderen

en bloedverwanten; ga heen, en kijk niet meer naar hen om." De

stukken worden eenvoudig weggeworpen.

De Papoea s van Windessi doen het anders : //Wordt iemand

begraven, dan nemen de omstanders een afgevallen boomblad,

breken dat door, en bestrijken daarmede hun lichaam, opdat de

geest van den afgestorvene hen niet zal dooden// (van der Roest, 1.59).

Op de T'a^^mèör-eilanden heeft deze symbolische handeling plaats

met een bamboe. Boven op dezen bamboe legt men een schaamgordel,

waarna men de ziel roept; onderstelt men door het bewegen vnn de

bamboe, dat de ziel er in is geklommen, dan hakt men den bamboe

door, opdat de ziel niet tot de levenden terugkeere en kwaad stichte

(Riedel', 306).

Op Babar is het weer een rotan, die bij het graf doorgesneden

wordt als symbool, dat alle betrekking met den overledene is af-

gebroken (Riedel \ 360).

Eene andere gewoonte, mede ten doel hebbende om alle ge-

meenschap met de ziel af te breken, is het baden na de begrafenis.

Het baden in het algemeen beteekent , dat men op symbolische

.wijze den slechten invloed van een of ander kwaad (geestverschijning,

overtreding, slechten droom) van zich af wil doen, van zich afwascht,

volkomen gelijk dus aan het doorhakken van een stuk rotan en derg.

Het sterkst komt de beteekenis van dit baden uit, wanneer men

een kwaden droom heeft gehad. Het eerste, wat men na zulk een

een geval bij vele volken van den Indischen Archipel doet, is een

bad nemen, waarmee men den droom ongedaan wil maken, den

slechten invloed daarvan wil afwasschen. Van deze gewoonte heeft

Prof. Wilken tal van voorbeelden bijeengebracht, waarvan wij

echter alleen die aanhalen, welke betrekking hebben op begrafenis.

(Wilken •' I, 250 e. v.). In den loop van zijn betoog spreekt Prof.

' Volgens è.' Matthes zou de eene helft der noot aan het hoofdeneindo

van het graf begraven worden. Wanneer dit stuk daar een dag of drie heeft

gelegen , stelt men zich voor , dat het één is geworden met den overledene.

Het wordt dan opgegraven en door de nagelaten betrekkingen gegeten.

Hetzelfde doet men ook met een stukje gember. Zulks wordt uitdrukkelijk

genoemd: „een middel tot verbreking van den band tiis.^ohen een .nftrestovvnne

en diens nagelaten betrekkingen'' (Matthes^, 146).
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Wilkeu lelkeus van het '/afbreken der banden, die tusschen den

overledene en de overlevenden bestaan hebben'/, als de beteekeuis

van dit gebruik.

Het baden na korter of langer tijd vinden wij opgeteekend van

de Papoea s der Geelvinkbaai (Goudswaard, 76), vkn diQ Noeforeezeti

(J. L. van Hasselt -, 184), van de bewoners van Babar en Timorlaoet

(Riedel^, 359, 360, 363), van de stammen van Midden-Flores

(Hiedel ", 71), van de bewoners van Halmahera (Campen i, 294

;

Van Baarda, i. v. söso, 400

—

401), van Bolaang-Mongondooeërs

en Goruntaleezen (Wilken en Schwarz, 324; Riedel '', 139). Ook op

Nias is het baden na eene begrafenis algemeen. Aan de Oostkust

wasschen degenen, die aan het begraven hebben meegedaan, zich

de handen met warm water en sof u- sof u-gras, anders zullen zij

hater geen zegen hebben op alles, wat zij met hunne handen doen.

Bedoeld water moet gewarmd zijn in potscherven.

Bij Makassa/reu en Boegineezen vinden wij het baden op eigen-

aardige wijze toegepast bij nog kleine kinderen , die de overledene

heeft achtergelaten. Kleine leege peperhuisjes, van bladeren gevlochten,

worden drie dagen lang op het graf van den overledene gelegd

,

zooals het heet om deze voorwerpen één te doen worden met den

overledene. Daarna worden zij naar huis gebracht, en de genoemde

kleine kindereu worden ér dan mede gebaad (Matthes ', 146— 147).

Op Bali is het gewoonte , dat men bij een sterfgeval bezoeken

aflegt in het sterfhuis, maar door zulk een bezoek, door de nabijheid

van een lijk, wordt men verontreinigd; men mag dan geen tempel

betreden, alvorens men offers heeft gebracht, en de voorgeschreven

wassching heeft ondergaan. Deze wasschiug heeft dus duidelijk de

beteekenis van een afbreken van alle betrekking met den overledene

(Van Eek, 187).

Ook bij de Oio Ngadjoe op Borneo geschiedt het baden op bij-

zondere wijze, en wel bij het einde van het groote doodenfeest.

De geheele familie gaat te zamen met een b a 1 i a n (priesteres) in een

vaartuig zitten, waarna zij tot midden in den stroom worden

geroeid. Hier werpt de priesteres het , vaartuig om, zoodat alle

opvarenden in de rivier vallen. Deze ceremonie wordt dan tot

driemalen toe herhaald (Perelaer ', 251—252; Hardeland ', i. v.

ka hem). Ook bij eene gewone begrafenis baden de Oio Doesueti

zich , en wasschen hunne kleedereu , voordat zij weer in huis komen,

//omdat de ziel van den overledene er aan kleeft//. Zelfs een vreem-

deling, die in een sterfhuis of in aanraking met een lijk is geweest,



262

moet dit doen, anders zou hij in zijn rijstveld komende, zijne

rijst bederven.

Bij de verschillende Baiak-atdeelmgeu is het baden algemeen.

Meestal vergezellen alleen de mannen het lijk tot aan het graf, en

baden zich bij het terugkomen ; de vrouwen gaan alleen met het

lijk mede tot aan de naaste badplaats. Droomt in Toba iemand van

een overledene, dan wordt diens weduwe of eenig familielid op zijn

graf gebaad, //om hem van den overledene te scheiden//.

In sommige streken van den Archipel bestaat het baden in extenso

niet meer; hier is het overgebleven in het wasschen der handen

en voeten, of in eenige andere handeling, welke op baden doelt.

Hieromtrent vinden wij een opmerkelijk gebruik bij de Noeforeezen

op Nieuw-Guinea ; behalve het gewone baden heeft nog het volgende

plaats : zij , die aan de begrafenis hebben deelgenomen
,

plaatsen

zich namelijk om het graf. Zij rapen dan een boomblad van den

grond op, vouwen dit te zamen in den vorm van een lepel, en

doen, alsof zij hiermede iets (nl. water) over het hoofd uitgieten.

Zij mompelen daarbij : //rur irama//, d. i. de geest komt. Hiermede

willen zij de ziel bezweren niet bij hen te komen spoken (J. L. van

Hasselt-, 190; zie ook V. d. Roest, 159).

De Mohammedanen in den Indischen Archipel hebbeu de gewoonte

om water, dat zij uit het sterfhuis hebben medegenomen, op het

graf te sprenkelen, //eine Sitte, zegt Prof. Wilken, die nicht durch

den Islam vorgeschrieben und daher vermutlich polyuesischen Ur-

sprungs ist// (Wilken '' I, 246).

Van de Zeedajaks van Serawak lezen wij, dat zij eene kruik met

water op den grond stuk werpen op het oogenblik, dat het lijk uit

huis wordt gedragen (Perham, 290).

Meer dan eens vinden wij opgeteekend, dat alleen handen en

voeten worden gewasschen. Wanneer de deelnemers aan eene be-

grafenis bij de Lage-ioradjas weder in het sterfhuis terugkeeren,

moet ieder vooraf met beide voeten in een bak met water en af-

koelende kruiden stappen, welke bak onder aan de trap is geplaatst.

Men zegt zulks te doen , opdat de ziel van den overledene hen niet

volge. De Karo-bataks stellen naast de trap van het sterfhuis twee

potten met water, links een pot met warm water; in dit water

steken zij beide handen , en zeggen daarbij : //hij is dood , wat is

er aan te doen//. Ook op Bahar wascht men alleen de handen

(Riedel ', 359). In de Minahassa wiesch men handen en voeten.

Wij deelen hier mede wat Prof. Wilken er van vertelt, gedeeltelijk
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uaar eigen ouderzoek, gedeeltelijk naar dat van zijnen vader (N. P.

Wilkea, 400): Bij de bewoners van het distrikt Tousawang heersclit

de gewoonte, //dass die Blutverwandteu , nacli dem Begrabniss,

die Hande und Eüsse waschen um — wie uns dies ausdrücklich be-

richtet wurde — sich vóu den Todten zu scheiden. Auch bei den

übrigen xilfuren-Stammen der Minahassa wird das Wasser noch oft

auf dieselbe Weise verwandt, um eiuen Schlagbaum zwischen den

Todten und seinen Hinterbliebenen zu bilden. So darf z. B. Niemand

dem Wittwer, wahrend der Zeit dass er . . . sich in einem verschlos-

seuen Zimmer aufhalt . um mit der Seele seiner Frau nicht in Be-

rührung zu kommen, sich naheru ohne die Hande gewaschen zu

haben und mit Wasser besprengt zu sein. Wenn spater der Zustand

der Absonderung aufgehoben wird, findet eine Ceremonie statt, bei

der das Wasser wieder eine ahnliche Rolle spielt. Der Wittwer,

dessen Haupt mit Tüchern verhüllt ist, wird durch eine Priesterin

nach dem Ort gebracht , wo die Ehen geschlossen werden um dort

feierlich von seiner Prau geschieden zu werden. Zu dem Zwecke

wascht sich die Priesterin die Hande und ersucht den Geist sich

zu entfernen und dem Hinterbliebenen nicht mehr lastig zu falleu//

(Wilken ••' II, 248).

Andere middelen, die men heeft bedacht, om de ziel van een

overledene van zich af te houden , dienen om die ziel den weg

bijster te maken, zoodat hij het pad naar zijn dorp en zijne woning

niet meer terug kan vinden , of hem dien weg te versperren. Met

dit oogmerk begraven de Karo-hataks uit de Doesoeu hunne dooden

met het hoofd naar het dorp gekeerd , opdat die dooden , wanneer

zij zich mochten oprichten, het dorp niet zouden zien (Neumann ^, 26).

Bij persoonlijk onderzoek is gebleken , dat zulks alleen geldt voor

de lijken van die personen, die op onnatuurlijke wijze aan hun

eind zijn gekomen, van wie men dus onderstelt, dat zij bijzonder

nijdig zijn over hun vroegtijdigen dood. Zij , die tengevolge van

ziekte of ouderdom zijn gestorven , wier zielen dus niet zoozeer

gevreesd worden, begraaft men met de beeneu naar het dorp toe.

In Anghola plant men op het graf eene jonge piuangnoot, die niet

kan groeien ; men zegt daarbij : '/die pinangnoot moet eerst zijn

opgegroeid , voordat gij in huis terug kunt (moogt) komen//. Dan

doet men zeven passen van het graf af, en loopt snel naar huis terug,

waarbij ieder tracht te zorgen niet de laatste te zijn, omdat de ziele-

stof van den laatste door de ziel van den overledene zal worden gegrepen.
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üezeii laatstcu trek vinden wij bij alle Iktak-volkeii. Het graf wordt
,

voordat het lijk daar in neergelaten wordt, met takken uitgeveegd,

wanrschijnlijk met het doel, om de zielestof van levenden, die er

in mocht zijn gegaan, daaruit weg te jageu. T>e 2'oöa-(jaiah sclnjimu

bijzondere maatregelen genomen te hebben om te zorgen , dat d(!

ziel van den overledene de zielestof van een overleveude niet zou

medenemeu : de schaduw van de omstanders mocht niet in het graf

vallen; het graf vullende, moest men terzijde er van staan, opdat

het lijk de menschen niet zou zien ; men moest zorgen , dat niet eenig

voorwerp van een der omstanders in liet graf viel; men mocht den

voet niet over den rand van het graf zetten; dit alles zou anders

de ziel des overledenen in staat stellen zich van de zielestof des

menschen meester te maken. Alleen zij, die reeds eenmaal weduwnaar

waren geweest, mochten het lijk van een weduwnaar of eene weduwe

begraven ; zoo ook mocht een kind alleen begraven worden door

lieden , die reeds eens of meermalen een kind hadden verloren.

Algemeen verspreid is de gewoonte om het lijk niet langs de

huistrap of uit den gewonen ingang van de woning te begraven

,

maar het neer te laten uit een der vensteropeningen , of om

(hiartoe een gedeelte van den wand uit te breken. Dat venster of

die opening moest oorspronkelijk steeds naar het Westen zijn ge-

richt: de bedoeling er van is, dat de doode niet meer zal weten,

vanwaar hij is gekomen. Dit gebruik vinden wij bij de Toradjas
;

verder wordt het vermeld van de Makassaren en Boegineezen (Mat-

thes ', 1'39); van de Papoea s van Windessi (v. d. Eoest, 160);

van de Kajan- en Kenja-dajaks (Furness, 52); van de Fidjiërs

(Th. Williams I, 197), van wie Williams verhaalt, dat bij gelegen-

heid van de begrafenis van een voornaam hoofd een wand uit de

woning werd weggebroken om het lijk door te laten. — Eigenaardig

dat ook bij de Toha-bataks alleen het lijk van een aanzienlijk man
door den wand wordt gebracht, terwijl het lijk van een arm mensch

langs de trap naar beneden wordt gedragen ; alleen de ziel van den

eerste heeft men te vreezen , en daarom moet men haar den weg

bijster maken. — Om diezelfde reden wordt op iYï'a* alleen het

lijk van eene in het kraambed overleden vrouw door den wand

van het huis naar beneden gedragen.

Op Halmahera nemen de Tobeloreezeu een gedeelte van den wand

van het huis weg om het lijk door die opening weg te dragen.

Wanneer er niet veel gasten bij de begrafenis zijn gekomen, wordt

de opening dadelijk weer gesloten, uit vrees voor de ziel van den
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overlcdeue. Kuimen ck' gasten niet allen in huis plaats vinden, dan

blijft de wand uog een dag of drie, vier geopend.

Verder hebben wij een oud verhaal van de begrafenis der moeder

van den Kloengkoengschen vorst op Bali^ wier .lijk naar buiten

werd gedragen door een gat , dat iu den muur was uitgebroken

(//Het gezantschap naar Bali onder den Gouv. Gen. Hendrik Brouwer

in 1683//, Bijdragen 2, I, 52; aangehaarld bij Wilken ', 230). —
Zoo werd ook iu Tousawang (Minahassa) een gedeelte van den vloer

van het op palen staande huis weggenomen , waarna het lijk door

dit gat werd neergelaten (Wilken ^ I, 230).

Hoogst M'aarschij ulijk is dit gebruik ontstaan uit de gewoonte om

het eigendom van den overledene te vernietigen of te verlaten (zie

beneden bij de offers). In den tijd , toen de Indonesiërs nog nomaden

waren, en voornamelijk van de jacht leefden, was dit vernietigen

van woningen geen bezwaar. Toen men echter in dorpen ging samen-

wonen , werd deze gewoonte bezwarend , en bedacht men middelen

om den weg naar die woning voor de ziel van den overledene te

versperren.

Een ander middel om tot ditzelfde doel te geraken is het lijk

eenige malen hardloopeude om de woning heen te dragen ; men

onderstelt dan, dat de ziel niet meer weet, waar ze heen moet.

Zoo werd een lijk iu de Minahassa driemaal om het huis heenge-

dragen , en dit geschiedt steeds op een drafje (Graafland ^, 1® uitg.

I, 33i). De Karo-bataks dragen de baar eerst eenige malen voor- en

achterwaarts, voordat men het lijk voor goed buitenshuis brengt.

Dit zou ook moeten dienen om den doode in verwarring te brengen

(Von Brenner, 235), — Prof. Wilken- ziet in het snel naar het

graf dragen van een lijk, zooals dit de gewoonte is van Moham-

medanen op Java en elders in Indië , dezelfde bedoeling.

Wanneer in Tol)oenghoe op het Z.0. schiereiland van Celebes eeu

man zijne overleden vrouw begraaft, volgt hij een anderen weg

naar het graf dan dien, waarlangs het lijk zijner vrouw wordt

gebracht. (3p iederen gedenkdag , dien de Mohammedanen gewend

zijn te vieren (3% 7^, 10*^ dag enz.) gaat de man zich baden, en na

dit bad moet hij onder een iu A vorm gespleten stengel van eene plant

,

nene bom ba genaamd, doorloopen. Dit moet hij doen, opdat

zijne tweede vrouw, zoo hij die heeft, niet spoedig sterve. De

bedoeling is duidelijk : mocht de ziel van de overleden vrouw haren

man volgen , dan zou zij door den gespleten steugel worden tegen-

gehouden. Was het haar mogelijk haren man te volgen, dan zou
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zij zich in de eerste plaats wreken op de vruuw, die het geluk

smaakt, dat zij moet derven.

De Zee-dajahs van Serawak laten zoo snel mogelijk de kist in het

graf neder; hoe sneller het kan gebeuren, hoe beter, want des te

minder kans heeft men het geschreeuw van bepaalde vogels te

hooren , dat voor onheilspellend geldt. Ieder snijdt een haakvormigen

stok af, en bevestigt dien aan zijn gordel. Uit doet men om zijne

eigen zielestof vast te haken , opdat zij niet aan het graf terug-

blij ve. Zij, die het laatst weggaan, plaatsen stokken in den grond

met de punten naar den kant van het graf gericht om de ziel te

verhinderen hen te volgen (Tijd. Aardr. Gen. 1899, 68—70). —
Volgens mededeelingen van den Aartsdeken Perham aangaande de

Zee-dajaks, //some of them will make a notched stickladder, and

fix it upside down in the path near the cemetery to stop any

departed spirit , who may be starting on questionable wanderings

;

others plant bits of stick to imitade bamboo caltrops to lame their

feet should they venture in pursuit , and so obstruct their advance//

(Perham, 291— 292).

Wanneer de bewoner van Boeroe van het graf huiswaarts gaat,

kapt hij eenig kreupelhout en struikgewas, en werpt dat links en

rechts achter zich op het pad , dat men volgt , //om het zoodoende

den doode onmogelijk te maken den weg naar zijne vroegere woning

terug te vinden , en hem dus te beletten het den bewoners lastig te

maken met zijne gevreesde bezoeken// (Hejidriks, i. v. nitu, 76).

—

De Noeforeezen op Nieuw-Guinea hebben de gewoonte om aan

huizen en vaartuigen bladeren en takken vast te binden, om de

ziel des gestorvenen te beletten daar haar intrek te komen nemen

,

of er te komen spoken (J. L. van Hasselt ' , 49).

Wordt op Oost-Nias een lijk in den oogsttijd begraven, dan

plant men op den weg een gespleten t u g al a-stengel , waaronder men

doorloopt, opdat de ziel van den overledene de lijkbezorgers niet

zal volgen en de rijst verderven. Aan de Westkust van Nias hakt

men een nieuw pad naar de begraafplaats bij iedere gelegenheid

,

dat er een doode wordt begraven, opdat de ziel des overledenen

den weg naar het dorp niet terug zal kunnen vinden (Lett I, 67).

Hebben de Toha-bataks iemand begraven, die een onnatuurlijken

dood is gestorven, dan plaatsen zij op den weg en aan de trap

van het sterfhuis doorntakken om de ziel het terugkeeren te beletten.

Hetzelfde beoogen de Karo-bataks door op den weg een paar stukken

hout in kruisvorm op te stellen.
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Teu eiude te voorkoraeu, dat de doode uog een der leveudeii (uam.

dieus zielestof) met zich mede zal uemeu in de kist, maken ver-

schillende volkeu de lijkkist zoo nauw mogelijk, opdat er alleen

plaats in zij voor het lijk. Ware er meer ruimte over, dan zou de

overledene die aanvullen met de zielestof van een der levenden.

Zoo doen de Toradjas. — Bij de Galelareezen wordt het lijk

op een bankje gelegd, waar het juist op past; blijft er eeuige

ruimte over, dan zal zulks de oorzaak zijn, dat er een nieuw-

sterfgeval komt (Ber. Utr. Zend. Ver. 1885, 35). Om dezelfde reden

wordt ook het graf zoo nauw mogelijk gemaakt, anders zou de

doode de ziel van een der familieleden met zich medenemen. Is het

graf te ruim, dan legt men er een stuk van den stam van den

arecapalm in, en tot den doode zegt men: '/Dit hout is uw metgezel,

dewijl gij volstrekt geene bloedverwanten op aarde hebt achtergelaten//

(als boven, blz. 36). — Ook de Niassers maken de lijkkist niet te ruim,

omdat anders spoedig nog iemand zal sterven. Ook wordt de grafkuil

eerst goed uitgeveegd, opdat daarin niet de zielestof van levenden

worde ingesloten te zamen met het lijk. — Dat de doodkist nauw

zij , wordt ook door de Oio Ngadjoe van Borneo geraden. De zielestof

hunner vijanden lokken zij echter naar de kist toe. Wanneer deze

namelijk gereed is, strijkt de vervaardiger er van driemaal met eene

brandende fakkel er over heen , en klopt er zevenmaal met zijne

bijl tegen aan; bij iedere keer, dat hij klopt, zegt hij: //dat de

zielen der menschen, die ons haten, hierheen komen, en midden iu

de lijkkist gaan" ; hierdoor zullen degenen, die den overledene hebben

gehaat, spoedig sterven.

Voorts heeft men nog andere middelen om de ziel van den over-

ledene van zich af te houden; bijv. met vuur, een middel, dat

ook veelvuldig wordt aangewend tegen geesten. Men jaagt ze ook

vrees aan met leven en rumoer te maken. Zoo schrijft de heer Albers

uit de Soenda-landen '. //Het viel mij op, dat voor elk huis, hetwelk

wij voorbij gingen (na eene begrafenis) vuurtjes waren aangelegd. Zij

dienden tot onschadelijkmaking van booze geesten'/ (lees : de ziel

des overledenen) (Orgaan Ned. Zend. Ver. 1900, 23). — In de Jfwia-

hassa werden spiegelge vechten gehouden om de ziel vrees aan te

jagen, opdat zij niemand van de nog levenden zou durven weghalen

(Riedel ^, 107). — Onder de Noeforeezen (Nieuw-Guinea) is er lederen

avond na de begrafenis een groot geraas om de zielen te verjagen;

//men heeft den doode gegeven, wat hem toekomt, ui. een graf , een

rouwmaaltijd en rouwversierselen, en nu wordt hij verzocht niet te



268

kouieu spoken, deu overblijveuden geeu ziekte aau te blazen, of

hen niet te doodeu, te //halen//, zooals zij het noemen// (J. L. van

Hasselt '

, 39). Deze middelen worden voorts nog in praktijk gebracht

in Boïaang-Mongondooe^ Zuid-Celehes ^ bij Dajaks^ Bataks gw Niassers

(Wilken 1 I, 233).

Rouwgebruiken.

De vrees voor de ziel van den afgestorvene heeft ook hetaauzijn

gegeven aan eene reeks van gebruiken , welke bekend zijn ouder

den naam van rouwgebruiken. ^ Zoodra de ziel ontdekt, dat zij niet

meer tot de aarde behoort, is zij toornig. Later went zij zich aan

haren nieuwen toestand, zooals wij beneden uitvoeriger zullen be-

spreken , en ofschoon zij dan altijd nog kwaad genoeg kan doen

,

zijn toch de eerste dagen na den dood de meest gevaarlijke voor

den meusch. Zielkundig is deze beschouwing zeer goed te begrijpen

:

»-e eerste indruk van het sterfgeval is het hevigst; verflauwt die

indruk , dan verflauwt daarmede ook de vrees voor de ziel. Het ligt

in den aard van de Indonesiërs om hevig geschokt te worden op

een oogenblik. Wanneer bij de Toradja's iemand door een krokodil

is gegrepen in zijn vaartuigje, is ieder verslagen: men waagt zich

niet op het water, en gaat men al, dan zet men zich alleen in

grootere vaartuigen. Geen maand na het ongeval ziet men hen

echter weer roekeloos in de kleinste vaartuigen rondvaren, totdat

een nieuw ongeval hen weer eeu verschen indruk geeft van het

altijd bestaande gevaar. Dezelfde opmerking kan men steeds

maken in oorlogstijden, wanneer een door den vijand gesnelden kop

alle handen aan het werk doet slaan om eene stevige omheining om

het dorp te maken en waakzaam te zijn, eene waakzaamheid, waarvan

na weinige dagen niets meer te merken is.

In de- eerste dagen dan na een sterfgeval moeten de bewoners

van het dorp zich doodstil houden. Er mag geen leven gemaakt

worden, er mag niet worden gedanst, gezongen of muziek gemaakt,

de rijst mag niet worden gestampt, kokosnoten mogen niet van de

boomeu geworpen worden, geweren mogen niet worden afgeschoten;

1 D' Praser zegt ook in zijne studie „Certain bui-ial customs as illustrative

of the primitive theory of the soul" (Journal of the Authropologioal Institute

of Great Britain and Ireland,, deel 15, blz. 64—101): „the attentions bestowed

on the dead sprang not so much from the affections as from the fears of

the survivors".
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jj! , men gaat zoover, dat niet mag worden gevischt; op het water

mag niet worden gezeild
,
goederen mogen niet op de gewone wijze

worden gedragen. De bedoeling is niet ver te zoeken: Geenerlei

geluid mag de ziel van den overledene den weg wijzen naar hare

woonplaats; men houdt zich als het ware voor haar schuil. Dat het

inderdaad te doen is om alle leven te vermijden, blijkt bijv. bij de

Toradja's, waar men gedurende den rouwtijd wel kokosnoten uit

den boom aan een touw mag neerlaten ; men mag ze echter niet

laten vallen. Het kan niemand verwonderen, dat deze rouwgebruiken

zich later hebben uitgebreid, dat ze, vooral bij den dood van hoofden,

tot een soort van statievertoon zijn geworden.

Beginnen wij ons overzicht bij de Toradjas van Midden-Celebes,

dan vinden wij als verboden gedurende den rouwtijd : het kloppen

van boomschors tot kleeding
,

geweren afschieten , zingen , kokos-

noten laten vallen uit de boomen
;

geen veldarbeid mag worden

verricht; ook mag men niet visschen of jagen. Deze drie laatste

bepalingen heeft men waarschijnlijk daarom gemaakt, omdat iemand,

wanneer hij buiten zijn dorp gaat, misschien de ziel van den over-

ledene zou ontmoeten , en deze zoo den weg naar zijne voormalige

woonplaats zou vinden. Ook mag gedurende den rouwtijd in het

sterfhuis niet over eenige schuld- of rechtszaak worden gesproken.

Wauneer het landschapshoofd van Goa overleden is, mag nie-

mand, met uitzondering vau de anrong guru annanga, d. i.

de zes voornaamste anrong-guru , zich gewapend in het openbaar

vertoonen. Geen feestelijkhederi, welke ook, mogen plaats vinden.

Men mag geen andere werkzaamheden verrichten dan die, behoo-

reude tot het beroep of bedrijf. Markt wordt nergens gehouden.

Hardop lachen , schreeuwen enz. is verboden. Alle weverijen staan

stil. Rijst mag alleen .gestampt worden in rijstblokken , welke zoo-

danig ingegraven zijn, dat zij geen of het minst mogelijke geluid

geven bij het stampen. Men mag niets op rekken , op het dak of

eenige stellaadje, wel op den grond, te drogen leggen. Behalve de

opgenoemde zijn er nog tal van andere verbodsbepalingen gedurende

den rouwtijd (Eerdmans, 63; zie ook Matthes', 150).

Naar de Molukke7i overgaande vinden wij dezelfde verbodsbepa-

lingen. Op Ceram moet men zich stilhouden, anders wordt men

beboet (Riedel ', 143). Op verschillende eilanden-groepen als Seranglao

en Gorong, Watoebela en andere, mag men geen werk in de negari

doen (Riedel ', 168, 197, 323). Wanneer op Kei een der hoofden

sterft, mag er in een maand niet gezongen, en mogen er geen
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feesten gevierd worden (Riedel ' , 240). Van de Loeang-Sermata-groep

weten wij, dat personen, die in den rouw zijn, in een jaar geen

andere dorpen mogen bezoeken, en in huis zijnde, mogen zij niemand

antwoorden ; zij moeten zich doof houden , en mogen niet medezingen

(Riedel', 328). Op Halmahera mag men, wanneer een doode in huis

is, niet met een gewonen bezem het erf vegen, maar men doet dit

met een soort onkruid , dat geen gedruisch maakt.

Van Portiiffeesck Timor vinden wij meegedeeld , dat er alle werk

moet ophouden , en dat men er geen sirih-pinang mag eten (T.

Bat. Gen. 11 , p. 487).

Ook de Papoea s nemen behoorlijk de voorschriften in acht : // Hij

een sterfgeval heerscht er stilte in de negorij; geen geklop of ge-

schreeuw wordt bijna gehoord . . . Na de begrafenis wordt de terug-

tocht naar het klaaghuis ondernomen. Men beklimt het huis aan

zijne voorzijde, en men loopt, met de roeispaan plat op den schouder,

door de geheele lengte van het huis. Op deze wijze draagt men

overigens nimmer de roeispaan , daar dit iemands dood zou veroor-

zaken. In den tusschentijd zijn de vrouwen het bosch ingegaan om

boomschors te halen , die geklopt wordt , en waarvan men rouwkappen

maakt voor de vrouwen. De mannen houden zich onledig met arm-

en enkelbanden van rotan te vlechten, waarin enkele roode lapjes

worden gestoken
;

groote blauwe en witte koralen worden aan een

rood koord geregen, of wel men draait een rood en een wit lapje

in elkander, waaraan men een franje van koralen maakt, en dit

bindt men om den hals. Het is den rouwdragenden verboden iets

te eten , wat in een pot is gekookt. Ook sagoe-brij en katj ang mag

niet gegeten worden. Wil men rijst eten , dan kookt men die in een

bamboe// (J. L. van Hasselt ', 48 ; van der Roest, 160). In dit laatste

vinden wij dus een terugkeeren tot den ouden adat, toen men nog

geen rijstpotten kende. Op dit terugkeeren tot den ouden adat bij

de rouwgebruiken komen wij beneden nog terug , wanneer wij over

de rouwkleeding spreken.

De Galelareezen nemen mede allerlei verbodsbepalingen en ont-

houdingen in den rouwtijd in acht (van Baarda ', i. v. boroka, p.

73), ja, daar heeft men de eigenaardige gewoonte, dat de een den

ander willekeurige verboden oplegt, die bij overtreding worden

beboet. — Op Siaoe mag men geen gekleurde kleeren dragen
,
geen

zonnescherm opsteken
,
geen hoofddeksel op hebben

,
geen muziek

maken, niet zeilen (van Dinter, 378).

Bij de Dajak-stammen van Serawak wordt het huis gedurende 7
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dagen gesloten en geen vreemdeling mag er in komen (Liug Roth I
,

154, 155). De naam van den overledene en de op dezen gelijkende

woorden mogen niet worden uitgesproken. Zelfs het eten van sirih-

pinang is verboden (Ling Eoth I, 155, 156). — Niemand bij de

BahmCs in Midden-Borneo mag gedurende den rouwtijd de woning

en de rijstvelden der rouwdragenden bezoeken, en wanneer de over-

ledene een hoofd is, wordt de geheele Mendalam-rivier voor het

verkeer afgesloten (Nieuweuhuis '' I, 91).'— De Bajaks van Poelopetak

mogen geen bezoeken afleggen gedurende 7 dagen (Hardeland ^ i. v.

pali, 402). Wanneer een familielid van een basir of balian (priester

of priesteres) sterft, mag deze gedurende 3 maanden zijn ambt niet

uitoefenen , tenzij daarvoor zoengeld wordt betaald (Hardeland ' i. v.

pek as, p. 431). Op rutas (p. 485) teekent Hardeland nog op:

/'M ar u tas, iets (huizen, rivieren, menschen) voor onrein verklaren

en afsluiten , wegens een plaats gehad hebbend sterfgeval. Ook bij

liet tiwah sluit men de rivier af daar waar het h'iis, waarin het

feest gegeven wordt, staat, gedurende 7 dagen. Niemand mag dan

voorbijvaren. Te Poelopetak laat men ze voor een klein geschenk

passeeren.// Elders vertelt dezelfde schrijver nog, //dat men een huis,

waarvan de bewoners in den rouw zijn , niet mag binnengaan

,

nog minder daarin mag eten// (Hardeland -, 356).

Op Thiggano mogen de rouwdragenden niet zingen ; zij mogen

geen feesten bijwonen, en zij moeten afgezonderd op hunne rijst-

velden leven (T. Bat. Gen. 14, p. 101). Volgens een ander bericht

(T. Bat. Gen. 19, p. 188) worden langs het strand staken geplaatst

,

als waarschuwing , dat de voorbijgangers daar niet mogen zingen

,

en dat op die hoogte in zee niet gevischt mag worden. Vroeger

mocht men daar ook niet loopeu.

De verwanten van een overledene op Nias mogen gedurende vier

dagen niet naar de rijstvelden gaan , anders zullen de ratten de

rijst opeten (deze ratten worden dan als geïncarneerde zielen van

gestorvenen aangemerkt). Zij mogen ook aan niemand iets geven

,

behalve het gebruikelijke onthaal aan de lieden, die ter begrafenis

zijn gekomen. Vragen aan anderen mogen zij zooveel als zij willen;

het is regel , dat de verwanten van den overledene zich geschenken

laten geven. Terwijl in het Noordelijk deel van het eiland na eene

begrafenis het leven zijn gewonen gang gaat, is men in het Zuiden

zeer stil gedurende de eerste vier dagen na het sterfgeval ; men
gaat dan ook niet naar die plaatsen , waar de overledene gewend

was te komen. Bij sommige stammen worden de armriugen op één
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na afgenomen; bij andere stammen daareiitegen blijft men zijne

versierselen dragen als gewoonlijk.

In Angkola gaat het leven gewoon voort, zoolang het lijk van

een hoofd boven aarde staat; er wordt dan jnist zeer veel gespeeld

en pret gemaakt; zoodra het lijk echter begraven is, moet het in

het dorp stil zijn, totdat de nieuwe maan is gekomen. lu 2\)ha

daarentegen is alle spel, arbeid en rumoer verboden, en niemand

mag op reis gaan, zoodra een hoofd is gestorven; soms duurde dit

verbod tot vijf dagen toe. In den tijd , welke verliep tusschen de

begrafenis en het eigenlijke doodenfeest (turuu) mocht ook geen

oorlog worden gevoerd.

Zooals wij boven reeds hebben opgemerkt, wijzen deze bepalingen

op de bedoeling zich voor de ziel van den overledene te verbergen.

Sommigen meenen in die verbodsbepalingen te zien eene poging om

den overledene te overtuigen, dat men zeer bedroefd is over zijn

heengaan, zoodat men nergens lust in heeft. Dit motief moge er

later zijn bijgekomen, verschillende omstandigheden wijzen er op,

dat het inderdaad een zich verbergen is. Ook in de kleeding, welke

de naaste bloedverwanten bij het overlijden aandoen, ligt de be-

doeling van verbergen, in dezen zin namelijk, dat men zich weinig

begeerlijk maakt voor den overledene door vuile, versleten kleederen

te dragen , door alle sieraden af te leggen , zich niet te baden enz.

In dit opzicht moeten wij bijzonder de aandacht wijden aan een

gebruik bij de Galelareezen op Halmahera. Dit volk gebruikt namelijk

stukken van het lijkkleed van den overleden bloedverwant om die

,

tot bandjes gedraaid om hals, polsen en enkels te dragen; zijn be-

doelde stukkeu groot genoeg, dan worden ze ook wel tot een klee-

dingstuk gemaakt, en zoo gedragen (Van Baarda ^, i. v. boroka,

p. 73). Hierin ligt duidelijk het streven om zich tot deelgenoot van

den overledene, tot mede-lijk te verklaren, opdat de ziel van den

overledene hen ongemoeid zal laten. Iets dergelijks zien wij bij

verschillende tot den Islam bekeerde stammen van den Archipel.

Dezen deelen namelijk van het witte katoen , dat bestemd is voor

lijkwade, stukken ter grootte van een hoofddoek uit, welke hoofd-

doek dan door de mannen op de begrafenis en gedurende den rouw-

tijd wordt gedragen.

De hoofdzaak voor de nagelaten betrekkingen is dus: zich zoo

mogelijk het voorkomen van eene ziel te geven ; om zoo min

mogelijk de aandacht te trekken van den overledene. Vandaar het
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afleggCTi van alle sieraden. Tot die sieraden moeten ook gerekend

worden katoenen kleederen , welke, naar het gevoelen van die volken

,

bij wie de herinnering aan kleederen van boombast nog levendig

is , en die ze gedeeltelijk nog gebruiken , als weelde moeten worden

aangemerkt. Vandaar het verschijnsel, dat bij sommige volken van

den Indischen Archipel geklopte boomschors de kleeding in den

rouwtijd is; een terugkeeren dus naar vroegere dagen. Het dragen

van witte kleederen als teeken van rouw, zooals wij dit bij Moham-

medaansche volken aantrefi'en , is ongetwijfeld overgenomen , evenals

het dragen van zwarte kleederen in de Molukken en in de Residentie

Menado. ^

Op een bijzonder kleedingstuk bij het rouwen der Indonesiërs

moeten wij hier nog de aandacht vestigen, n. 1. op den hoed of de

kap, welke de naaste verwanten van den overledene te dragen

krijgen. Meestal zijn het alleen vrouwen, die zulk een voorwerp als

rouwteeken op het hoofd dragen. Wij vermoeden, dat dit bedekken

van het hoofd geen andere bedoeling heeft, dan om de zielestof,

die — zooals wij in het eerste deel hebben gezien — op het hoofd

(de kruin) haar voornaamsten zetel heeft, te beschermen, te bedekken,

opdat de ziel van den overledene haar niet kunne grijpen. De

Toradja's verklaren dit nog uitdrukkelijk als den grond van

deze gewoonte. Wanneer bij hen eene weduwe of een weduwnaar

gedurende den rouwtijd buitenshuis gaat, moet zij (hij) een inlandsch

^ Met de begeerte om zich als ziel voor te doen, anders te zijn dan ge-

woonlijk (want de zielen doen altijd juist het tegenovergestelde van hetgeen

de levenden doen), staat ongetwijfeld een zeker rouwgebrnik op Halmahera
in verband; uit dat gebruik spreekt tevens de wensch om de eigendommen
van den overledene voor zijne ziel te verbergen. Wanneer men namelijk

eene omheining om het graf heeft gemaakt, komt de geheele familie van
den overledene en zijne slaven bijeen om elkander rouwverplichtingen op te

leggen. „Die verplichtingen bestaan in verbodsbepalingen of onreinheids-

verklaringen , die alle met de meeste nauwkeurigheid opgevolgd of onder-

houden moeten worden, terwijl men daarbij altijd let op den weg, dien de

overledene bij zijn leven het liefst volgde. Had b.v. de overledene een vriend,

met wien hij gaarne sprak, dan wordt aan een der familieleden het spreken

en den omgang met dien vriend verboden. Was de overledene ijverig om
zijn land te bebouwen, dan wordt aan een anderen bloedverwant de ver-

plichting opgelegd om geen grond te bebouwen, noch iets te zaaien of te

planten. Was de overledene een vriend van de vrouwen, dan wordt het

huwelijk van een der familieleden onrein verklaard, en in geen geval mag
hij met vrouwen spreken. Was de overledene een dronkaard, dan wordt

aan een ander het gebruik van bedwelmende dranken ten sti-eugste verboden"

(Ber. Utr. Zend. Ver. 1885, 56—57).

18
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regenscherm, een soort mat van aan elkaar genaaide repen palmblad,

op het hoofd leggen, en wel dwars. Dit kan geene andere bedoeling

hebben, dan de ziel van de(n) overledene, die natuurlijk het meest

aan haar (zijn) achtergelaten man (vrouw) gehecht is, te misleiden.

Doordat de mat (die tevens de zielestof verbergt) dwars ligt, zal de

ziel meenen, dat die persoon naar links of rechts gaat, inplaats

van vooruit (?)
•

Vele van de genoemde en nog te noemen rouwgebruiken worden

zoowel door bloedverwanten als door dorpsgeuooteu van den overledene

in acht genomen, omdat natuurlijk ieder kans loopt door de teleur-

gestelde ziel naar den Hades te worden medegenomen. Het meest

moet echter de weduwe (resp. weduwnaar) van den overledene zich

in acht nemen , zich verbergen. Men neemt aan , dat de strenge

rouwbepalingen, waaraan de weduwe onderworpen is, hun oorsprong

vinden in den tijd, toen het groepen-huwelijk overging tot individueel

huwelijk, toen dus de vrouw beschouwd werd als eigendom van een

bepaalden man. Wanneer wij later over de doodenoffers spreken,

zullen wij zien, dat, zoodra het denkbeeld van individueel bezit

zich in den mensch had ontwikkeld, men het ook niet meer dan

natuurlijk vond, dat de overledene zijn individueel eigendom mede-

kreeg in het hiernamaals. Toen de man dus zijne vrouw als zijn

eigendom ging beschouwen, is het zeer verklaarbaar, dat men bij

zijnen dood zijne weduwe doodde. En dan zouden de strenge rouw-

voorschriften, welke wij beneden zullen nagaan, niet anders zijn

dan pogingen om den overledene te misleiden, ten einde op deze

wijze zijn eigendom (de weduwe) in het leven te behouden.

Wij moeten evenwel dadelijk opmerken, dat hiermede nog niet

gezegd is, dat in oude tijden bij alle volken het dooden van

weduwen heeft plaats gehad. De daad van het dooden van de

weduwe kan achterwege zijn gebleven , en de pogingen tot misleiding

kunnen daarvoor dadelijk in de plaats zijn gekomen. Toen de mensch

zichzelf bewust was, en de overtuiging had, dat hij eene ziel had,

toen zich dus ook het individueel bezit uit het groepen-bezit had

ontwikkeld, was daarmede gelijkelijk het besef van eigenwaarde, en

van de waarde van den mensch in het algemeen , ontstaan, //zoodat,

toen de individueele macht over menschen (hier de huisvrouw) en

' Het zou ook kunnen zijn, dat de mat dwars gebruikt moest worden, om
den rouwdragende tot eene ziel te stempelen ; in het zielenland toch doet men
immers alles juist omgekeerd als op aarde.
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goederen haar toppunt zou bereiken , tevens ook het besef van

mensch-zijn zijne volkomenheid was genaderd" (Van Ossenbruggen, 43).

Een type van de wijze, waarop eene weduwe zich verbergt voor I

de ziel van haar overleden man , vinden wij vermeld van de Noefo-

reezen op Nieuw-Guinea : //De weduwe mag geruimen tijd niet uit,

anders zou de geest van haar man de meuschen, die zij ontmoet,

eene ziekte aanblazen. Het haar wordt ten teeken van rouw afge-

schoren; op sommige plaatsen, o. a. op Amberpoon en Rhoon ztig

ik vrouwen met zakken in den vorm van eene monnikskap op 't

hoofd. In plaats van een fraaien sarong mag zij uu slechts een zeer

gewonen dragen. Na het afscheren van het haar neemt de weduwe

een zeebad. Ten einde nu zoo min mogelijk aanleiding te geven

,

dat iemand haar bij die gelegenheid ontmoet [waarschijnlijker : om
zich te verbergen voor de ziel van den overledene, om te doen

alsof zij ook een doode ware], wordt de vloer van haar huis ge-

deeltelijk opgebroken, een prauw onder het huis vastgemaakt, eu

daalt zij daarin neder// (J. L. van Hasselt', 50, 51; zie ook Gold-

man, 407). Terloops merken wij hierbij op, dat daarmede de

rouwtijd voor de weduwe nog niet voorbij is. De eerste, gevaarlijkste

dagen zijn dan voorbij. Zij wordt echter toch nog, zoolang de rouwtijd

duurt, min of meer beschouwd als de vrouw van den overledene.

In het bovenstaande is ons ook opgevallen, dat de weduwe zich

het haar laat afscheren. Het wegnemen van het haar als teeken

van rouw vinden wij herhaaldelijk bij de volken van den Indischeu

Archipel beschreven. Sommigen willen , dat dit afsnijden van het haar

mede een afleggen zou beteekenen van een sieraad. In verband met

hetgeen in het eerste deel van dit werk over het haar is gezegd,

meeuen wij met Prof. Wilken te moeten aannemen, dat het afsnijden

van het haar een offer is aan den overledene, een deel van zich-

zelf, opdat de ziel van den overledene niet den geheelen persoon

zou nemen. Van de Fidjiërs vinden wij zelfs vermeld, dat men zich

als teeken van liefde voor den overledene een der vingers afsnijdt

(Th. Williams, 177).

Van de Papoea s in Duitsch Nieuw-Guinea wordt verteld , dat de

weduwe of weduwnaar klagend rondkruipt, en soms ziet men haar

(hem) in het geheel niet, daar zij (hij) met eene mat toegedekt i

onder de doodsbaar ligt (Vetter III, 14). De weduwnaar verschijnt 1

//mit einem Trauerhut aus Bast oder aus einer geschwiirtzten Rinde,

ahnlich einem Zylinder ohne Deckel uud Krempe. Die Witwe tragt

ein grosses, uuschönes Netz, das vom Kopf bis zu den Knien
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als teeken van rouw een stuk van dv, lijkklccding haars mans in

liet haar draagt (Riedel ' , 307). — Op de Ijaea//ff-Sermaia-gToe]) moeten

de eehtgenoote en de broeders van den overledene zich het hoofd

kaalscheren. Weduwe en zusters van den overledene leggen hare

sieraden af en kleedeu zich in een ouden sarong. Armbanden , welke

niet worden afgelegd, worden omwikkeld met oud vuil katoen

(Riedel ' , 32.8). — De man of vader op het eiland Babar moet zijn

hoofdhaar afscheren ; de vrouw of moeder mag zich tot de eerst-

komende nieuwe maan niet wasschen, en ze moet het hoofd met

een lap katoen bedekt houden (Riedel ', 363). — Van Leti, Moa

en Lakor vinden wij weer vermeld , dat de vrouwen een korten

sarong dragen, en zich niet mogen kammen, tot aan de eerst-

komende nieuwe maan (Riedel ', 395).

Op Middeti-Timor scheren de naaste mannelijke familieleden , of—
wanneer de doode een radja is — al de mannelijke onderdanen het

hoofd kaal, behalve enkelen, bijvoorbeeld de oudste zoon, of, bij

het overlijden van een radja, de voornaamste onderhoofden; dezen

laten een gedeelte van het haar boven op het hoofd staan. — Voorts

draagt men zwarte hoofddoeken , en onthoudt men zich van het

gebruik van glimmende sieraden , of men bedekt ze met zwarte

doeken. Ook wordt niet gedanst en gezongen (behalve lijkzangen)

,

en het is den rouwdragenden verboden te fluiten of leven te maken

(Grijzen, 66).

Omtrent de Toradjas van Midden-Celebes kunnen wij nauw-

keuriger berichten mededeelen. Een weduwnaar mag gedurende 9

dagen niets doen en nergens heengaan; voor eene weduwe is dit

verboden gedurende acht dagen. Bij sommigen bedraagt dit aantal

rouwdagen zeven. Gedurende dien tijd mag een weduwnaar geene

vrouw toespreken of iets van haar aannemen ; zijne gewone werk-

zaamheden mag hij niet verrichten; eene weduwe mag geen man

toespreken of iets van hem aannemen ; koken en andere werkzaam-

heden, die zij. gewend is te doen, mag zij niet verrichten. Wanneer

weduwe of weduwnaar zich noodzakelijk buitenshuis moet begeven

,

moet zij (hij), zooals wij boven reeds hebben medegedeeld, een

inlandsch regenscherm dwars boven het hoofd houden. Gedurende

de drie eerste dagen na het overlijden wordt de weduwe (weduwnaar)

zelfs met regenschermen en matjes omringd; zij mag niet rechts ot

links kijken ; bij de To Pebato mag zij (hij) ook niet met de beenen

recht uitgestrekt slapen (hierdoor zou haar zielestof gemakkelijk van

haar kunnen weggaan). Wat de rouwkleeding aangaat, hierin bestaat
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bij de stammen onderliug verschil. Bij sommigen moet de weduwe

(weduwnaar) de kleederen blijven dragen, die zij droeg, toen haar

man stierf. Zij mag zich gedurende den rouwtijd niets nieuws aan-

schaffen. Bij andere stammen is geklopte boomschors als kleeding

voorgeschreven, soms moeten deze geel geverfd zijn.

In sommige deeleu van de Minaliassa werd als rouwteeken een

groote, zwarte hoed gebruikt; in andere streken bedekte men zich

met een zwarten hoofddoek. Na de begrafenis liepen de mannen

rond met verwarde en de vrouwen met loshangende haren (Wilken •'

I, 242). — Wordt in Goa voor een hoofd gerouwd, dan mogen

alleen donkere kleedingstukken worden gebruikt, terwijl het dragen

van wapenen verboden is (Eerdmans, 42). Bij gewone lieden worden

de banden , waarmede een lijk gebonden is geweest , afgenomen , en

door de kinderen en naaste bloedverwanten van den overledene om

den pols gedragen.

De eenige rouw van den weduwnaar in Bone bestaat hierin, //dat

hij gedurende eenigen tijd zich niet vroolijk toont en niet zingt,

terwijl de vrouw gedurende 40 dagen of minder zich niet mag

baden; zonder baadje, dus alleen met een sarong, gekleed moet zijn,

en buiten komende een kain (doek) over het hoofd moet dragen

,

terwijl zij ook gedurende al dien tijd niet mag slapen op het bed
,

waarop haar man gestorven is// (Bakkers, 64—65). — In het alge-

meen bestaat bij de Makassaren en Boegineezen de gewoonte om , in

den rouw zijnde, een doek over het hoofd te dragen. Wanneer eene

vrouw, niet in den rouw zijnde, met een doek over het hoofd bij

iemand komt, zal in haar eigen gezin of in dat, waar zij een

bezoek brengt, weldra iemand sterven (Matthes '
,
150—151). De

mannen dragen in dien tijd geen broek maar een kain, dien zij

tusschen de beenen doorhalen ; een terugkeeren dus tot den ouden

tijd , toen men nog schaamgordels droeg. Ook draagt hij noch

hoofddoek noch baadje.

Zien wij bij de Dajaks rond , dan vernemen wij , dat bij de Bahau

in Midden-Borneo uitsluitend geklopte boombast als rouwkleeding

wordt gedragen , terwijl de vrouwen nog eene groote rouwmuts met

afhangende linten opzetten (Nieuwenhuis ^ I, 91). — Van verschillende

Dajak-stammen in Serawak wordt vermeld, dat de naaste betrekking-

en van den overledene zich het hoofd scheren. De weduwe mag

gedurende zeven dagen het huis niet verlaten (Ling Roth I, 153,

156).^—
^ De weduwen bij de Dajaks van Poelopetak moeten het haar

tot op de schouders afsnijden, of zich van deze verplichting met
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f 2 afkoopeu ; zij niüeteu eerst witte , daarna zwarte kleederen drageu

,

en zij mogen niet hertrouwen, voordat het groote doodeufeest voor

haar man is gehouden (Hardeland '
, i. v. balo, '66). De weduwen

dragen ook een grooten hoed , die bovenop met linten is bezet

(Hardeland '
, i. v. heutap, 175). Soms dragen zij ook een witten

hoofddoek, die op het voorhoofd tot dicht boven de oogen wordt

gewonden en van achter afhangt, daardoor het geheele hoofd be-

dekkende (Hardeland ' , i. V. sambalajo ng, 498). — Aan de Boven-

Mahakam snijden de familieleden en ook de lijfeigenen des over-

ledenen zich het haar tot de halve lengte af; de vrouwen dragen

den sarong slechts tot aan de knieën ; deze sarong moet van

wit katoen of van geklopte boomschors zijn. Aan den geheelen

stam is het dragen van oorringen, halskettingen en fraaie klee-

deren verboden. De lijfeigenen zijn verplicht zich het hoofd kaal

te scheren (Nieuwenhuis ' II, 280). — Van de Dajaks van Koetei

vinden wij vermeld , dat de weduwen onder hen zich tot teeken

van rouw het hoofd kaal hebbeu geschoren, terwijl zij ook een

deel van hunne kleediug hebben afgescheurd (Bock, 103), — Wanneer

een voornaam man onder de Kënja-dajaks van Serawak is gestorven

,

komen de vrouwen zijner naaste familiebetrekkingen, toegedekt met

een hoofdtooisel van geelgemaakte geklopte boomschors, dat tot

aan de voeten neerhangt, bij de kist weenen , telkens w'anueer een

nieuwe bezoeker aankomt. Alle aanwezigen zijn dan gekleed in de

smerigste en meest verwaarloosde kleedij ; alle versierselen zijn afge-

legd ; snoeren kralen worden vervangen door rotanbauden ; sommigen

besmeren zich met roet, en niemaud mag voorloopig baden

(Furness, 139).

Bij de Atjehers mag eene weduwe of een weduwnaar gedurende

44 dagen niet in feestkleediug verschijnen en geen feesten bezoeken

,

geen handel drijven, niet visschen of spelen (Jacobs •' I, 355).

Op het eiland Enggano scheren de mannen zich het haar af, en

dragen eene muts van pisangblad in den vorm van een hoorn des

üvervloeds (T. Bat. Gen. dl. 19, p. 188). De vrouwen daarentegen

gebruiken een tot de knieën reikend schort van banaan-bladeren

(Dannert, 34).

Op Nias houdt men er geeue bepaalde rouwkleeding op na,

alleen dragen de naaste verwanten een witten katoenen band om

het voorhoofd.

Bij de verschillende Batak-voW^w is het bedekken van het hoofd

algemeen. In Angkola moet de weduwe zich gedurende eene maand
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in acht nemeu; wanneer zij hare klaagliederen aanheft, moet zij

zich het hoofd met een doek bedekken. In Toba snijdt de weduw-

naar zich het haar af, terwijl de weduwe een kleed over het hoofd

draagt. Zij legt alle versierselen af, en klaagt zeven nachten lang;

des nachts mag zij niet uit, en zij moet steeds oude versleten

kleederen dragen. Na het einde der 7 dagen komen de verwanten

allen te zamen om te eten ; zij strooien dan rijst op het hoofd der

weduwe, en zeggen: //ge zult in de toekomst geen weduwe meer

worden.'/ Aan het Toba-meer dragen weduwen en weduwnaars zelfs

verschillend gekleurde stoften over elkaar op het hoofd. In het

Karo-land gebeurt het dikwijls, dat de weduwe, na den dood van

haar man, naar haar eigen familie vlucht, uit vrees voor de ziel

van haar overleden echtgenoot.

Hier en daar deelden wij reeds mede, dat voor de rouwdragenden

sommige spijzen verboden zijn. Zoo moeten de Toradjas, die rouw-

dragen , zich gedurende de drie eerste dagen na het overlijden ont-

houden van het eten van rijst. — De Mamijan-dajaks eten eveneens

gedurende 49 dagen van den rouwtijd geen rijst, maar voeden zich

met dj el ei genaamd koren. — Ook bij de Zee-dajaks van Serawak

moeten de rouwdragenden min of meer vasten. — Wanneer in

Loewoe een vorst sterft, mag men alleen zwarte kleefrijst en bruine

sagoe-koeken eten. — Zoo ook in het distrikt Tousawang in de

Minahassa mogen de rouwdragenden geen rijst, maar alleen sagoe

en mais eten. — In het Oostelijk deel van den Archipel is voor-

namelijk sagoe-brei, het dagelijksche voedsel, verboden. Dit wordt

ons onder meer medegedeeld van Galelareezen en Toheloreezen , en

van de Papoea s, die in stede van sagoe-brij , sagoe-koeken eten

(Wilken-'' II, 4).— Ook bij de Papoea's in Kaiser-Wilhelmslaud verlaat

de weduwe of weduwnaar een tijdlang hare (zijne) woonplaats , en

beperkt zich in haar (zijn) voedsel (Vetter III, 16).

Zoolang de lijkkist van haren man in huis staat, mag in Angkola

de weduwe niet eten, en na de begrafenis mag zij geen lekkere

spijzen gebruiken, '/om daardoor haar verdriet te tooneu". In Silin-

doeng eet de weduwe nooit in de afdeeling van het huis, waarin

zij met haren man heeft geleefd; veelal onthoudt zij zich voorloopig

van alle spijs. In Toba is alleen aan de w^eduwe verboden mede te

eten van het dier, dat bij gelegenheid van de begrafenis wordt

geslacht; verder eet zij uit rijstemeel gekookte koekjes.

Sterft een Oio Ngadjoe (Borneo), dan moet een man of eene vrouw
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bij het lijk zitteu gedurende den tijd, dat het nog niet gekist is;

die persoon raag gedurende zijn wachtdienst niet eten, uiet drinken

en niet slapen ; de Dajaks zeggen , dat anders het lijk spoedig in

ontbinding zou overgaan. Eet de weduwe , dan geeft zij eerst wat

van het voedsel aan het lijk. Hertevleesch , bakut-visch en pisang-

stam, als groente gekookt, zijn voor haar verboden : hertevleesch

,

omdat in het hert licht de ziel van haren man kan zijn overgegaan;

bakut, omdat dit krankheid beteekent, en zij in deze omstandig-

heden dubbel vatbaar is voor ziekte ; en pisangstam , omdat de

pisangboom snel afsterft. De weduwe is zich dus bewust , dat haar

leven meer dan anders bedreigd is.

Van de Makassaren weten wij nog, dat zij uiet in het sterf-

huis mogen eten; zij doen dit onder het huis of in eene andere

woning.

Van bepaald vasten na een sterfgeval vinden wij in den Indischen

Archipel slechts een enkel voorbeeld. Meer komt dit voor op de

Zuidzee-tildiwAGn. Op Samoa , de Palau-eilanden en Pidji mogen de

rouwdragendeu gedurende een bepaalden tijd niet overdag eten

,

doch alleen des nachts. Op de Paasch-eilanden of Eapanoei moet men

zich weer onthouden van aardappelen, het dagelijksche voedsel.

(Wilken 3 II , 5).

Prof. Wilken verklaart dit geheele of gedeeltelijke vasten bij een

sterfgeval uit vrees voor de ziel van den overledene. Deze zou

natuurlijk boos zijn, wanneer het noodige hem onthouden werd in

het groote doodenfeest, dat hem naar het zielenland zal brengen.

Dit doodenfeest kan men echter niet dadelijk geven, omdat men

de middelen er voor bij elkaar moet zoeken , en in afwachting

daarvan zou men door ontberingen trachten de ziel milder te stemmen
,

opdat zij geduld zal oefenen (Wilken '' II, 3).

Wij kunnen deze meening van Prof. Wilken uiet deelen. Wij

zullen later zien , dat het bijeenbrengen van het beuoodigde voor

het doodenfeest niet de eenige en voornaamste reden is van het

uitstel. Bovendien wordt onmiddellijk bij het overlijden een offer

gebracht, zoowel in goederen als in spijzen (doodenmaaltijd). Wij

zien in deze onthouding van spijzen niets anders dan een pogen
, j

om zichzelf voor eene ziel te doen doorgaan ; waarnaar wij andere

pogingen zooeven reeds besproken hebben. De voornaamste ont-

houdingen bestaan in die van het gewone dagelijksche voedsel. Waar

men gewoon is sagoe-brij te eten , eet men sagoe-koeken ; waar men

gewend is rijst te eten, eet men andere spijzen. Hierin ligt volstrekt
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niet eciiig denkbeeld van ontbering ', alleen slechts een '/anders doen,

dan men gewoonlijk doet//, omdat het in het zieleulaiid ook zoo

anders is als bij de menschen op aarde.

Dit //anders dan gewoonlijk// blijkt het sterkst uit eeue gewoonte,

zooals die bij de Tring-dajaks van Koetei bestaat, namelijk om geen

gewoon water, maar water uit slingerplanten te drinken (Von de

Wall, 156). Zulk water noemt men gaarne zielen-water, evenals de

Toradja's alles in de natuur, wat gelijkt op planten, welke voor

de menschen nuttig zijn, als nuttig voor de zielen verklaren. Zoo

is er bijv. een palmboom, aruru, die sterk gelijkt op de Arenga

saccharifera . waarvan de Toradja palmwijn tapt; de aruru nu

wordt de //palmwijnboom der zielen// genoemd.

Op de Zuidzee-eilanden zagen wij , dat de rouwdragenden alleen

des nachts eten. Dit kan geen //verbergen// zijn voor de zielen,

zooals Prof. Wilken wil, want juist in den nacht komen de zielen

op aarde. De rouwdragenden moeten zielen voorstellen, en dus eten

zij 's nachts, zooals de werkelijke zielen het ook doen.

Dit //zich voordoen als ziel// komt nog sterker uit in enkele

andere gewoonten. In de Mi?iahassa bijvoorbeeld mocht een rouw-

dragende geen voedsel gebruiken , dat gereed gemaakt was in het

sterfhuis. Op Samoa gebruikte de rouwdragende familie hare maal-

tijden steeds buitenshuis, en zij, die bij het lijk waakten, mochten

geen voedsel met de hand aanraken, doch het werd hun door een

ander in den mond gestoken. Op Tahiti moeten de vrouwen , die

het lijk hebben gewasschen, dit zelfs 5 maanden lang volhouden.

Op Fidji is alleen de voornaamste weduwe van den overledene

hiertoe gedurende drie maanden verplicht.

Ook van de Minmighabaners op Sumatra vinden wij vermeld, dat,

in geval iemand in den namiddag sterft, men het lijk een nacht

overhoudt, in welk geval er niet in het sterfhuis, maar in eene

andere woning gegeten wordt, terwijl in dien nacht de doode eene

damarkaars naast zich krijgt (v. d. Toorn', 82). Het is hier dus te

doeü om den nacht, wanneer de ziel des overledenen rondwaart;

deze mag dan de nagelaten betrekkingen niet zien eten. — Bij de

bewoners van E7iggano is het regel , dat de weduwe door anderen

' Grabowsky noemt de dj ë lei, die de Dajaks in rouwtijd eten in de plaats

van rijst, „eine Körnerfrucht von brauner Farbe und unangenehmen Geruch
und Geschmack". Dit is niet zoo, althans voor de Dajaks niet. De djëlei
is de Coix lacryma, welke meestal tusschen de rijst geplant, en met deze te

zamen gekookt, gegeten wordt.
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van voedsel wordt voorzien, totdat zij weer hertrouwt, dus totdat

de rouw is afgelegd (Datuiert, 31). — In Zuid-Nias wordt het voedsel

aan de weduwe gebracht, die naast het lijk is gezeten. Een der

kinderen, of een slaaf, stopt het haar in den mond. Gewone spijzen

als yams en bladeren zijn in die dagen verboden ; zij mag dan

alleen de spijs voor de ziel van den overledene, d. i. rijst met

varkensvleesch, eten.

De gedachtengang bij bovenstaande gewoonten moet ongeveer

deze zijn geweest: de zielen van afgestorvenen eten niet, althans

niet op dezelfde wijze als menschen dit doen. Wat ze eten is niet

zichtbaar. Nu moeten ook zij , die zich als zielen , als gezellen van

den overledene willen voordoen , doen, alsof zij niet eten ; zij gaan

daartoe buitenshuis, of het wordt hun in den mond gestopt. ^

Wanneer wij nu een onderzoek naar den duur van den rouwtijd

doen, dan merken wij aanstonds op, dat de Indonesiërs een korteren

zwaren en een langeren lichten rouw kennen. De eerste rouw wordt

meestal door een uitgebreiden kring van familieleden in acht ge-

nomen, de tweede rouw alleen door den weduwnaar, meer nog door

de weduwe. Van Siaoe vinden wij den zwaren rouw aangegeven op

3 dagen , wat ook van de Barée Toradjas en van de Minahassers

geldt. Timoreezen, Dajaks van Serawak en van Poelopetak, bewoners

van de Mentawei-eil. en sommige Toradja-?,i2ivame\\ houden 7 dagen

zwaren rouw. In Mohammedaansche landen als Bone en Atjeh vinden

wij 40 dagen daarvoor aangegeven. De Kissereezen houden den

rouw 5 dagen, de Dajaks van Sanggau 4 dagen. In Goa is de zware

rouw verschillend, al naar gelang van den stand der overledenen :

bij vorsten 100 dagen; bij aanzienlijken 7—40 dagen; bij den

kleinen man 3—7 dagen. Op de eilanden Bahar, Leti^ Moa en Lakor

duurt de zware rouw tot de eerstkomende nieuwe maan. Zooals wij

' Volledigheidshalve deelen wij hier de meening omtxent het geheel of ge-

deeltelijk vasten van den grooten socioloog Herbert Spencer mede : „Short

of food", zoo zegt hij, „as the improvident sa vage frequently is, the giving

a part of his meal to the ancestral ghosts, diminishing the little he has,

entails hunger ; und voluntarily borne hunger thus becomes a vividly im-

pressed symbol of duty to the dead" (Spencer I). Wij herhalen nog eens

,

dat bij de Indonesiërs het gedeeltelijk vasten in het geheel niet het karakter

di'aagt van ontbering.

De verklaring van D'' Fraser, als zouden de wakers bij het lijk de spijs

niet zelven aanraken, omdat zij bang zouden zijn met het inbrengen van
den spijs in den mond ook de ziel van den overledene op te eten (Fraser,

92— 94), lijkt ons onwaarschijnlijk.
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boveu reeds liebbeu opgemerkt, wordt deze zware rouw iu acht gcuomeu,

omdat de ziel vau den overledene iu het begiu nijdig en er op uit

is om anderen tot deelgenooten vau zijn lot te maken. Oorspronkelijk

moet de zware rouw eerst geëindigd zijn, wanneer voldaan was aan de

onderstelde begeerte van den overledene om een lotgenoot te hebbeu,

waartoe men dan meestal een slachtoffer zocht bij een anderen stam.

Zoo lezen wij dan ook van de Dajaks vau Serawak, dat de zware rouw

7 dagen duurt. //Should however a human head have been obtained

in the interval and paraded in the village, the restrictions (rouw-

verboden) are partially removed and ornaments are permitted to be

woru// (Liug Roth , 155). M. a. w. dan behoeft men zich niet meer

aan te stellen als zielen. Bij de Berg-toradjas van Midden-Celebes

is het opheffen van den zwareu rouw alleen afhankelijk van een

menschenhoofd , zoodat men bij het overlijden van een aanzienlijke

overal heengaat om een slachtoffer te zoeken , ten eiude zoo spoedig

mogelijk van de drukkende verbodsbepaliugen van den rouw bevrijd

te zijn. In Todjo^ waar geen koppen meer worden gesneld, is de

weduwe naar algemeen Indonesisch-Mohammedaansch gebruik ver-

plicht zich 40 dagen aan de zware rouwbepalingen te houdeu, tenzij

in dien tusschentijd een ander in het dorp sterft ; met dat sterfgeval

wordt ondersteld, dat het teleurgesteld gevoel van den overledene

voldaan is. Op dit gebruik komen wij beneden uitvoerig terug. Wij

hebben het hier voorloopig vermeld om te doen zien , dat inderdaad

de vrees voor de ziel van den afgestorvene , die in zijn teleurstelling

en spijt over zijn afsterven een der overledenen als lotgenoot be-

geert, geleid heeft tot al de gebruiken, welke wij boven hebben

beschreven.

Na den zwaren rouw gelden de verbodsbepalingen in lichteren

graad meestal alleen nog voor de allernaaste bloedverwanten van

den overledene, dikwijls alleen voor de weduwe of den weduwnaar.

Deze lichte rouw hangt samen met het geloof (waarover wij eerst

beneden uitvoerig zullen handelen), dat de ziel van den overledene

in zijne oude omgeving blijft rondzwerven tot aan den tijd

dat zij naar het zielenland kan gaan. Zulks geschiedt bij het dooden-

feest. Volken , die dit doodenfeest niet of niet meer kennen, hebben

een bepaalden tijd aangenomen voor het eindigen van den lichten

rouw, waardoor de weduwe geheel van haar overleden man '/af//

is, en zij weer mag hertrouwen. Bij de Mohammedaansche volken is

hiervoor de 100* dag aangenomen. Op Fidji wordt de tijd aange-

geven op 3 maanden. Op de Zuidzee-eilanden nu eens 100 dagen.
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clan een jaar; op Ceram 6 maandeu , op Amhon eu andere eilanden

der Molukken een jaar enz. enz. Ook deze zaak stippen wij slechts

voorloopig aan, om haar beneden uitvoeriger te behandelen. ^

Menschenoffers.

Uit al het bovenstaande is ons duidelijk gebleken, welk een

groote vrees de Indonesiër koestert voor een doode , of liever voor

diens ziel , en deze vrees vindt, behalve in den natuurlijken afschuw

van een lijk, zijn grond in het geloof, dat de overledene zich alleen

en teleurgesteld gevoelende een lotgenoot wenscht te hebben , waartoe

natuurlijk in de eerste plaats in aanmerking komt de weduwe of

een of andere naaste bloedverwant. Dat de overledene , wanneer deze

een man is, het eerst uitziet naar eene vrouw, ligt in deïi aard der

zaak. Deze vrees nu, dat de overledene, vooral wanneer hij een

aanzienlijke is, een lotgenoot wenscht te hebben, heeft den Indonesiër

er toe gebracht een mensch te dooden, opdat de ziel van den

overledene bevredigd zij. Een gevoel van piëteit om den overledene

bediening te verschaffen kan de beweegreden tot de menschenoffers

niet zijn geweest. Bij het menschenoffer kan ook de overweging

hebben gegolden , dat den overledene een deel van zijn eigendom

(slaven) moest gegeven worden. Bij vele volken echter, bij wie het

menschenoffer bestaat, zijn de slaven geen individueel eigendom,

maar eigendom van het geslacht of de groep. Op een en ander

komen wij beneden terug, wanneer wij de beteekenis van het

menschenoffer nader zullen trachten aan te toonen.

Voordat wij er nu toe overgaan de menschenoffers bij de ver-

schillende volken van den Archipel te bespreken , moeten wij eerst

wijzen op eene gewoonte bij sommige volken, waarbij een slaaf aan

den overledene wordt geofferd, zouder dat deze gedood wordt, een

onbloedig menschenoffer dus. Wanneer bij enkele Toradja-siixxnmQw

ten Zuiden en ten Oosten van het Posso-meer een hoofd overlijdt,

wordt een slavengezin aangewezen om op het graf te wonen (in de

' Prof. Wilken zegt , dat oorspronkelijk de rouw eerst beëindigd werd met
het doodenfeest. Tot deze meening is hij gekomen, door aan het menschen-
offer als oorspronkelijke beteekenis de bedoeling toe te kennen den over-

ledene een dienaar te bezorgen, terwijl wij meenen, dat deze gewoonte is

ontstaan om aan het wraakgevoel van den overledene te voldoen. Daarna
behoefde men zich niet meer voor hem in acht te nemen. Alleen moet de

weduwe zich wachten te hertrouwen, totdat de ziel van haar overleden man
naar Hades was gegaan.
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grafhut) tot gezelschap van den overledene. De slaaf draagt den

naam van tan do ja e. 's Nachts verblijft hij bij het graf, en overdag

gaat hij naar de menschen toe om eten te zoeken. Niemand mag

hem toespreken: //men spreekt immers niet met eeue ziel//. Alles,

wat hij vraagt, geeft men hem, en als hij iets wegneemt, zal niemand

hem hierover iets zeggen. Eerst wanneer voor den voorname over-

ledene het doodenoffer is gevierd (d. i. zooals wij later zullen zien

:

wanneer de ziel werkelijk naar den Hades is gegaan of gebracht), is

de slaaf van zijn plicht ontslagen, maar dan zijn hij en zijn gezin

ook vrij: /'hij is immers een ziel, en wie wil eene ziel in zijn dienst

hebben// , zegt men. Hij mag echter ook niet meer in het dorp wonen.

Bij de jongere Bare'e Toradja-stammen , die nog geen slavenstand

hebben, bestaat de metgezel van de ziel in eene kip, die aan het

lijkenhuisje of aan de grafhut wordt vastgebonden. Iemand van een

ander dorp maakt de kip los, en neemt haar mede. Een bewoner

van het eigen dorp mag zulks niet doen.

In veel ontwikkelder vorm, en daardoor op het eerste oog niet

dadelijk herkenbaar, treedt deze gewoonte op bij de Moham-

medaan geworden Farigiërs. Wanneer in Parigi een der landschaps-

hoofden sterft, treedt een corps sorodadoe, soldaten, in dienst,

dat geregeld ommegangen moet doen om de lijkkist. Dit corps be-

staat uit een sergeant, een luitenant, een kapitein, nog een sergeant,

twee vaandrigs en een korporaal. In deze volgorde doen zij hun

ommegangen. De eerstgenoemde sergeant commandeert de troep (men

zie hiervoor Meded. N. Z. G. 1898, blz. 420—423). De heele ver-

tooning is niets dan eene nabootsing van een exercitie van het

garnizoentje, dat in de 18^ eeuw te Parigi heeft gelegen. De sorod adoe

uu zijn de tando jae der heidensche Toradja's: dit blijkt uit hun

geheele gedrag gedurende hun dienstdoen (tot den 100^° dag na het

overlijden). Zij krijgen hun voedsel van de familieleden van den

overledene : zij hebben het recht iemand voor een kleinen misgreep

tegen den adat te beboeten ; hierdoor treden zij zeer willekeurig op.

Men mag hun niets weigeren : na eene weigering hebben zij het

recht het gevraagde te nemen. Hunne waardigheid gaat over van

vader op zoon.

Deze drie phasen van het onbloedige menschenoffer vinden wij

bij andere volken terug. Zoo wordt ons van de Bataks uit de

onderafdeeling Mandailing, Oeloe en Pakanten verteld, dat het

graf zeven dagen lang door twee lieden wordt bewaakt (Bijdragen

1896, p. 523). Wij missen echter nadere bijzonderheden. Duidelijker
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is wat de zeudeliug Kodding van de Toha-hataks schrijft. Hij zegt,

dat voor eeu sombaon, een tot een godheid opgeklommen voorvader,

een buffel werd geofferd , waarna hij vervolgt : //In früherer Zeit

soll man hinter dem Buffel, am selben Pfahle mit ihm einen

Menscheu festgebundeu , ihn aber nach Erstechung des Buffels

davon gejagt haben , niemand durfte ihn aufnehmen , mit ihm ver-

kehren oder ihm Nahrung reichen// (Ködding, 478). Die slaaf gold

dus voor de menschen als een ziel. In Anghola vertelde men mij

,

dat oudtijds bij den dood van een aanzienlijk hoofd, een slavengezin

werd aangewezen om op het graf te waken. Dit gezin voorzag in

eigen onderhoud door het aanleggen van een rijstveld. Na een

jaar gewaakt te hebben , was dit gezin vrij.

Bij het lijkenhuisje vau de Oh Ngadjoe waakt iemand gedurende

>3 of 7 dagen, totdat het voorbereidende doodenfeest is gevierd.

Bij de lijkkist moet gedurende die dagen eene harsfakkel branden ;

deze mag niet uitgaan. Dikwijls waren er meerderen bij het graf,

maar één had steeds de zorg voor het licht. Hij heette tunggu
laban oio mate, //wachtende op de sporen van den overledene//.

Hij ontving geenerlsi loon ; ook mocht ieder hem toespreken.

Op Halmahera geven de Galelareezen een pisangstam aan het

lijk mede tot gezelschap of tot metgezel, //opdat hij zich niet

iemand uit het gezin daartoe kieze, en er nog iemand sterve// (Van

Baarda ', i. v. tiawo, p. 439).

Bij een lijk op Bali wordt, zoolang dit boven aarde staat, door

eeu slaaf of een slavin gewaakt. Deze moet om de vijf dagen het

lijk met heilig water besprenkelen. Na. de verbranding mag die

slaaf dan met zijne familie, veracht en verlaten, buiten de maat-

schappij leven. Die verachting gaat ook over op zijne (hare) kin-

deren (Jacobs ', 53; Van Eek, 186). — Dit is eene zekere aan-

wijzing, dat die slaaf (slavin) als een afgestorvene wordt beschouwd.

Wanneer wij ons niet vergissen , moeten op deze plaats ook de

Badoefs of Badoewis uit Bantam worden genoemd ; wij meenen

die namelijk in hoofdzaak te moeten beschouwen als metgezellen

van de overledenen, die in de door hen bewaakte heilige graven

liggen te rusten. Dr. Jacobs houdt hen voor eene ascetische secte,

overgebleven uit het Polynesisch heidendom. Gaan wij de gegevens

eens na: Het is uitgemaakt, dat de Badoewi's naar hunne tegen-

woordige schuilplaats zijn uitgeweken met den laatsten vorst van

Padjadjaran , Praboe Sili Waugi. Het lijk van dezen vorst rust hoogst-

waarschijnlijk ook in een der heilige graven, welke naar het Zuiden
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lio-o-en. In verband met hunue voorschriften, welke geheel overeen-

komen met de rouwgebruiken , waarbij men poogt zich als geest

voor te doen, meeuen wij te mogen opmaken, dat dit hoopje men-

schen zich oorspronkelijk tot taak gesteld had met huu overleden

vorst samen te leven, hem gezelschap te houden. Dansen en spelen

ontbreken onder hen , zij mogen geen gebruik maken van schitte-

rende kleuren , van opschik , //in één woord , zij moeten zich

ontzeggen van alles, wat de zinnen ook maar eenigszins streelen, of

een aangename afwisseling zou kunnen brengen in de eentonigheid

van hun bestaan//. Ook de omstandigheid , dat zij nimmer licht

mogen branden , wijst er weer op , dat de Badoewi's waarschijnlijk

grafwachters zijn. — Toen deze gemeenschap zich uitbreidde, konden

niet alle leden de voorschriften meer in acht nemen , en thans doet

één het voor allen in het dorp Kanèkès, als eene heilige omgeving

van levende afgestorvenen. Deze eene is de puün, die volkomen

het karakter vertoont van een rouwdragende. Zoo schrijft bijv. Jacobs

van hem : //Sommige dingen zijn voor hem b u j u t (verboden), die den

anderen Badoej's geoorloofd zijn. Hij mag o. a. geen buffelvleesch

nuttigen , en van zeevisch alleen de k o k o p o u g ; hij mag geen

nacht buiten zijn gehucht doorbrengen, en het gebied van Kanèkès

in het geheel niet verlaten. Daarbij kan hij zich niet zoo vrij

bewegen als de anderen, daar hij zich nooit voor oningewijden mag

vertoonen// (Jacobs^, 26, 29, 88).

Ook bij de Papoeas in Engelsch Nieuw-Guiuea kent men dit

gebruik. De bekende in 1901 vermoorde zendeling James Chalmers

vertelt, dat hij eens het graf van een hoofd bezocht. Dat was door

eene heining omringd, en daarin hield het geheele gezin van den

overledene verblijf, kookte er, sliep er, enz. //The widow does not

come out at all for three months// , vertelt hij verder, //but she

came to me, naked and daubed with clay, so wretched and so dirty,

for they do not bathe during the first mourning// (Lovett, 340).

—

Ditzelfde gebruik vinden wij ook medegedeeld van de Papoea's van

Duitsch Nieuw-Guinea (Vetter III, 15).

Ook van de Boegineezen en Makassaren vinden wij een gebruik

vermeld, dat ons doet denken aan een overblijfsel van het onbloedige

offer. Onder de plek in huis, waar het lijk van een aanzienlijk

mensch ligt, wordt eene afsluiting gemaakt van wit katoen , en in die

afsluiting gaat eene slavin met eene aarden kom staan. Zij moet het

water, waarmede het lijk wordt gewasschen, en dat door de vloer-

latten naar beneden stroomt, in hare kom opvangen. Tot loon voor
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hare taak krijgt zij na afloop daarvan hare vrijheid (Matthes ', 137).

Makassaren vertelden mij , dat één slaaf of slavin er ouder moet
staan, maar wanneer er meerdere slaven onder het huis in het

waschwater willen gaan staan, ten eiude hierdoor vrij te worden,

wordt hun dit toegestaan.

Het onbloedige menschenoffer zouden wij kunnen noemen : de

schakel tusschen de rouwgebruikeu en het bloedige menschenofter.

De rouwgebruikeu, waarvan de hoofdstrekking is zich voor den

overledene te beveiligen, te verbergen, door zooveel mogelijk zich

gelijk te maken aan zielen, worden als het ware //geladen// op

den slaaf, die in de grafhut moet wonen. Maar deze voorloopige

maatregel doet den eisch van een menschenoffer niet te niet, zooals

wij bij de Toradja's kuuuen zien. Laten wij eerst de gewoonte van

het menschenoffer nagaan bij de verschillende volken. Wij gaan

daartoe eerst weder tot de Toradja's.

Bij de Barie-Toradjas wordt de eigenlijke rouw niet afgelegd,

dan nadat er een off'er gevallen is voor den overledene. Het liefst

koopen de verwanten van den overledene een slaaf bij een anderen

stam , of men gaat een kop snellen bij een der stammen, met wie

men in oorlog is. In het eerste geval hakt een der kinderen van

den overledene of een der naaste bloedverwanten het eerst, waarna

ieder der deelnemers aan den tocht hem een hak geeft. Meestal legt

men het zóó aan , dat het slachtoffer na drie hakken dood is. Nadat

het hoofd is afgehakt, pelt men de scalp af. Bij het dorp terug-

gekomen , richt men zich het eerst naar het graf van hem of haar

,

voor wie de tocht is ondernomen. Het graf (hetzij het lijk in den

grond of op eene stelling is geplaatst) is met een dak overdekt en

met een heining omringd. Voorts hangt over het graf of over de

kist een hemel van wit katoen, terwijl aan de vier hoeken van het

lijkenhuisje bamboestengels zijn geplant, waaraan lapjes wit katoen

of witte boomschors.

Bij het graf gekomen trekken twee mannen, met speer, schild

en zwaard gewapend , al springende en den krijgskreet gillende

zevenmaal om het graf heen. Bij den zevenden omgang hakt een

ander de vier bamboesteugels door (bamboestengels zijn de wegen of

ladders, waarlangs geesten af- en opgaan); met het doorhakkeu van

zulk een stengel wordt de gemeenschap verbroken met de aarde

,

zoowel voor de ziel van den overledene, als voor de ziel van het

slachtoffer. Dit is het sein , dat velen zich in de lijkenhut begeven

:

19
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sommigen scheuren den hemel van wit katoen aan stukken, terwijl

anderen bezig zijn de scalp van het slachtotfer in stukjes te snijden,

en deze stukjes met houten pennen op de lijkkist en op de palen

van het lijkenhuisje vast te spijkeren.

Bij zulk eene gelegenheid wordt ook een soort van tropee gemaakt

van de jonge bladeren van de iVrenga saccharifera. Is nu de plech-

tigheid bij het graf afgeloopen, dan trekken allen in het dorp.

Hier worden pasgenoemde Arenga-bladeren op den grond gespreid

,

waarop de weduwe of de weduwnaar plaats neemt (soms geldt één

hoofd voor meerdere overledenen ; dan nemen ook meerdere weduwen

of weduwnaars op de bladeren plaats; is de weduwnaar er zelf op

uit geweest, dan heeft hij de rouwteekenen reeds afgelegd dadelijk

na het verkrijgen van een menschenhoofd). De voornaamste van de

tochtgenooten blaast nu zevenmaal op een stuk bamboe, dit stuk

over de gezeteiien heen bewegende. Daarna snijdt hij met zijn

zwaard het rouwbaadje langs den rug open; van sarong, schaam-

gordel en hoofddoek snijdt hij eeii stuk af. Van dat oogenblik af

mogen de rouwenden weder katoenen kleederen dragen, of zich

nieuwe kleeren aanschaffen en overal heengaan.

De Berg-t(jradjas maken als slachtoffer steeds gebruik van een

gekochten slaaf of slavin, die dan naar het sterfhuis wordt gebracht.

Terwij de Bare'e-toradja's ontkennen , dat de ziel van het offer diensten

voor deji overledene zou doen, zeggen de Berg-toradja's, dat zij een mensch

offeren , opdat diens ziel den overledene zou kunnen helpen met het

dragen van alles, wat deze in de zielestad Tioodig heeft. Het offer wordt

echter niet dadelijk gedood. Eenige dagen (soms een maand) lang loopt

men 's avonds om den gebonden slaaf te zingen, in welken zang

(uit geïmproviseerde verzen bestaande) de doode bezongen wordt.

Wanneer het slachtoffer eindelijk is doodgehakt, wordt het hoofd in het

huis van den overledene gebracht. Men legt het op het slaa])-

matje van den overledene , en pelt daur de scalp van het hoofd af.

welke scalp in het huis wordt opgehangen. De schedel wordt een-

voiidig hier of daar begraven. Een stukje wordt van het praalbed

afgesneden en in brand gestoken : hiermede steekt men eenig onkruid

in de omgeving van het dorp aan, en hierna mag men weder vuur

branden buitenshuis. Ook de rouw voor de weduwe of den weduw-

naar is hiermede afgeloopen.

Dit is bij alle Toradja-stammen het eenige menschenoffer , dat

den overledene wordt gebracht; bij het later volgende doodenfeest

vallen geen offers. ^A'ij wijzon er echter hier reeds op , dat wij

,
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waar wij zullen spreken over de vereering van zielen van afgestorvenen,

wederom menschenoffers zullen hebben te vermelden.

In de Minahassa heeft het doodenofïer, in den vorm van het

snellen van lieden uit een anderen stam, algemeen plaats gehad. Zoo

waren de meuschen uit het distrikt Laugowan gewend om in het

Kano i apo'sche koppen te gaan snellen, en met het bloed der ver-

slagenen beschilderdeu zij dan de graveu. hunner overlcdeu bloed-

verwanten (de Clercq -, p. 526). //Wanneer een aanzienlijk persoon

overleden was// , wordt van Toudauo verteld , //zonden diens naaste

bloedverwanten eeuige , 5 a 6, mannen, tegen betaling van eenigc

stukken Salampoeries, uaar eene andere negorij uit om er een of meer

menschen het hoofd af te slaan. Men geloofde , dat de ziel van den

vermoorde die van den overledene diende// (Mangiudaun, 366—367).

Dit bericht wordt bevestigd door dr. Riedel, die vertelt, dat

voordat het groote doodenmaal is gehouden, er koppen moeten zijn

voor de overledenen. Sommigen boden zich aan om de benoodigde

koppen tegen eene beloouing te gaan halen. Deze hoofden werden

dan 's nachts naast de tiwukar, den steenen pot, waarin het lijk

werd gelegd, begraven ; den volgenden dag werd het dak over het

graf afgebroken, en de stijlen er van werden met het bloed van de

verslagenen ingesmeerd (Riedel ^, blz. 109). Graafland vertelt nog,

dat het aantal hoofden van één tot negen bedroeg, soms driemaal

negen. Kou men geen koppen krijgen , dan werden eenige slaven

geslacht (Graafland I, 274, 333—334). Nog in den tegenwoordigen

tijd gaan er in de Minahassa geruchten van koppensnellers, wanneer

een der aanzienlijke hoofden is overleden , zoo diep geworteld is dit

geloof.

Een volk, dat in zeden en gewoonten zeer dicht staat bij de

Toradja's van Midden-Celebes, zijn de Bajaks van Borneo. Ook wat

betreft de menschenoffers vinden wij bij hen nagenoeg dezelfde denk-

beelden als bij eerstgenoémden. Bij de Dajaks van Poelopetak lieeten

de slachtofl'ers , die bij gelegenheid van het doodenfeest (tiwnh)

voor de afgestorvenen worden geslacht : Kabalik. Den avond, voordat

zulk een slachtoffer wordt gedood, wordt een plechtigheid aan hem

verricht, door welke handeling men meent, dat de ziel van het

oifer uit het lichaam wordt gehaald. De ziel laat men dan door

middel van bezweringen te zamen met de ziel van den overledene

naar het zieleidand gaan. //Das m a n ga ng-k u i t , ausholen , aus-

purrcn der Seele
,
geschieht durch einen Sangiang (Luftgott), weUlien

der Bcschwörer durch Ausstreuen von Reis und Zaubergesange
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darum ersucht. Am anderen Morgen opfert man dann also nur

ein seelenloses Wesen, welches man meint um so scheuszlicher

martern zq könuen// (Hardeland ^ i. v. Kuit, 274). De lichamen van

deze offers werden , nadat het hoofd er was afgesneden , verbrand

,

waarna de asch en de beenresten te zamen met de beenderen van

den overledene in de familielijkkist, san dong genaamd, werden

gelegd (Perelaer, 18, 161—163, 243—246, 249).

Bij het groote doodenfeest (t i w a h) worden ook beelden gemaakt,

hampatong genaamd, die slaven voor den overledene in het

hiernamaals voorstellen. Vroeger werden ze //bezield'/ door ze met

menschenbloed te bestrijken ; tegenwoordig geschiedt dit echter met

varkensbloed. Ze worden steeds voor slechts één doodenfeest gebruikt;

ze blijven echter zoolang staan, tot ze van zelf zijn vergaan. —
Wanneer men bij de Oio Doesoen een kop voor een overledene had

gehaald, liep men daarmede zevenmaal om het graf heen, waarbij

men rondom in het dak van de grafhut palmbladeren stak. Het

hoofd werd daarna naar huis gebracht, en een feest werd gemaakt,

waarbij de rouwkleeding werd afgelegd.

Omtrent de Kindjin-dajalcs vinden wij het volgende relaas: //Als

de vorst sterft, worden alle regeeringsleden , de adel en alle weerbare

mannen doormiddel van den towong (reusachtige trom) opgeroepen

tot het houden van eenen sneltocht bij de aartsvijanden van den stam.

Zoodra de daartoe aangewezenen vertrokken zijn, wordt het lijk

gekist in een uitgeholden boomstam , die evenals het deksel

met fraai en kunstig snijwerk is versierd. Het lijk blijft zoolang

boven aarde, tot de snellers met hun buit van den tocht zijn

teruggekomen. De gevangenen worden vooraf gedood, en met de

koppen der verslagenen in den kuil geworpen, daarna wordt de

doodkist daarop geplaatst, het graf gesloten, en bij wijze van mo-

nument verrijst daarop een huisje-— bila^— waarin al de wapens

en het heele krijgsgewaad des overledenen worden opbewaard. Deze

plaats is dan lamali (verboden), en blijft dit zoolang, tot de bila en

alles wat zich daarin bevindt geheel is vergaan// (Engelhard, 481—482).

— Ook Dr. Nieuwenhuis heeft het menschenofter geconstateerd in

Centraal-Borneo. Hij vertelt : //Volgens hem (den zoon van Kwing

Irang) offeren de Moeroeng-dajaks bij het afleggen van den rouw

en het oprichten der doodenpalen nog steeds een slaaf, die langzaam

met speersteken gedood wordt, en wiens lichaam onder een paal

komt te liggen , op welken men het hoofd steekt. ... De menschen

,

welke men zoo doodt, koopen de Dajaks van de Poenans, die ze
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ergens rooven, of van Boegiueesche kooplieden, die slaven bezitten,

uit Celebes aangevoerd, of door schulden pandelingen geworden"

(Nieuwenhuis ' II, 143). — Vele berichten hebben wij ook omtrent de

Dajaks in het Seraioaksche. Bij sommige stammen worden slaven aan

de graftombe vastgebonden, die men gewoon laat verhongeren.

Soms ook wordt in de prauw, waarmede men de goederen van den

overledene laat afdrijven, eeue slavin vastgebonden. In vroeger dagen

werden bij den dood van een hoofd slaven geslacht en te zamen

met het lijk van het hoofd in het lijkenhuisje opgeborgen. Soms

ook werden ze levend begraven. Men dacht hierbij aan bediening

voor den overledene. Chas. Brooke beweert, dat men voor deze

offers nimmer eigen slaven nam, maar steeds gevangenen van

elders ; Bisschop Mc. Donald echter beweert , dat eerst eigen slaven

werden gedood. Soms werden zij vastgebonden om den hongerdood

te sterven ; men gaf hun waarschuwingen mede , hoe zij in het

hiernamaals hadden te doen. — De Doesoen-dajaks gebruikten voor

dit doel slaven, die zij elders hadden gekocht. Zoo'n slaaf werd

telkens met speren geprikt , waarbij men hem boodschappen medegaf

aan den overledene. Zoowel mannen als vrouwen werden als offer

gebruikt. Tegenwoordig wordt de slaaf vervangen door een varken

(Ling Eoth I, blz. 144—145, 157—160).

Wij gaan over naar de Batahs. Wij moeten hier volstaan met

een paar onzekere berichten van Dr. Hagen. Hij zegt dan : '/Auch

ward mir in einem Talie eine Erzahlung mitgetheilt , die ichjedoch

nur mit Reserve mir zu geben erlaube : Wenn die gewöhnlichen

Peierlichkeiten beim Tode eines Radja vorüber sind, und der Sarg

vor dem offenen Grabe angekommen ist , so bezeichnet der neue

Radja zwei Sclaven, welche die Verkleidungeu des Toping und des

Kudakuda (twee maskersoorten) anlegen und vor dem Grabe noch

einmal Possen treiben mussen. Plötzlich ergreift man sie und schueidet

ihnen sammt der Verkleiduug den Hals ab. Die Leichen legt man

zu unterst ins Grab querüber ans Kopf- und ans Puszende, und

stellt den Sarg darauf. So nimmt der todte Radja seine Bedien ung,

uie mehr als zwei, mit ins Jenseits// (Hagen -, 518—-519). Later

kreeg Dr. Hagen zulk een genoemd masker te zien , en bemerkte

daarop bloedvlekken. Men beweerde, dat dit bloedvlekken waren

van geslachte kippen en koeien, '/in mir aber den wohlbegriindeten

Verdacht erweckte , es sei das Blut der bei der Leichenfeier geslach-

tenen Sclaven, welche man zwingt, diese Maske auzulegeu und

damit in vollen Sinne des Wortes Todtentanze auszuführen , da
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man ihiieii sofort den Hals abschiieiflct uiul sie riem abgestorbetien

Radja als Bcdienung im Jeiiseits mit ius Grab gibt'/ (Hagen "*,

.'f j.9—850). — Naar eigen onderzoekingen is mij gebleken , dat vroeger

in Angkola, Silindoeng en Toba algemeen een kop gezocht werd

voor een hoofd, dat in deu oorlog was gesneuveld. Deze kop werd

dan onder het lijk van den gesneuvelde begraven , soms bij wijze

van hoofdkussen, soms ook onder de hielen. Een enkele maal werd

ook wel een slaaf bij het graf geslacht.

Op het eiland Nias worden de meuschenoff'ers bij het overlijden,

vooral in het Zuiden, op groote schaal aangetroffen. Gewoonlijk

worden voor dit doel slaven gekocht. Het aantal hangt van het

aanzien van den overledene af, en stijgt wel eens tot twintig. Bij

het doodenfeest worden zij onthoofd ; de rompen worden buiten het

dorp, de hoofden voor het huis van den feestgever begraven. Na

cenigen tijd worden deze laatsten echter weder opgegraven, en na

van de weeke deeleu te zijn ontdaan, voor de woning van deu

overledene, dan wel onder een daartoe ingericht praalgraf, opge-

hangen. Het onthoofden heeft echter wel eens slechts in schijn

plaats, vooral wanneer men, het vereischte aantal slachtoffers niet

kunnende bekomen, genoodzaakt is eigen slaven te nemen. Men

kondigt dezen dan aan, dat zij ter eere van deu overledene zullen

worden gedood. Op de gebruikelijke wijze worden zij met het

hoofd over eenen boomstam gelegd , en met den rug van het

zwaard op den nek geslagen. Niet anders denkende, dan dat hun

laatste uur geslagen is, worden velen van de dus behandelde slaven,

ten gevolge van den doorgestanen angst , krankzinnig. Ook het

koppeusnellen , dat op Zuid-Nias voorkomt, heeft dikwijls plaatster

eere van het overlijden van een hoofd , wiens graf dan met de

schedels der verslagenen versierd wordt (Von Rosenberg ', blz. 157

en 169, en Von Rosenberg -, 3).

Deze berichten van Von Rosenberg zijn verward. Niet de hoofden

van geslachte slaven w^orden begraven en later weder opgegraven,

maar de hoofden van hen, ten behoeve van wie de menschen zijn

geslacht. Naar mijne onderzoekingen wordt gemeenlijk voor een

overledene slechts één kop gesneld ; voor zeer groote hoofden haalt

men meerdere menscheuhoofden. Deze kop wordt nooit in huis

gebracht. Hij wordt buiten aan een der vloerbalken van het huis

gehangen , terwijl aan het afgodsbeeld van den overledene kennis

wordt gegeven, dat een kop is gesneld. Soms ook vangt men een

mensch levend, of men koopt iemand. Deze persoon wordt dan
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naar het graf gebracht, waar men zijn hoofd tegen den grond drnkt,

en roept: "hier is iemand, die uwe beenderen zal af knagen.'/ Na

eenige maanden moet dit sLachtoff'er dan de beenderen des over-

ledenen opgraven , bij welke gelegenheid hij gedood wordt. Van de

haren van dit slachtoffer wordt een gedeelte aan dè afgodsbeelden

in huis opgehangen. Dat het onthoofden van slachtoffers wel eens

in schijn plaats zou hebben , heb ik op Nias nergens vernomen.

In de Molukken schijnt het offeren van menscheu niet te hebben

bestaan , althans niets wijst er meer op. Op Bali bestaan tegen-

woordig geen menschenoffers meer, maar Friederich en Van Eek

hebben gewezen op sporen van een dergelijk vroeger bestaan heb-

bend gebruik, en de heer Liefrinck vindt zulks niet onwaarschijnlijk.

'/Er bestaat in de desa Boelihan , zegt hij , eene overlevering, welke

ook daarmede in verband gebracht zou kunnen worden, luidende,

dat in vroegere tijden in den desatempel aldaar menschengevechten

plaats hadden, die zoolang werden voortgezet, totdat er bloed

vloeide, waarmede de geesten bevredigd waren '/ (Liefrinck, 246).

Geheel anders is het op Soemha. Wij vernamen van de bewoners

vau dat eiland de gruwelijkste berichten omtrent menschenoffers in

de onmiddellijke nabijheid vau den toenmaals daar gevestigd en

ambtenaar van B.B. De heer Roos, die daar ook gewerkt heeft,

vertelt, dat er soms 30 menscheu tegelijk werden geslacht, als geleide

voor een overleden vorst naar het schimmenrijk (Eoos, 59). Door

Donselaar weten wij , dat vroeger ook op het eiland Savoe slaven

werden gedood bij den dood van een hoofd , en dat deze slaven

"den overledene in zijn toekomstigen staat van dienst zullen ziju"

(Donselaar, 314). De om hun koppensnellen beruchte Timoreezen

oefenen dit handwerk meermaleu uit bij sterfgevallen. Ook is bekend,

dat eertijds in de rijken Koepang en Sonebait een of twee slaven

levend werden begraven met het lijk van een vorst (Veth '
, p.

44—45; Reinwardt, blz. 342).

Wij gaan thans over tot de Philippijnen. Uit de voorbeelden van

menschenoffers, ons door Blumentritt medegedeeld, volgen wij de

keuze reeds door Dr. Wilken gedaan in zijn i\.nimisme : "Starb ein

Vornehmer, so hielt man es für angezeigt, ihm auch Dieuer für

das Jenseits mitzugeben. So berichtet Théveuot : ils encaisserent

uue fois avec un des principaux du pays une galere renforcée de

rameurs, afin qu'ils Ie pussent servir en Tautre monde; er erwahnt

weiter, dass auch soust über dem Graben Skiaveu und Skiavinnen

getödtet werden pour leur tenir compagnie: ils les tuaieut, après
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leur avoir fait uu graud repas, afiu qu^ils pussent aller avec Ie

defuüct . . . Auch Fray Gaspar de St. Augustin erzahlt, dass mit

deu Voruehmen auch Skiaveu mitbestattet wurden. Mas bemerkt

über diese Sitte: Weun der Verstorbeue eiu tapferer Krieger geweseu

war, so legteu sie uuter das Grabmal oder den Sarg eiueu gefesselteu

Krieger, welcher in dieser qualvollen Lage seine Seele aushaucheu

musste. Nach Gamelli Careri, konute man einem Verstorbenen

keiue grössere Ehre erweiseu, als weun man seinen Liebliugs-Sklaveu

tödtete, um ihm in dem Jeuseits Gesellschaft zu leisten, vorlier

wurde er aber noch gut gefüttert".

//Wahrend bei deu Indieru, d. h. also bei den Tagaleu, Pampaugos,

Pangasiuauen , Ilocanen, Ibanags, Vicols en Visayern man sich damit

beguügte , Sklaven zu tödten oder ara Grabe verschmachten zu lassen

,

bringeu die heidnischeu Stamme derApayaos, Itetapanen, Mayoyaos,

Ifugaos, Igorroten , Ilongoten, Manobos etc. den Manen des Ver-

storbenen die Schadel der erschlageuen Peinde zum Opfer dar, wie

es auch die Tinos oder Zambalen bis in das vorige Jahrhundert

hineiu gethan haben. . . . Zwar haben die spanischen Schriftstelier es

versaumt, bei Erwahnuug der Kopfjagerei bei allen Stammen aus-

drücklich darauf hinzuweisen, dass die Schadeljagd nicht nur um
Siegestrophaen zu sammelu betrieben werde, sondern dass ihr

ursprüuglicher und Hauptzweck darin besteht, den Manen der Ver-

storbenen zum Opfer zu dienen, aber die Gemeinsamkeit übriger

Züge im Charakter aller dieser Stamme lasst es als sichergestellt

erscheinen, dass die Kopfjagerei vor Allem aus Grüuden der Pietüt

gegeu die verstorbenen Verwandten ausgeübt wird//. (Blumeutritt '

blz. 3—4, 5, 6—7). — Ook de Pö/joea',? van Duitsch Nieuw-Guinea

moeten wij hier vermelden, van wie verteld wordt, dat zij bij het

overlijden van een hoofd een man lieten vermoorden (Vetter III, 18).

Wat mag nu de beteekenis zijn van deze menschenoffers ? Meer

dan eens zijn wij in bovenstaaude mededeelingen de meening tegen-

gekomen , dat deze menschenoffers zouden dienen om den overledene

bediening mede te geven. Dat vele volken er thans zoo over denken

is zeker; ook de Berg-toradja's in Midden-Celebes denken niet

anders. Wij moeten echter aannemen, dat de gedachte van //bediening'/

zich eerst later aan een reeds bestaande gewoonte van menschenofters

te brengen heeft verbonden. Toen de volkeu in den Archipel nog

geene slaven hadden, konden zij moeielijk eene gedachte aan

bediening koesteren. Bovendien zijn de denkbeelden omtrent het

leven der ziel iu 't hiernamaals hiermee niet in overeenstemming.
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Ook wordt uitdrukkelijk van sommige volken vermeld , dat voor

aanzienlijke vrouwen geen koppen worden gesneld. Zoo van de

Minahassers (Riedel 2, 109), van de Toradja's van Midden-Celebes.

Ook van de Kindjin-dajaks vinden wij hetzelfde : //Als een vorstin

sterft, wordt precies op dezelfde wijze gehandeld; het lijk ontvangt

dezelfde eerbewijzen , maar in plaats van de slachtoffers worden zeer

zeldzame steenen, bijzonder kostbare stukken hout, heerlijke bosch-

vruchten enz. gebezigd , welke men in het geheele gebied verzameld

heeft// (Engelhard, 483). Men kan hiertegen niet aanvoeren , dat de

vrouw bij die volken een minderwaardig wezen is, integendeel,

bij volken als de Toradja's en eertijds de Minahassers staat de

vrouw in aanzien. Waar nu ook voor aanzienlijke vrouwen men-

schenoffers worden gebracht, kan dit een konsekwentie zijn van het

veldwinnende denkbeeld , dat het slachtoffer dient tot bediening van

den overledene in het hiernamaals.

Een andere overweging, die zal hebben geleid tot het brengen

van menschen offers , is de vrees voor de ziel van den overledene

,

die teleurgesteld en nijdig is, dat zij uit het aardsche leven moest

scheiden. De ziel moet dan bevredigd worden, opdat zij niet een

der bloedverwanten medeneme naar den Hades. ^ Deze overweging

heeft ook aanleiding gegeven tot velerlei rouwgebruiken , zooals wij

boven hebben gezien.

Of dit de oorspronkelijke reden is tot het brengen van menschen-

ofiFers, kunnen wij niet bepalen, maar dit is zeker, dat bij dit

gebruik nog eene andere overweging in het spel is, welke veelal

over het hoofd wordt gezien. Wij moeten dan aannemen, dat het

snellen van koppen voor een overledene, en het slachten van slaven

in den grond niet van elkaar verschillen, d. w. z. dat het een uit

het ander is voortgekomen. Tromp meent, dat het slachten van een

slaaf de oorspronkelijke vorm is van het menschenofïer ; bij vermin-

dering van het aantal slaven zou men toen zijn toevlucht hebben

genomen tot koppensnellen (Tromp, 31). Maar dit is juist verkeerd

geredeneerd. Toen de Indonesische volken nog geen slaven hadden

(noch konden hebben, door hun jagersleven), bestond de oorlog reeds, en

waarschijnlijk ook reeds het koppensnellen. De gegevens wijzen er

1 Om deze reden ook worden, zooals wij boven reeds hebben vermeld, bij

vele volken van den Archipel de lijkkisten zoo nauw mogelijk gemaakt,

zoodat soms het lijk er in gestampt moet worden. Bij sommige volken (zooals

bij de bevolking van Noord-Halmahera) werjDt men een stuk pisangstam in

het graf, onder mededeehng aan den doode, dat dit zijn metgezel is.
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op, dat liet kojjpeiisiielleii de oorspronkelijke vorm van het inen-

schenoffer moet zijn geweest. Uit gemakzucht is men toen slaven

gaan slachten. ' Toen de menschen gezeten volken werden, ging.

men meer en meer tegen oorlogvoeren opzien. Wanneer dus een

voornaam man in den stam stierf, en de stam was juist niet in

oorlog met een ander, dan zou door snellen een oorlog ontstaan.

Dat is men gaan vermijden, en het gevolg er van was, dat men

iemand ging koopen bij een anderen stam. Want hierop moeten

wij den nadruk leggen, dat het slachtoffer steeds uit een anderen

stam wordt gehaald. Slechts bij hooge uitzondering lezen wij , dat

eigen slaven geslacht werden. Dit wijst duidelijk op het in vrede

verkrijgen, wat men vroeger met geweld nam. De Toradja-stam der

To Pada , bekend om zijn fierheid, versmaadt het een slaaf te

slachten voor een overledene. Zij trekken daartoe steeds ten oorlog.

— Wel hebben vele volken een vijand , met wien zij voortdurend

op voet van oorlog leven ; maar men kan niet altijd er op uit,

wanneer een hoofd sterft, en bij zulk een sneltocht komt zooveel

kijken, dat er meestal maanden mee heengaan. En intusschen drukken

de rouwverboden. Het is om geen andere reden , dan om spoedig

van de zeer drukkende rouwverboden bevrijd te zijn, dat de ruwe

en dappere Berg-toradj a's een slaaf slachten voor een overledene,

maar steeds een slaaf uit een andereu stam. Uit een en ander

mogen wij wel besluiten, dat koppensnellen de oorspronkelijke vorm

is geweest van het menschenoffer.

Wanneer de ziel van het offer werkelijk tot bediening strekte van

den overledene, zou het hoofd van het offer als medium dienst

doen ; maar wij zien , dat het hoofd van den verslagene absoluut

geen waarde heeft voor zijne betrekkingen. Een Toradja denkt er

1 Het is ook zeer wel mogelijk, dat koppensnellen en slaven-oifers twee ver-

schillende verschijnselen zijn. Het offeren van slaven zou dan niet anders ten doel

iiebben, dan den overledene een deel te geven van hetgeen hem toekomt. In elk

geval moet het sla ven-offer dan toch van veel jonger datum zijn dan het koppen-

snellen. Slaven kunnen alleen worden geofferd bij die volken, waar zij in-

dividueel bezit zijn geworden. Bij de Toradja's nu vinden wij het koppen-

snellen algemeen in gebruik. De slaven zijn echter niet het eigendom van

een enkel persoon, maar van de familie of de groep. Sla ven-offers komen dan

ook bij de Toradja's niet voor. Bij de Dajak-stammen in Midden-Borneo was

het verboden een huisslaaf te offeren, en een als offer bestemde krijgs-

gevangene of gekochte slaaf was gered , zoodra hij het huis had gezien van
dengeen, voor wien hij zou worden geofferd (Nieuwenhuis ^ I, 92). Hieruit

spreekt wederom duidelijk, dat het er om te doen was iemand uit een

anderen stam te dooden.
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niet aan een veroverd hoofd vau een familielid terug te krijgen, eu

toen Radja Brooke van Serawak eens eenige veroverde koppen van

den vijand terugnam, en dezen den bloedverwanten van de ver-

slagenen aanbood, weigerden zij ze aan te nemen, zeggende, dat

daardoor het verdriet van die verslagenen slechts vermeerderd werd

(Ling Roth I, 145).

Later, wanneer wij spreken over de begrippen van vergelding

bij de Indonesische volken, zullen wij zien, dat een der deugden,

welke in het hiernamaals erkend worden, '/dapperheid// is, en uu

meenen wij uit bovenstaande beschouwing de gevolgtrekking te

mogen maken, dat een der eerste motieven, welke geleid hebben

tot het menschenoffer
,
geweest moet zijn : den overledeue het cachet ?

te geven van dapperheid , hem in staat te stellen door zijne dappere ^

daden een goede plaats in het zieleulaud te krijgen. De gedachte

is dus : onze dapperheid is voor uw geluk. Wij vinden dit bevestigd

door eene gewoonte, welke we zoowel bij Dajaks als Toradja's vinden,

twee stammen-complexen, bij welke het koppensuellen niet dan nog

gebrekkig is onderdrukt. Wanneer bij de Dajaks van Poelopetak de

gasten opgaan naar het doodenfeest, komen zij voor een rij slag-

boomen , h ara tong genaamd. ledere gast noemt nu zijne rijk-

dommen op en het aantal slachtoffers, dat hij heeft gemaakt , waarna

hij een der slagboomen doorhakt. Men gelooft dan, dat de helft vau

het opgenoemde voor den overledene is (Hardeland i,
i. v. haratojig).

Bij het opnoemen van zijne goederen en slachtoffers nu, snijdt de

Dajak geweldig op. Misschien heeft hij eens één vijand gedood,

maar hij geeft er bijv. 30 op. Wat zou de overledene nu hebben

aan die denkbeeldige dienaars? Neen, deze slachtoffers, welke hem

worden //geschonken// , dienen alleen om zijn naam van //dappere//

grooter te maken, opdat hij kunne zeggen: //ik heb zooveel en zoo-

veel gedood.// Bij de Toradja's heet dit gebruik megiati, //van

gia's voorzien.// Gia nu beteekent //resultaat van een daad van

moed// enz., in dit geval: verslagene. Het heeft plaats bij een feest

in het geestenhuis, en het kan niet anders te beteekenen hebben, dan

de zielen te verheffen door hun eigen dappere daden aan die zielen

af te staan. Zelfs jongens beweren bij zulk eene gelegenheid met

het strakste gezicht; '/ik heb 7 vijanden verslagen, waarvan ik 4

het hoofd afgeslagen heb, en ik heb 11 gevangenen gemaakt.//

Wanneer wij over de vereering van zielen spreken, zullen wij

gelegenheid hebben nog meerdere bewijzen hiervoor bij te brengen.
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Weduwenoffep.

lu den Indischeii Archipel komt het weduweuoffer buiten Java

en Bali niet voor, en wat de bewoners van genoemde eilanden

betreft, mogen wij wel aannemen, dat zij deze gewoonte van de

Hindoes hebben overgenomen. In Melanesië komt het weduwenoffer

voor, in Polynesië niet; maar de onderstelling van Prof. Wilken

(Wilken ' I, 86), dat het dooden van weduwen op het graf van

hun overleden echtgenooteu in den Indischen Archipel eene oorspron-

kelijke instelling moet zijn geweest, is gewaagd. Wel zouden de

strenge rouwgebruiken , die door de weduwe in acht genomen moeten

worden, kunnen worden opgevat als eene verzachting van een vroeger

bestaan hebbend weduweuoffer, maar toen wij boven over deze

gebruiken spraken, hebben wij reeds gezegd, dat het feit van het

dooden der weduwen niet behoeft te hebben bestaan. Wij hebbeu

daarbij een woord aangehaald van Mr. Van Ossenbruggen , waar

hij zegt, dat toen de man zich bewust werd van zijn eigendoms-

recht op vrouw en goederen , hij tegelijkertijd ook tot besef kwam
van eigenwaarde en van de waarde van den mensch in het algemeen,

zoodat dit besef den mensch er aanstonds toe bracht om dadelijk

naar middelen te zoeken, ten einde de ziel van den overledene te

misleiden, om de weduwe aan zijn recht te onttrekken (Van Ossen-

bruggen , 43). Algemeen wordt dan ook aangenomen , dat het

weduwenoffer bij de Hindoes geen verband houdt met het eigendoms-

recht van den man, maar veeleer beschouwd moet worden als eene

latere instelling der Brahmanen.

Prof. Wilken geeft een bericht van Bima en een van de Orang

Benoeica van Malakka. Het eerste luid : '/Soo den man sterfft , moet

de getroude opperste vrouw met hem begraven worden , laet haar

doorsteecken off' doet het selver met een van haer gesinde slaefïinnen,

die haer in de ander werelt sal dienen// (de Jonge dl. IH, blz. 184).

Dit gebruik geldt blijkbaar alleen voor aanzienlijken, en hoe gemak-

kelijk kan het despotieke hof te Bima deze gewoonte van de nabij-

wonende Baliërs hebben overgenomen. Het bericht omtrent de Orang

Bhioewa luidt: //On the death of a man, the relations weep and

wail , at the same time knocking their heads against the wall ; while

the women tie a cloth round their necks to strangle themselves

,

but the man interfere before any harm is done nowadays, though,

in former times, the women are said to have actually strangled

themselves on such occasions// (Hervey, blz. 119). Het bericht verdient
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nog nadere toelichting of bevestiging. Skeat maakt er in zijn bekend

werk //Malay Magie/ geen melding van.

Op Java (eertijds) en op Bali is de weduwenverbranding zonder

eenigen twijfel door de Hindoes ingevoerd. Omtrent' dit gebruik

eertijds op Java heeft Dr. Wilken met zijne bekende nauwkeurigheid

de gegevens verzameld. Wij nemen hier over, wat hij daaromtrent

heeft geschreven (Wilken * 1 , 84) :

"Dat voorheen op Java de weduwenofFers bestaan hebben, wordt

ons medegedeeld door Chineesche berichtgevers, welke dit eiland

bezochten lang vóór de komst der Europeanen in den Archipel.

//When rich people,// aldus lezen wij onder anderen, //chiefs, or

men of rank die, their favourite concubines swear before their

master's death, that in case he dies they will go with him. On the

day the corpse is taken out of the house, a high wooden

scaffolding is erected , at the foot of which wood is piled up in a

large heap, and when the fire burns fiercely, two or three of his

concubines, who have sworn before, their heads covered with liowers

and their body decked with pieces of cloth of various colours,

mount on the scaftblding and weeping dance a long time, after which

they jump down into the fire and are burnt together with

the corpse of their lord// (Groeneveldt , 52). In een ander bericht

lezen wij , dat dit verbranden van vrouwen en bijzitten bepaaldelijk

geschiedt, opdat zij den doode vergezellen zullen (Groeneveldt, 40).

Het langst heeft zich dit gebruik, met het Hindoeisme, op Oost-Java

in het rijk Balambangan in stand gehouden. De Eugelsche reiziger

Thomas Candish , die in 1588 dit rijk bezocht, maakt van het

bestaan der weduwenoft'ers nog gewag (v. d. Aa, pag. 32—33). Zoo

verhaalt ook Valentijn dat in 1691, toen de vorst van Balambangan

stierf, //van zijn 400 vrouwen 270, ieder tusschen twee wachten

gaande, en een tortelduifje, dat zij op haar hand haddeu eerst

latende vliegen, volgens zijn laatsten wil gekrist wierden
,
geloovende

dat nu hare ziel met deze tortelduifkens welhaast bij des overleden

Princen ziel wezen zoude, dat zij door hun gestadig roepen van :

Kami datang Soesoehoenan , dat is : wij komen Soesoehoenan

,

schenen uit te drukken// (Valentijn, deel IV 1, blz. 207). In het

overige gedeelte van Java was , al vóór de komst der Europeanen

aldaar, dit gebruik door den Islam verdrongen. Toch vinden wij

in eene reisbeschrijving van 1605 in Bantam op West-Java eene

ceremonie beschreven , die als een overgebleven herinnering aan het

medeverbranden of medebegraven der weduwen moet worden be-
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schouwe!. //Wanneer een man sterft// , aldus lezen wij , //gaen allen

de vrinden met aent graff ende daer gaen eenige vooraen, die

huyleu, ende met dat den man wort int graf gezet, wil de vrou

mede daer in springen ende wort dan van de vrienden terugge

getrocken// (de Jonge dl. III, p. 180—181).

Zooals bekend is, had de weduweuverbrauding veelvuldig plaats

onder de Balineezen op Bali en Lombok. Geheel onderdrukt is deze

gewoonte niet, getuige de verwikkelingen tusscheu het Ned. Gouv*.

en het rijkje Tabanan in 1902, ten gevolge van eene weduwe-

verbranding, toen de vorst van genoemd rijk werd verbrand. Naar

de uitvoerige mededeeliugen van R. Friederich had deze gewoonte

alleen plaats bij de begrafenis (verbranding) van vorstelijke personen.

Deze stammen uit de 2^ en 3^ kasten , uit Xatria's en Wesja's. liij

Brahmanen had lijkverbranding zelden plaats; zij trokken uit deze

gewoonte echter groot geldelijk voordeel , en dit is waarschijnlijk

een van de redenen, welke het aanzien hebben gegeven aan het

weduweuoffer bij de Hindoes. Bij de laagste kaste , die der Soedra's,

kwam het weduweuoffer nimmer voor ; hoogstwaarschijnlijk, omdat do

leden van deze kaste veelal te arm waren om de hooge kosten aan

deze plechtigheid verbonden , te betalen. Ook was bij de Soedra's

geen sprake van vereering van den man door de vrouw, omdat

beiden van gelijke afkomst waren; terwijl de bij wijven van een vorst i

veelal uit een lagere kaste, dan zijzelveu, waren.

De weduwen gaven zich geheel vrijwillig ten offer. //Acht dagen

na den dood van een vorst of voornaam persoon//, vertelt Eriederich, y
/'Wordt aan zijne vrouwen de vraag gedaan, of er ook eenigen in

het vuur volgen willen; die zich dan opgeeft, wordt aangenomen. . . .

Zij zijn van het oogenblik, dat zij zich gereed verklaren tot het

levend verbranden, heilige personen; zij genieten al de eer der

Pitara's (de schimmen, zielen van overledenen). Zij mogen niet

meer den grond betreden, maar moeten altijd gedragen worden.

Zelfs worden haar offeranden gebracht, en aan al hare wenschen

voldaan. Desniettemin beschouwt de opvolger van den overledene

zulke bij wij ven alleen als de noodige dienaressen, die zijn vader na

de verbranding gebruiken zal. De vrouwen zelven zijn door gods-

dienstige denkbeelden opgewonden, eene priester-vrouw vergezelt

haar altijd tot het oogenblik des doods, en schildert haar met

gloeiende kleuren de gelukzaligheden van het leven in Swarga (den

hemel), het opklimmen tot een hoogere kaste, en hoe zij daardoor

echte vrouwen van den overledene zullen worden. Bij deze be-
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goochelingen komen de eer en de voordeeleii , die de familie dei-

vrouw van den opvolger des vorsten verwacht ; de mannen der

familie hebben aanspraken op bedieningen ; zij worden dorpshoofden

en dergelijke. Zij zijn dan ook de eenige personen , c(ie somtijds de

dwangmiddelen bezigen, om de vrouwen niet terug te laten treden.//

De weduwen, die zichzelven opofferen, onderscheidt men in Satia

(waarheid, getrouwheid; zulk eene vrouw heet Satia wati : eene

waarachtige getrouwe) en Bela, dat //samensterven met den meerdere//

beteekent. Het onderscheid tusschen de Satia en de Bela bestaat

hierin, dat de eersten zich in denzelfden vuurpoel storten, waarin

haar man wordt verbrand , nadat zij zich in den val met een kris

hebben gedood. De Bela springen levend in het vuur, en wel in

een eigen vuurpoel , niet te zamen met haar echtgenoot.

Bij gelegenheid van eene weduwenverbranding in Gianjar in 1847

zag de heer Eriederich aan de drie bela, die werden verbrand, eene

duif geven. Men onderstelt namelijk, dat te zamen met dezen vogel

de ziel der slachtofl'ers naar boven stijgt (Friederich , 9—14 ; van

Eek ', 201—202; Jacobs', 229).

Bij de Polynesiërs, zoo nauw verwant aan de Indonesiërs, vinden

wij geen spoor van het weduweiiofl'er. Bij de Melanesiëra daarentegen

was het eertijds gebruik , dat de weduwe met haar overleden man

in den dood ging. Zoo wordt ons van de Fidjiërs verteld, dat zij

de vrouwen en vrienden van den overledene wurgden, opdat hunne

zielen den doode in den Hades zouden kunnen volgen. Soms werd

zelfs de moeder van den overledene gewurgd (Th. Williams 1, 1 87—1 89).

— Van de Nieuwe Hebriden vertelt Turner: //Ou the islaiid of Aneitum

it was common on the death of a chief, to strangle his wives,

that they might accompany him to the regions of the departed.

The poor deluded woman rejoices in it, if she has any atfection for

her husband , and not only shows us the strength of her attachment,

but also her firm belief in the reality of a future state. Aii old

chief will say as he is dyiiig: //Now, who will go with me?// and

immediately oue and another will reply : //I will////. Zelfs bij deji

dood van een geliefd kind werd eene tante of eene grootmoeder

gewurgd, om het kind in het hiernamaals op te kunnen passen

(Turner 2, 324, 326). — Op Isabel, een der Salomons-eilandeu, schijnt

men deze gewoonte ook te kennen. Zendeling Penny (aangehaald bij

Codrington, 257 , noot) vertelt van eene begrafenis, waarbij de vrouw

en het kind van den overledene naar het graf werden gesleurd , en

daar gewurgd , waarna hunne lijken mede in het graf werden ge-
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worpen te zamen met audere eigendommen. — Wij mogen ook niet

onvermeld laten, dat op de Banks-eilanden eene vrouw als teeken

van haar weduwschap een touw om den nek draagt. Op Aurora

dragen alle naaste familieleden van den overledene gedurende 100

dagen een touw om den nek (Codringtou, 245 , 283). Aangezien

wurgen de gewone wijze is, waarop men deze slachtoffers doodt,

zou het ons niet verwonderen, wanneer het touw om den nek een

overblijfsel was van een vroeger bestaan hebbend weduwenoffer.

Offers van dieren, planten en voorwerpen.

Wanneer wij hier over offers spreken, moet ik dadelijk opmerken,

dat hiermede bedoeld wordt alleen datgene, dat aan den doode wordt

medegegeven in het hiernamaals. Wij zullen beneden zien, dat deze

soort van offers eigenlijk dien naam niet verdienen, omdat zij geeue

gaven aan den doode zijn, maar eenvoudig datgene, wat hun toe-

komt. Zij zijn daarin dus geheel onderscheiden van de werkelijke

offers, gaven, welke de Indonesiërs aan zielen en geesten brengen,

handelingen, welke ter sprake komen, wanneer wij over de vereering

van zielen zullen spreken. Wij merken aanstonds op , dat het groote

onderscheid tusschen beide soorten van offers hierin opvallend is,

dat laatstgenoemde, welke steeds gebracht worden om zielen en

geesten gunstig voor zich te stemmen, veel kleiner zijn, dan eerst-

genoemde, de gaven aan den doode meegegeven.

Het verschil ligt hierin, dat de offers, waarvan hier sprake is,

namelijk datgene, wat meegegeven wordt aan den doode, in nauw

verband staat met het eigendomsrecht. Dit is zeer duidelijk en juist

uiteengezet door Mr. Y. D. E. van Ossenbruggen in zijne studie

:

'/Oorsprong en eerste ontwikkeling van het testeer- en voogdijrecht.//

Toen de menschen nog familiegroepen vormden, waarin het individu

geheel op den achtergrond trad, was alle bezitting niet van enkelen,

maar van de gansche familiegroep; men kende toen nog geen

individueel eigendom. Toen zulk «en toestand nog ouder de natuur-

volken bestond, was er dus geen sprake van doodeuoffers , niets was

speciaal het eigendom van den doode. Maar in zulk eene periode

moet men ook gansch geene behoefte gehad hebben om doodeu-

offers te brengen: het individualisme was toen nog niet zoo ont-

wikkeld, dat de mensch tot het besef van zijn ik, van zijne ziel

was gekomen. Toen de natuurmensch zich als individu voelde te

midden van de familiegroep, had hij ook besef van individueel



305

bezit van goederen tegenover andere bezittingen , die aan de groep

bleven behooren. Yan deze laatste goederen kon men den doode

dus niets medegeveu in het hiernamaals, wel van zijne particuliere

bezittingen. Het tot besef komen, dat men eene zelfstandig voort-
j

levende ziel heeft, en de ontwikkeling van het individueele eigen-

domsrecht moeten dus hand in hand zijn gegaan.

Meestal neemt men aan, dat het individueel eigendomsrecht zich

het eerst ontwikkeld heeft ten opzichte van de nuttigste zaken.

Mr. van Ossenbruggen heeft echter — en onzes inziens zeer terecht —
aangetoond, dat de mensch het eerst die zaken als individueel eigen-

dom is gaan beschouwen, welke dienen tot versiering van het lichaam.

//Onder versiering//, zegt Mr. Van Ossenbruggen, //moeten wij echter

niet in de eerste plaats aan iets denken, wat het aesthetisch gevoel

streelt ; want het begrip van mooi en leelijk is secundair. Men
tooide zich in het begin bij voorkeur met deelen van buitgemaakte

dieren ; de horens van den buffel , het gewei van het hert , ook de

staart van het neergelegde dier, kwamen daarvoor in aanmerking;

verder tijgerklauwen , slagtanden , en vooral de schitterend gekleurde

vederen van vogels. De mannen (want dezen tooiden zich het eerst)

,

die deze tooisels aan hun lichaam hingen, deden dit niet, om zich

mooier te maken, maar om hunne geschiktheid in de jacht te toonen,

en daardoor uit te blinken boven hunne minder gelukkige makkers;

het primitieve doel van het versieren is de zucht om zich individueel

te verheffen boven andere stamgenooten
;
pas later is men dit mooi

gaan vinden, en is de eigenlijke beteekenis van jachttrophee op

den achtergrond geraakt. De vrouwen versieren zich over het al-

gemeen dan ook anders; hun sieraad is oorspronkelijk aan het plantenrijk

ontleend (takken van slingerplanten , bloemen , vruchten) , wat wijst

op de primitieve verdeeling van arbeid tusschen mannen (jacht en

visscherij) en vrouwen (landbouw)// (Van Ossenbruggen, 18).

Het ligt in den aard der zaak, dat dergelijke versierselen, welke

den drager moesten onderscheiden van zijne natuurgenooten , alleen i

voor den eigenaar waarde hadden, en zij werden daarom tegelijk
|

met het lijk begraven. Hier hebben wij dus het oorspronkelijke

doodenoö'er. Later strekte zich dit ook uit tot ander individueel

eigendom als wapens, kleederen en dergelijke. Wanneer wij dus van

doodenoffers spreken (wij herhalen het hier), denke men niet aan

eene //gave// van de levenden aan den doode. Aan den doode wordt

slechts gegeven, wat hij tijdens zijn leven heeft bezeten.

Bij alle volken in den Archipel, bij welke wij onderzoek hebben

20
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gedaan is ous gebleken, dat het doodenoffer steeds betaald wordt

uit de nalatenschap van den overledene. Zoo nu en dan lezen wij,

dat door anderen geschenken worden aangebracht, doch dit is alleen

ter meerdere opluistering van het offerfeest , meer als teeken van

vriendschap tegenover de levenden , dan met de bedoeling het ge-

schoukene aan den overledene mede te geven. Deze geschenken zijn

veelal eene doode formaliteit geworden ; alles wat geschonken wordt,

wordt bij eene latere gelegenheid op gelijke wijze beantwoord , en

geschiedt zulks niet, dan is de schenker zeer boos.

Bij alle Indonesische volken treffen wij voorbeelden aan , dat men

groote moeite doet om zich tijdens zijn leven mooie kleederen aan

te schaffen, niet om ze te gebruiken, maar om ze netjes in de kist

te bewaren , opdat men eene degelijke uitrusting moge hebben op

reis naar het zielenland. Zoo mogelijk zorgt de gewone man er voor

minstens één slachtbeest in eigendom te hebben , niet om eene

fokkerij er op na te houden , of om een feest aan te leggen , maar

om het te bestemmen tot offerdier bij zijn overlijden, opdat hij niet

zonder vee in het zielenland kome.

Met het feit, dat het doodenoffer eenvoudig het medegeven aan

den doode is, van hetgeen op aarde reeds zijn eigendom was, staat

ook de gewoonte in verband , dat de erfenis nimmer verdeeld wordt,

voordat het groote doodenoffer, dat meestal eenige maanden of

langer na het overlijden plaats heeft, achter den rug is, omdat

eerst alle onkosten van de plechtigheid daaruit moeten worden vol-

daan. Gemeenlijk wordt de erfenis niet verdeeld , maar wordt zij

in haar geheel door een der familieleden beheerd , doch indien zij

om eene of andere reden verdeeld moet worden, kan zulks eerst

na afloop van het groote doodenoffer geschieden. Dikwijls gebeurt

het ook , dat de familieleden op eigen kosten het doodenoffer geven,

maar hierbij geldt de bepaling, dat ieder, die daaraan heeft deel-

genomen , ook recht heeft op de nalatenschap , wat op hetzelfde

neerkomt, alsof alles uit de nalatenschap betaald ware. Ook moet

hier nog de bepaling vermeld worden , dat hij , die de schulden

van den overledene afbetaalt, recht heeft op zijne nalatenschap.

De offers (wij blijven dit woord gebruiken, uit gebrek aan beter),

die dadelijk bij het overlijden aan den doode in of op het graf

worden meegegeven, zijn zijne dagelijksche gereedschappen en be-

noodigdheden. Zoo lezen wij van de Mani/ras op het Maleische

schiereiland, dat in het graf wapenen, kleederen en rijst worden

gelegd, terwijl gedurende drie dagen vuur bij het graf wordt
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gebrand (T. Bat. Gen. , dl. 10 , 429). — Van de Orang Bhioewa

in het binnenland van datzelfde schiereiland vinden wij opgeteekend :

//The preparations for funerals are few and simple. The corpse is

stripped , washed , and wrapped in cloth of terap' bark , or in a

piece of white cloth , and interred . . . The cooking-dish , sumpitan

,

quiver of arrows
,

parang , knife , Hint and steel of the deceased

are buried with him , along with a little rice , water , and a few

rokos of tobacco , to serve the pilgrim on his long and dreary

journey to the West (the land of the dead)// (Newbold II, 408—409).

//Der Körper des Todten ist Gegenstand besonderer Fürsorgc/

,

heet het van de Karo-hataks , //und auch die geschiedene Seele wird

reichlich mit Gold, Speise und Trank für die grosze Reise ins Jenseits

versehen.// Behalve geld krijgt de doode nog rijst, betel, kookpot,

lepel, regenscherm en derg. mee in het graf (Hagen '-, 515, 51G).

—

Kostbaarheden , sieraden , fraaie kleederen en groote sommen gelds

geeft men in het landschap Si Baloengoen aan een doode mede.

(Kroesen , 285). — Een eigenaardige wijze , waarop zulk een dooden-

ofter werd gebracht, lezen wij van de Bataks in Padang holah:

//Auf seinem Grabe (nl. van zekeren Radja Muda) steht namlich

sein Bild , in Lebeiisgrösse aus Holz geschnitzt , mit dem Gewehr

auf der Schulter, dem Sabel an der Seite, der Beteltasche und

dem Kopfschmuck. Um ihn herum stehen ebeufalls aus Holz in

Lebensgrösse geschnitzt allerlei Tiergestalten. Vor dem Bild steht ein

Schüssel mit Betel, eine Masche mit Wasser und ein Glas. Durch

ein Dach wird dieses alles , das möglichst grell bemalt ist , vor

Regen geschützt. Zur Seite sind die Hörner der Buffel und Rinder,

die ihm zu Ehren geschlachtet worden sind , an einer gleichfalls

bunt bemalten Stange angebracht// (Ber. Rhein. Miss. Ges. 1895).

Op Nias wordt de mat van den overledene opgerold boveu het

graf gehangen (onder de grafhut) ; boven op het dak van die hut

zet men dikwijls een haan, van kokosbladeren gevlochten, en onder

het dak legt men een gebroken kom
,

gebroken flesschen en een

gebroken bord, benevens een zakje met betel en een met rijst. In

de kist zijn zijne wapenen, kleederen en enkele sieraden medegegaan

(Verg. Von Rosenberg '-, 44 ; en Von Rosenberg ', 158).

//Den dag na de begrafenis worden de kleediugstukken en gereed-

schappen van den overledene buiten het dorp gebracht// , lezen wij

van de ^a^öé-eilanden , //waarbij de priester deze dingen aan den

geest van den doode aanbiedt// (Horuer, 356).

Omtrent de Bajaks bezitten wij tal van mededeeliugen aangaande
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de offers aan de doodeii. Zoo heet het van de Zee-dajahs van Sera-

wak : uk. person, having died, the inanang, or doctor, who has

been in attendance during the sickness, has also the superintendence

of the iuterment, and the grave being prepared, the bodj of the

deceased, dressed in his finest apparel, is placed in it, together

with his swotd, spear, gongs and other property ; if the family

has been rich , the oraaments of gold and silver are added , and

frequently a sum of monev, amouütiug to forty or fifty dollars,

in addition , and the earth covers the whole . . . On account of the

custom of burying such valuable property with the bodies of their

deceased relations, it frequently happens that a father, unfortunate

in his family, is, by the death of his children, reduced to poverty"

(Low, 203—204). Spenser St. John zegt nog van diezelfde Daj aks

:

//After the coffin is lowered into the grave, many things belonging

to the decased are cast in, together with rice tobacco and betel-

nut, as they believe they may prove useful in the other world"

(Spenser St. John I, 58). Op het graf van mauueu wordt de scheede

van hun zwaard gelegd , hun armringen en andere versierselen ; op

die van de vrouwen hun polsringeu van rotan ; op alle graven eeu

pot met water en voedsel (Ling Roth I, 139; verg. ook Tijdschrift

Aardr. Gen. 1899, 68—70). — Ongeveer hetzelfde vinden wever-

meld van de Land-dajaks uit diezelfde streek : //In the grave a

cocoa-nut and areca-nut are throwu, and a small basket of rice,

and that one containing the chewing condiments of the deceased

are hung up near the grave, and if he were a noted warrior, a

spear is stuck in the ground close by. The above articles of food

are for the sustenance of the soul in his passage to the other world//

(Spenser St. John I, 163—164). Werd het lijk verbrand, dan

werden de hem medegegeven voorwerpen ook verbrand (Liug Roth

r, 137). — Van de Lundu-dajaks ^ mede in het Noordwesten van

Borneo woonachtig, lezen wij eveneeus, dat kleeding, wapenen en

muziekiustrumenten in de kist worden medegegeven. De ouderschei-

dingsteekens voor een krijgsman, voor een jager, voor eene vrouw,

voor aanzienlijkeu werden boven het graf gehangen onder de grafhut

(Liug Roth I, 140). — De Milanau-dajaks legden het eigendom

van den overledene
,
goederen , wapens , kleeren enz. , te zamen met

het lijk in eene prauw, en lieten deze dan naar zee drijven (Brooke

I, 78). De KanowWs^ ook een stam in het Noordwesten van Borneo,

volgen dezelfde gewoonte (Spenser St. John 1 , 42). — Verplaatsen wij

ons naar Centraal-Borneo , dan zien wij wat de Pnihing-dajaks aan
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de Boveu-Mahakara voor huimc doodeu doeu uit de beschrijviug

van een hunner begraafplaatsen : '/Vanwaar wij toen stonden , over-

zagen wij alles, wat zich daar bevond: de kisten, door den over-

hangendeu wand beschermd tegen den regen , stonden op en naast

elkander om een soort van groote vierkante kisten heen, waarin

alles over en door elkaar gelegd was wat den doodeu naar het

schimmenrijk werd medegegeven , als draagmanden, hoeden, de

schilden en wapens der mannen, terwijl spereu in den grond ge-

stoken waren met het ijzer naar boven, en dienden om er strijd-

mantels en strijdmutsen aan op te hangen ... De kisten voor de

goederen droegen alle gekleurde schilderingen, in hoofdzaak van

maskers van booze geesten, en op de zijwanden van één kwamen

en relief gewerkte poppen voor van een 3 dM. lengte, met kleuren

beschilderd// (Nieuwenhuis ^ IT, 117). Dezelfde schrijver vertelt van

de Xajans aan de Bloeöe-Mahakam , dat men voor het lijk van een

hoofd bezig was eene fraaie uitrusting te maken , die hij deels in

,

deels buiten zijne kist medekreeg (Nieuwenhuis ^ II, 280). — Tot

de volledige uitrusting van het lijk van een Baliau in Centraal-

Borneo behoort : //eine vollstandige und prachtige Kleiderausrüstung

nach altem Muster ; schone Schmucksachen ; WafFen ; Gerathschaften

aller Art ; Gouge , die neben dem Grabe aufgestellt oder bei Haupt-

lingen in die Prachtgraber gelegt werden ; ferner eine winzige Leiter,

um der Seele zu ermöglichen. Felsen zu erklimmeu und Abgründe

zu überschreiten und ein Vorrat von Nahrungsmitteln/' (Nieuwen-

huis ^ I, 104). — De Kajans aan den bovenloop der Kapoeas in

de Westerafdeeling van Borneo plaatsen hunne doodeu in welge-

sloten en bepikte kisten in planken huisjes of kamertjes, en daarbij

worden hunne kleeding, sieraden, wapenrusting, kookgereedschappen,

een kleine vijzel om rijst te stampen en een roeispaan gelegd ; de lijkkist

is zijn boot (Veth ^ II, 386). — Ten slotte noemen wij nog de

Oio Ngadjoe in de Zuider- en Ooster-afdeeling : //Die meisten

Dajackeu schaffen sich ihre Todtenkleider schon bei Lebzeiten an.

Wer es kann treibt grossen Staat damit , kauft sie sich von dem

theuersten seideuen Zeuge. Es wird den Leichen eine vollstandige

Kleidung angezogen, Kopftuch , Jacke , Aewah (een lang stuk

katoen , dat de mannen om het middel binden) , und Tapih (een

wijde onderrok) ; ferner werden derselben noch 2 schone Kopftücher

über die Brust gelegt -. die Nagel an den Handen und Füssen

werden vergoldet//. Ook krijgen de doodeu wapens mede in de kist

(Hard eland ^, i. v. saput, 511).
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])e Toradjas geveu tal van kleecliiigstukkeu aau de doodeu in

de kist mede; deze kleediugstukkeu zijn meestal door de personen

in kwestie gedurende hun leven aangeschaft. Op het graf wordt

het noodige kookgerei geplaatst benevens voedsel. Terwijl de Berg-

toradja's aan de dooden ook hunne wapens in de kist medegeven,

is dit bij de Bare'e sprekende stammen iets oiigeoorloofds ; bij deze

Toradja's mag niets wat van ijzer is, ook geen arm- of enkelringen

van ijzer, mede in de kist. Als men dit deed
,
gelooft men, dat de

zielen der afgestorvenen de rijstvelden zouden komen verwoesten.

De oude Minahassers begroeven voor een deel hunne lijken in

groote steenen urnen ; soms gingen de sieraden van den overledene

mede in de urn, soms ook niet. //Bij het graf wordt nu een

bëlanga — aarden pot — met gekookte en een met rauwe rijst

gezet, verder borden, schotels, ffesschen, kleedingstukken , naalden,

garen, sagoweer, een regenscherm enz. De begraafplaats wordt met

de sieraden en overige kleedingstukken eenige dagen versierd. Bij

voornamen brandt er gedurende eenige nachten eene lamp op het

graf// (Graafland ' , 2*^. uitg., 481). — Meer naar het Noorden gaande

vinden wij dezelfde aanschouwingen weer bij de bewoners van de

Pkilippijnen: //Alle Stamme der philippinischen Malaien schreiben

der Seele des Entschlafenen die Bedürfnisse des lebenden Meuschen

zu , darauf deutet der Brauch hiu , dass den Leichen Lebensmittel

in das Grab selbst mitgegeben oder auf den Grabhügel gelegt

werden .... Aber nicht nur Lebensmittel, auch andere Gegenstande,

welche der Verstorbene auf dieser Welt besass und die er im Jenseits

wieder braucheu kounte , wurden ihm in das Grab mitgegeben. So

wurden bei den Indiern der Conquista den Maunern T\'affen, den

Fraueu und Madchen Kochgeschirre und Nahzeug in den Sarg

gelegt , bei den Igorroten der Berglaudschaft Beuguet wurde dem

Todten auch etwas Gold mitgegeben. Ebenso werden deu Catalanganen

Schmucksachen und Habseligkeiteu in den Sarg gelegt// (Blu-

mentritt , 2, 8).

De Galelareezeti op Halmahera geven aau het lijk van een man

mede: hoed, wapens, betel, een gordel; aan dat van eene vrouw:

afgesneden stukken van de matten, die zij zelve gemaakt heeft,

van hare sarongs wordt het hoofdmotief (de kapala) afgescheurd

,

van de baadjes de mouwen en van de broeken de pijpen. Het afge-

scheurde gedeelte wordt op het graf gelegd , en het overschietende

gedeelte wordt gebruikt om er rouwkleederen van te maken; deze

rouwkleedereu worden gedragen op den derden dag, nadat de
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verwanteu vau den overledeue zich hebbeu gebaad eu gereinigd.

In de Molukken wordt algemeen het noodige aan den doode

medegegeven. Het is niet uoodig dit voor de verschillende eilanden

aan te geven.

Volgens de meermalen genoemde aauteekeningen van een inland-

schen onderwijzer aangaande het eiland Timor , legt de priester op

het graf : vuur , een bord , eene kom , een lepel , eene mat , een

kookpot en alles wat noodig is voor eene betelpruim ; de priester

spreekt dan den doode toe, en zegt : //neem dit alles nu mee en ga

op weg ; en wanneer ge eene goede plaats zult hebben bereikt

,

geef ons dan geluk.// In het werk van Prof. Veth over Timor wordt

dit bericht bevestigd; volgens dien schrijver wordt ook een pot

met gekookte rijst in het graf neergelaten (Veth ^ , 4,3 ^ 44). .— Bij

hoofden en gegoeden onder de Sameiieezen //wordt soms eene zeer

beduidende waarde aan kleediugstukkeu en gouden sieraden mede

in het graf gegeven, waarvan men gelooft, dat deze voorwerpen

den overledene in zijn toekomstigen staat van dienst zullen zijn.

Men beweert dat op deze wijze , sedert eeuwen , een schat van goud

in den grond van Savoe geborgen is// (Donselaar, 314). — Het-

zelfde geldt ook van de Rottineezen (Heymering '^ , 359, noot, en

363, noot 1 , 2). — Op de xSofor-eilanden wordt door de nabestaanden

eene gebroken kom , waaruit de overledene tijdens zijn leven gegeten

heeft, op het graf gelegd; sommigen krijgen ook eenige waarde

mede in het graf (Kluppel, 396). — Van de Soembmieezen vinden

wij opgeteekeud , dat vrienden van den overledene geschenken mede-

brengen op de begrafenis, waarvan dan een gedeelte mede in het

graf gaat (Roos , 55 , 58).

Tot Nieuw-Guinea overgaande zien wij , dat bij de Papoea s

dezelfde gewoonten bestaan. Van de Noeforeezen lezen wij : //Is het

lijk in het graf gelegd, zoo gaat mede in de groeve, of wordt op

de gesloten groeve geplaatst: een zeef, een lepel, een bakje, een

kruik, een aarden potje om eten te koken, een stuk gereedschap

om potten te vervaardigen (dit laatste alleen bij een vrouwelijk

lijk), terwijl op het graf van een man ook nog boog en pijlen en

soms eene prauw geplaatst worden... Rijst, suikerriet, een kom-

metje water, een kokosstengel tot gebruik van den overledene vindt

men veel op de pasgesloten graven ; ook maakt men een pad door

't gras naar het strand, opdat hij zich kunne baden zonder op het

gras te treden. Op het graf vau een oud hoofd vond ik bij het

overige, dat daar was neergezet, eene groote Nederlandsche vlag
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als teekeu van de door hem bekleede waardigheid'/ (J. L. van Has-

selt ', 49, 52; en J. L. van Hasselt ^ , 189—190). — Van de

Papoea's van Windessi weten wij ook, dat alle eigendommen van

den overledene, als vischnet, wapentuig, houten bakken, potten

enz., al naardat het een man of eene vrouw geldt, worden mede-

gegeven (v. d. Roest, 159). — Bij sommige stammen in Duitsch

Niéuw-Guinea wordt het lijk op eene baar gelegd en schuin opge-

stelt, //dann biudet man ihm ein Stirnband von Hundezahuen um

,

legt auf die Brust einige Eberhauer, Perlenschnüre uud sonstigen

Schmuck und über den Oberkörper breitet man Tücher oder Netze

aus// (Vetter III, 15).

Ten slotte vestigen wij nog de aandacht op de Hova's van Mada-

gascar: //It is customary to cast into the tomb or vault in which

the dead are buried, garments, ornaments, lookingglasses , and any

thing that was precious or useful to them when living . . . If asked

their reason for continuing this practice , the Malagasy reply , that

these things are buried with the dead in the hope, that they may

be useful to them again// (Ellis I, 529; verg. Hora Adema, 615).

Voordat wij van deze zaak afstappen, moet ik nog even wijzen

op het conservatisme in deze doodenoffers. Van eenige volken namelijk

weten wij , dat de lijken gekleed worden in kleederen of kleeding-

stoffen, die alleen vroeger in gebruik waren. Men wordt daarbij

geleid door het gevoel, dat de nakomelingen niet in andere kleeding

in het zielenland mogen komen dan de voorouders. Zoo bij de

Turadjas: ofschoon katoenen stoffen reeds algemeen gebruikt worden

in Middeu-Celebes, wordt een lijk nog steeds in boomschorskleeding

gewikkeld; behalve bij die stammen, op welke het Mohammedanisme

invloed heeft gehad. Ook van de BaJiaus in Ceutraal-Borneo

lezen wij , dat de kleeding van een lijk steeds oud-modisch is. Tot

voor korten tijd moest een lijk bij de Galelareezen in een groot stuk

geklopte boomschors worden gewikkeld. De invloed van vreemde-

lingen aan het strand heeft daaraan voor een groot deel een einde

gemaakt.

Verder herinneren wij er nog aan , hoe dikwijls deze eigendommen

van den overledene met figuren van vogels worden voorzien, meestal

geteekend , soms ook (zooals wij bij de Niassers hebben gezien) van

palmbladereu gevlochten. Dit dient om de voorwerpen tot eigendom

van zielen , die men zich dikwijls als vogels denkt , te stempelen.

Zonder eenigen twijfel denken de Indonesiërs tegenwoordig
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niet anders, of het eigendom van den overledene gaat met hem

mede naar het zielenlaud. Hoogstwaarschijnlijk heeft men dit niet

immer zoo stellig gedacht. Boven hebbeu wij duidelijk gezien , hoe

de natuurmensch de ziel van den doode vreest, als, nijdig zijnde

over zijn afsterven. Die nijdigheid zou naar de voorstelling van den

natuurmensch nog meer worden opgewekt, wanneer zijne eigen-

dommen door zijne nakomelingen werden gebruikt. A^roeger moet

dus behalve de gedachte om den doode zijn eigendom mede te

geven, de vrees voor zijn afgunst, wanneer zijne uaastbestaanden

dat eigendom gebruikten, aanleiding zijn geweest, dat men die be-

zittingen niet wilde aanvaarden. Uit deze vrees moet de gewoonte

,

die bij sommige volken nog bestaat , zijn voortgekomen om de

goederen van den overledene aan anderen weg te schenken

;

die vrees moet mede oorzaak zijn geweest, dat men bijvoorbeeld

het huis van een doode verliet, zonder daarbij nog dadelijk te

denkeu , dat het het eigendom des overledenen in het hiernamaals'

zou worden.

Zoo wordt bij de Papoea s in Duitsch Nieuw-Guinea de erfenis

niet verdeeld onder de kinderen van den overledene (dezen behouden

alleen zeer oude erfstukken) , maar onder de lieden , die uit andere

dorpen aan de plechtigheid van de begrafenis komen deelnemen. Ook

het rijstveld van den overledene wordt door die lieden uit andere

dorpen afgeoogst, zoodat de uaastbestaanden door andereu moeten

worden gevoed. Het komt voor, dat iemand de verdere verwanten

uit andere dorpen laat zeggen niet bij de begrafenisplechtigheid te

komen, omdat er niets te verdeelen is. Ook het huis, waarin iemand

gestorven is, wordt bijna altijd verlaten, hoe stevig het ook ge-

bouwd zij (Vetter III, 14, 16).

Op Ceram wordt een der sagoe-aanplantiugen van den overledene

taboe verklaard, totdat iemand dit afkoopt (Riedel ', 144). — Op
het eiland Boeroe wordt het dorp, waarin iemand van beteekenis

gestorven is , vaak verlaten , en gaat men een ander terrein voor

zijne woningen zoeken (Riedel ^, 12). — Op de Loeang-Sermata-

eilan'den is het gewoonte om eenige kokosboomen van den overledene

om te hakken ; doet men zulks niet, dan worden eenige stukken goud

en lijnwaden onder de overige negeri-genooten verdeeld (Riedel ', 328),

De Dajaks aan de Mengkatib-rivier verhuizen telkens, als iemand

gestorven is (T. Bat. Gen. dl. 9, 136). — De Minangkahaxiers ver-

deelen op den iOO*^" dag na de begrafenis huisraad onder de

verdere bloedverwanten, vrienden en bekeudeu van den overledene.
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zooals borden, matten, mandjes, eii voorts wordt hun vleesch en

rijst ten geschenke gegeven (v. d. Toorn ', 83). — Wanneer een

Toba-batak gedurende het rijstjaar stierf, mocht men een gedeelte

van het veld , dat geacht werd aan den overledene te behooren

,

niet oogsten. Later evenwel nam de weduwe dit aandeel voor zich.

Zooals boven reeds gezegd is, denkt de Indonesiër tegenwoordig

niet anders, dan dat hetgeen men op of in het graf legt, met den

doode meegaat. Die voorwerpen worden dan gedacht eene ziel te

hebben , en deze ziel verschijnt weer in de gedaante van het

voorwerp in het hiernamaals. Deze gedachte komt vooral uit in de

gewoonte om alles , wat men wil medegeven, stuk te slaan , boomen

om te hakken, van kleederen een stuk af te snijden, voedsel te

koken, areca-noten voor het betelkauweu in stukkeu te snijden enz.

Door het //dooden// van alles wat men medegeeft, gaat de ziel er

uit en trekt met de ziel des overledenen mede.

Van de Dajaks van Serawak wordt medegedeeld, dat alle uten-

siliën , welke aan den doode worden medegegeven , vooraf gebroken

worden (Spenser St. John meent, dat dit geschiedt om te voorkomen,

dat ze zullen gestolen worden). Wanneer een aanzienlijk man is

gestorven, hakt men sagoe-boomen om, in het geloof, dat deze

dadelijk in het hiernamaals worden overgeplant. Eene woning, waarin

twee of drie menscheu zijn overleden, wordt verlaten; in elk geval

wordt een sterfhuis gedurende 7 dagen gesloten, terwijl de vloer

er van vernieuwd wordt ; een gedeeltelijk vernielen dus van de

woning (Ling Roth I, 141, 142, 145, 155, 156). — Deze ge-

deeltelijke of juister : schijnbare vernieling vinden wij ook van de

Bahau-dajaks medegedeeld : na den dood van een hoofd gingen de

mannen dadelijk met hunne zwaarden op de wanden en posten van

het huis slaan, zoodat het geheele huis beschadigd werd (Nieuwen-

huis •' 1 , 335).

Op den 3®" dag na het overlijden slaat men op Ceram allerlei

dingen stuk op het graf, en ook wordt een en ander van de aau-

plantiugen van den overledene omgehakt (Riedel ', 142). — Op
Boeroe werd eertijds de woning van een overledene verbrand (Hen-

driks, i. v. uitu, 76). — Vijf a zes borden werden op de Loeang-

/S'er/wa^fl-eilanden boven het graf stuk geslagen, en eenige kokos-

boomen werden omgehakt (Riedel ', 328). — Ditzelfde geschiedt op

Letti. — //Zoodra iemand gestorven is// , lezen wij van de bewoners

der ^roe-eilanden, //worden alle goederen, die hij bij zijn leven
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verworven heeft, verbrijzeld. Zelfs de goug's (kopereu muziekbekkeus)

worden tegen de steenen aan stukkeu geslagen, verstrooid en weg-

geworpen. Ik zag verscheidene hoopen porseleinen kommen en borden

in hunne dorpen liggen, afkomstig van de 7ialatenschap van vroeger

gestorvenen// (KolS, 181—182). — Von Rosenberg schrijft ongeveer

hetzelfde : //Ist das Grab geschlossen , so werden einige Speisen

nebst den Waffen des Gestorbeuen darauf niedergelegt , mehrere

grobe Teller und Flaschen auf demselben entzwei geschlagen nnd

das Fahrzeug, dessen sich der Gestorbene im Leben bediente , zer-

hackt'/ (Von Eosenberg ^, 341). •— Nagenoeg hetzelfde geschiedt

op de Tanimbar-eilsbuden : de helft der goederen wordt vernield, de

andere helft onder de nabestaanden en erfgenamen verdeeld (Van

Doren, 85), — Eene dergelijke verdeeling heeft ook plaats bij de

Dooe-Donggo , een heideuschen stam in de binnenlanden van Soem-

baioa. Van het aandeel, dat den doode toekomt, wordt datgene,

wat brandbaar is , verbrand , en de rest gaat mede in het graf

(Zollinger, 129).

Van de Papoea's uit Duitsch Nieuw-Guinea heet het : //Ein naher

Verwandter schlagt wohl auch den Eiguren , die an den Planken

des Hauses angebracht sind , die Gesichter weg , oder er zertrümmert

eine Holzmulde oder einen Topf. Auch eine dem Verstorbenen

gehörige Palme wird zuweilen umgehauen, damit deren Bild ihn

begleite// (Vetter III, 12).

Bij den dood van iemand op Halmahera hakt men in de palen

van zijn huis, pisaugboomen rondom zijne woning worden omgehakt,

borden stuk geslagen (Eortgeus , 48 ; Campen ' , 293). — Bij de

Galelareezen (en waarschijnlijk bij de andere stammen evenzeer) is het

geoorloofd, datgene wat op het graf ligt, weg te nemen. Van

hetgeen de doode, als zij eene vrouw is, heeft geweven of genaaid,

wordt een stuk afgesneden , welke stukken haar worden medegegeven.

Was de doode eigenaar van rijst- en tabaksveldeu , dan wordt

daarvan ook een gedeelte vernield (Eortgens, 34). — Sterft een kind,

dan wordt ook het aandeel van de borden, dat aan dit kind is

toegekend , op diens graf stuk geslagen.

Keerde men in de Minahassa van eene begrafenis terug, dan

ging een der naastbestaanden naar den tuin van den overledene,

en hakte daar eenige vruchtboomen om , welke hij den doode aanbood

(Graafland, 2« uitg. I, 482).

Op het eilandje Enggano werd twee dagen na de begrafenis het

huis van den overledene afgebroken, opdat de ziel tot rust zou



316

kuuueu komeu eu uaar deu top vau een boom verhuizen. De deelen

vau het huis werden aan de verwanten gegeven , maar men moest

oppassen , dat een eu ander nimmer meer tot één geheel werd

samengevoegd. Ook later bij een doodenmaal werden eigendommen

van den overledene onder de verwanten verdeeld, vruchtboomen

van den doode werden omgehakt, en velden en tuinen verwoest

(Daunert, 34; von Eosenberg ^, 214).

Ook op ]^ias worden een of twee kokosboomen van den overledene

omgehakt. De Niassers zeggen : om de ratten en vliegende honden

te bevredigen , die anders den geheelen kokosaanplant zouden mole-

steeren. Waarschijnlijk heeft men hier weer aau ratten en vliegende

honden gedacht als de incarnaties van de zielen der afgestorvenen.

Ten slotte noemen wij de Orang-Bènoewa van Malakka. Wij deelen

het volgende mede met de woorden van Prof. Wilken : ////It was

told,// aldus deelt onder anderen Favre mede, sprekende van de

Djakoen's, een der stammen van deze Orang-Bënoewa's , //that the

place where a Jakun died is deserted by the others , and the house

burnt.// Bij een anderen schrijver lezen wij : //On the third and

seventh days aft er the burial they visit the grave, and after a

month abandon the house and seek a new locality for their residence.//

Eu verder : //After a death in the ladang, nothing more is planted there

and when the erop or plants on the ground have been gathered,

it is abandoned.// Ook hier heeft het den schijn// , voegt Prof. Wilken

er aan toe, //dat vrees voor het onheilaanbrengende van het huis of

den grond, waar iemand gestorven is, afkeer dus, tot het vernielen

of verlaten daarvan aanleiding geeft//// (Wilken ^ I, 97).

De overtuiging, dat de ziel van den overledene alleen gebruik

maakt vau de ziel zijns eigendoms, moet den natuurmensch er toe

hebbeu gebracht om de eigenlijke voorwerpen te sparen , en den

düode alleen afbeeldingen van een en ander mee te geven. In den

loop van het boven medegedeelde hebben wij reeds nu en dan gezien,

hoe bij hetgeen men aan de dooden medegeeft vele teekeningen van

dieren en voorwerpen, ook vau menschen voorkomen , schaduwen

,

die in het zielenlaud zullen herleven. Waarschijnlijk heeft dit

gebruik bij alle Indonesische volken bestaan. Wij vinden daarom

ook nog vau eenige volken vermeld , dat het teekenen of schilderen

van bepaalde voorwerpen een godsdienstig gebruik is, hetgeen naar

deze doodenoffers heenwijst. Zoo mogen de Toradja's allééu tegen

het naderen van een doodenfeest of eene plechtigheid in het
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,

en geen anderen dan hoofden en voornamen des volks mogen

kleederen dragen met menschen- en buffelfiguren.

Maar niet alleen met teekeningen, ook met nagebootste voorwerpen

zoekt men de zielen te bevredigen (ditzelfde doet men ook tegenover

de geesten, zooals wij later zullen zien).

Zoo vertelt Baron van Hoëvell van een bezoek aan het eiland

Oer, tot de Kei-gvoe^ behoorende : //Hier zag ik aan den ingang van

het bosch , achter de negorij een oÖ'er aan de pemali neergelegd

,

bestaande uit kleine afbeeldingen van een geit , een varken , een

schildpad en van sagoe-koekjes, allen van gabagaba (den steel van

het sagoe-blad) vervaardigd. Zij zeiden, dat de geest het offer in

natura toch niet nuttigen zou , en dat zij dus met de voorwerpen

in efligie konden volstaan, daar zij zoodoende toch hun goeden wil

toonden// (van Höevell ^, 149—150). — Op Boeroe worden wel

modellen van pieken , hakmessen
,

gongs , zwijnen enz. verbrand

(Riedel *, 25). ^—
^ De Galelareezen leggen op het dak van de grafhut

een van hout gesneden boog , speer en schild in miniatuur. — Yan de

^flfog-eilanders vinden wij hetzelfde vermeld ; alle eigendommen

worden den doode meegegeven , behalve zaken van waarde als t

zwaarden en pieken, die van hout uitgesneden in het klein ten
'

offer worden gebracht (Horuer, 856). — Bij de Maleiers van het

Schiereiland worden ook dikwijls modellen van dieren aan de offers

toegevoegd (Skeat, 47).

Eene andere wijze om het recht van den doode op zijne eigen-

dommen te ontduiken is de gewoonte, die wij ook bijna algemeen

aantreffen, om de eigendommen van- den overledene ten toon te

stellen, ja goederen van levenden daaraan toe te voegen, alles met

de bedoeling, dat de ziel van al die heerlijkheden met den over- i

ledene moge medegaan. Na een zeker aantal dagen tentoongesteld

te zijn geweest, nemen de eigenaars hun eigendom terug, en het-
\

geen aan den overledene behoorde , wordt als erfenis beschouwd.

Op een bepaald onderdeel van het doodenoffer moeten wij thans

nog de aandacht vestigen, namelijk het medegeven van geld of

goud in de lijkkist. Nu eens legt men het in den mond van het

lijk, dan op zijne oogen; soms in zijne hand of ook legt men het

eenvoudig bij hem in de kist. Dit gebruik komt vrij algemeen

onder de Indonesiërs voor : De Malagasen op Madagascar doen ge-

woonlijk een zilveren geldstuk in den mond van den doode of
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vullen dien op met in stukjes gehakt zilvergeld, terwijl gewoonlijk

ruim 2 pond sterling in de kleederen medegaat in de kist. Bij

aanzienlijken is dit bedrag natuurlijk veel hooger; zoo zouden met

het lijk van koning Radama I 10300 Spaansche matten mede in

het graf zijn gegaan (Hora Adema, 615; Matthews; Ellis I,

253—254).

De Karo-hataks stoppen een dollar in den mond van het lijk.

Wanneer het lijk later wordt verbrand , wordt het geld weer weg-

genomen. De Bataks zeggen : //Hij heeft veel geld verdiend , we

zullen er hem maar een medegeven//.

De Niassers leggen den doode wat van zijn goud op de borst.

— //Alvorens den kuil te sluiten//, heet het van de ^ö/i^r^, //worden

op neus, borst, buik en voeten eenige duiten neergelegd om den

doode tot teerkost te dienen// (Van Eek, 187). //Aan het graf aan-

gekomen//, bericht een andere schrijvBr over de Baliërs, '/wordt het

lichaam van de kleederen beroofd en met het bamboebekleedsel

neergelaten ; daarop werpt men eenige duiten in het graf (opdat

de doode zich van leeftocht kunne voorzien)// (Eriederich, 3). —
Op Ziiid-Timor gaan , naar de mededeeling van een iulandschen

onderwijzer, goud, zilver en kostbare paarlen met het lijk van een

aanzienlijk man mede ; men zegt : zijne ziel kan dit gebruiken in

de andere wereld. Ook op Midden-Timor gaan allerlei kostbaarheden

mede in het graf, benevens geld, soms tot een bedrag van f 200

en meer (Grijzen, QQ).

De Galelareezen op Halmahera leggen een geldstuk op de oogen

van het lijk, en geven hem ook nog eenig geld mede in de hand.

Zulks doen de Tobeloreezeu op datzelfde eiland ook. Wanneer bij

dit volk een jongeling sterft, voor wien de bruidschat al gedeeltelijk

is verzameld
,

geeft men hem dit geld mede in de kist. Wanneer

echter bij het groote doodenfeest zijne beenderen worden gereinigd,

wordt dit geld teruggenomen ; zijne bloedverwanten mogen dit geld

echter niet behouden , maar ruilen het bij vreemden tegen andere

geldstukken.

Bij de Mahassaren wordt een zakje met duiten onder het hoofd

van het lijk gelegd, terwijl hem oude dubbeltjes in den mond en

in de handen worden gestopt. Dit geschiedt echter bij lieden , //die

iets hebben//. -— De Berg-Toradja's in Midden-Celebes leggen goud

op de oogen hunner afgestorvenen, opdat men hen dadelijk als

aanzienlijken , rijke menschen, in het zielenland zal herkennen.

De Oh Ngadjoe op Borneo leggen een rijksdaalder op de oogen
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van den overledene; deze geldstukkeu dragen den naam van rea

b u 1 a t (ronde reaal) en worden medegegeveu , om deu overledene

als een vermogend man te doen kennen. — De Oio Boesoen doen

dit ook, zelfs leggen zij nog geld in den mond en op deu liarts-

kuil. Wanneer evenwel het lijk wordt opgegraven om er het groote

doodenfeest mede te vieren , wordt dit doodeugeld onder de familie-

leden verdeeld ; dezen laten zich dau van dit zilver ringen maken

,

die eene bijzondere ouheilafwerende kracht zouden hebben.

Wij zieu dus, dat de gewoonte om aan het lijk geld mede te

geven vrij algemeen is in den Indischen xirchipel. Bijna algemeen

heet het, dat de doode zich hiervan een en ander kan koopeu op

zijnen tocht naar het doodenrijk. Het behoeft geen betoog, dat

dit eene secundaire beteekeuis is. Oorspronkelijker is zeker de

opvatting, dat de doode het medekrijgt om zich als een voornaam \

mensch te doen kennen ; wij zullen beneden zieu , dat aanzien en

rijkdom naar de voorstelling der Indonesiërs factoren zijn, die een

overledene eene goede plaats moeten bezorgen in het zieleulaud.

Maar nog natuurlijker is dunkt mij de opvatting, dat eenvoudig

aan den doode een gedeelte van zijne bezitting aan geld en

goud wordt medegeveu ; alles behoeft niet, daar het toch eenvoudig

om de ziel er van te doen is. Een sprekend bewijs hiervoor is,

wat wij mededeelden omtrent de Tobeloreezen , die aan een jongeling

den gedeeltelijk bijeengebrachten bruidschat in de kist medegeven.

Hiervoor pleit ook het medegeven van goud, zooals sommige volken doen.

Evenwel, er is nog eene andere meening , waarvoor ook veel te

zeggen is , en die wij daarom hier mededeelen : Paul Sartori verklaart

in een opstel over //Totenmünze// in het Archiv für Eeligionswis-

senschaft (II, 3, 1899) [overgenomen door Mr. F. ü. E. van Ossen-

bruggen in zijn werk //Oorsprong en eerste ontwikkeling van het

testeer- en voogdijrecht, bl. 41, noot 2] het medegeven van een

geldstuk (van geldstukken) aan den doode als eene symbolische

afkoopsom voor eigendommeo van den overledene, welke men hem
niet in het graf heeft medegegeven, doch welke men heeft achter-

gehouden. (Men vergelijke over dit onderwerp ook //Totenmünze//

door R. Andree, in zijne Ethnografische Parallelen und Vergleiche,

Neue Eolge, 24—29).

Tot nu toe hebben wij niet gesproken van de dierenoffers, die

met een sterfgeval gepaard gaan. Uit de gegevens, welke ik hier-

omtrent heb verzameld , mag men besluiten , dat de Indonesiër van
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alles, wat men hem medegeeft van zijn eigendom, het meeste hecht

aan huisdieren, welke hij naar het zielenland kan medenemen.

//De hoofdzaak voor een Papoea//, deelt zendeling Kooien ons

mede, //is, dat bij zijn dood een paar varkens en honden geslacht

worden, opdat hunne zielen de zijne naar den hemel vergezellen.

Gebeurt dit laatste, is de stervende overtuigd, dat zijne vrienden

daarvoor zorgen , dan sterft hij getroost ; of hij dan goed of slecht

geleefd heeft, of hij zijn plicht in het dorp vervulde of een groote

schurk was, dat doet er niet toe, hij verschijnt als een rijke man

aan de hemelpoort en de inwoners zullen hem met blijdschap opnemen//.

— Uit de Larapongs op Sumatra vernemen wij , dat ieder er voor zorgt,

minstens één buffel te hebben , welke bij zijne begrafenis kan worden

gegeten (Horst -, 983). •— Meermalen heb ik Toradja's ontmoet, die

al het mogelijke deden een buifel, en zoo dit niet mogelijk was,

een varken , rijk te worden met het oog op hun begrafenis.

Dat de Indonesiër er zoo zeer op gesteld is minstens één buffel

of een ander dier mee te krijgen in het hiernamaals, is zeer goed

verklaarbaar. Bij primitieve landbouwende volken, zooals men er

nog vele in den Archipel vindt, bestaat iemands rijkdom in zijn

vee, in zijn huisdieren. Om nu als gegoed mensch in het zielenland

te komen is het onvoorwaardelijk noodig er met vee te komen , en

dit is de grond , waarom de Indonesiër er zoo op gesteld is , dat

dieren voor hem geslacht worden bij zijne begrafenis. Het behoeft

nauwelijks gezegd , dat de dieren , welke bij zulk eene gelegenheid

geslacht worden het eigendom van den overledene worden; wanneer

een rijke bloedverwant een dier geeft voor een minder vermogend

familielid , wordt hij geleid door het gevoel van éénheid in afkomst,

en daardoor min of meer van eenheid in bezitting , zooals zich

dit bij de Indonesiërs nog zoo sterk gelden laat. — Bij de Moham-

medaan geworden Indonesiërs heeft het doodenoffer, uit dieren be-

staande, zijne waarde verloren, omdat zij geleerd hebben, dat de

zaligheid der ziel niet afhankelijk is van het bezit van dieren

;

doodenmalen zijn daarom bij hen nooit van zulk een omvang als

bij de heidensche volken. Maar toch heeft het dierenoffer bij de

Mohammedanen zich gehandhaafd in deze gestalte , dat het geofferde

beest der ziel als rijdier in het hiernamaals moet dienen; en het is

toch voornamer om er te komen rijdende dan loopende. Bij bedoelde

Mohammedaansche volken is het meestal een bok, die tot rijdier

van den overledene wordt geslacht.

Wij behoeven de dieroffers bij de verschillende volkeu niet in het
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bijzonder na te gaan, daar zij bijna alle op hetzelfde neerkomen.

Evenals de voorwerpen gebroken worden, moeten ook de offerdieren

worden geslacht, ten einde de ziel er van vrij te maken. Was het

dier eenmaal dood , dan had de materie , het vleesch; geen waarde

meer voor den overledene, en zij, die voor de begrafenis bijeen-

gekomen waren , aten dat vleesch op. Zoo moeten langzamerhand de

doodenmalen zijn ontstaan , waarop dikwijls (wanneer het de begrafenis

van aanzienlijken geldt) meer dieren geslacht worden , dan de

vergaderden kunnen eten en conserveeren , zoodat hoopen vleesch

liggen te rotten. Wij hebben dit zelf meermalen ervaren bij de

doodenmalen der Toradja's, en van verscheidene andere volken wordt

het ons ook medegedeeld (zie o. m. Roos, 67).

Bij de Indonesische volken, die Mohammedaansch ziju geworden,

hebbeu zich deze doodenmalen gehandhaafd iu de ritueele maaltijden

op den 3*", 7"°, 14^°, 21^^^°, 40«'">, eO'**^", 70«*«", 80^'"', 90^'^" eu

]^QOaten ^^g jjg^ j^g^ ovcrlijdeu. Wij wijden hierover uiet verder uit,

als niet behoorende tot ons onderwerp.

Behalve het vee , varkeus
,
geiten , welke aan den doode worden

medegegeven, is ook het paard bestemd om zijn meester in het toe-

komende leven te dieneu. Toen Eadama I, koning der Hova's, op

Madagascar overleden was, werden zes van zijne lieveliugspaardeu

geslacht, eu een poos daarna vertelde men, dat de ziel vau Radama

gezien was
,

gekleed iu een van de kleederstelleu , welke men met

hem had begraven, eu rijdende op een van de paarden, welke voor

hem geslacht waren (Ellis I, 430). Terloops zij hier nog opgemerkt,

dat bij vele Indonesische volken verhalen voorkomen , waariu wordt

medegedeeld , hoe een mensch de ziel van een afgestorvene herkeut

aan de kleedij , waarmede deze begraven is geworden. Ook iu de

droomen verschijnen de afgestorvenen iu de aan hen medegegeven

plunje.

Ouder de Toba-hataks was het ook gewoonte om bij de begrafenis

van een hoofd diens paard te slachteu.

Voorts vinden wij hieromtrent nog eeuige mededeeliugeu uit het

Oostelijk deel van den Archipel , zooals van Rotti (Heymering ^

,

357, 358) en Twwr: //Bij de teraardebestelliug van vorsteu (op

Timor) wordt ook wel een zijner paarden geheel opgetuigd mede-

genomen naar het graf, en daar gedood, opdat de ziel van den

overledene die van het paard zal kunnen berijden//. Ook wordt het

wel eens uiet gedood , maar weggegeven aan de familieleden van

den kant der vrouw (Grijzen, 71). — Ook op Suemba worden

21
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paarden geofferd , vooral bij deu dood van een hoofd. De zielen

dezer paarden verhuizen volgens het geloof dadelijk naar parai-

merapu, het zielenland der Soembaneezen. In het bosch op de aan-

geduide plek vindt men ook werkelijk paarden; dit zijn waarschijnlijk

verwilderde dieren, maar de inlanders beschouwen ze als de her-

leefde offers; deze paarden zijn heilig, en niemand zal er een van

vangen (Roos, 60—61).

Ook honden worden bij enkele Indonesische volken geofferd. Zoo

zagen wij boven reeds, dat de Papoea niet gerust is, voordat hij

weet, dat er bij zijne begrafenis een paar honden zijn geslacht. —
Op Letti wordt soms een levende hond bij het lijk begraven als

tochtgenoot voor de ziel. — Ditzelfde vernemen wij van de Rotti-

7ieeze7i (Heymering '
, 357 , 358). — De meest voorkomende ver-

sieringen , welke op de doodskleeding bij de Bahaus op Borneo

wordt aangebracht, zijn afbeeldingen van honden en menscheu.

Het ligt natuurlijk voor de hand te onderstellen, dat die honden

als metgezel worden medegegeven aan den overledene om hem ook

in het hiernamaals van dienst te zijn bij de jacht; maar van den

anderen kant is het zonderling, dat deze gewoonte niet meer voor-

komt bij andere jagersvolken in den Archipel. Deze offers zouden

ook in verband kunnen staan met het denkbeeld van dapperheid

,

dat men steeds met den hond vereenigt, zooals wij in het eerste

deel van dit werk hebben gezien ; dapperheid is naast rijkdom de

grootste deugd, welke men naar het zielenland kan meebrengen.

Maar de gegevens omtrent hondenofl'ers zijn, althans van de Indo-

nesiërs, te gering om tot eenig besluit hieromtrent te kunnen

komen. Door sommige ethuologen wordt de hond beschouwd als de

geleider, die de ziel van den overledene den weg naar het zielen-

land zou moeten wijzen.



II. HET LEVEN DER ZIEL.

De ziel blijft voorloopig bij het graf en het huis.

Toen wij over de vrees van den mensch voor de zielen van pas

overledenen hebben gesproken, en in verband daarmede de rouw-

gebruiken hebben beschouwd, hebben wij reeds meer dan eens

gelegenheid gehad op te merken, dat de ziel, naar het geloof der

Indonesiërs, na het overlijden niet rechtstreeks naar den Hades,

naar het zielenland, gaat , maar dat zij eerst eeuigen tijd op aarde

blijft, voornamelijk bij haar lijk en in den omtrek van of in de

woning, waar zij gedurende haar aardsch bestaan verblijf hield. Uit

dit geloof spruit het gebruik voort om op het graf eeue hut te

bouwen, eene woning dus voor de ziel, waarin ook de noodige

offers worden geplaatst, zooals wij hebben gezien. De gewoonte om
eene grafhut te bouwen is zóó algemeen , dat wij hiervoor geene

afzonderlijke voorbeelden behoeven bij te brengen. Bij de volken

,

die den Islam hebben aangenomen, wordt de hut soms weggelaten,

soms niet.

Aangezien men onderstelt, dat de ziel in de eerste dagen hare

oude woning bezoekt, richt men bij sommige volken een praalbed

in voor den overledene.

Zoo vinden wij dit vermeld van de Galelareezen ^ die na de

begrafenis een praalbed maken, waarop men den overledene gedu-

rende 3 of 4) dagen beweent (Van Baarda *, i. v. ari, p. 46). —
De Amhoneezen gelooven , dat de zielen der afgestorvenen bij hunne

graven blijven, zoolang deze onderhouden worden; ook vertoeven

zij gaarne in het dorp om de achtergelaten betrekkingen te bewaken,

en hun in den droom mededeelingen te doen (Riedel ^, 56).

Bij de Toradjas van Midden-Celebes heet het praalbed voor den

overledene batuwali of towali: een matje wordt op den vloer

gespreid , een katoenen hemel wordt er boven gehangen , een kussen

en al de eigendommen van den overledene worden op en bij het

matje gelegd, of aan touwen er bij opgehangen; 's avonds wordt er
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eeu licht bij gebrand. — Vrienden en verwanten , die hunne gene-

genheid voor den overledene willen toonen, hangen of leggen ook

eenige stukken van hun eigendom bij de b a t u w a 1 i , welke eigen-

dommen zij bij het wegruimen van het praalbed weder tot zich

nemen. Zoolang het lijk boven aarde staat, ligt het op dit praalbed.

E,egel is, dat het drie dagen na de begrafenis weggenomen wordt;

bij sommige stammen wacht men hiermede 8 of 9 dagen , naar

gelang de overledene een man of eene vrouw is; de Türadja''s, die

den Islam hebben aangenomen, wachten 40 dagen met het wegnemen.

Van een praalbed vinden wij bij de bewoners van de Philippijnen

geen melding gemaakt, maar men verwacht toch , dat op den derden

dag de doode een bezoek brengt aan zijne voormalige woning; dan

zet men een vat met water gereed, waarmede hij zich de aarde

van het graf, welke aan hem kleeft, kan afwasschen ; ook strooit

men asch om de afdrukken van zijne voetstappen te kunnen zien.

De Oio Doesoen op Borneo maken voor hunne overledenen een

praalbed vau gevlochten palmbladeren ; allerlei goedereu worden

daaraan opgehangen, waarvan men dan denkt, dat zij met den

overledene medegaan in het zielenland. Zulk een praalbed heet daar

raromba rarajon, dat zooveel beteekent als : //het is alles verzameld'/.

In Minangkabau heet de ziel het lijk te vergezellen tot aan het

graf, maar daarna keert zij terug naar de woning, waar zij zich

op de zoldering of op den nokbalk plaatst. Gedurende 100 dagen

na het overlijden wordt ook de zit- en ligplaats van den doode

zindelijk en schoon gehouden (v. d. Toorn i, 69, 70).

De derde dag na het overlijden speelt eene voorname rol bij

de Indonesische volken, die tot het Christendom zijn overgegaan.

Zij onderstellen namelijk, dat de ziel na den dood in eene soort

van verdooving verkeert, waaruit zij eerst op den derden dag ont-

waakt. De Minahassers gelooven dit zeker : op den derden dag

bemerkt de ziel eerst, dat zij zich niet meer met de levenden kan

onderhouden; alleen met de zielen, die daar in den omtrek rondzwerven,

kunnen zij zich onderhouden. Daarom wordt op den derden dag na

het overlijden steeds een maaltijd gehouden om de ziel te spijzigen,

en men brengt den avond door met waken en met gezangen zingen.

Daarom ook is de Minahasser er zeer op gesteld, dat een overleden

bloedverwant op een Christen kerkhof wordt begraven, althans op

eene plek waar Christenen wonen. Toen het kind van een der

Minahassische onderwijzers in het binnenland van Midden-Celebes

overleed, brachten de ouders het lijkje naar Posso om daar op het
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kerkhof te worden begraveu, //het heeft clan gezelschap van mede-Chris-

tenen, wanneer de ziel op den derden dag ontwaakt//. In antwoord op

schriftelijke mededeelingen aangaande het overlijden van Minahasseis

in het Possosche, schreven de naaste bloedverwanten, uit de Mina-

hassa brieven, waarin zij meestal als een hunner troostgronden bij

dit sterfgeval opgaven de omstandigheid , dat hun zoon of dochter

begraven was onder mede-Christenen.

Ditzelfde gebruik deelt Dr. Riedel ons mede van de Amhotische

Christenen: //In den derden nacht wordt alweder een feest gegeven;

het is de tijd, waarop de nitu of de afgescheiden ziel van den

overledene het sterfhuis bezoekt, en den nacht in het sterfvertrek

,

dat men tot dat einde in gereedheid gebracht heeft , doorbrengt. In

het vertrek worden sirih-pinang , dranken en tabak gereed gezet//

(Riedel ^, 80). Riedel vermeldt er niet bij, dat men gedurende een

groot deel van den nacht waakt en zingt. — Ouder de Sangireesche

Christenen bestaat hetzelfde gebruik.

Moge het Christendom op de viering van den derden dag een

ander stempel hebben gezet, — dat deze uit het heidendom stamt,

blijkt bij andere volken. De Oio Doesoen op Borneo beweren,

dat de ziel van den overledene aanvankelijk niet wil gelooven , dat

hij gestorven is. De priesteres (walian) strooit asch vóór het sterf-

huis, en roept de zielen uit het zielenland om den overledene te

overtuigen , dat hij gestorven is (de ziel van den overledene heeft

zich dan namelijk tijdelijk in het lichaam van de priesteres geïn-

carneerd). Zoo houdt zij (de ziel) een gesprek met de zielen uit den

Hades, die haar komen halen: zij wil echter niet mede. Nu wordt

de ziel gewezen op al de voetstappen der zielen in de asch (deze

voetstappen zouden zoo groot zijn als een vingerlid), dan eerst is

de ziel overtuigd , dat het lichaam gestorven is, en zij weent, nl. de

priesteres, in wie zij zich geïncarneerd heeft, weent.

De ziel van een overledene blijft nog eenige dagen om zijn dood

lichaam zwerven , zegt de Galelarees ; zij voelt er zich nog niet van

gescheiden. Eerst den derden dag wordt zij door vroegere afge-

storvenen met haren staat in kennis gesteld : //merkt ge wel, dat ge

geen lichaam meer hebt,// zeggen ze, /moch handen, waar zijn ze,

ze zijn afgevallen//. Dan ziet de ziel, dat zij geen lichaam meer

heeft, en zij weent.

De Bataks in Angkola zeggen , dat de ziel bij den dood

onbewust is van het sterven ; eerst door het maken van eene doodkist

en door het huilen der menschen komt zij tot de overtuiging, dat
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zij geen deel meer heeft aan deze aarde. — In Hïlindoeng zou de

mensch eerst tot bewustheid komen van zijnen dood, wanneer hij

(nl. zijne ziel) op een hoogen grasstengel gaat zitten, en hij merkt,

dat deze niet ombuigt.

De Niassers onderstellen, dat gedurende de eerste drie dagen na

het overlijden de ziel bij het lijk blijft ; dat deze voorstelling ook

bij andere Indonesische volken leeft, mogen wij opmaken uit de

omstandigheid, dat de rouwgebruiken veelal gedurende drie dagen

in acht genomen worden. Op den vierden dag wordt onder leiding

van den priester eene omheining van bepaalde planten om het sterf-

huis gemaakt; alleen voor aan den trap is een doorgang opengelaten.

Aan beide zijden van dien doorgang wordt een kokosdop met water

geplaatst. De priester maakt dan in dien doorgang twee strepen,

welke elkaar snijden , op den grond ; vervolgens verdrijft de priester

de ziel van den overledene uit de woning, en stoot de beide kokos-

doppen stuk, waardoor het water in den grond verdwijnt ; hierdoor

meent men het de ziel onmogelijk te hebben gemaakt in dat huis

terug te keereu.

Door het bovenstaande wordt nu ook duidelijk, waarom alle

Indonesische volken er zoo zeer op gesteld zijn om de lijken hunner

verwanten in hun eigen land te begraven, opdat namelijk de ziel,

de afschaduwing van het lijk, die altijd om en bij het lijk is, zich

niet zal hebben te onderhouden met voor haar vreemde zielen, maar

zich dadelijk meer op haar gemak kan voelen met landslieden.

Zoo vertelt Dr. Horst van de Papoea s van Ansoes, dat zij voor

ieder familielid, dat door de hand van iemand, tot een andereu

stam behooreude, den dood vindt, een houten beeldje maken,

waardoor de overledene in schijn weder tot de zijnen is terug-

gekeerd (Horst 1, 238). — Een dergelijk middel gebruiken ook

de Galelareezen op Halmahera, Boven spraken wij reeds van een

praalbed voor den overledene. Voor iemand nu , die reeds lang ge-

leden in den vreemde is gestorven , maakt men ook een praalbed
;

de doode wordt vervangen door een pop, waarin men meent zijne

ziel te hebben opgevangen (Van Baarda ', i. v. ari, p. 46). Ook
neemt men zoo mogelijk de beenderen van een in den vreemde

overleden persoon mee naar zijn dorp (Van Baarda ', i.v. kobo, p. 312).

Wanneer de Dajaks van Poelopetak het lijk van een verongelukte

of van iemand, die door een krokodil is gegrepen, niet kunnen

vinden, nemen zij diens kleeren als plaatsvervanger en begraven
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die (Hardelaud ', i. v. bariwis, p. 50). De Ejedachte is, dat. de

ziel van den overledene zal verblijven bij de kleederen, die toch

met zijn lichaam in aanraking zijn geweest. Zoo het eenigszins

mogelijk is, zal een Dajak het lijk van een familielid , dat in den

vreemde gestorven is , medenemen naar de plek , waar hij thuis

behoort. Is dit niet mogelijk, dan neemt hij zijn kleederen en zijn

haar mede. In den doodenzang wordt dan aan den Dajakschen

Charon, Tempon telon, gevraagd om de ziel van den overledene

te gaan halen , daar waar het lijk begraven is. Verliest men een

lijk door brand of door algeheele vermolming (omdat men het

doodenfeest jarenlang heeft uitgesteld), dan worden de plechtigheden

verricht aan eene handvol aarde van de plek , waar de kist heeft

gestaan.

Sterft een Karo-hatak in den vreemde, dan tracht men minsteus zijn

hoofd naar huis te brengen (Hagen ^, p. 521). De Toba-baiak zou

ook in zulk een geval de beenderen van het lijk, of minstens zijne

kleederen en het haar, mee terugbrengen. Was iemand uit Angkola

niet in staat om het lijk van een bloedverwant of een vriend uit

den vreemde naar huis te brengen, dan maakte men eene pop van

pisangstam, waaraan wat aarde van het graf werd toegevoegd, en

dit werd naar huis medegenomen als rempla^ant van den doode.

Later ging men dan toch zoo mogelijk de beenderen nog halen. —
Van de Niassers vinden wij opgeteekend , dat zij het afschuwelijk

vinden om in vreemde aarde en door vreemde handen begraven te

worden (Lett I, 85).

Ook bij de Toradja's is men er zeer op gesteld om het lijk van

een bloedverwant bij zich in het eigen land te hebben. Toen ik

eens een zoon van een der voornaamste Toradja-hoofden wilde mede-

nemen op eene reis naar de Minahassa, wilde de vader mij doen

beloven het lijk van zijn zoon mee te brengen naar Posso, ingeval deze

onderweg mocht komen te overlijden. Onder de Toradja-stammeu is de

Napoe-stam de meest oorlogzuchtige. Deze Toradja's trekken vooral uit

op expedities om andere stammen te beoorlogen. Van de lijken hunner

gesneuvelde landgenooten nemen zij de scalp af, evenals zij zulks

doen met de lijken hunner verslagen vijanden ; maar de scalpen van

eerstgenoemd en worden, in het vaderland teruggekomen, eerbiedig

begraven. Een der wegen van het Posso-meer in Midden-Celebes

naar het Oosten gaande, draagt den naam van //de weg van het

lijken berooken//. Men vertelt namelijk, dat eens een troep To Mort

aan het Meer vertoefde. Toen een hunner daar stierf, hebben zijne
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kameraden het lijk op een vuurtje gerookt en gedroogd, om het

in gedroogden staat naar hun land mede te nemen.

Hoe lang blijft nu de ziel zoo nauw aan het lijk verbonden

,

voordat zij naar het zielenland kan verhuizen ? Hierop is slechts één

antwoord : zoodra het groote doodenfeest voor haar is gevierd, verlaat
)

zij hare aardsche omgeving. Prof. AYilken meent, dat dit doodenfeest

alleen afhankelijk is van het meer af minder spoedig bijeenbrengen van

het beuoodigde voor zulk een — meestal kostbaar — feest. Wij meenen

echter , dat nog een andere factor hierbij in het spel is. De Toradja's

zeggen, dat de ziel niet in de doodenstad kan komen , zoolang het lijk

nog riekt, zoolang de zachte deelen niet zijn vergaan. Zoolang de ziel

nog riekt, is zij nog '/mensch'/, en vs^illen de bewoners van het zielenland

haar niet in hun gebied toelaten. In de Toradjasche verhalen

,

waarin sprake is van een mensch, die in den Hades nederdaalt,

worden de zielen het eerst op hem opmerkzaam door den stank,

dien hij verspreid, en zij zeggen: "het stinkt, er is een mensch

onder ons.'/ ^ Wij meenen, dat die stank minder tot de zaak afdoet;

' Dat een mensch „stinkt" bij de geesten, blijkt ook uit een verhaal, dat

ik onder de Oio Doesoeii op Borneo hoorde : Er is een man die gaat visschen

;

onderweg wordt hij hier en daar aangeroepen, maar hij weet, dat dit zielen

zijn, en daarom antwoordt hij niet. Eindelijk komt hij op de plek, waar hij

wil gaan visschen. Dan ziet hij eene pad in het water en wil die steken; de

pad zegt: „doe dat niet; ik zal ii helpen als de geesten komen om u te

halen". Dan wil hij een boom omhakken, waarop een vogel zit, maar de

vogel zegt hetzelfde als de pad. Als het avond geworden is , komt een geest

in de gedaante van een beest en zegt: „ik ruik een mensch, het stinkt,

waar zijt ge?" De mensch houdt zich stil, maar de pad antwoordt: „in het

water"; de geest zoekt in het water, maar vindt niets. Dan zegt hij weer:

„waar zijt ge"; nu antwoordt de vogel: „hoi". Hij zoekt in den boom, maar
ook daar vindt hij den mensch niet. Zoo houden die beiden den geest ge-

durende den geheelen nacht bezig en de mensch loopt vrij.

Ook elders vinden wij zulke verhalen : Zoo vertellen de Angkolaers , dat

een mensch eens in eene pas gemaakte doodkist was gekropen, die nog in

het bosch stond. Toen kwamen daar geesten en spi'aken over den persoon,

voor wien de kist bestemd was. Terwijl zij hiermede bezig zijn, zegt een

hunner: „het stinkt hier naar een mensch"; de anderen ruiken het ook, en

ijlings verwijderen zij zich.

In het Karo-bataksche verhaal van Radja Meklewët komt deze in de onder-

wereld bij de badplaats van de geesten, die hem dadelijk verwijten , dat hij

stinkt. In het verhaal van Datoek Eoebia ganda, een grooten toovenaar,

wordt verteld, dat een jongen, die weggeloopen was, bij den toovenaar kwam.
De vrouw van den toovenaar verbergt den jongen uit medelijden op de zolde-

ring van het huis, maar zoodra komt niet haar man thuis, of deze zegt:

„het stinkt naar menschen". Het përumah begu, of roepen van de ziel van
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de hoofdzaak is: zoolang het lijk uog iets van een meusch heeft,

is de ziel nog niet heelemaal //ziel// , is zij nog te veel aan het lijk

verbonden. Men laat dus de zachte deelen van het lijk vergaan

;

daarna verzamelt men de beenderen om de daarmede, verbonden ziel

voor het laatst uit te rusten tot de groote reis naar den Hades, en

dan heeft men inet den doode afgedaan. De beenderen worden

in eenen put geworpen, of naar eene spelonk of eene andere ver

afgelegen plaats gebracht ; ook wordt meermalen een of ander deel

van het geraamte bewaard als reliek of als medium om met de ziel

in contact te blijven; maar met de ziel op aarde, wij zouden bijna

zeggen : met de aardsche ziel, heeft de Indonesiër dan afgedaan.

De vereering van de zielen der afgestorvenen in verband met die

relieken komt beneden ter sprake.

Zoo vertelt de heer van Hoëvell van de bewoners van de Aroe-

eilanden : //de lijken worden in veel lijnwaad gewikkeld buiten de

negorijen in uitgeholde boomstammen op stellaadjes gelegd, en ten-

toongesteld om later als er genoeg geld bijeen is, om een dooden-

feest te vieren, de beenderen te verzamelen en die te begraven//

(Van Hoëvell ' , 82). Dr. Riedel vertelt van diezelfde menschen , dat,

wanneer de vleeschdeelen verteerd zijn , de beenderen worden over-

gebracht naar eene grot (Riedel i, 268). — Op de Zigï-eilanden vinden

wij hetzelfde gebruik. Men treft grotten met doodsbeenderen aan op

verschillende punten van het hoofdeiland , maar beide pas genoemde

schrijvers meenen, dat deze gewoonte afkomstig is van de Papoea's,

die daar vroeger hebben gewoond (Riedel i, 240; Van Höevell ^, 145).

Redenen voor dit vermoeden worden niet opgegeven.

Op Ceram wordt na een jaar (dus wanneer men zeker is, dat de

vleeschdeelen zijn vergaan ; elders zegt Riedel : zes maanden) de

schedel uit het graf gehaald, en in een huisje bij de woning gelegd.

Daarbij wordt een groot doodenfeest gehouden , waarna de rouw

wordt afgelegd (Riedel ^, 144). — //Op Selaroe en andere gedeelten

van Timorlao worden de lijken der aanzienlijken, na gewasschen en

gekleed te zijn, in matten en boomschors gewikkeld, en daarna

tusschen de takken van hooge boomen bewaard. Later worden de

beenderen verzameld en behalve de schedel begraven (Riedel i, 306).

den afgestorvene, zou volgens sommigen ten doel hebben de zielen der reeds

lang gestorvenen over te halen den pas overledene tot zich te roepen, daar

anders die zielen zich van laatstgenoemde afwenden met de woorden: „hij

stinkt". In Zuid-Toba heet de begraafplaats kaleburan d.i. smeltplaats

,

verrottingsplaats (Brenner, 238).
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Het ziju alleen de lijken van mannen , die bij de Galelareezen

op Halmakera na korter of langer tijd met groote festiviteiten worden

opgegraven; deze beenderen worden dan in een kistje op eene stellage,

waarover een afdak, achter het huis bijgezet (Van Baarda ', i. v.

kobo, 312).— Ditzelfde geschiedt ook bij de andere stammen op

Halmahera. Wij komen beneden hierop nog terug. Op Halmahera

vindt men tal van verhalen van menschen , die in de woonplaats

van hemellingen en zielen komen, waar ze onmiddellijk herkend

worden aan den stank van vleesch , dien zij bij zich hebben.

De bewoners van het eiland Boeroe begraven meestal hunne

dooden ; alleen, wanneer iemand zijn wensch daartoe te kennen heeft

gegeven, wordt zijn lijk op eene stelling geplaatst. Dit doet men

steeds, wanneer iemand in den vreemde sterft. Zijn de zachte deelen

vergaan, dan wordt de schedel onder zijne stamgenooten begraven

(v. d. Mieseu, 454). Wat gewoonlijk met de beenderen van de

overledenen geschiedt, wordt niet vermeld.

Dat de Galelareezen op Halmahera het noodig achten, dat de

zachte deelen van het lijk zijn vergaan, voordat de ziel naar het

zielenland kan gaan, blijkt uit eenige gewoonten. Na het overlijden

gaan de priesters de ziel van den overledene opvangen, en brengen

haar dan naar de salabé, of het geestenhuis. De ziel wordt daar

echter door de andere zielen uitgestooten , omdat zij nog onrein is,

d. i. omdat zij nog stinkt door de rottende deelen van het lichaam.

//De Alfoersche louteringsplaats is een groote zeeschelp// , zegt de

zendeling Van Dijkeu, //waarin men staan kan, zonder den grond

te raken. Daarin wordt de onreine ziel geborgen, en daarin moet

zij blijven, totdat zij geheel gelouterd is//, d. i. tot de vleesch-

deelen van het lijk zijn vergaan, zooals de Alfoer zelf zegt: de

ziel wordt verontreinigd door de lucht der ontbinding. Eertijds

werden de beenderen algemeen opgegraven en schoongemaakt; nu

laten velen dit reeds na (Ber. Utr. Zend. Ver. 1885, 53).

In Zuid-Tetoen op Midden-Timor laat men het lijk van een

radja een dag of vier liggen. Het lijk is dan reeds tot ontbinding

overgegaan; het wordt nu met asch bestrooid, waarna men met de

vingers de huid, het vleesch, de ingewanden enz. zooveel mogelijk

afkrabt en aftrekt. Dat deel van het lijk, dat nog niet genoeg

vergaan is om gemakkelijk van het geraamte verwijderd te kunnen

worden, laat men weder een paar dagen liggen, strooit dan weder

asch en zet de bewerking van het afkrabben voort. Eerst als niets

dan het geraamte is overgebleven , begint de familie te weenen

,
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//want eerst dan is de doode werkelijk dood//. Het geraamte wordt

na 1 of 2 maanden luisterrijk begraven, maar de vleeschdeelen

worden eenvoudig in een kuil gestopt (Grijzen, 73).

Bij de Toradja-stammen worden de lijken zoowel begraven als op

eene stelling geplaatst. Een bepaalde regel wordt hierbij niet gevolgd,

meestal geeft men eenen overledene dezelfde begrafenis, als men het

indertijd zijn vader of grootvader heeft gedaan. In elk geval worden

na zekeren tijd de beenderen van al de lijken opgegraven en bijeen-

verzameld , waarna een groot doodenfeest wordt gevierd. Na afloop

van dit feest worden de beenderen naar grotten gebracht, en men

kijkt er verder niet naar om. Alleen gaat deze of gene ook bij een

volgend doodenfeest de beenderen van een geliefden afgestorvene

nog eens halen , om er voor de tweede maal alle ceremoniën mede

te verrichten. Bij de Berg-toradj a's worden alleen de lijken van zeer

voorname en dappere hoofden op stellingen geplaatst. De beenderen

worden niet verzameld , maar bij het doodenfeest worden de kisten

in hun geheel in het geestenhuis gebracht.

Omtrent de Dajaks hebben wij vele berichten. Van de Oio

Ngadjoe weten wij , dat bij het groote doodenfeest (tiwah) de

beenderen uit de lijkkist (raung) worden genomen, en na afloop

van het feest in eene groote kist (sandong) te zamen worden gebracht.

//Ein solcher sandong//, zegt Hardeland, //ist ein Art Eamilien-

begrabniss ; er kann lange Jahre benutzt werden. Er stehet oft weit

vom Wohnplatze des Gestorbenen entfernt. auf einem der Familie

heiligen Platze// (Hardeland ^ , i. v. s an d o n g, p. 503). — De Dajaks

van Dajoe omringen de lijkkist met aarde, waarover eene hut ge-

bouwd wordt. Is de aardhoop vervallen, dan worden de beenderen

verzameld en in de sandong gelegd (Tijd. Bat. Gen. dl. 9, p. 178).

—

De Dajaks van Sihong begraven alleen de lijken van gesneuvelden,

kraamvrouwen , kleine kinderen , besmettelijke zieken en drenkelingen.

De overige lijken worden verbrand (Tijd. Bat. Gen. dl. 9, p. 155). —
//Daar de lijkkisten niet geheel gesloten worden//, vertelt Dr. Nieu-

weuhuis van de Kajans aan de Mahakam , //zijn de beenderen vrij

snel van de weeke deelen ontdaan ; zij moeten door de nabestaanden

dan verzameld en gereinigd worden, voordat men ze, in een witten

doek gewikkeld , in een ouden tempajan (aarden vat) of een ijzerhouten

vierkant kistje bijzet, veelal in een rotshol// (Nieuwenhuis ^ II, 2i6).

Later vertelt deze reiziger hetzelfde van de Kajans aan de Bloeöe

:

//De holen van de Batu Baung en die bij het eerste eiland beueden den

Bloeöe ontvangen de lijken der Kajans. Naar de gewoonte der Bahau's
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laten de uabestaaudeu saloug en kisten aan zichzelf over, onder-

houden ze niet, en wanneer wind en weder dit alles hebben doen

instorten , denkt evenmin iemand er aan om de overblijfselen op

te ruimen// (Nieuwenhuis ^ II, 280).

Zien wij bij de Bataks rond , dan vinden wij dezelfde gegevens

:

Aan het Toba-meer wordt een vorst begraven; na drie jaar worden

de beenderen opgegraven en in een huisje bewaard of soms begraven

(Hagen -, 520). Dit weder opgraven van lijken bij de Tobaneezen

heeft alleen plaats bij zeer aanzienlijke personen, daar het feest,

dat hiermede gepaard gaat, turuu genaamd, zeer kostbaar is.

Gedurende dit feest worden de beenderen in eene schoone katafalk

gelegd om na het feest weder begraven te worden. Gewoonlijk be-

waarde men echter den schedel in huis. Werd deze soms gestolen

,

dan offerde men alles op, om hem weder terug te krijgen. Opmer-

kelijk is, dat alleen de zielen van hen, voor wie dit tu run-feest

wordt gevierd, naar het geloof der Bataks, in den hemel komen,

terwijl de zielen der andere menschen op aarde blijven rondzwerven.

Bij de Karo-bataks worden de lijken in eene kist in huis of in een

afzonderlijk hutje bewaard, totdat de vleeschdeelen verteerd zijn;

de beenderen worden dan verzameld, en op eene afzonderlijke plek

bewaard of verbrand (Hagen 2, 521 ; Hagen •', 350). Het schijnt hun

voornamelijk om den schedel te doen te zijn, die zorvuldig gereinigd

en met kurkuma ingesmeerd wordt (Neuman ' , 28).

In Nias wordt voor overleden hoofden een gekochte of geroofde

slaaf aangewezen , die later de beenderen van den overledene moet

opgraven of verzamelen (wanneer het lijk op eene stelling geplaatst

is geweest) en schoonmaken, Sommige stammen nemen alleen het

hoofd weg. Een en ander wordt in eene steenen of houten kist gedaan,

en vóór de woning begraven. Op die plek plant men twee steenen

;

een rechtopstaanden langen steen, en een platten liggenden steen

(mannelijk en vrouwelijk). Overal in het land komt men zulke steenen

tegen , bewijzen , dat op die plaatsen menschen hebben gewoond.

Dit opgraven gaat met een groot feest en het dooden van een slaaf

gepaard. In Zuid-Nias maakt men nog een afgod, taragöli genaamd,

welke op het graf wordt geplaatst, en aan verweering wordt prijs-

gegeven. Sommigen schijnen het hoofd van den overledene ook

eene poos lang in huis te bewaren , waar het dan eene plaats krijgt

aan den wand, waar de afgodsbeelden geplaatst zijn. Later wordt

zulk een hoofd echter toch vóór het huis begraven.
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Verbranden van het lijk.

Wij hebben uit het bovenstaande gezien , dat de ziel geacht wordt

van het lichaam geheel gescheiden te zijn , wanneer de vleesch-

deelen vergaan zijn, wanneer het lijk niet meer stinkt. Daartoe

begraaft men het lijk, of men zet dit op eene stelling. Furiiess,

de schrijver van //The home-life of Borneo head hunters//, wil de

verschillende wijzen van begraven afhankelijk stellen van bepaalde

omstandigheden en van de gesteldheid van den bodem. //In moun-

tainous, stony districts, the primitive form of burial is apt to be

in cairns or in caves ; in lowlands , where land is swampy , burial

in trees, out of the way of beasts of prey , is adopted. In those

districts of Borneo, where the jungle is so dense, that it is well-

nigh impossible to dig a grave through the impenetrable , inter-

locking roots of trees, a burial on poles follows of necessity// (Fux-

ness, 143). Deze redeneering is wel wat gezocht. Wij hebben boven

reeds kunnen opmerken , dat verschillende methoden van begraven

bij een en hetzelfde volk worden aangetroffen. Tusschen het in de

aarde begraven en het plaatsen op eene stelling schijnt toch wel

eenig onderscheid te bestaan. Dikwijls vinden wij medegedeeld, dat

lijken van het gewone volk, of lijkeu van verachten, zooals kraam-

vrouwen, gesneuvelden enz., begraven worden, terwijl lijkeu van

hoofden en aanzienlijken op eene stelling worden geplaatst.

Hoofdzaak blijft, dat de zachte deelen van het lijk moeten ver-

dwijnen ; hoe eerder dit geschied is , hoe beter. Daartoe grijpen

sommige volken ook andere middelen aan, om de natuur te helpen

het verwordingsproces tot stand te brengen. De Melanesiërs ver-

drinken of verbranden de lijken soms met dit doel. Eerstgenoemd

middel, de lijken te verdrinken, komt in den Indischen Archipel

niet voor ; het verbranden van lijken daarentegen wel , met name

bij Dajaks, Bataks en Balineezen. Eerdmans beweert, dat deze ge-

woonte eertijds onder de Goareezen op Zuid-Celebes zou hebben

bestaan, maar hij geeft daarvoor geen bewijzen op (Eerdmans, 33).

Zendeling Sundermann vertelt ons van de Oio Maanjan het

volgende : //In Siong giebt man den Verstorbenen gewöhnlich nur

ein vorlaufiges Begrabnis oder lasst sie in den Siirgen auch wohl

in einer Hütte ausserhalb des Dorfes stehen. Einmal im Jahre wird

dann in jedem Dorfe ein grosses Totenfest gefeiert, an welchem die

Leichen wieder ausgegraben und verbrannt werden. Die Asche und

etwaige Überreste von Knochen werden in einem gemeinsamen
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Behalter aufbewahrt// , de reeds meermalen genoemde Sandong (Sun-

dermann ^, 468). — Ook bij de Dajaks van Poelopetak bestaat deze

gewoonte: //Einige Familien und Stamme der Dajacken haben die

Gewohnheit beim tiwah , Totenfeste , die Leiche mit den r a u n g

,

Sarge, zu verbrenneu. Es wird dauu ein Erdhaufen gemacht, 4

Euss hoch , 2 Klafter lang und 1 Klafter breit , worauf ein Scheiter-

haufen von circa 3 Euss Höhe errichtet wird ; die übrig bleibenden

Knocben werden in einen Topf gethan , ein kakandi (Stück Zeug)

darüber gebunden und sie also in den sandong (grossen Sarg) ge-

setzt// (ïïardeland ', i. v. Apui, blz. 14). Hetzelfde vinden wij

vermeld van de Sihong-Dajaks (Tijd. Bat. Gen., dl. 9, blz. 154—155)

en van de Dajaks van Sidin (C. Kater, Tijd. Bat. Gen., dl. 16,

blz. 187).

Behalve in het stroomgebied van de Barito vinden wij het ver-

branden van lijken nog toegepast door verschillende stammen van

de Land-dajaks in Serawak, waarvan Ling Roth ons in zijn bekend

werk tal van gegevens mededeelt (Ling Roth I, p. 135—137).

Sommige stammen verbranden al hun lijken , anderen alleen de

lijken hunner hoofden. Dikwijls gebeurt dit verbranden in alle stilte

zonder eenig publiek. Het verschil tusschen deze Dajaks en die van

de Barito is, dat de eersten meest alleen de beenderen verbranden

,

wanneer de vleeschdeelen reeds verteerd zijn , hetgeen dus gelijk

staat met het wegwerpen of wegleggen der beenderen bij de andere

Indonesische volken, terwijl bij de I/and-dajaks ook wel lijken,

inzonderheid van hoofden , 3 of 3 dagen na het overlijden reeds

worden verbrand.

Het tweede volk in den Indischeu Archipel, waarvan wij vrij

uitvoerige berichten over deze zaak hebben, zijn de Bataks , inzon-

derheid de Bataks ten Noorden van het Toba-meer. Dr. Hagen

berichtte reeds van de Karo-bataks, dat zoowel het begraven, het

verbranden, als het op een stelling plaatsen van de lijken voorkomt

;

maar uit zijne mededeelingen blijkt tevens, dat het verbranden niet

moet dienen om de vleeschdeelen te doen verdwijnen , maar om het

overschot, de beenderen van het lijk te vernietigen. '/Nun mehr

bleibt der Sarg miudestens fünf, öfter aber 10 Jahre und langer

stehen, bis die Verwandten oder Erben eine genügende Summe
entbehren konnen, um die Gebeine zu verbrennen//. //Die Aschen-

rest und Erde werden nach vollzogener Verbrennung zusammen

gekehrt und in einen runden hölzernen Behalter gethan , den man

im Wald begriibt, oliue sich weiter viel darum zu kümmern. Nur
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der Platz wird rein gehalten// (Hagen -, 517, 518). Aan het Toba-

meer, zegt hij verder, komt het verbranden van lijken niet voor.

Alleen radja's (Hagen spreekt inzonderheid van Tinging aan het

Toba-meer), die uit andere marga's stammen, zouden hunne

dooden verbranden, en de asch in een aarden vat op een heuvel

bijzetten (Hagen 2, 520). — Deze berichten omtrent de Karo-bataks

zijn bevestigd door de latere onderzoekingen van Joustra en Neu-

mann (Joustra*, 19; Neumann ^, 28).

Ouder de Karo-bataks heeft men eene marga, Sëmbiring of Sim-

biring genaamd , welker bewoners zich in sommige opzichten onder-

scheiden van de Bataks der andere marga's, ook in het bezorgen

hunner dooden. Volgens de mededeelingen van de Haan, door dr.

Hagen aangehaald (Hagen 2, 522—523), verbranden deze Bataks

de lijken hunner overledenen, en laten vervolgens op het pakualu-

feest de asch in kruiken of potten op miniatuur-prauwen de rivier

afdrijven. Van ditzelfde gebruik vertelt Joustra (Joustra-); hij zegt

er echter niet uitdrukkelijk bij , dat de lijken verbrand worden

,

maar uit de mededeeling, dat beenderen in //kookpotten// worden

vervoerd , mogen wij opmaken , dat hier de asch en de restes der

beenderen na de lijkverbranding zijn bedoeld. De overledenen worden

in poppetjes voorgesteld en innig beweend. Op de verklaring van

dit gebruik komen wij beneden terug.

Ten slotte noemen wij de Baliërs. Bij hen staat de lijkverbranding

in onmiddellijk verband met de zielsverhuizing. Door de verbranding

wordt de ziel in staat gesteld naar den hemel te gaan, en vandaar

weer neer te dalen , ten einde in een ander lichaam te verschijnen.

Had de verbranding niet plaats, dan zou de ziel van den overledene

worden opgenomen in het corps van zelfstandig voortlevende geesten,

de p i t a r a. De lijken van ter dood veroordeelden , van hen die aan

de pokken en van hen die in het kraambed zijn gestorven (voordat

het kind ter wereld kwam) worden niet verbrand. Het tijdstip,

waarop de verbranding van het lijk plaats heeft, is onbepaald.

Bij Brahmanen en aanzienlijken heeft de verbranding dikwijls plaats

7 of 40 dagen na den dood , terwijl het volk soms jaren achtereen

moet sparen, voordat het het noodige geld bij elkaar heeft, om de

kosten der verbranding te betalen. In afwachting van dit feit worden

de lijken meestal begraven. Die van vorsten en aanzienlijken worden

echter met het oog op een spoedige verbranding niet in den grond

begraven, zij worden gebalsemd en met tal van katoenen stofl'en

omwonden in een lijkeuhuis geplaatst op het erf der woning. Heeft
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men de verbrancÜDg vele jareu moeten uitstellen, clan is soms van

het lijk niet veel meer overgebleven , maar het is reeds voldoende

,

wanneer een enkel been van den overledene wordt verbrand , of een

handvol aarde van het graf; ja wanneer men de plek, waar het

lijk begraven is, is vergeten, is het voldoende, wanneer een popje

wordt gemaakt, en dit in de plaats van het lijk wordt verbrand.

De verbranding gaat gepaard met een groot algemeen feest,

waarop een ieder, die niet naar Balische begrippen onrein is, raag

komen. Dit feest bestaat uit twee gedeelten : uit het opgraven en

reinigen van het lijk, en uit de verbranding. Bij het eerste gedeelte

behoeven wij niet lang stil te staan. Tal van bijzonderheden daar-

omtrent kan men vinden in de beneden aangehaalde bronnen. Voor

de verbranding zelve is een wadah noodig , een piramidevormig

toestel van hout en bamboe met drie tot elf verdiepingen of daken

,

al naar gelang van de kaste, waartoe de overledene heeft behoord.

Deze toren is omhangen met wit of bedrukt katoen, of met garen

omwonden, mede naar gelang van den stam des doodeu. Het lijk

of de overblijfselen er van wordt in een der afdeelingen van de

wadah geplaatst, waarna het toestel door tal van lieden wordt op-

genomen, en naar de begraafplaats gebracht. Dit geschiedt in optocht.

Op de begraafplaats aangekomen, begiet een priester de overblijfselen

met gewijd water, waarna onder de pyramide een groot vuur wordt

aangelegd , dat weldra het lijk en de stelling verteert. De asch

wordt verzameld en naar zee gebracht, waar zij wordt weggeworpen.

Aldus is in het kort de gang van de lijkverbranding; in bijzon-

derheden verschilt zij aanmerkelijk, naar gelang het een aanzienlijke

of een uit het volk geldt. Bij het volk worden meestal vele lijken

tegelijk verbrand, waardoor de kosten aanmerkelijk verminderd

worden (Van Eek, 183 e.v.; Friederich, 3 e.v.; Jacobs ' , 48 e.v., 324 e. v.).

Wij hebbeu dus gezien, dat in vier streken van Indië het ver-

branden van lijken voorkomt. In verband met het geloof, dat de

vleeschdeelen moeten zijn vergaan , voordat de ziel naar de zielen-

stad kan gaan, zou dit gebruik goed te verklaren zijn, ware het

niet, dat slechts in enkele gevallen het verbranden geschiedde

dadelijk na het overlijden. Meestal worden de beenderen alleen

verbrand , ongetwijfeld met het doel om de ziel geheel los te maken

van het lichaam. De gedachte getuigt reeds van een hooger standpunt

dan de Indonesiërs in het algemeen tegenover de persoonlijk voort-

levende ziel innemen , die men zich toch altijd zouder eenig deel

van het lichaam niet denken kan. Daarbij moet het ons opvallen,
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dat dit gebruik zich tot streken bepaalt min of meer iu de nabijheid

der kust, terwijl in het binnenland (zooals, wat de Dajaks betreft,

de door Dr. Nieuwenhuis bereisde stammen, en aangaande de

Bataks, die om het Toba-meer) niets van dit gebruik wordt gevonden.

Van de heiligende kracht van het vuur, zooals de Hindoes die

kennen, weet de Indonesiër niets. Vuur is de totale vernietiger;

wat door vuur is verteerd, is absoluut vernietigd. Vandaar, dat

een offerande nergens in den Archipel verbrand wordt , ook niet bij

die volkeu , waar men de lijkverbranding aantreft (behalve soms eenige

voorwerpen, die te zamen met het lijk worden verbrand). Hiervoor

is de voorstelling van de ziel bij de Indouesiërs nog te stoffelijk.

Een en ander doet ons vermoeden , dat de lijkverbranding een van

de Hindoes overgenomen gebruik is. Inderdaad blijkt ook, dat de

lijkverbranding alleen plaats heeft in die streken , waar de Hindoes

invloed hebben gehad. '

Dat de Hindoes op Zuid-Celebes (Goa) invloed hebben gehad

,

blijkt uit velerlei dingen , waaronder de vereering van linggam en

yoni, en de voortdurende aanraking met de Javaansch-Hindoesche

hoven, ofschoon die tijd van invloed niet lang genoeg heeft geduurd

om de meuschen te brengen tot het bouwen van tempels, waarvan

de overblijfselen nog op Java worden gevonden. Later is die

invloed der Hindoes verdrongen door het Mohammedanisme, zooals

ook op Java gedeeltelijk het geval is geweest. — De geschiedenis

van het Bandjareesche regeeringshuis wijst aan, dat in het stroom-

gebied van de Barito vele immigranten van Java zich hebben neer-

gezet, en het. vorstenhuis zoekt zijne afstamming van hetModjopahitsche

koningsgeslacht af te leiden. Ook in de namen van goden vinden wij

den invloed der Hindoes terug. Voor de Land-dajaks van Serawak

wijzen wij alleen op het getuigenis van Radja Brooke : //Even the

Sarawak Malajs of the present generation can recollect the time when it

was usually said iu conversation in revereuce to distant bygone

dates //In the days of the Hindoos// , which expression has become

extinct, as the Mahoraedans of late years have been in the habit

' Aangaande de Baliërs is het overbodig deu Hindoe-invloed aan te toonen.

Dat eertijds de lijken op Maleisch-Polynesische wijze werden bezorgd, blijkt

nog daaruit, dat het gros der Bali aga, de eigenlijke Baliers, niets met de

lijkverbranding op hebben. „Zij vinden het vrij wat beter hnnne dooden

bniten de dessa in eenen boom of op den grond te expoueeren , en dan ge-

duldig af te wachten, of deze al dan niet door de goden zijn waardig gekeurd

om in den hemel te worden opgenomen. Ligt het lijk den volgenden dag

nog óp dezelfde plaats, dan is dit een slecht teeken" (van Eek, 188).

22
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of going hadji to Mecca aud are uow able to use the dates of the

dates of the Hegira'/ (Liug Roth II, 279, 280). Er worden nog steeds

aau den mond van de Serawak-rivier gouden en aarden voorwerpen

gevonden, die zonder twijfel wijzen op Hindoesche kunstvaardigheid

(o. c. p. 280).

En nu de Karo-bataks. Wij brengen daartoe eerst in herinnering

het bovenmedegedeelde van de Bataks der marga Simbiring. Bij

hen doet de omstandigheid , dat de datoes of Bataksche goeroes

begraven worden, evenals de Bataks uit andere marga's, dadelijk

vermoeden, dat het verbranden en laten afdrijven der lijkresten

geen oud-Bataksch gebruik is. Bij de vertegenwoordigers van den

ouden godsdienst blijven de oude gebruiken bewaard. Zoo worden

de bissoe's of Boegiueesche priesteressen , ofschoon in naam ook

Mohammedaan, steeds naar den heidenschen adat begraven. Allen,

die met de Bataks in aanraking kwamen , is het vreemde van deze

begrafeuisgebruiken opgevallen, en dit vreemde werd niet gezocht

in het verbranden, maar in het doen afdrijven der beenderen. De

Bataks zelven verklaren dit gebruik met een verhaal, waarin wordt mede-

gedeeld, dat de Sultan van Atjeh dit gebruik als straf oplegde aan

de marga Simbiring, nadat een hunner voorouders den Sultan had

bestolen of bedrogen. Joustra heeft echter aangetoond, dat de Bataks

van de marga Simbiring afkomstig zijn van immigranten uit Voor-

Indië, waarvoor voldoende bewijzen te vinden zijn in plaatsnamen

en in overleveringen. Deze onderstelling heeft nog meer zekerheid

gekregen, nadat Prof. Kern van verschillende namen uit bedoelde

marga heeft aangetoond, dat zij van Dravidischeu oorsprong zijn

(Kern '). De immigranten uit Voor-Indië hebben dus hunne gewoonte

om de lijken te verbranden naar de Bataklandeu overgebracht, waar

zij hier en daar bij de andere marga's is overgenomen. De afstam-

melingen dier immigranten hebben toen daarbij nog ingesteld

om de asch en de beenderen hunner overledenen te doen afdrijven,

opdat ze terug zouden kunnen gaan naar hun stamland in Voor-

Indië, waar hunne zielen rust kunnen vinden in de zielenstad.

Behalve het bovenstaande zijn er nog velerlei aanwijzingen, die

doen vermoeden , dat de Hindoes tot in het bovenland van Assahan

en in het Si Baloengoeusche zijn geweest, zoowel in kleine ver-

schillen der zeden tusschen deze Bataks en de Tobaneezen , als in

den regeeringsvorm der kleine vorsten van Si Baloengoen, alsook

in enkele namen, zooals Tauah Djawa. De zendelingen, die deze

aangelegenheden bestudeerd hebben, meenen, dat de Hindoe's uit
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de Padang-lawas naar het Noorden zijn getrokken tot in pas ge-

noemd bovenland van Assahan. De Tobaueezeu hebben zij links

van zich laten liggen, hoogstwaarschijulijk afgeschrikt door hunne

alom beruchte ruwheid en hun kannibalisme.

Geleiden van de ziel naar het zielenland.

Boven hebben wij nagegaan , hoe de Indonesiër zich voorstelt

,

dat de ziel aan het lichaam verbonden blijft, zoo lang dit nog in

in zijn geheel bestaat, en dat zij eerst naar het zielenland kan

gaan, wanneer de vleeschdeelen er van zijn vergaan. Dit geloof ligt

geheel in de rede van den Indonesiër. En het is mede zeer ver-

klaarbaar, dat hij de vertrekkende ziel allerlei medegeeft naar het

zielenland. Maar dit alles is nog niet genoeg, zij moeten worden

weggebracht. Toen men ging gelooveu , dat er personen waren , die

naar eigen willekeur hun zielestof naar den hemel konden doen

opstijgen om hulp te vragen aan de goden , lag het in den aard

der zaak, dat diezelfde personen ook geroepen waren om de zielen

der afgestorvenen naar hun zieleustad te geleiden. En zoodra priesters

en priesteressen iets in handen krijgen , worden de doodeufeesten

opgedreven tot ze een zeer groote hoogte bereikt hebben. Hiervan

zien wij in Midden-Celebes voorbeelden , waarbij sommige stammen

hun doodenfeest veel eenvoudiger vieren dan andere, terwijl uit alles

duidelijk blijkt, dat wij hierbij alleen te doen hebben met een

opdrijven van priesters en priesteressen.

Zelfs bij laagstaande volken als de Papoea s vindt men reeds veel

werk gemaakt van deze doodenfeesten. Te Ehoon vergadert men

maanden van te voren het noodige voor zulk een feest bijeen. Is

alles gereed, dan wordt 's nachts gezongen en gedanst, maar zonder

op de trom te slaan (waarschijnlijk omdat dan de zielen zouden

komen, terwijl toch het feest nog niet gereed is). //Voorts wordt

op groote stellingen een menigte voedsel neergelegd. Een prauw vaart

op den bestemden morgen langs de huizen, en deelt aan ieder huis

zeker aantal sagobrooden uit. Des namiddags worden de graven

geopend, en uit elk dezer wordt een voorarrabeen gehaald, gewasschen

en tot 's avonds verborgen gehouden ; daarna worde^i de beenderen

in plechtigen optocht afgehaald , in nieuw katoen gewikkeld , en

rondom de dansers gedragen , terwijl elke beenderendrager door twee

fakkeldragers begeleid wordt (op deze wijze worden dus de zielen

door middel van hun voorarrabeen in den kring der menschen

gevoerd), 's Morgens vroeg wordt een soort hutje iü zee op een
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uitstekende rotspunt gezet; in een houten doos met deksel worden

nu genoemde voorarmbeeuderen gelegd en in dat hutje geplaatst;

de overige beenderen worden verzameld , eu vinden hun rustplaats

in ondiepe rotsholten. Nadat dit geschied is, verzamelen zich allen

in feesttooi in de nabijheid van het knekelhuisje , en nadat men

eerst een geruimen tijd twee aan twee achter elkaar heeft geloopen,

vangt de dans aan, die eigenlijk niets anders is dan een korte draf

,

voortgezet tot aan het laatste huis in de karapong// (Van Hasselt i, 255).

Het is zeer wel mogelijk, dat die laatste dans het wegleiden of

liever wegjagen der zielen is, waarbij dus geen priester of priesteres

schijnt te worden gebruikt. Twee dagen hierna wordt nog een nacht

gezongen en gedanst onder het slaan op de trommel , ^/hetwelk dient

om de //schaduwen// aan te zeggen, dat hun de verschuldigde eer

bewezen is, eu hun te verzoeken geen nadeel aan de nog levenden te

doen// (Van Hasselt ^, 256).

Ook in andere gedeelten van Nieuw-Guinea, zooals Windessi, schijnen

de doodenfeesteu op het bovenstaande neer te komen. De rouw over

de dooden is dan geheel opgeheven. Na dit feest wordt dan de

korwar , een beeld van den overledene
,
gemaakt , dat door de nabe-

staanden wordt bewaard (v. d. Roest, 162).

Bij de Galelareezen op Halmahera wordt veel werk gemaakt van

de doodenfeesteu, en men is hieraan zoozeer gehecht, dat, volgens

zendeling Van Baarda, de gehechtheid aan deze feesten de menschen

terughoudt van het Christendom. De feesten worden iugeleid door

een rondedans van de aangehuwde vrouwelijke familieleden van den

overledene, vóór het huis, waar het offerfeest gegeven wordt.

Eenige dezer vrouwen gaan op den voornaamsten dag van het

feest bij de dorpsgenooten rond om levensmiddelen op te halen

;

sommige vrouwen zijn daarbij als mannen verkleed. Van Baarda ziet

hierin een overblijfsel uit den ouden tijd, toen men op rooftochten

uitging om zich de benoodigdheden voor een doodenfeest te ver-

zamelen. Het is echter zeer onwaarschijnlijk, dat zulk eene gewoonte

ooit bestaan zou hebben, terwijl wij overal in den Archipel het

gebruik vinden , dat het geheele dorp aan een feest bijdraagt.

Pasgenoemde vrouwen weer zijn het, die op den feestdag zelf een

dans uitvoeren ter eere van den overledene. Het slot van het feest

bestaat daarin, dat 's morgens vroeg vrouwen en meisjes viermaal

om het familiehuis en viermaal om het graf van den overledene

trekken , voorafgegaan door vier kinderen , die de dorpswaardigheden

dragen (zie Van Baarda ' , i. v. djadana, blz. 102, lam o, 228,
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legu, 231, tomaké, 251). Uit is iu hoofdzaak de wijze, waarop

aau de ziel van den overledene feestelijk uitgeleide wordt gedaan.

Wij moeten hierbij echter nog op eene bepaalde handeling de

aandacht vestigen , welke zeker iu verband staat met de later te

bespreken vergeldingsleer : Op het pas beschreven doodenfeest heeft

n.1. een gebruik plaats alleen voor overleden mannen en jongens.

"Door deze ceremonie bedoelt men inzonderheid den overledene eer

te bewijzen in zijne kwaliteit van krijgsman en doet hem daarbij

die eer persoonlijk aan , daar het wordt voorgesteld , alsof de over-

ledene tijdelijk zelf optreedt in eene vrouw — zuster of dochter—
die hem bij deze gelegenheid moet represeuteereu'/. Het haar van

de zuster of dochter, die moet optreden , wordt in tweeën gescheiden

als om te kennen te geven, dat zij twee personen vertegenwoordigt

:

den doode en zichzelf. Zij doet dan manskleederen aau , terwijl voor-

hoofd, jukbeendereu, neustop, schouders, hals- en maagkuil , elle-

boog-, pols-, knie- en enkelgewrichten met roet van een gebrande

areca-noot zwart worden aangestipt. Van Baarda zegt, dat dit ver-

goten bloed voorstelt, maar wij zouden hier liever denken aan eene

identificeeriug met den overledene door de representant //als een

ziel'/ = zwart te maken. Ze wordt nu gevoed en toegerust met ver-

sierde wapenen en een pluim. //De uitgedoste vrouw leidt men

tweemalen rondom de woniug ; iu tegenovergestelde richting trekken

vrouwen haar dansende en juichende tegen om den overledene in

haar te eereu , en leggen ten slotte als eerbewijs een fraaie mat of

sierlijk beschreven ga do neder//. Daarna wordt zij uitgekleed, en

de scheiding wordt uit het haar gekamd, maar zij blijlt tot het

einde van het feest de heldiu (Van Baarda i, 261—263).

Bij de Tobeloreezen op hetzelfde eiland gaat het doodenfeest

eenigszins auders toe. Waar de Galelareezen voor iederen afgestorvene

afzonderlijk de plechtigheid van het geleiden naar het zielenlaud

bewerkstelligen , wordt dit feest bij de Tobeloreezen eenmaal in

de 4 of 5 jaar gevierd voor alle in dien termijn gestorven menschen

tegelijk. Wanneer dit feest niet plaats heeft, blijft de ziel //zwaar//,

en de nagelaten betrekkingen worden ook //zwaar// (--= ziek). De
beendereji worden bij die gelegenheid in katoen gewikkeld , en iu

de kist in den tempel geplaatst. Om de kist wikkelt men mooie

matten en kains en wat men nog meer van waarde heeft. Allerlei

doodenzangen worden bij de beenderen aangeheven, waarin zin-

spelingen worden gemaakt op den dood en op het leven hiernamaals
;

bij bepaalde passages heffen oude vrouwen, die er bij zitten, een
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luid geween aan. Volgens den priester komen de zielen in het land

der djini en widadari (geesten) en van Djooe Lahatala (God).

De ziel wordt daar belaagd door booze geesten (tokata), die haar

grijpen, maar de priesters outweldigeu haar weer raet behulp vau

hunne beschermgeesten (djini). De zielen worden dan bij heu

opgenomen. Die zielen echter, die door hun nabestaanden niet

worden verzorgd, vergezellen de tokata (booze geesten) en worden

ten laatste als deze. Na afloop van het feest worden de doodkisten

in den omtrek van den tempel op stellingen geplaatst. Men kijkt

er niet meer naar om, en wanneer een en ander in puin valt,

worden de beenderen weggeworpen in kokos-aanplantingen of op

een eilandje, dat daartoe gewoonlijk wordt gebezigd; anderen be-

graven de beenderen.

Ook bij de Soemhaneezen is ons het doodenfeest bekend. //Waar-

schijnlijk zijn de ma rap u's de zielen der afgestorvenen, die rond-

zwerven en beteekent marapu //vastgebonden//, namelijk aan de

aarde, wat voor een geest eene vrij passende benaming is. De

Soemhaneezen kennen ook een zielenfeest, het parapu meti, //vast-

binden vau den doode//. Zoolang dit nog niet is gevierd, stelt

de Soembanees zich voor, dat de zielen der begravenen rondzwerven,

en aan de mejischen op de aarde kwaad trachten te doen ; na het

feest schijnen zij tot rust te komen. Daar zulk een zielenfeest

dikwijls eerst jaren na de begrafenis plaats heeft, aangezien men

om de groote er aan verbonden kosten meestal een grooteu afdoener

viert, laat het zich begrijpen, dat de Soemhaneezen het van die

rondzwervende zielen hard te verantwoorden hebbeu '/ (de Roo van

Alderwerelt, 590; verg. ook Roos, 55).

//Wat de Savoeneezen betreft// , zegt Prof. Wilken in zijn Animisme

(I, 53), //men herinnert zich, dat de afgestorvenen hier beschouwd

worden naar Soemba te verhuizen. De overtocht daarheen kan echter

eerst geschieden met het doodenfeest, dat korter of langer tijd na

het overlijden, naar gelang men met de noodige aanstalten gereed

is kunnen komen
,

gevierd wordt. Tot zoolang blijft de ziel aan

het strand van Savoe verwijlen. Het vervoeren geschiedt door den

geest Amma piga laga , die hier dus de rol vervult van Tempon

Telon bij de Oio Ngadjoe's// (Donselaar, 309, 314).

Omtrent de Moluksche eilanden hebben wij berichten van de

Loeang-Sermata-groep en vau Bahar. Op eerstgenoemde eilanden

informeert men twee maanden na den dood bij den toovenaar, of

het goed is, dat men een en ander bij elkaar zoekt voor het dooden-
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feest. Wanneer de teekenen djui nog niet goed zijn, wacht men

weer eenige maanden. Een kleine prauw met zeilen en riemen wordt

vervaardigd, en lijnwaad en borden worden in het vaartuig gelegd.

Een en ander wordt op eene stelling geplaatst en toegedekt. Wanneer

allerlei eetwaren zijn gereedgemaakt, gaat een oude van dagen

vóór de stelling staan en roept de zielen. Wordt er ondersteld, dat

de ziel of de zielen van de afgestorvenen gekomen zijn , dan be-

graaft meu de prauw met de helft van een geit er bij naast het

graf. Drie dagen hierna heeft een groote maaltijd plaats. De bedoeling

is duidelijk: de ziel wordt toegerust met een vaartuig en met

goederen, om daarmede naar het zielenland te gaan (Riedel ', 329).

Op het eiland Babar worden de schedels opgegraven en schoon-

gemaakt, waarna meu ze op een rij plaatst en voedsel voor hen

neerzet. Na afloop van dezen maaltijd worden de schedels door

vrouwen naar een grot gebracht, die vandaar een boomtak mee-

brengen. Ieder der negorij -genooten plukt van dien tak een blad af.

Volgens Dr. Riedel zou men dit doen om zich de hulp van de

ziel te verzekeren ; het zal echter wel eene symbolische handeling

zijn, waarmee men te kennen wil geven met de ziel van den afge-

storvene te hebben afgedaan (Riedel ', 361, 363).

Bij het doodenfeest der Toradjas gaat het zeer verkwistend toe.

Zulke feesten kunnen dan ook alleen gevierd worden , wanneer de

rijstoogst goed is gelukt, en dan gaat toch een groot deel van

dien oogst met het feest verloren. Bij de Westelijk wonende Bare'e-

stammen heet het doodenfeest tengke en duurt vijf dagen; bij

de overige stammen heet het mompemate. Dit laatste duurt

slechts 3 dagen en is veel eenvoudiger dan het tengke. In hoofd-

zaak komen beide op hetzelfde neer. De voornaamste trekken van

het feest deelen wij hier mede : Wanneer het feest in het geesten-

huis zal worden gevierd, zooals steeds het geval is bij het tengke,

worden in den nacht van den eersten dag de zielen opgeroepen. Dit

oproepen geschiedt met een bepaalden roff'elslag op twee trommen

,

terwijl in het midden van de opeengepakte menigte een pad wordt

vrijgelaten, waarlangs de zielen kunnen binnengaan. Dit werk ge-

schiedt in den nacht. Den volgeuden dag loopen de daartoe aan-

gewezenen om het hardst naar de graven, waar men de doodsbeenderen

bijeenverzamelt, echter niet, dan nadat een paar mannen een

spiegelgevecht hebben gehouden om de graven, men zegt om de

geesten af te weren, die de dooden belagen. Trouwens ieder van deze

vrouwelijke zoowel als mannelijke beenderenopgravers heeft een
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riet en een bos Dracaeua-bladeren in de hand, die schild en zwaard

moeten voorstellen. Zijn de beenderen bijeengebracht, dan worden

zij in een stuk geklopte boomschors gewikkeld , waarna deze pakken

met beenderen gebracht worden naar de 1 o b o (bij het t e n g k e), of

naar eene daarvoor bestemde hut (bij het mompemate), alwaar

zij door eenige priesteressen in ontvangst worden genomen. In het

geestenhuis wordt dan eene toestel in den vorm van een huisje

opgericht, waarop de pakken met beenderen worden geplaatst. Bij

het einde van het feest wordt dit huis stuk gehakt, waarna men

onderstelt, dat het tot woning zal strekken aan de zielen in het

zielenland. Gedurende de feestdagen nu is het het werk der

priesteressen om met het opdreunen hunner litanieën de zielen te

geleiden naar het zielenland , en daar dit geleiden der zielen ook

plastisch moet worden voorgesteld , worden op geregelde tijden de

pakken met beenderen rondgedragen , om daarmede als het

ware eene voorstelling te geven van den tocht der zielen. Al dit

werk geschiedt overdag, maar 's avonds scharen de gasten zich tot

een reidans, waarin zij hun verlangen naar de overledenen te kennen

geven , en waarin zij ten slotte ook afscheid nemen van die zielen.

Hoe zij worden uitgerust voor hun verblijf in het hiernamaals,

hebben wij reeds besproken, toen wij een en ander mededeelden

over de offers aan de dooden gebracht.

Bij de Daj'ah {Oio Ngadjoe) heet het doodenfeest tiwah, dat

gewoonlijk twee jaar na den dood voor den overledene wordt ge-

vierd , soms na slechts eenige maanden ; soms ook eerst na 8 of

10 jaar, want de toebereidselen voor dit feest nemen veel tijd in

beslag. Een groot open huis (bal ai) wordt voor dit feest opgericht,

godenbeelden worden gesneden, en buft'els worden opgevangen.

Drie dagen vóór het feest wordt het lijk met de kist in de balai

gebracht , en versierd. Alle schatten , welke men aan den doode

wil opdragen, worden om de kist heen gelegd, en men waakt er

nacht en dag bij, terwijl zouder ophouden muziek wordt gemaakt.

De eerste van deze feestdagen is de dag der vrouwen; eerst koken

zij rijst met kokos voor degenen, die den volgenden dag de

doodsbeeuderen zullen opgraven , waarna zij een eigen feest vieren.

Tegen den avond heeft het magah liau plaats, het geleiden der

zielen van de afgestorvenen naar het zielenland. Met dit werk is

een priester (basir) den ganschen nacht bezig. Hij roept daartoe

den Dajakschen Charon, Tempon telon genaamd, naar beneden,

met de noodige Sangiangs (geesten , die tusscheu hemel en aarde
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in wonen), die met hunne schepen komen om de zielen naar het

zieleuland te brengen. De beide volgende dagen van het feest

worden gebruikt om de beenderen der afgestorvenen op te graven

en naar den san dong, het familiegraf, te brengen. Deze sandong

is dikwijls uren ver verwijderd van de plaats , waar het feest wordt

gegeven ; in eenige fraai versierde vaartuigen worden dan die been-

deren naar hunne bestemming gebracht. Wanneer dit is geschied en

de beenderen zijn in de sandong opgeborgen
,
liouden priesteressen

(b 1 i a n) een dans om dit familiegraf heen , en vragen daarbij aan

de zielen van hen , wier beenderen reeds in dien sandong rusten om

de pas aangekomen zielen bij zich op te nemen. Terwijl men in

alle stilte met treurmuziek naar deze laatste rustplaats is geroeid,

keert men met vroolijke muziek, met gejuich en gedans en duchtig

drinkend naar huis terug. — Den volgeuden dag is er weer een feest

voor de vrouwen , voor wie een paar buffels en eenige varkeus

worden geslacht. Aan den avond van dezen dag en gedurende den

ganschen nacht leidt een priester met de hulp van eenige priesteressen

de ziel van de beenderen , van het haar enz. , verder de zielen van

alle bij het feest geslachte buft'els en varkens, en van alle tentoon-

gestelde kostbaarheden naar het zielenland. Hierna komt de Andau
laboh, de voornaamste dag van het feest, waarbij soms 1000 mannen

aan den maaltijd zitten. Eene menigte buffels en varkens wordt

geslacht, den ganschen dag wordt palmwijn gedronken, de trommels

hebben geen rust, en er wordt veel ontucht bedreven met de prieste-

ressen. Eindelijk komt de laatste dag, musah takolok, het eten

van de hoofden, genaamd; op dezen dag plant men groote houten

beelden , en aan den avond wordt met een dans om een grooteu

hoop rijst het feest besloten. Dit is in het kort den gang van het

doodenfeest (Hardeland ^, i. v. tiwah, 608; Perelaer ', 12). Met dit

tiwah komt een einde aan alle rouwgebruiken , en mag eene weduwe

weder hertrouwen; dan heeft men geheel afgedaan met den overledene.

Door de onderzoekiugen van den heer F. E. Braches te Bandjer-

masin, die mij het resultaat van zijn onderzoek heeft medegedeeld,

kunnen wij , wat betreft de Oio Ngadjoe , vaststellen , hoe het verhaal

,

dat door de priesters als litanie wordt opgedreund , is ontstaan.

De Oio Ngadjoe namelijk moeten afkomstig zijn van Mambaroeh

,

eene streek tusschen de Boven-Kahajan en de Mëlawi ; langs de

Kahajan moeten zij toen naar het benedenland zijn komen afzakken.

In den ouden tijd , kort na de verhuizing , heeft men hoogstwaar-

schijnlijk de lijken werkelijk naar het stamland teruggebracht. Wij
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hebben boven reeds gezien , hoezeer de uatuurmensch aan zijn stam-

land gehecht is. Toen nu langzamerhand de herinnering aan het

stamland verflauwde , en het terugbrengen ook te bezwarend werd

,

deed men den tocht alleen in de verbeelding, en de zielegeleider

noemde alleen de plekken op, waarlangs men met het lijk ging.

Zoo wordt in de litanie gesproken van eene afdeeling op weg naar

het zielenland , die geheel van goud is. Dit is een stuk land , dat

men voorbij voer, als men in den ouden tijd het lijk werkelijk naar

het stamland ging brengen ; het is gelegen tusscheu twee bochten

van de rivier (éénrantau), hetwelk den naam draagt van Sating
malenak bulau, //de satingbloem glinsterende als goud//. Verder

naar boven komt men in eene streek , waar van vroeger tijd af goud

gewasschen werd. Deze plek nu wordt in den priesterzaug aangeduid

met baras bulau busong hitan, //het zand bestaat uit goud

en de banken uit edelgesteenten//. Wanneer men verder de Kahajan

op- en de Koeron invaart, gebruikt men niet meer de groote

prauwen van benedenstrooms, maar kleinere vaartuigen , die in den

zang banama rohong (banama = schip, en rohong = djukong

= prauw) heeten. Dit rohong nu is identisch met r a u n g , de

gewone benaming voor //lijkkist//. De doodkist is dus het vaartuig.

Verder moet het lijk over land gedragen worden, en de baar,

waarop dit gedaan wordt, heet dan overdrachtelijk balai djaja

tin gang, //het huisje, dat aan den vorst tingang (neushoorn-

vogel) toebehoort//. Vervolgens gaat de tocht de rivier Taraoe en

verder de Kapoeas af. Hier staat het lijkenhuisje, de sandong,
die in den zang heet : het huis , waarin geen huis- of boomhagedis

binnenkomt. Om het lijkenhuisje heen wordt eene omheining gemaakt

bestaande uit paaltjes, waaraan lapjes katoen; deze worden in den

zang voorgesteld als //katoenen bladeren aan ivoren stangen// (garing

mendawen benang). In den zang is ook sprake van een waterval,

waardoor Tempon Telon , de Dajaksche Charon, de zielen voert.

Dit zijn hoogstwaarschijnlijk de watervallen in de Kapoeas boven

Roedjak, waar boomen en roeispanen dikwijls stuk gaan door het

geweld van het water.

Bij de Maanjan-Bajaks , die ten Noord-Oosten van de Oio Ngadjoe

wonen, vinden wij hetzelfde geloof. //Man hat namlich die Vorstel-

lung, dass eine Seele nicht allein den Weg in diese Seelenstadt

finden kann, sondern sie muss bei Gelegenheit des bia, Totenopfer,

voii dem wadian matai, dem Zauberer dorthin geleitet werden//

(Sundermaun ', 471). De priesteres of wadian vertelt, dat zij op
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hareu tocht met de ziel uaar het zielenland wel eens andere zielen

tegenkomt, die aan het jagen zijn op een varken, dat zij niet

kunnen krijgen. De pas aangekomen ziel echter steekt het wild

dood , en wanneer dan de oudere zielen aan de uieuwaangekoraene

den buit betwisten, zegt de priesteres: "weest niet boos, want dit is

het varken, dat bij gelegenheid van het doodenfeest voor dezen

overledene geslacht is.//

Op het groote doodenfeest bij de Uajaks van Serawak maakt men

een scheepje van een bamboe, waarin wat rijst is gekookt. In den

zang van de priesteres wordt dit vaartuigje uaar den Hades gebracht

om de zielen te halen. Voor hen vlechten de vrouwen voorwerpen

uit bladeren; voor een man een geweer en dergelijke voorwerpen;

voor eene vrouw eene vischmand enz. Een en ander wordt op de

graven gehangen. Het heet, dat de zielen uit den Hades worden

gehaald door den geest der winden. Daarna heeft verdeeling van

eigendom plaats , waarbij echter de dooden aan het kortste eind

trekken. Eeuige ouden van dagen drinken dan zoogenaamd met de

gasten uit het zielenland palmwijn. Hierna worden zij in een zang

weer naar het zielenland teruggebracht, vanwaar zij niet meer

terugkeeren (Ling Eoth I, 208—210).

Van de Bataks hebben wij boven reeds verscheidene malen gele-

genheid gehad op te merken, dat zij bij gelegenheid van een groot

doodenfeest meenen, dat de zielen naar het zielenland gaan. Dit

aangaande vinden wij van de Toba-hataks vermeld, dat de beenderen

van groote mannen, die naam hebben gemaakt, na jaren weer

worden opgegraven. Bij die gelegenheid wordt een groot feest ge-

vierd, waarbij 15 buffels en 100 varkens worden geslacht. Door

dit feest, of bij gelegenheid er van, wordt die voorvader een hooger

wezen. De beenderen worden dan op eene andere plaats weer bijgezet

(Warneck ', 76—77). Wat de Karo-bataks aangaat weten wij, dat

het verbranden der lijken gepaard ging met een kostbaar offerfeest

;

daarbij wordt ons echter niets bijzonders medegedeeld omtrent het

geleiden der zielen naar het zielenland (Hagen -, 517 en 518).

Boven hebben wij reeds met een enkel woord gesproken van de

Simbiring-bataks, die hunne dooden op het doodenfeest uitgeleide

doen bij hun terugkeer naar het land hunner afkomst. Wij gaan

hierop thans niet verder in (zie Joustra 2).

Zien wij nu, hoe het bij de Balineezen in dit opzicht gesteld is.

Het doodenfeest hebben wij boven in korte trekken reeds beschreven.

Het doel van de verbranding is om de ziel van het lichaam los te
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maken, in den hemel van Indra, en vandaar in den hemel der

hemelen te brengen. //Zelfs der reinste ziel , zegt de heer van Eek

,

kleeft nog iets van het kwade aan, waarvan het vuur haar moet

reinigen. Pandita's gaan na deze ontzondiging regelrecht naar de

swarggan. De anderen kunnen daar eerst komen na zevenmaal ge-

boren . d. i. mensch geworden te zijn. Alleen kinderen , die nog niet

van tanden gewisseld hebben en dus nog geheel voor rekening van

hun beschermengelen staan , hebben deze louteringskuur niet noodig//.

Ook hierbij leidt de priester de werkzaamheden , en prevelt zijne

gebeden. Na de wassching van het lijk heeft zelfs een plechtigheid

plaats, waarbij, naar het heet, de doode, in de gedaante van een

uit blad geknipt poppetje, zijne opwachting komt maken, bij den

priester als vertegenwoordiger der goden zijne hulde komt brengen,

en tevens vergiffenis komt vragen voor alle zonden gedurende het

leven begaan. Na deze plechtigheid zal de godheid de ziel in genade

aannemen. — Bij de verbranding wordt het lijk een paar kiekens

medegegeven, die volgens het geloof, de ziel moeten overbrengen.

Ook neemt men offermanden mede, waarvan de inhoud bestemd is

voor de varkens , koeien , honden en andere dieren , die de ziel in

het rijk der schimmen aanhoudend lastig vallen en haar niet los-

laten, vóór zij elk van hen iets van hun gading heeft toegeworpen.

Een poos na de verbranding heeft dan weer een groot offerfeest plaats,

waarbij de laatste tol aan Jama wordt betaald en deze nu genood-

zaakt is , de hem overgegeven ziel los te laten ; deze kan dan zoo

spoedig, als zij verkiest, in een nieuw lichaam op aarde verschijnen

(Van Eek, 183 e. v. ; Friederich, 3 e. v. ; Jacobs \ 48 e. v. , 224).

Ten slotte nog Madagascar. //The Malagasy of Central Madagascar

had been in the habit for ages of opening the tombs of their

aucestors at stated periods, removing the rotten la m ba (zijden lijk-

kleeden) and rolling the bones in new lam ba. To purchase the

new lam ba a levy was made on the descendants and clansmen

of the deceased. Even the slaves of the various families were expected

to coutribute to Ny mamadika ny maty , i. e. //the turning of the

dead// , which were often occasions for great gatherings at which

there were feasting and drinking, music and dancing, for which

bands of musicians and female singers — both being generally of

the lowest and most abandonned of the community — were hired,

and heathen orgies and hideous debauchery were the order of the

days and of the nights// (Matthews, 202).

Vele volken in den Indischen Archipel zijn tot den Islam over-
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gegaau eu deze godsdienst heeft wel het heidensch doodeufeest

voor het oog kunnen verdringen , maar in werkelijkheid is het

blijven bestaan. Meestal wordt bij de Mohammedanen de 100'^ dag

na het overlijden gevierd als de dag, waarop de ziel voorgoed

van de menschen scheidt. Bij velen hunner, die gewend zijn bij

de begrafenis een afdakje boven het graf te bouwen, wordt dit

er op dien dag afgenomen, en het graf omringd met een lagen

muur van gemetselde klipsteenen. Zoo althans is het gewoonte bij

Makassaren en Boegineezen, bij Kailiërs en andere tot den Islam

overgegane volken op Celebes. Opmerkenswaard is het, wat wij

boven reeds hebben kunnen vermelden aangaande eenige eilanden

in de Zuidzee, dat ook aldaar dikwijls de 100^ dag na het over-

lijden aangemerkt wordt als het tijdstip, waarop de ziel van den

overledene overgaat naar het zielenland. Iets zeer eigenaardigs

wordt ons daarbij medegedeeld van Lepers-Island. Op den 100^"^

dag na het overlijden klimt een bloedverwant van den doode in

de mannelijke lijn in een boom, en roept daar al de namen van

den doode af. Hoort men bij dit afroepen eenig geluid , dan be-

ginnen allen te weenen, want met dat geluid geeft de overledene

te kennen, dat hij er nog is. Hoort men niets, dan wordt zulks

aangemerkt als een bewijs, dat de ziel van den overledene al naar

het zielenland is gegaan (Codrington, 284—285).

Ervaringen op weg naar het zielenland.

Zooals wij boven opmerkten , wordt bij het doodenfeest de ziel

naar het zielenland geleid. Op den weg daarheen toch doet

zij allerlei ervaringen op, en heeft zij allerlei moeielijkheden te

overwinnen, waarbij hulp noodig is. Een zeer fantastische schilde-

ring van de moeielijkheden op den weg geeft Bock van de Dajah

in Koetei (Tring-dajaks). Verscheidene bergen en rivieren worden

genoemd, waar de ziel komt. Zoo de rivier Uanoeulang ; hier vindt

zij mannen , vrouwen en kinderen, aan wie zij kleeren moet geven

;

dan een rups, die zij kladi moet geven, dan den berg Limatak,

waar zij eene menigte vliegen ziet en een grooten beer, die een

varken ten geschenke krijgt. Verder ontmoet de overledene //een

man met een schepnet van ijzerdraad, aan wien hij wat suikerriet

en pisangs moet aanbieden, om ongestoord zijnsweegs te gaan.

Daarna komt hij aan eene rivier, die bewaakt wordt door den

man Tamai Patakloeng ; deze ontvangt de baarddraden , die aan
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den bek van een soort van meerval zitten. Later ziet hij de

vrouw Hadan Daliau, die rijst stampt; als zij hem zoekt te over-

reden, haar te helpen, moet hij haar ontwijken, en snel zijn tocht

vervolgen. Daarna komt hij aan een vuur, dat midden op den weg

brandt, en nauwelijks is dit gevaar getrotseerd, of hij ontmoet

weer eene vrouw met ooren zóó groot, dat zij tot regenscherm

kunnen dienen. Verderop liggen twee boomstammen over den weg,

over den eenen moet de geest springen, den anderen met zijn

zwaard door midden houwen ; is de overledene eene vrouw, dan kan

zij volstaan met over dezen boom eene snede te geven met haar

mes. Daarna bereikt de geest den berg Goelhoeli ; nauwelijks is hij

begonnen dien te bestijgen, of hij voelt, dat hij niet meer tot deze

wereld behoort. Nu leidt een zeer enge weg over den berg Gili

naar het woud Noea Pirau, waar de overledene zijne ouders ontmoet

en de vrouw Manpatai. Bij het overtrekken der rivier Tali Barauw

neemt hij een bad, en nadat de geest weder een berg is overgegaan,

verkwikt hij zich met eenig ooft. Eindelijk is na al deze hindernissen

en vermoeienissen de heuvel van zijn stam bereikt// (Bock, 102).

Of we hier te doen hebben met een volksgeloof, dan wel met een

verhaal door priesters samengesteld, valt niet uit te maken; nog

minder valt te zeggen, of er eenige beteekenis aan al die hinder-

nissen is te hechten, en dan nog welke. — Ook de Oh Ngadjoe van de

Barito hebben het geloof, dat de ziel aan een waterval van vuur

(kihara apui) komt, waar zij door moet (Hardeland i,i. v. liau).

Of dit iets te maken heeft met het hellevuur, dat gretig door de

Mohammedanen in den Archipel is overgenomen, valt niet te zeggen,

doch is waarschijnlijk. In dat geval is het echter ontdaan van elke

gedachte aan straf. — Op het eiland Fenteeosta in de Zuidzee moeten

de zielen in zee springen , waar een haai de neuzen afbijt van hen,

die nooit varkens hebben geslacht (Codrington, p. 287).

Een dikwijs voorkomenke trek op de reis van de ziel naar het

zielenland is de ontmoeting met een varken. Zoo staat volgens de

Minahassers een groot varken bij de paal, waarop de aarde rust en

de zielen der afgestorvenen moeten trachten dit varken voorbij te

komen. Hetzelfde vinden wij bij de Toradjas. Zij gelooven , dat de

ziel langs een areca-palm afdaalt in de onderwereld. Aan den voet

van dien palm staat een varken, dat de ziel wil bijten; het vereischt

dus veel vlugheid en handigheid om dit nijdige dier voorbij te

komen. Om deze reden geeft men lijken van kinderen een kemiri-noot

(Aleurites Moluccana) in de hand. Deze zeer harde noot werpen zij



351

dan het varken toe, en terwijl het dier er op staat te kauwen,

glipt de ziel hem voorbij. De Zee-dajaks van Seraivak hebben in de

plaats van dit varkeu een hond met twee koppen. Deze is alleen

tevreden te stellen met een kostbare kraal, die aan den rechterarm

van het lijk wordt vastgebonden (Ling Eoth I, 140). Ook bij de

Oio Ngadjoe is sprake vau een houd , die de deur vau het zieleulaud

bewaakt. Even als de geest Koekang (over wien beneden) vraagt hij

de aankomende zielen, of zij onkuisch hebben geleefd, van welke

onkuischheid hij een gedeelte voor zich wil hebbeu. Van eene vrouw

vraagt hij een këtupat (een gevlochten zakje met rijst), kan zij

dit niet maken, dan kneedt de houd haar schaamdeel. Later ver-

nemen wij nog, dat eeu hond den vi&g naar het zieleulaud op den

Kinibaloe bewaakt, en deze hond neemt alle maagden tot zijn

eigeudom (Ling Roth I, 220). lu het zieleulaud der Mela7iesiërs

vinden wij het varkeu terug; dit dier zal de ziel vau eeu ieder

verslinden, die gedurende zijn leven geen pandanusboom heeft geplant;

heeft iemand zulk een boom geplant, dan kan hij buiten het bereik

vau het woedende beest komen door er in te klimmen (Codriugtou,

279—280).

Hoogstwaarschijulijk staat het geloof aan dit varkeu (resp. houd)

in verband met vergeldiugsbegrippen, waarop wij beneden terug-

komen. Zonder eeuigeu twijfel is dit het geval met den wachter iu

den ïïades, op welk verschijnsel wij thans de aandacht willen vestigen.

Bij de Toradjas heet deze wachter Langkoda , een lamme ; hij is

smid van beroep, en wacht, bij zijne smederij gezeten, de naar het

zieleulaud. trekkende zielen op. Kinderen laat hij ongehinderd voorbij,

maar volwassenen houdt hij aan, en dan doet hij naar twee dingen

onderzoek: of zij getrouwd zijn geweest, en of zij (dit bij zielen

van mannen alleen) wel eens iemand gedood hebben. Krijgt hij eeu

ziel in handen, die nimmer geslachtelijke gemeenschap heeft uitge-

oefend, of die nimmer eeu vijand heeft verslagen, dan gelast hij

zijnen metgezellen die ziel te grijpen, haar op het aaubeeld te

leggen en met de hamers op de knieën te slaan , zoodat zij niet

meer loopen kan en iu de smederij blijft. De kunst is dus om
tegenover Langkoda flink op te geven van zijne eigen heldendaden

en hem liefdesavonturen zoodanig te vertellen, dat hij uitbarst in

lachen , waardoor zijne groote bovenlip hem tegen de oogeu slaat.

Dan is het oogenblik gekomen om ongemerkt voorbij te gaan.

In de MmaJiassa vinden wij dezen wachter terug iu de gedaante

vau den geest Makawalang, die de zielen der rijken trakteert op
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een stukje varkensvleesch , en hun daarra eene aanbeveling medegeeft,

waarmede zij iu de verblijven der goden kunnen komen. De zielen

van armen stuurt hij in het woud, waar zij blijven rondzwerven

(Graafland I, 247).

//De heidensche Sangireezenn ^ vertelt Dr. N. Adriani, //gelooven,

dat zij na hunnen dood bij het aankomen in de onderwereld worden

ontvangen door hun kakëduang (een soort duplikaat van den mensch,

dat bij de geboorte van hem scheidt) en door Mongkaroe, van

wien de Sangireezen verder niets weten te vertellen. Deze twee

vragen hem rekenschap van zijne daden op de wereld. Hij kan

zich met slimme antwoorden door dit onderzoek heen helpen , en

wordt, indien hij niet kan antwoorden, gestraft met loon naar

werken// (Adriani ^ , 228). Pasgenoemde Mongkaroe is de engel

Moengkar, die volgens de moslims met zijn gezel Nakir de gestorve-

nen omtrent hunne kennis van den Islam ondervraagt. Moge deze naam

al zijn aangenomen , het geloof aan den hemelwachter is Indonesisch.

Ook bij de Mahassaren vinden wij hem terug : Op den berg

Bawo Karaeng, waarheen de zielen gaan, is een hemelwachter, die

aan de zielen vraagt, of zij gevast hebben, de armen hebben be-

dacht en dergelijke. ledere doode krijgt in het graf een briefje mede

voor dezen hemelwachter, waarop de woorden staan: //Salahu ta

'allah.// De weg leidt door een bosch, en als de ziel dit doorgegaan

is, ziet hij eene brug voor zich. Zij vraagt dan den wachter om

terug te mogen gaan naar de aarde, maar dit wordt geweigerd.

De slechten slaat hij met een ijzeren hamer op rug en hoofd. Men

tracht den hemelwachter ook om den tuin te leiden door hoog op

te geven van zijne goede daden , maar de ziel wordt gewogen , en

al kwamen alle engelen om tegenwicht te geven, dan is de ziel

van een slecht mensch toch zwaarder dan al die engelen.

Bij de Oio Ngadjoe op Borneo heet de hemelwachter Koekang,

zoo genoemd, omdat hij verschijnt inde gedaante van de kukang,
een soort luiaard (Nycticebus tardigradus), //Mit einer Lanze be-

waffnet vertritt er den Seelen den Weg ins Geisterland. Er fragt

sie ob , und mit wem sie früher gehurt haben ; kann die Seele

darauf brav Antwort geben, lasst er sie passiren; hat der Verstorbene

sich keusch gehalten, dann sticht der Kukang die Seele todt; indess

wird sie nach einiger Zeit wieder lebendig. Jeder Mensch hat

seinen eigenen Kukang, welcher entsteht aus dem Parambaran, dem

irdenen Topfe in welchem das Harzlicht steht, welches die erste

Nacht bei der Leiche gebrannt wird ; der dabei gebrauchte kuis
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(stuk hout om de harsfakkel af te schrappen) wircl zura Speise des

Kukang// (Hardeland i,
i. v. kukang, 274). — De Oio Boesoen

noemen dezen Koekaug : kaka ukang '/grootvader oekaug" ; men

stelt zich hem voor als een man van gewone grootte .met een zeer

lange speer. De mannelijke ziel, die niet onkuisch geweest is, stoot

hij in eene diepe sloot, terwijl op eeue vrouwelijke ziel, die kuisch

geleefd heeft, een doode boom valt; zij kan er niet onder vandaan

komen; hoogstwaarschijnlijk stelt de sloot een vagina, en de boom

een penis voor. Terwijl men een lijk bewaakt in huis, vertelt men

elkaar verhaaltjes met ontuchtige strekking. De tegenwoordige Dajaks

beweren, dat die vertellingeTi den zielen der afgestorveueu zeer

deugdzaam toeklinkeji , daar alle woorden van menscheu in de gees-

tentaai eene omgekeerde beteekenis hebben. Oorspronkelijk echter

zullen deze ontuchtige verhalen wel zijn gedaan om de ziel vau den

overledene genoegen te doen. — Behalve bij den Kaka oekang komt

de ziel nog bij een zevensprong, waarbij eene vrouw de wacht

houdt; de priesteres (die de ziel begeleidt naar het zielenland) vraagt,

welken we^ zij met de ziel op moet. De vrouw wijst dan alle

zeven wegen aan, waarop de ziel zegt; //ge weet den weg niet,

want ge zijt maar de ziel van een vlinder// ; waarna zij rechtuit

voortgaat. De beteekenis van deze kleine episode is niet bekend. —
Een geloof, dat in nauw verband staat met de voorstelling van

eenen hemelwachter, vinden wij bij de Kajans van Serawak. De

overlevenden fluisteren daar den overledene toe vooral goed op

den weg te letten; wanueer hij aau een driesprong komt, moet hij

het middelste pad nemen , daar dit naar zijn eigen land voert ; het pad

links voert naar de zee en dat rechts naar Borneo (Ling Eoth I, 148).

Een dergelijken raad geeft een priester of grijsaard onder de Om;/_^

Lom op Bangka aan den overledene. Deze fluistert het lijk iets in

het oor; niemand verstaat het, maar het moet dienen om de ziel

in te lichten, dat zij aan een tweesprong zal komen. Op dien twee-

sprong staat het huis vau Ake Autak, die de ziel ondervraagt.

Heeft deze veel zonde gedaan , dan wijst die geest hem den weg

luiar de hel. Het gefluister nu dient om de ziel te waarschuwen

niet den weg naar de he] te volgen (Orang Lom, 392).

Bij de Tüla-hataks wordt Eadja moget pinajungan de portier van

den hemel genoemd (Ködding . 407). — In Angkula vertelde men

mij, dat de vorst der zielenstad Nai padengkar alëm heet, //die de

kunst vau tandakkeu verstaat//. Hij speelt geene rol, maar wel

zijne twee gezellen , Sinang bela djambang-djambaug eu Djelma

23
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sibegoe geheeteu. Zij worden afgeschilderd als twee meuschengedaanten

met breede tanden als bijlen, groote uitpuilende oogen, lang haar,

zwarte lippen en tong; zij zouden langer zijn dan gewone raenschen.

Deze twee geesten uu houden de wacht bij eene val , waar alle

zielen onder door moeten kruipen. Deze geesten vragen de ziel , wat

zij komt doen , waarom haar lichaam gestorven is, wat zij zooal gedaan

heeft. Verkocht de ziel malle praat, als //ik kom vruchten zoeken//,

of loog zij den geesten voor, dan lieten zij de val op de ziel neer-

vallen , en was zij dood. Bekende de ziel alles oprecht , wat zij

tijdens haar leven op aarde had gedaan, dan kwam zij ongehinderd

onder de val door, maar moest dan, in de zieleustad gekomen,

haar oordeel van de daar wonende geestenhoofden vernemen. — De

Karo-hatahs spreken van eene brug over eene rivier in het zielen-

laiul. Bij die brug waakt Bapa nibada badia, dat misschien vertaald

zou kunnen worden met : //de hoogheerlijke vader beM^aker/' ; hij is

gewapend met een hamer, waarmede hij iedere ziel, die passeert, op

de knieën slaat; dit geeft een litteeken, hetgeen als bewijs geldt,

dat de ziel hem gepasseerd is. De bewaker vraagt aan de ziel :

//Wien gaat ge bezoeken?// De ziel moet dan antwoorden: //ik ga

Radja ërdëm katana (de vorst van de zielenstad) bezoeken//. De

wachter vraagt of de overledene //weggeloopen// is, d. i. of de

overledene een onnatuurlij ken dood is gestorven; antwoordt de ziel:

//ik ben niet weggeloopen, maar ik kom van ganscher harte,// dan

is dit een bewijs , dat die persoon van ouderdom of aan eene ziekte

is gestorven. De bewaker waarschuwt de ziel dan, dat zij niet meer

naar de aarde terug kan keeren , wanneer zij de brug eenmaal

gepasseerd is; is de ziel er overgegaan, dan trekt hij de plank

terug. — Voortgaande komt de ziel in de zielenstad bij Radja ërdëm

katana. Deze zegt bijvoorbeeld tot de ziel : //Waarom zijt ge niet

eerder gekomen , ik heb u toch reeds meermalen geroepen//. De ziel

antwoordt dan: //ik heb al dikwijls mijne betaling aan u gegeven//;

zij doelt hierbij op de plaatsvervangende popjes, die de Bataks aan

de geesten ofl'eren , opdat deze de zielestof, die gevangen is en

waardoor de ziekte is ontstaan , weer zullen loslaten. De zielen van

hen, die gesneuveld zijn, die gestolen hebben, die onechte kinderen

hebben verwekt (hetgeen voor de Bataks met hunne vaderrechtelijke

instellingen eene groote zonde is), worden naar het rijk van Radja

kaijan di omas, //den radja met het gouden kleed //(?), gebracht. Deze sluit

de ziel in het blok op; niet de voetcTi gaan in het blok, zooals

bij de menschen , maar zij worden met doi hals daarin gesloten.



355

Er is nog een derde radja in het zielenlaud: Eadja di biutaiig

timoer, de //radja van de oosterster//; deze heeft de zielen onder zich

van kinderen, die gestorven zijn, vóórdat zij tanden hadden. l)eze

zielen hebben een heerlijk leven.

Ook op JVias vinden wij den hemel wachter. In Middeu-Nias heet

hij Kalekamo, een mannelijke geest, gewapend met speer en schild.

Hij zit aan het einde der brug over de rivier in het zieleuland

:

bij de voorbijgaande zielen doet hij onderzoek naar het aantal feesten,

dat zij op aarde hebbeu gevierd , en naar de bedreven zonden (hiertoe

worden gerekend: overspel, verraad, omkoopiug, diefstal en moord).

Zooals wij beneden nader zullen zien, is de brug over de rivier een

.zwaard; de zielen van goede menschen uu, laat Kalekamo langs den

rug van het zwaard passeereu ; de zielen van slechte menschen , en

van hen, die geen feesten hebben gegeven en voor wie geen dooden-

maal is gevierd, moeten echter over het scherp passeereu. Zij ver-

wonden zich de voeten , en worden door honden en katten , die de

dienaren zijn van Kalekamo, in het water gestooteu. — In het Zuiden

van het eiland heet deze wachter Mandroko , //bok// ; hij zou de

gedaante hebben van eene kat; alleeu degenen, die hem een geschenk

geven, bestaande in een stuk wit katoen, laat hij voorbijgaan; dit

katoen wordt daartoe in de lijkkist met den doode meegegeven. —
Weer volgens anderen zou zich in het zieleuland slechts een hond

bevinden, die de zielen van slechte menschen aanblaft , zoodat ze

uit angst naar de aarde terugkeereu ; hierdoor bezorgt deze hoiul

aan zulke menschen een zwaar doodsbed.

In de legende van Kuüdjarakarua, door Prof. Kern uitgegeven,

vinden wij den hemelwachter bij de Jaoanen^ doch in Hindoe'sch

gewaad. Het heet daar: Op den viersprong, waar zich de wegen

kruisen, bevond zich Dwarakala (= dwara-pala =^ poortwachter), die

den toegang tot den hemel en tot Yama's rijk bewaakt. Dwarakala

pleegt den weg daarheen aan te wijzen (Kern 2, p. 24).

Gaan wij naar het Oosten van den Archipel, dan vinden wijden

hemelwachter weer bij de Papoea's. Die van Ehooii noemen den

Hades s u r u g a , een overgenomen woord , afgeleid van Maleisch

sorga (Sankrit swarga), hemel of goden verblijf. Niet overgenomen

is echter de figuur van Inkakoemi , die de zielen der afgestorvenen

in deii Hades opwacht. //Deze onderzoekt of de oorlellen en 't

middenschot van den neus doorboord zijn, zoo niet, dan doet hij

dit. Vervolgens wordt een bewoner van dezen Hades geroepen, en

naast den nieuw aangekomene geplaatst, om de lichaamslengte te
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bepalen. Ecü houtje, op beider hoofd gelegd, maakt de lengte

gelijk//. Daarna treedt de ziel de woonplaats zijner overleden familie-

leden en vrienden biuneu (J. L. van Hasselt '
, 253). Volgens eene

andere mededeeling heet die geest Imbiasi; deze vrouwelijke geest

zit op eeu tweesprong. Zij onderzoekt, of de zielen getatoueerd zijn;

dezen mogen doorgaan, nadat zij van de teekens zijn ontdaan,

maar de niet getatoueerde zielen worden afgewezen (Ber. ütr. Zend.

Ver. 1903, p. 147). — Bij de Papoea's in Duitsch Nieuw-Guinea

heet de hemelwachter Notoka. De ziel, die zonder oflers (dus de

ziel van een onaanzienlijk mensch) voorbij wil gaan naar het zielen-

land, geeft hij menschelijke uitwerpselen te eten; de zielen van hen,

die nog niet moeten sterven , drijft hij met stokslagen terug (Ber.

Rhein. Miss. Ges. 1902, p. 14; KI. Miss. fr. 1905, 45). Over dezen

Notoka vinden wij nog de volgende bijzonderheden: //Kommt die

Seele vor der Thür zur Unterwelt an, so nimrat der Alte (deze is

de hemelwachter Notoka, een grijsaard) sie ins Verhör. //Wie heisst

du?// fragt er. Die Seele entgegnet : //Ich heiss Moka// (dies war der

Name des Verstorbenen). //Wo kommst du her?// forscht der Alte

weiter. //Ich komme aus dem Dorfe Lulu'/ (so hiess der Wohnort

des Verstorbenen). //Wo willst du hiu?// //Ins Totendorf//. /'Was

bringst du mit?// //Ich bringe Peldfrüchte.'/ //Weiter nichts?// //Nein//

(Die Verwandten des Moka namlich batten versiiumt, bei seinem

Tode Hunde und Schweine zu schlachten, sie batten uur die Feld-

früchte abgeerntet). //Daim kanu ich dich nicht einlassen,// entgegnet

der Alte, nimmt voller Wut seinen Speer und jagt die arme Seele

auf die Erde zurück. Nuu beunruhigt dieselbe des Nachts ihre

Verwandten, bis diese ihre Schuldigkeit tun und Hunde und

Schweine schlachten. — Kommt aber eine Seele vor dem Totendorf

an und bat Schweine und Hunde zur Begleitung, so ist der alte

Thürhüter zufrieden. Er öffnet dann die schwere Thür, und die

Seele tritt in den Bereich des Totendorfes ein// (Mededeeling van

den zendeling Hotfmann in //Der kleine Missionsfreund//, 1901, p. 158).

Wij willen hier nog even vermelden, dat de Fidjiërs gelooven

aan een geest in den Hades, Nangga-naugga genaamd, die de zielen

van jongelingen tracht te vernietigen ; volgens een ander geloof

komt de ziel na allerlei wederwaardigheden bij een afgrond, waar

een oud man met zijnen zoon de wacht houdt. Deze man vraagt

aan de ziel, wie zij is. De ziel geeft dan hoog op van haar voor-

naamheid, van hare weelde, van het groote nantal vrouwen en

dergelijke (Th. Williams, 247).
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Uit de. büveiistaande gegevens zien wij , hoe algemeen het geloof

aau een hemehvachter ouder de Indonesiërs voorkomt. Over zijne

beteekeuis spreken wij beneden.

Een vaak voorkomende trek in de voorstelling, welke de natuur-

menschen zich hebbeu gevormd van het leven hiernamaals, is de

omstandigheid , dat de ziel eeue zee of eeue rivier over moet gaan
;

doorgaans geschiedt zulks met een vaartuig. Tjlor vermoedt, dat

wij hier oorspronkelijk te doen hebbeu met eeue natuur-mythe,

verbonden aan den overtocht van de zou over de zee naar de

onderwereld. Oorspronkelijk zou aan dezen trek geen verdere betee-

keuis zijn gehecht, maar toen zich eenig denkbeeld van vergelding

bij de raenschen ging vastzetten , begon deze overgang over de zee

of over de rivier eene zedelijke rol te speleu , eu werd zij een middel

om de meuschen te straffen voor eenig kwaad op aarde bedreven.

Bij de volkeu in den ludischeu Archipel vinden wij voorbeelden

van deze ontwikkeling.

Ofschoon het niet van alle volken vermeld wordt , mogen wij

aannemen, dat het geloof aau den overtocht iu een vaartuig alge-

meen bij de Iiuionesiërs heeft bestaan. Aau dit geloof toch moet

worden toegeschreven het begraven of bijzetten der lijken in kisten,

waarbij men oorspronkelijk niet anders heeft bedoeld , dan aan de

zielen der overledenen vaartuigen voor dien overtocht te bezorgen.

De doodkisten zijn niet anders dan uitgeholde boomstammen , zooals

de Indonesiër oorspronkelijk ook zijne vaartuigen maakte. Later,

toen de begrafenisgewoouten eene grootere plaats begonneii in te

nemen, en de lijken niet spoedig aau kant gezet mochten worden,

omdat men op familieleden moest wachten en dergelijke, werd de

deksel voor den uitgeholden boomstam uitgevonden , waardoor het

mogelijk was de lijken te bewaren zonder door den stank er van te

worden lastig gevallen. Bij de voorbeelden van dit geloof vinden

wij dan ook vele, waarin ons wordt medegedeeld, dat geen deksel

aau de kist (^ vaartuig) wordt toegevoegd. — Bij de Toradj'as ten

Zuiden van het Posso-meer heet de doodkist bangka, een woord,

dat, zooals uit de verwante talen blijkt, oudtijds //vaartuig// moet

hebben beteekend. — De O/o NgaAjoe op Borneo hebbeu nog een ond

woord r o h o n g of d o h o u g voor een iidandsch vaartuig, en dit woord

is waarschijnlijk identisch met rauug, het tegenwoordig gebruikte

woord voor //doodkist//. — De Kajans in de Westerafdeeling van Borneo

geven den doode eeue rooispaau mede , zeker met geen andere be-



358

doeling, dan om daarmede zijn vaartuig (de doodkist) te kunnen

roeien (Veth '' II, 386). — De Kanowit- en Milanau-dajaJcs iu het

Noordwesten van Borneo laten huune lijken nog in eene prauw de

rivier afdrijven (Brooke I, 78; Spenser St. John I, 42). — Dr.

Nieuwenhuis beschrijft de doodkisten der Puihings aan de Boveu-

Mahakam als uitgeholde boomstammen , die van boven slechts met

een plank of met een schild gedekt waren. — De lijkkisten bij de

Karo-hataks zijn volmaakt in den vorm van een vaartuig gehakt

met voor- en achtersteven. — De Niassers noemen de doodkist

o w o - o w o , wat op een o w o "prauw// lijkt ; zij hebben dus ook

bij de doodkist aan een vaartuig gedacht. — Wanneer de Gal.ela-

reezen van een vaartuig droomeu, zal er een doode zijn ; deze droom-

uitlegging kan op niets anders berusten, dan op de overweging,

dat de doodkist een vaartuig is. — Sterft iemand op de Aroe-

eilauden , dan wordt zijne prauw in stukken gehakt, zeker met de

bedoeling, dat hij de afschaduwing van het vaartuig zal kunnen

gebruiken op reis naar het zielenland (Von Rosenberg ^, 341).

Het spreekt van zelf, dat de herinnering aan den overtocht met

een vaartuig over de zee het levendigst is gebleven bij die volken,

die op kleine eilanden wonen , waar men de zee dagelijks ziet , en

bevaart, zooals het geval is met de bewoners der Molukken. Zoo

vinden wij van de bewoners van LHü vermeld, dat de familieleden

het de ziel van den overledene gemakkelijk willen maken om over

te steken naar een der omliggende eilanden, waar men onderstelt,

dat de zielen verblijf houden. Terwijl de bewoners van Timorlao

,

Ta7iiml)ar en Babar daartoe lijkeu hunner overleden bloedverwanten

in prauwen (uitgeholde boomstammen) leggen, maken de Lettineezen

nog kleine prauwtjes, die met den noodigen leeftocht voorzien in

zee worden gestuurd om de ziel van den overledene naar Noesiata

te brengen (Van Hoëvell ', 207—208). "De kist heeft den vorm

van eene prauw, schrijft dr. Riedel van de inwoners van de

Tanimbar- en Timorlao-eilanden , '/om de reis over zee naar Noesnitoc

(= zieleneiland), het eilandje bewesten Seeloe, alwaar de zielen der

afgestorvenen hun verblijf houden en den tijd verkorten door zang

en dans en door den lof der helden te verkondigen
,
gemakkelijk af

te leggen^/ (Riedel ', 306).

Bij de Papoea s van Siar (Duitsch Nieuw-Guinea) gelooft men,

dat de zielen in miniatuurprauwen naar het zielenland gaan (Bcr.

Rhein. Miss. Ges. 1890, 143). In een Papoesch dorp zou nog

de spits bewaard worden van de veerboot, waarmede de zielen
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over zee naar het zieleiiland wordcL. gebracht (Vetter III, 22).

Van do Moealang-dajaks wordt ons verteld, dat de doodkist,

ra rong, uit een boomstam is gehakt in deu vorm vau eeue

prauw, en dat de ziel dit vaartuig gebruikt om over het water

n;inr het zielenland te gaan (Westenenk, 310). — 'Bij de Zee-

dajaks van Serawak gebruikt men nog eene /'zieleboot// , een

vaartuig, waarin de nagelaten goederen van den overledene worden

geladen, welk vaartuig men dan de rivier laat afdrijven (Ling

Roth I, 144).

In de doodenzangen der Niassers wordt het heengaan van de ziel

naar de andere zijde der wereldzee betreurd: zij keert vandaar

niet terug, en men spreekt in deu zang den -wensch uit, dat de

beroemde priester Laria nog mocht leven, dien men zou willeu

overhalen om den doode weer levend te maken (Lett IV, 28).

Bij die volken van den Archipel nu, die zich in de binnenlanden

van de groote eilandea vestigden
,
ging allengs de herinnering aan

de zee verloren, daar zij niet meer wisten, wat //zee/ beteekende

;

de omstandigheid echter, dat de ziel water moet oversteken, bleef

hen bij , eu geeu ander water meer kennende dan rivieren , werd

de zee eene rivier, en zoo veranderde ook langzamerhand het

vaartuig in eene brug, ofschoon de gewoonte om het lijk in een

vaartuig te begraven gehandhaafd bleef. Zoo komt in de geheele

voorstelling van de Toradjas van Midden-Celebes omtrent het

hiernamaals geen vaartuig te pas. De ziel komt aan eene rivier,

Sambira dolo genaamd, d. i. //voor de helft rood//, omdat de eene

helft van het water rood gekleurd is, en afwaarts stroomt, terwijl

de andere helft blauw (zwart) is, en opwaarts stroomt. Over deze

rivier ligt eeue brug, bestaande uit eene enkele plank. Komt nu

eene ziel, wier tijd om te sterven nog niet daar is, bij de brug,

dan wendt de plank zich op hare zijde, zoodat de ziel niet over kan

gaan. Zij gaat dan terug naar haar lichaam, dat herleeft. Is de

ziel eenmaal de brug gepasseerd , dan is het lichaam onherroepelijk

dood. In deze voorstelling, welke wij ook bij andere volkeii vinden,

zien wij eene bevestiging van Prof. Tylor's vermoeden, dat de

rivier de zee is, die het land der levenden scheidt van het dooderi-

rijk nan deu kant van den ondergang der zon.

De Indonesiërs beweren, dat zij hunne kennis omtrent het hier-

namaals te danken hebben aan schijndooden , wier ziel op boven-

genoemde wijze uit het zielenland naar het lichaam is terugge-
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keerd. ' Zulk eeu schijiidoode is naar zijn eigen verhaal ook het laiid-

schapshoüfd der To Jlori in Midden-Celebes geweest. Deze vertelde ons,

dat hij bij de omzwervingen van zijne ziel aan de dubbelgekleurdc

rivier kwam, waarover eene brug lag. "Aan den overkant zag ik

vele huizen en menschen, onder wie ook mijn grootvader en mijn

oud-oom, die met elkaar aan het twisten waren. De eeu riep mij

toe: Kom over de brug; maar de aiidcr riep: Ga weg, ga terug,

mijn jongen! Ik zette den voet op de brug, maar deze begon zoo

te schommelen, dat ik er niet over durfde gaan, en op mijnen weg

terugkeerde'/ (zie voor het verdere verhaal: Med. Ned. Zend. Gen.

dl. 44, p. 239 e. v.).

In de 3Ii?/akasm bestaan ook dergelijke verhalen. Zoo weet men

te Tomohon te vertellen van eene schijiidoode, die zeide, onderweg

in het zielenland een paar maal iemand ontmoet te hebbeu, die

haar wilde dwingen terug te keeren, zeggende: //vader en moeder

roepen je, keer terug/'. Zij vervolgde evenwel haren weg, en kwam

aan een vijver, waarover een boomstam lag. Zij volgde dien boom-

stam , maar aan het andere einde er van stonden twee menschen in

het rood gekleed, die haar niet voorbij wilden laten gaan. Toen

keerde zij naar huis terug en herleefde.

Ook de Makassaren weten uog te vertellen , dat de ziel in het

zielenland een of meer bruggen moet passeeren. Ik vond daar nog

een verhaal van zekeren Karaeng Borong, die 7 dagen op reis

geweest was, en thuis komende zijne vrouw overleden vond. Dadelijk

trekt hij er op uit om hare ziel te zoeken. Dichtbij den berg Bawo

karaeng, waar de zielen huizen, gekomen, ziet hij aan de overzijde

van eene rivier zijne vrouw, te midden van groote feestdrukte.

Hij gaat over de brug en komt onder de zielen , die aanstonds

zeggeu : //het stinkt naar eeu aardbewoner// , maar men merkt hem

niet op. Fluks draagt Karaeng Bonjng zijne vrouw over de brug,

' Ook ia P()l\'ueöië en Melaiiesië vinden wij veilialeii van sehijndoodcn.

Op Samoa beweert men, dat bij den ingang van het doodL'nrijlc een kokos-

Vjoom staat. Klimt de ziel er in, dan keert zij tot het verlaten lichaam terng,

en dit wordt weer levend ^Kurze , BOl— 303). Op Florida vertelt men: „.A man
not long ago alive at Gaeta ouce appeared to die, bul rcvived to teil the story,

how iie had pas.sed with other.s along the ]>atli of gho^ts, and had gonc

to take his place in the canoe lor tiiem at iii.ght ; but a tall black tindalo

(geest), he -said , whom he recognized, forbado him to come abroad , and sent

him back into the world again" (Codiington, 256). Zulke verhalen zijn er

meer (Codrington, 277— 279). In de volksverhalen der Indonesiërs wemelt het

van verhalen van per.soneu , die een bezoek brengen aan het zielenland.
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en breekt die af, opdat de /.ieleii hem niet zullen volgen. Het

echtpaar keerde niet naar zijne woning terug, maar bleef op een

berg wonen , waar zij tot op den huldigen dag nog zijn. — Over

de brug gekomen, zegt de Makassaar, kan de ziel niet meer naar

de aarde terug, en is de mensch onherroepelijk dood.

De Papoeas van het Oostelijk gedeelte van Engelsch Nieuw-

Guinea, die tot de Polynesiërs behooren, zeggen, dat de meg naar

het zielenland (Bioela geheeten) aanvangt bij eene rotsige kaap;

de zielen dalen daar neer in eene spelonk, en op den bodem van

de spelonk is de overgang van deze wereld naar de andere. De

brug wordt gevormd door een slang, wier staart bij de spelonk is,

en wier kop op de kust van Bioela rust. De weg is lang en ge-

vaarlijk. Daarom viert men het Rigaheruheru-feest. Wanneer de

familieleden zeer bedroefd zijn , en daarom veel voedsel op dit feest

brengen , zal de ziel gemakkelijk loopen over den rug van de slang.

Wanneer niet veel voedsel wordt gebracht, zal zij zwak zijn en haar

voet zal uitglijden ; wanneer zij dan in zee valt , wordt zij een visch

(Abel, 96—98).

Om in de zielenstad te komen, vertelt de Galelarees, moet de

afgestorvene loopen over eene brug zoo dun en scherp als een

scheermes. Is hij een goed mensch geweest, dan opent zich de snede

der brug naar weerszijden, zoodat hij een vlak kiijgt, zoo breed als

de voet om er over te loopen en komt hij behouden de stad binnen.

Een slecht mensch daarentegen verwondt zich aan de scherpe brug,

en valt naar beneden in de //iiaraka// (hel).

Het eerste, waar volgens den Tring-dajak de ziel van een afge-

storvene aankomt, is de rivier Biraie Tanggalan , waar hij een

prauw met riemen moet maken , ten einde den stroom te kunnen

oversteken (Bock, 103). — De ziel van de Bahau-dajaks moet over

zwiepende boomstammen als bruggen en over wegen zoo scherp als

zwaarden loopen. //Kommt sie über diese Hinderuisse nicht hinweg,

so geht sie zu Grunde ; stürzt sie z. B. von der Brücke in den

Eluss, so fressen sie die Eische und sie ist vernichtet. Die Unsterb-

lichkeit der bruwa ist somit eine begrenztc/ (Nieuwenhuis ' I, 104).

— //There (in den Hades) is a saw bridge// , vertelt Aartsdeken Per-

ham van de Zee-dajaks (in Liug Roth 1,310), '/stretchiiig across the

Styx , and difficult to pass over : if the soul makes the passage

successfuDy , it is gone past recovery ; if it falls in the water, the

cold bath wakes it up to a seuse of its real position , and deter-

mines it to retrace its steps//. — De Kajan stelt zich onder meer
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voor, (lat fle ziel over sterk zwiepende boumeu als bruggen, en

over wegen zoo scherp als zwaarden gaat. Evenals bij de Bahaus

is het lot der ziel, die van de brug valt, dat de visschen haar

opeten, en er dus niets van haar terecht komt (Nieuwenhuis ^ I, 149).

üe Batak van Padang Lawas moet om in het zielenlaud te komen

eene kloof passeeren, waarover eene brug ligt. Van de meerdere

of mindere offers, die hem gebracht worden, hangt het af, of de

ziel over de brug kan, dan wel of zij in den afgrond valt (Hel-

derman, 170—171). — De rivier in het zielenlaud der Toha-bataks

heet: Aek persalinan, die in de klaagzangen voorkomt onder den

naam van Aek silumalan = groot water. — Bij den Karo-hatak

leidt een boomstam over een afgrond zonder water in het dooden-

land. Zoodra de ziel er over is , wordt de boomstam teruggetrokken

,

en kan zij niet meer naar de aarde terug.

Aangaande de Niassers hebben wij boven reeds een en ander

vernomen omtrent de brug, die zij zich in hun zielenlaud denken.

Behalve dit zijn er ook nog andere Niassers, die gelooven. dat de

zielen der meuschen door de zielen van katten over den afgrond

aan het einde van den oceaan, waarin het water van alle zeeën

ook nu nog afstort, op de nieuwe aarde, het zielenlaud. worden

overgebracht. Tot brug dient het lemmet van een zwaard. De goeden

gaan er over, maar de slechten storten naar beneden. Voorts komen

alleen de zielen over van hen, die zonen hebben; de andere zielen

worden vlinders en kunnen, niet overkomen (Sunderman ^, 302;

Fehr, 56). — Ook de Soendaneezen hebben deze voorstelling omtrent

eene brug over eene rivier behouden. Het nut van het offerdier

bij de begrafenis bestaat n.1. hierin, dat men er op rijdende on^gc-

deerd over de oordeelsbrug kan komen (Coolsma, 79).

Vergelding.

In de boven bijeengebrachte voorbeelden bemerken wij nog slechts

weinig aangaande eene voorslelling omtrent vergelding. Dit wordt

dadelijk anders, wanneer deze volken tot den Islam zijn overgegaan.

Onder de brug over de rivier hebben de Mohammedaan geworden

Toradja's (Kailiërs, Parigiërs en anderen) eene groote ijzeren braad-

pan vol vuur. Wanneer nu een zeer zondig mensch over de brug

gaat, draait deze zich om, en die mensch vult in het vuur. Is hij

gaar, dan gelast Allah in zijne barmhartigheid dien dooden mensch

(eigenlijk ziel) uit het vuur de halen. Dit werk wordt gedaan door
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i Ali , die dien mensch ook weer levend maakt. Vervolgens wordt

hij gewogen, en wanneer zijne slechte daden nog te zwaar zijn,

wordt hij weer in het vuur geworpen; dit wordt soms tot zevenmaal

toe herhaald. Wij zullen dit onderzoek naar overgenomen begrippen

omtrent vergelding in het hiernamaals niet voortzetten , en willen

met dit eene voorbeeld volstaan.

Hier en daar hebben wij een kleinen trek opgemerkt in de

voorstellingen der Indonesiërs aangaande het leven van de ziel, welke

ons aan een allereerst begin van vergelding doet denken. '/De

vergeldingstheorie, de leer, dat men hiernamaals loon ontvangt naar

zijn werken, wordt slechts bij enkele stammen, en meerendeels zelfs

niet meer dan in de eerste beginselen
,
gevonden// , zegt Prof. Wilken.

(Animisme I, 49). In een artikel van Marillier, "La survivance de

Tame et l'idée de justice chez les peuples nou civilisés// , tracht de

schrijver twee stellingen te bewijzen :
1° dat het geloof aan een

voortgezet leven in het hiernamaals niet ontstaan is uit behoefte

aan een vergeldende gerechtigheid , maar uit theoretische gronden
;

2" dat beloouing en straf niet alleen niet voorkomen in de oudste

voorstellingen omtrent het hiernamaals, maar dat zij ook geheel

ontbreken in het tijdperk der wilden ; voorstellingen , welke hier-

mede in tegenspraak zijn, zijn van Mohammedanen of Christenen

overgenomen, of hebben, juister toegelicht, eene geheel andere

beteekenis. In de tweede stelling vestigt Marillier de aandacht op

de volgende punten : 1° iedere gedachte aan straf en belooning bij

natuurvolken ontbreekt; 2" het toekomende leven is afhankelijk

van stand , beroep
,
geslacht, ouderdom; 3° of van de wijze , waarop

men sterft ; 4° of van zekere min of meer toevallige gebeurtenissen

of handelingen zonder zedelijke waarde op weg naar het doodenland

(waarbij het //begraven zijn// of niet eene groote rol speelt); 5" of

van geringen of schijnbaren invloed van zedelijke oordeelvellingen,

welke oordeelen dikwijls overgenomen zijn.

Tegen de tweede stelling met hare onderdeelen is Mr. R. Steinmetz

opgekomen in een artikel in '/Archiv für Anthropologie, Band 24//,

getiteld //Continuitat oder Lohn und Strafe im Jenseits der Wilden.//

De onjuistheid dier stelling tracht de schrijver aan te toonen door

er op te wijzen, dat wilden wel degelijk een zedelijken maatstaf

laten gelden voor het binneugaan in het doodenrijk. Maar deze

maatstaf is geheel anders dan de onze. Wij willen hier het zeer

belangrijke en juiste betoog van Mr. Steinmetz niet verder ontwikkelen,

maar aanstonds overgaan tot het aantoonen welken zedelijken maatstaf
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de volken vau deu Archipel laten gelden bij het biuiientredeu iu

het zieleüland.

Wanneer wij de karakterbeschrijvingen vau de Indonesische volken

nagaan, zien wij steeds drie eigenschappen op den voorgrond treden

,

welke als de hoogste worden aangeschreven ; en wel : dapjjerheid

,

mildheid (en de onafscheidelijke voorwaarde daarvoor: rijkdom), en

de gave van spreken. Wanneer nu de meening van Mr. Steinmetz

juist is, moeten deze drie karakter-eigeuschappen een vereischte zijn

voor een verblijf iu het zielenlaud. En wij zullen zien, dat zulks

ook inderdaad het geval is. Ook treedt op den voorgroud het

volbrengen van den huwelijksplicht.

Gaan wij bijvoorbeeld eens na, wat de hemelwachter doet. Bij

de Toradjas vraagt hij uaar dapperheid en oukuischheid , eu met

snedige antwoorden raakt men hem voorbij. Ditzelfde vinden wij

vau den Koekang der Dajahs. Bij nagenoeg alle stammen vinden wij

gegevens, waaruit blijkt, dat de rijken, die dus mild kunnen zijn, worden

toegelaten. Op Pentecosta worden zij , die geen varkens hebbeu

geslacht, die dus niet mild zijn geweest, gestraft met het afbijten

van huu neus. Op Fidji worden jongelingen, dit zijn zij, die niet

aan den huwelijksplicht hebben voldaan, doodgeslagen. In Melanesib

eu op Nieuw-Guinea worden zij, die niet getatoueerd zijn, terug-

gewezen. Daar het tatoueeren meestal in verband staat met de

puberteit , met het geslachtsleven , met dappere daden en andere

voorvallen uit het leven (bijv. ook oH'erfeesten, dit is mildheid),

mogen wij aannemen , dat het leidend motief bij het al of niet

toelaten is het bezitten van pasgenoemde eigenschappen. Het voorbij-

gaan van een hond of van varken kan ook beschouwd worden als

een bewijs van dapperheid, terwijl wij hier herinneren aan onze

onderstelling, uitgesproken toen wij over meuscheuoffers handelden:

een der eerste motieven , welke geleid moeten hebben tot het

menschenofifer , moet geweest ziju den overledene het cachet te

geven van dapperheid , hem iu staat te stellen door zijne dappere

daden eeue goede plaats in het zielenlaud te krijgen. Van de JTaja^^-

dajaks in Serawak wordt gezegd, dat zij, die veel koppen hebben

gesneld, in het hiernamaals worden gerespecteerd. Zij krijgen veel

rijkdommen. Wanneer zulk een dappere sterft, worden de trommen

geslagen, en zijn naam wordt uitgeschreeuwd, opdat men het iii

het hiernamaals wete, dat hij komt, en men hem kan tegemoet-

gaan , wanneer hij over de rivier Bintaiig Sikopa gaat (Furness, 62).

Zelfs bij de vredelievende Bahau-dajaks in Middeu-Bornco moest
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ieder jongeling eeii bewijs van dapperheid hebben gegeven. Om een

storm te bezweren plaatsen zij een menschenschedel bniteushuis, of

rennen er mede naar buiten om den geesten de bewijzen hunner

dapperheid te toonen en hen hierdoor van verder mqlest te doen

afzien. Bij een feestmaaltijd wordt zelfs de rijst voor de oude

dappere mannen auders toebereid , daji die , welke voor den grooten

hoop is bestemd (Nieuweuhuis '' I, 93, 97, 118). — üe Galelareezen

op Halmahera zeggen, dat in het zielenhuis de geest Wongé woont,

die alleen zielen van helden ontvangt. ledere menschenziel wordt

door de priesters opgevangen en naar Wongé gebracht. //Dat men

een held moet zijn, is geen bezwaar, daar er geen Galelarees is,

die niet zijn heldensporeu kan aantoouen// (Ber. Utr. Zend. Ver.

1885, 52—53).

En wat de mildheid aangaat, herinneren wij aan de groote hoopen

voedsel en offerdieren die bij het doodenfeest worden verbruikt.

Dit alles, ook de betoonde mildheid, komt den overledene ten goede.

Zendeling Kooien van Duitsch Nieuw-Guiuea deelt mede : //De

hoofdzaak voor een Papoea is , dat bij zijn dood een paar varkens

en honden geslacht worden, opdat hunne zielen de zijne naar den

hemel vergezellen. Gebeurt dit laatste, is de stervende overtuigd,

dat zijne vrienden daarvoor zorgen, dan sterft hij getroost; of hij

dan goed of slecht geleefd heeft, of hij, zijn plicht in het dorp

vervulde of een groote schurk was, dat doet er niet toe, hij

verschijnt als een rijk man aan de hemelpoort, en de inwoners zullen

hem met blijdschap opnemen//.

Wij meenen, dat uit de aangehaalde voorbeelden voldoende blijkt,

dat de Indonesiërs de zielen wel degelijk een zedelijken maatstaf

aanleggen. Maar hiermede is niet alles verklaard. Beneden zullen

wij zien , dat zekere categorieën van zielen uitgesloten zijn van het

zielenlaiid
;

gesneuvelden, zelfmoordenaars, drenkelingen, in één

woord allen, die gewelddadig om het leven zijn gekomen (en hiertoe

worden ook zij gerekend , die aan cholera
,
pokkeu en lepra sterven),

worden niet in de doodenstad toegelaten. Zij hebbeu //hunne eigen

plaats//. Waarom?

Wij kunnen hiervan geene andere verklaring geven , dan het

geloof van de Indonesiërs aan de inmenging van goden , die de

schuldigen straffen met een gewelddadigeu dood. Bij die volken van

den Indischen Archipel , welke ik heb leeren kennen, zegt men van

iemand, die een onnatuurlijken dood is gestorven: //hij had schuld'/.

De heer Sundermaun schrijft van de Maanjan-dajaks : '/Zwar wird
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das Böse bestraft, aber nur hier im Lebeu, durcli allerlei Unglück,

welches deu Betreffeudeu überkommt und gauz besonders, uament-

lich bei Mördern , durch eiiieu sog. scbweren Tod. Da kann der

Meusch, weim es nuu zura Sterben geht, uicht leben uud nicht

sterben , der Atem ist eiue Zeit lang ^^^s^ , und kehrt dann unter

Zeichen des Schraerzes uud der Angst wieder, um bald wieder zu

entflieheu u. s. w.'/ (Suudermaun ^
, 471). — Van de BaJiaus in

Midden-Borneo vertelt dr. Nieuwenhuis ongeveer hetzelfde : //Obgleich

die Bahau an eine wenu auch beschrankte üusterblichkeit der Seele

glauben , sind sie doch der Ueberzeugung , dass Tamei Tingei (de

Alvader) ihnen durch seine Dieuer schon hier auf Erdeu das Los

zuerteilt, das sie sich durch ihre Lebensweise selbst verdient

haben. Diej enigen, welche die menschliche oder göttliche adat über-

treten , erleideu Missgeschick oder werden krank ; sind die Geister

sehr erzürnt, so lassen sie die Schuldigen im Karapfe falleu, ver-

unglücken, sich selbst toten oder, wenn es Prauen betrifft, bei der

Geburt sterbeu. Alle auf diese Weise Umgekommenen sind matei

dj aak, d. h. eines schlechten Todes gestorben. Es wird ihnen kein

ehrenvolles Begrabnis zu Teil ; auch gelangen ihre Seelen uicht in

den Himmel Apu Kësio, sondern an einen andern Ort; aber von

einer weiteren Vergeltung ihrer auf Erden begangenen Missetaten

im künftigeu Leben ist keine Rede'/ (Nieuwenhuis'' I, 102; verg.

ook blz. 91). — Teekenend is het volgende van de Ziddwester-

eilanden : wanneer iemand gesneld is, wordt zijn hoofd vervangen

door eene kokosnoot. Nu wordt zijne ziel (en dit gebeurt ook met

de ziel van drenkelingen) weggezonden om hare klachten in de

gewesten der goden in te dienen. Tot een gesnelde zegt men : "wij

hebben u een nieuw hoofd gegeven , open dan ooren en oogen en

vertrek nu. Gij moet u vertoonen aan den Oorlogsgod. Maar stel

uwe klachten goed in het licht, en beken oprechtelijk wat de aan-

leiding van uwen dood en verloren gaan is//. En tot den drenkeling

zegt men: "Ga nu heen en stel ginds uwe klachten in het licht,

en beken dan de ware oorzaak van uwen dood en van uw verloren

gaan" (Heymering '

,
65—71). Wij lezen hierin een aandringen op

bekentenis van de schuld, tot welker bestraffing het ongeval heeft

plaats gehad.

Mr. Steinmetz merkt in bovengenoemde studie op , dat aan de

voorstelling, dat de vermoorde in de hel en de moordenaar in den

hemel komt, het begrip van een godsoordeel wel ten grondslag kan

liggen: hij die verloor, had schuld. Dit wordt o. m. bevestigd door
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(Ie woorden , welke de Toradja's het hoofd van eeneu vermoorden

vijand toevoegen: //Gij had schuld, anders zouden we niet in staat

zijn geweest u te dooden//. — Wat de eerste aanleiding moge zijn

geweest om een gewelddadigen dood als eene straf aan te zien,

moeten wij hier in het midden laten. Toen de meusch een denkend en

bewust-voelend wezen was, geloofde hij in goden; misschien was

hij zich eerder bewust van het bestaan van goden dan van dat van

zijne eigen ziel. Zooveel is zeker, dat het nu de goden zijn, die

iemand straffen met een gewelddadigen dood.

Voor de ziel van zulk een gestrafte is men bang. Het lijk van

zulk een persoon wordt niet op dezelfde wijze behandeld als dat van

een , die door ziekte is gestorveu ; zoo iemand wordt weggestopt.

Meestal wordt geen doodenfeest voor hem gevierd
,
geen kop wordt

voor hem gesneld , al is hij dapper en vermogend geweest. En
omdat men hem niet durft toerusten , uit vrees voor de goden , die

straften, komt de ongelukkige niet in het zielenland.

Zoo lezen wij van de Zee-dajaks van Serawak , dat de gesneuvelden

niet worden begraven, maar dat men eenvoudig eene heining om
hun lijk plant. De lijken van hen , die aan bloedverlies of in het

kraambed sterven, worden dadelijk zonder eenig ceremonieel begraven,

zonder kist. De beenderen worden later niet verzameld. De lijken

van zelfmoordenaars worden op eene afzonderlijke plek begraven

(Ling Eoth I, 140). Dit alles geldt ook voor diQ Toradjas. — Sterft

op het eiland Enggano iemand aan eene ongeneeslijke ziekte, dan

wordt zijn lijk weggeworpen op eene onbewoonde plaats (Tijd. Bat.

Gen. dl. 19, p. 188). — Buiten de afdeelingen Boeleleng en Djem-

brana, waar het Gouvernement rechtstreeks bestuurt, worden op

Bali de lijken van poklijders in een open graf gelegd, of in een

ravijn geworpen. Ook lepra-lijders worden dadelijk begraven, en eerst

jaren daarna verbrand. Zij, die in het kraambed zijn gestorven, en

die met de kris gedood zijn , worden eenvoudig in een ravijn ge-

worpen (Jacobs ' , 50). — Volgens de Makassaren hebben degenen

,

die door een wapen gedood of verdronken zij)i, het in het zielenland

zeer goed. Dit denkbeeld moet echter van lateren tijd zijn, daar

het in tegenspraak is met de verweusching: //sterf door doodgestoken

te worden".

Behalve de genoemde denkbeelden omtrent vergelding hier op

aarde, vinden wij hier en daar nog andere voorstellijigen, waarvan

wij echter zeker kunnen zeggen, dat zij zijn overgenomen. Bij de

Bataks zouden zij, die steeds op moord bedacht waren, dit ook zijn
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in het hiernamaals; spelers ondervinden steeds de bitterheden van

het spel; dieven moeten de gestolen voorwerpen voor aller oog

gebruiken. De heer Warneck voegt er echter aanstonds bij, dat dit

slechts verhalen zijn; in de volksvoorstelling bestaat deze vergelding

niet (Warneck \ 65—66). — Van de Mantras van Malakka lezen

wij, dat de zielen van zondaars verbrand worden, telkens en telkens

weder, totdat ze gereinigd zijn. Deze voorstelling is door Jezuïeten-

zendelingen daar gebracht (Tijd. Bat. Gen. dl. 10, 433). — Boven

hebben wij reeds aangeteekend , dat de ziel van den Bajah op

haren tocht naar het zielenland aan een waterval van vuur komt.

//Bij dien tocht drinken de zielen ook overvloedig water om zich te

verkoelen. Aan de booze zielen is het echter verboden water te

drinken. Kleine misdrijven worden door dat dorstlijdeu gelouterd,

terwijl misdadigers, wanneer zij hun dorst willen lesschen, gesmolten

lood in hunne waterkruik vinden//. Dieven moeten alles dragen,

wat zij hebben gestolen, en zij wonen in huizen zonder daken

(Perelaer ^, 13). — De Zee-dajaks van Serawak laten de zielen der

afgestorvenen nog over een heuvel van vuur gaan. //Evil souls are

compelled to go straight over the hill with scorching fire on every

sidc, which nearly consumes them ; but good ones are led by an

easy path round the foot and so escape the pain and danger//

(Archdeacon Perham in Liug lloth I, 310). — //Wie zijne ouders

heeft uitgescholden (aldus van de Sangireezeu) , dien worden met

een grooten ijzeren haak .de lippen stuk gescheurd : die gestolen

heeft, moet steeds blijven stelen enz.// (Adriani ', 238). — Tenslotte

noemen wij de Mahassaren : de zielen van slechte menschen krijgen

een schip van was met katoen geladen , waarmee zij naar het

zielenland gaan; boven eene zee van vuur gekomen, smelt het

schip en vallen ze in zee. Hier worden ze door dieren opgenomen

en naar een veld gebracht, waar ze gaan liggen op een matje van

vuur, terwijl een slang hen in mond, neus, ooren en oogen bijt.

Het zielenland.

Reeds meer dan eens hebbeu wij medegedeeld , dat afgestorvenen

van de levenden den raad krijgen om naar het Westen te gaan en

niet om te kijken naar de achtergeblevenen. Deze raad staat i.ii

verband met de voorstelling, welke men zich heeft gemaakt van

de plaats van het doodenrijk ; deze ligt namelijk aan den onder-

gang der zon. //The scène of the descent into Hades is in very
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deed inacted day by day before our eyes , as it was before tbe

eyes of the aücient myth-maker, who watched the sun descend

to the dark under-world , aud return at daw.n to the laud of the

living meu" (Tylor II, 48). Hiermede heeft Prof. Tylor in weinige

woorden gezegd, wat den mensch er toe gebracht moet hebben het

doodeurijk in het Westen, en wel onder de aarde te zoeken.

Ue zou heeft op den natuurraensch een overweldigendeu indruk

gemaakt. De zon moet een van de eerste natuurgoden zijn geweest.

Naar haar berekende men den leeftijd van den mensch, en in

vele andere zaken werd de dagelij ksche loop van de zon het beeld

van den levensweg van den mensch. Bij de Indonesiërs vinden wij

hiervan nog tal van voorbeelden : De Tufadja's berekenen den

leeftijd van een mensch naar den stand van de zon : "zijn leeftijd

was op de middaghoogte gekomen'/, //zijn leven was reeds ge-

culmineerd'/, zegt men van meuschen op middelbaren leeftijd.

//Mijn kind stierf als de zon, die pas is opgegaan//, zegt men

van een jong gestorven kind; terwijl sojomo //ondergegaan van

de zon//, een veel gebruikt woord is voor //gestorven//. //De zon is

nog aan het klimmen//, gebruikt de Makassaar overdrachtelijk

van 's menscheu leeftijd , aanduidende een leeftijd van 25—35 jaar.

//Het is middag//, duidt een leeftijd van 1. 40 jaar aan (Matthes •"',

i. V. aio, bl. 894). — Op Halmakera vindt men hetzelfde: van

een oude van dagen zegt men : zijne zon gaat haast onder. In d(>

doodenzangen wordt //gestorven// weergegeven met het woord voor

//ondergaan.'/ Bij verschillende gelegenheden moet worden opgepast,

dat de zielestof niet met de zon mede onderduikt; zoo moet, men

altijd met oogsten ophouden, voordat de zon is ondergegaan, anders

gaat de zielestof der rijst met de zon mee naar beneden. Begraven

moet men de^lijken, tegen dat de zon ondergaat, maar ze mag
niet geheel onder zijn, opdat ze nog gelegenheid hebbe de ziel

van den overledene mee te nemen. — De Angkolaer duidt den leeftijd

van een kind aan met sogot, ongeveer 7 uur 's morgens, van

een jongeling met pangul u i, -_1; 8 uur; is iemand vad(^r van

kinderen, dan is zijn leeftijd hos (12 uur); oudere menscheu zijn

gul ing, ongeveer 2 a 3 uur, en bot, avond. Men zegt ook van

een stervende, kiot sun dut mata uiari = //de zon wil bij hem

ondergaan.// -— De Tohmiees zegt in zijn klaagzang van een overleden

kind: //zijn zon was pas opgegaan//, en van een oude van dagen:

//zijne zon is ondergegaan.// — Wanneer bij de A«ro-/v«i!a^^ een jong-

mensch sterft, zegt men: "Ocli , zijne zon stond nog zoo hoog.//

24



370

Ook hoort men uitdrukkingen als: //zijne zon is ondergegaan,

daarom stierf hij//.

Bij vele volken van den Archipel vinden wij de gewoonte om

de huizen te bouwen met de nok van Oost naar West, met den

ingang van de woning aan den Westkant, opdat men het huis

ingaande met het aangezicht naar het Oosten, naar den opgang der

zon
,

gekeerd zij ; hierdoor zal de zielestof niet met de zon naar

het Westen, naar den Hades, wordeu medegevoerd. Toen een Mina-

hassisch onderwijzer, die onder de Toradja's woonde, zijn huis in

de richting van Noord naar Zuid had gebouwd, en kort daarop

zijn kind ernstig ziek werd, schreef men dit toe aan het feit, dat

hij den weg der zon gekrnist had. Wanneer een Toradja'sch kind

niest (een bewijs, dat zijne zielestof uit het lichaam gaat, of daarin

terugkeert), terwijl de zon aan het rijzen is, roept een bijstander:

//hij worde oud//. Niest het, terwijl de zon daalt, dan roept iemand :

//snijdt haar {= de zielestof) deu pas af//, omdat anders de zielestof

met de zon zou worden meegevoerd, en het kind daardoor zou

sterven.

Het leven van den mensch volgt den loop van de zon , denkt

de Indonesiër. Het leven gaat met de zon op , en het gaat er mee

onder. Daarom ook begraaft men de lijken dikwijls met het hoofd

naar het Oosten en de beeuen naar het Westen, of andersom. Zoo

doen de Turadjas op Midden-Celebes ; de Malagasen op Madagascar

evenzoo, terwijl men daar vroeger de lijken met het hoofd naar

het Noorden begroef; in dit geval wordt het gelaat naar het Westen

gekeerd (Hora Adema, 606). Dit vinden wij ook bij de bewoners

van Halmahera^ bij de Atjehers (Jacobs '' I, 341), de bewoners

van Tanimhar en Timorlao (Van Hoëvell "*, 169), van Saöar (Riedel ',

360), van Letti, Moa en Lakor (Riedel i, 394), qm v^w Ae Mantra s

van Malakka (Tijd. Bat. Gen. dl 10, p. 429).

De MaJcassaren zeggen , dat de zielen eerst naar het Westen gaan

en vervolgens naar den berg Bawo Karaeng ; anderen, onder Moham-

medaauschen invloed , zeggen : .naar Mekka. De zielen echter van

hen, die aan cholera of pokken zijn gestorven, gaan allen naar

het Westen en niet naar den Bawo Karaeng. Men ziet ze altijd

in vaartuigen.

De Oio Ngadjoe op Borueo leggeii de lijken parallel met de

rivier, d. i. ook in de richting van het zielenland , want zooals wij

boven reeds hebben gezien, brachten de Dajaks de lijken hunner

afgestorvenen de rivier op , terug naar het stamland. De mannen worden
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gewoonlijk met de voeten naar zee, de vrouwen met de voeten

naar de bron der rivier gelegd; men zegt, dit te doen, omdat de

man niet voor de zee vreest en de vrouw wel. — Bij de Oio Boesoen

legt men de lijken met het hoofd naar het Oosten en de beenen

naar het Westen, dus weer iu de richting van den zonneloop.

De Angkolaers hebben geen vasten regel bij het begraven; dit

hangt veel af van de marga , waartoe men behoort. Zoo begraaft

men bij de marga Siregar met het hoofd naar zonsondergang, bij

de marga Harahap echter met het hoofd naar zonsopgang. In Toha

worden de beenderen der aanzienlijken, voor wie het doodenfeest

(turun) is gevierd, van Oost naar West begraven. De Karo-hataks

zetten het lijk na het overlijden op een stoel met het aangezicht

naar de ondergaande zon. Bij het begraven echter werden de lijken

van hen , die een gewelddadigen dood waren gestorven, met het hoofd

naar het dorp toe begraven , opdat zij zich oprichtende , het dorp

niet zouden zien. Men vreest deze dooden, die nijdig zijn over hun

vroeg sterven. Zij, die van ouderdom of door ziekte waren gestorven,

wier zielen men dus niet vreesde, werden met de beenen naar het

dorp toe begraven.

De ingang naar de onderwereld, zegt men meestal, is eene

spelonk. Zoo bij sommige Toradja-sid.mmQi\\ wij meldden het boven

reeds van de Papoea s in het Engelsche gedeelte van Nieuw-Guinea.

Vooral in de Zuidzee heeft men zich hiervan zeer concrete

voorstellingen gemaakt: //Der Eiugang zum Totenreiche warnach der

Ansicht der alten Samoaner in aussersteu Westen der Insel Savaii.

Zwei kreisrunde Wasserbecken galteu als die Statte , wo die Geister

der Verstorbenen in die Unterwelt hinabtauchten ; das grossere von

beiden war für die Hauptlinge, das kleine für das niedere Volk

bestimmt (Kurze \ 301—303). — Van de eilanden in lfg/ö;/^m^' lezen

wij: //Wheu we pass, however, to the eastward (van de eilanden)

the ghosts have uo longer their abodes upon the surface of the

earth, but underground. Prom the Torres Islands to Peutecost in

the New Hebrides, the name of the nether-world is, with variations,

Panoi , to which all the openings — whether by vulcanic vents or un-

known mouths — throughout all these neighbouring islands lead//

(Codrington, 364). Ook hier gelooft men, dat iedere klasse van

menschen haar eigen ingang heeft. De zielen keeren terug naar

deze ingangen ; zij dansen en zingen daar, en wachten de pasgestorveu

zielen op.
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Uit het geloof, dat het zieleiilaiid onder de aarde ligt, is ook het

denkbeeld voortgekomen, dat de zielen des nachts te voorschijn

komen en rondwandelen, want eerst, wanneer de zon is ondergegaan

en het voor ons nacht wordt, breekt de dag in de onderwereld aan.

Natuurlijk , dat het unheimische van het donker ook veel tot dit

gehjof heeft bijgedragen.

Oorspronkelijk moet het geloof aan den Hades, aan de onder-

wereld, algemeen zijn geweest. Wij mogen dit afleiden uit het feit,

dat wij bij volken , die thans het geloof aan eene onderwereld hebben

prijsgegeven, nog beenderengrotteu vinden; en sommige volken,

wier zielenland op een berg of in eene vallei wordt geplaatst, zetten

nog steeds de beenderen hunner overledenen weg in eene spelonk,

of werpen die weg in een kuil. Deze gewoonte toch, waarvan wij

boven eenige voorbeelden hebben aangehaald, heeft haren oorsprong

in het geloof, dat die grotten en holen ingangen zijn naar den

Hades: de beenderen worden dus naar de onderwereld gebracht.

Hieruit zien wij weder, hoe stoffelijk men zich de zelfstandig

voortlevende ziel voorstelt.

Ook aan het begraven van de lijken in de aarde heeft waarschijnlijk

de gedachte ten grondslag gelegen : de overledene dichter bij het

zielenland ouder de aarde te brengen. Een oude Batak uit Toba

vertelde mij , dat men oudtijds de graven zeer ondiep maakte

,

eensdeels om aan de ziel gelegenheid te geven zich uit het graf te

verwijderen, anderdeels ook, omdat men bang was te diep in '/het

rijk der doodeu" te graven, waardoor de gravers zouden moeten

sterven. Dit moet de grond zijn van de algemeen voorkomende vrees

bij natuurvolken om in de aarde te graven ; vandaar de offers bij

het graven van gaten voor de palen van een huis ; vandaar de

offers bij het graven naar ertsen ; vandaar het vragen om vergeving

der Toradja's aan de geesten onder de aarde, wanneer zij bij het-

godsoordeel van het werpen van speren de aarde moeten '/verwonden'/.

Tegenwoordig denken vele Indonesische volken hun zielenland op

de aarde, op een berg of in eene vallei. Wij vermoeden, dat deze

verschillen zijn ontstaan door verhuizing: Wanneer een stam zich

naar eene andere plaats begaf, geloofde men, dat de afgestorvenen

terugkeerden naar de oorspronkelijke woonplaats , en langzamerhand

zette zich het denkbeeld vast, dat daar het zielenland was, terwijl

men vergat, dat men vandaar was gekomen. In de richting, waarin

het zielenland voor sommige volken van den Archipel gelegen is.
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kunnen wij soms eene aanwijzing hebben voor de streek, vanwaar

zulk een volk is gekomen. Wij noemen hier één voorbeeld : na vele

linguistische en ethnografische onderzoekingen mogen wij vaststellen,

dat de vier hoofdstammen , die de Minahassa bewonen , uit het

Noorden zijn gekomen, over de Philippijuen , de Talaut- en Sangir-

eilauden. En ziet, algemeen zeggen de Minahassers, dat het zielenland

uit het heidensche tijdperk in het Noorden lag. — Zoo ook stellen

de Napoe-toradjas van Midden-Celebes hun zielenland op Tineba,

een berg ten Oosten van het gebied, dat deze stam bewoont. Het

vermoeden , dat zij uit het Oosten naar hunne tegenwoordige

woonplaats zijn getrokken, wordt bevestigd door hunne overleveringen.

Prof. Wilken heeft dit reeds opgemerkt (Wilken I ' , blz. 43 , noot

5), waarbij hij Spencer aanhaalt: //Having attachments to relatives

left behind , and being subject to home sickness (sometimes iu au

extreme degree, as shown by Livingstone's account of some negroes

who died from it) , uncivilized men , driven by war or famine to

other habitats, must ofteu dream of the places and persons they

have left. Their dreams, narrated and accepted in the origiual way

as actual experiences, make it appear that during sleep they have

been to their old abodes. Now one and now another dreams thus

:

rendering farailiar the notion of visiting the fatherland duriug sleep.

What , then , happens at death , interpreted as it is by the primitive

man? The other self is long absent — where was he goue?

Obviously to the place , which he often went to , and from which

at other times he returned. Now he has uot returned. He longed

to go back , and frequently said he would go back. Now he

has done as he said he would. This interpretation we meet with

every where; in some cases definitely stated, and in others unmis-

takably implied'/ (Spencer I).

Twee voorbeelden hebbeu wij uit den Indischen Archipel , waar

godsdienstige overtuiging invloed heeft gehad op de vaststelling van

het zielenland : De Tenggereezen begraven hunne dooden met het hoofd

gericht naar den heiligen berg Bromo , terwijl de Badoewi's in

Bantam hunne dooden begraven met het aangezicht naar het Zuiden,

naar de lëmah bodas, het zielenland dezer kleine groep uitge-

wekenen. Boven hebben wij reeds gelegenheid gehad mede te deelen,

dat deze Badoewi's Soendaneezen zijn, die voor den Islam zijn

uitgeweken met den laatsten vorst van Padjadjaran, Praboe Sili

Wangi. De lëmah bad os, '/de witte plek", is gelegen ten Zuiden

van de Artja bodas, eene woeste streek, waar dr. Koorders een
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aantal graven zag. Hoogstwaarschijnlijk rnslen hier de beenderen

van den vereerden Padjadjaranschen vorst, en zijne volgelingen

gaan na den dood tot hem op deze heilige stille plek van woeste

natuur. De Badoewi's gelooven , dat de zielen van de besten onder

hen op den 7^^ dag na den dood naar de lëmah bodas gaan.

De minder goeden moeten echter eerst gedurende 40 dagen gelouterd

worden in het vagevuur, dat de modderbrouuen kokend houdt. Na

die veertigdaagsche loutering komen ook zij in de lëmah bodas

(Jacobs 2, 8).

Wij willen thans meer in bijzonderheden nagaan, hoe de Indische

volken, ieder voor zich, zich het zielenland voorstellen. Zien wij

eerst bij de Toha-hataks rond. Voor hen ligt het doodenrijk onder

de aarde ; dit rijk bestaj,t nog uit verschillende lagen. Het leven is

er geheel als op aarde: markten worden gehouden, men vecht er,

en meu viert feest. De leden van dezelfde familie wonen er bij

elkaar, en iedere familiegroep neemt de zielen der tia hen stervende

bloedverwanten bij zich op. De zielen hebben ook zouden en harts-

tochten en lijden aan ziekten. Wanneer het bij ons dag is, rusten

de zielen, de nacht is voor hea de werktijd. De zielen vau hen,

die aan booze ziekten zijn bezweken , zijn in den Hades slaven. Ook

zij, die zelfmoord pleegden, en zij die in het kraambed stierven,

hebbeu eene nederige plaats in het zielenland. Eerstgenoemden

worden zelfs niet toegelaten. Vooral ziju de zieleu van hen , die

zonder zonen stierven , en die gestorven zijn door honger of besmet-

telijke ziekte, verbitterd (Warueck i, 65

—

QQ , 70). In het Bataksche

verhaal vau Si Malindeman wordt verteld , dat deze held met eene

uit den hemel neergedaalde dochter van Batara Goeroe huwt. Later

keert deze vrouw naar den hemel terug, maar Si Malindeman volgt

haar. Op zijn tocht door het zielenland komt hij ook in een dorp,

waar slechts menschenvoeten in het roud liggeu ; daarheen namelijk

gaan de zielen vau hen, die aan ziekten van den voet hebben ge-

leden. In een ander dorp ziet hij slechts menschenhaiiden ; hier

wonen de zieleu van hen, die aau eeuig ongemak van de hand

zijn gestorven. Overigens ziet het er in de onderwereld, banna
torn, gelijk uit als op aarde (Warueck 2, 130, 131). Tegenwoordig

gelooven de Toba-bataks, dat de zielen op aarde blijven rondzwerven,

terwijl de onderwereld alleen een rijk is vau geesten. Het wordt

als eene straf beschouwd, wanneer eene ziel naar de ouderwereld

gaat. Zoo zijn, volgens deu Batak, de zieleu dergenen, die aan
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melaatschheid zijn gestorven, daartoe veroordeeld; cu in Angkola

zegt men , dat alleen die zielen naar de onderwereld gaan , die om
hunne zonden door God daarheen verwezen zijn.

Bij de Karo-bataks zouden , volgens mededeeliug van Dr. Hagen

,

de zielen der goeden naar het Westen trekken en daar het pad

opgaau , dat hen naar boven voert , naar de woning der goden

,

waar zij een leven vol genietingen deelachtig wordeu ; de zielen

der slechten zouden in eeuig dier, in eene plant enz. verhuizen;

terwijl de zielen van hen, die noch goed noch slecht zijn geweest,

voorloopig op bergen , in boomen enz. verblijf houden , om na

zevenm.aal gestorven te zijn , eindelijk ook de woning der goden

binnen te gaan. Karo-bataks vertelden mij, dat de aardsche toestanden

iu het zielenland bestendigd worden ; vorsten hier , zijn ook vorsten

daar, en de lieden, die hier hun onderdanen waren, blijven ook

aan gene zijde van het graf hun onderdanen. Zielen van maagden

hebben een zeer aangenaam lot, vooral wanneer zij er priesteres

(guru) bij zijn geweest; dan komen zij op ééne plaats met de

zielen van vroeg gestorven kinderen. In het kraambed gestorvenen

en vaders van onechte kinderen worden veroordeeld (dit laatste is

bij het heerschende patriarchaat der Bataks goed te begrijpen). Zij

,

die aan pokken gestorven zijn, mogen niet wordeu beweend, en

zij, die op heeterdaad op overspel betrapt en daarvoor gedood zijn
,

worden eenvoudig door hunne verwanten onder den grond gestopt.

In Minangkahau heet het zielenland kampong achirat of

nagari ka kal, in het luchtruim, d. i. naar de door den Islam

gewijzigde voorstelling voor velen thans de sirugö, de hemel,

het verblijf der braven of de na rak o, de hel, de plaats der

boosdoeners. De priesteressen hebben echter nog de oude heidensche

voorstelling bewaard , en vertellen , dat de ziel op bergen , in bosschen

,

op groote boomen, in steenen en bronnen woont, waar zij het-

zelfde leven leidt als op aarde. Zulke verblijfplaatsen van zielen

staan dan ook nog bij allen iu een reuk van heiligheid (V. d.

Toorn ', 70, 71). "Iu het schimmenrijk vindt men fraaie dorpen,

vol wegen, tuinen en speelplaatsen. Men verlustigt zich iu spel,

zang, dans en paardrijden, men dobbelt en vecht er. Ieder heeft

er ook zijne bezigheden, waarbij enkelen slechts gebieden, velen

gehoorzamen en uitvoeren// (V. d. Toorn i, lÜO).

Bij de Niassers daalt de ziel Bechu zi mate in het zielenland,

Banna niha tou (= menschenlaud) af. De zielen wonen daar in

groepeu bijeen; zij, die aan dezelfde oorzaak stierven, woneu daar
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bijeen (Chatelin , 143, 144). De zieleu leideu daar een gelijksoortig

leven als op aarde , hetgeen men besluit uit droomen , waarin men de

afgestorvenen in huizen en dorpen ziet wonen (Sundermann 2, 301).

Dit vinden wij voor de Zuid-Niassers nog meer uitgewerkt : '/Die

Bechu der Verunglückten sollen zusammen bleiben und es stets

bereuen, dass sie nicht vorsichtig genug gewesen seien. Die bechu
der Ertrunkenen sollen im Wasser hausen, aber auf das Trockene

gebracht werden könneu, dadurch, dass ein Priester opfert und einen

Pisangstamm ius Wasser wirft. Die bechu der Ermordeten und der

im Gefecht Gefallenen sollen aber unstat und flüchtig sein und sich

schamen vor den bech u der an Krankheit Gestorbenen^/ (Thomas, 14).

Om eerst in het Westen te blijven spreken wij over de Orang

Bhioewa uit het binnenland van Malakka en over de Hova's van

Madagascar. Sommige van de Orang Benoewa gelooveu , dat de

menschen na hunnen dood overgaan naar pulau-buwah, het

vruchteneiland, dat gelegen is ver in het Westen, ter plaatse waar de zon

ondergaat. //There the scmangats or souls of all the dead live together

in harmony and constant enjoyment, for the great island is full of

trees, and there are none that do not bear pleasant fruits. They

marry and have children as in this world , but pain, disease and

death are unknown." Anders is echter het lot van hen , die een bloedigen

dood gestorven zijn. Deze gaan niet naar pula u-b uwah , doch naar

tauah-merah, het roode laud^ /'which is a desolate and barren

place, the sëmangats repair to pulau buwah to procure food'/ (Journal

of the Indian Archipelago, dl. I, blz. 326 en de daarbij behooreude

noot 2). //The better informed of the Benuas have a confused idea

•that after death the spirits of good men travel towards the west,

and are absorbed into the efl'ulgence of the setting sun . . . The souls

of the bad are to be devoured by spectres, who approach the graves

for that purpose on the seventh day after interment , on which fires

are kindled to drive the evil spirits away// (Newbold II, 390).

Aangaande de Hova^ ontleenen wij ons bericht aan Sibree, die

vertelt , dat het zielenland der Hova's gelegen is op den Ambondrombe

,

'/a lofty mountain covered Math forest on the eastern edge of the

highland of the Betsileo country and dividing it from the lower

Tanala territory. While travelling in the Southern part of the island

in 1876, I was much interested to have this Malagasy Hades pointed

out to me when near the Hova fort of Imahazony. It had the appea-

rance of aloug regularly-curved mountain , stretching like the outline

of a bow from north to south, and many miles distant to theeast.
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The summit is ofteu covered with cloiuls, and thus, from its height

aud almost inaccessible character, it has beeu iuvested for ages past

witli au atmosphere of dread. No oiie resident in the surrouuding

country would dare approach it, and strange stories ,were told of

the firing of cannon and making of salutes whenever a royal ghost

arrived to take up his abode there// (Sibree, 312).

Zooals te verwachten was, zijn de voorstellingen van Javanen

en Soefidaneezen te zeer geinfluenceerd door Hindoeisme en Islam

,

dan dat we nog veel oorspronkelijks bij hen zouden vinden.

Toch blijkt, dat voorstellingen uit den ouden tijd nog bestaan , zooals

bij de Javanen , dat men zekere tooverformules moet kennen om

in het hiernamaals naar "het rijk van de Zuidzee/ te gaan. Daar

leven zij voort, bebouwen rijstvelden, zijn rijk voorzien van buffels

en koeien , en zij verrichten heerendiensten voor de grooten en

aanzienlijken dezer wereld, bij gelegenheid, dat deze reizen door

de bosschen , waarin zij zich ophouden (Harthoorii, 133— 134).

Zien wij thans rond in de Molukken. De Cerammers denken, dat

de zielen der aanzienlijken een poos lang in het geestenhuis ver-

wijlen om dan in de lucht te verdwijnen. De zielen van gewone

menschen gaan naar den berg Patoe kawanea achter Salemang of

naar centraal Ceram (Riedel ', 144). De zielen der Kei-eilanders

gaan naar de eilanden Baer en ühimas (twee eilanden benoorden

Noehoeroa). Wanneer voorbij varenden daar het geruisch van feesten,

gong en tifaslagen hooien , dan zal een der aaiizienlijken onder de

bevolking sterven (Riedel ', 221). De zielen van Watoehela gaan

naar den berg Feri op Oost-Ceram. Zij die in den oorlog gesneuveld zijn
,

worden echter naar de maan gebracht, en zelden keeren zij van-

daar op aarde terug (Riedel ^, 211—212). Volgens Dr. Riedel zou

het zielenland der i/g^!/^V^gg2;g/^ eene zandbank zijn, Saaroe Meti Wanoea

geheeten, ten Zuiden van het eiland (Riedel ', 394). Van elders

weten wij echter, dat de zielen van Letti naar Loewang gaan,

omdat van dat eiland uit Letti bevolkt is geworden. Zoo gaan ook

de zielen der Hollandsche afstammelingen op Letti na hun dood

naar liolland terug (Heymering -, 389). Loewang zendt weer zijn

eigen afgestorvenen naar het naburig eiland Metrialam , terwijl men

op Babar het westelijk gelegen eiland Wetan (Wetang) als het

zielenland beschouwt (Wilken ^ I, 43). Op Wetter weer gaan de

zielen van aanzienlijken naar den berg Perai , die der minderen

naar een heuvel bij het dorp Sesel. De zielen van drenkelingen

blijven in zee zwerven. Die van menschen, die uit boomen zijn
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gevalleu , worden verzameld op eeue afzonderlijke plek te middeu

vau moerassen (Riedel ', -153).

//Naar de voorstelling der Alfoeren van Masarete (op Boeroe) be-

vindt zich de toekomende wereld bij de rivier Wai Ili, in de

nabijheid van den berg Tomahoe. Het verblijf aldaar denkt hij zich

geheel naar aardsche wijze. Het zal daar zijn evenals op aarde, doch

niet aan de vergankelijkheid onderworpen. Iedereen zal daar onaf-

gebroken kunnen genieten. Feestvieren, eten en drinken is er. aan

de orde vau den dag. Alleen 's morgens en 's avonds gaan de zielen

der afgestorvenen water scheppen in de AYai Ili. Niemand is van

dat toekomstig geluk uitgesloten'/ (Hendriks, i. v. herat e, 51).

Voor de Galelareezen op Halmahera ligt de zielenstad aan den

dipa magbla, den horizont, den oorsprong der lucht, den aan-

vang des uitspansels; daar bewonen de diliki, of zielen van hen,

die een onnatuurlijken dood zijn gestorven, het Oostelijk gedeelte;

de sone-hoa of zielen der aan ziekte of ouderdom gestorvenen

hebben hunne wijk in het Westen.

De Noeforeezen op Nieuw-Guinea stellen zich de zielen wereld

voor onder de aarde, onder den bodem der zee. Het is er al evenzoo

als op de bovenwereld, maar de groeikracht is er sterker en de

planten ontwikkelen zich sneller. Het schimmenrijk biedt weinig

troost aan (J. L. van Hasselt ^, 29). Ook in het Duitsche gedeelte

van Nieuw-Guinea denken de Papoea's zich het zielenrijk als een

dorp, waar ieder binnenkomt, behalve armen en gesneuvelden. Daar

de gesneuvelden in den oorlog geen gelegenheid hadden om varkens

en honden bij hunnen dood te laten slachten , zoo wagen ze ook

niet naar de poort des hemels te gaan , want ze zouden daar gedood

worden; daarom houden hunne zielen zich in het bosch op , en leven

op boomen. 's Avonds zien de Papoea's daarom altijd geesten

(Ermelosch Zendingsblad 1901, N" 6, bl. 6 en 7). De Papoea's

van Siar wijzen het Zuiden aan als de richting vau het zielenland.

Daar ligt de Gassoeb, over de hooge bergen. Daar zijn groote

kokosboomeu en vruchten vau allerlei aard. De mannen wonen daar

hooger dan de vrouwen , en onder deze weer de kindereu. Wanneer

een nieuwe ziel in de gassub komt, gaan al de zielen haar tegemoet

(Ber. Rhein. Miss. Ges. 1890 , blz. 142). De ziel is in den aanvang

nog zwak; zij wordt in de zon gedragen en gevoed met spinnen,

rupsen en hagedissen, tot zij sterk is (KI. Miss. fr. 1901, 159).

Voordat wij het Oostelijk deel van den Archipel verlaten , moeten

wij eerst nog zien naar Rottineezen , Saooeneezen en Soemhaneezen.
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De eersten dan bewereu, dat de zielen uaar Savoe gaan, omdat

dit hun stamland is, terwijl de Savoeneezeu hunne dooden uaar

Soemba verplaatsen. Het volgend leven is eenvoudig eene voort-

zetting van het aardsche; men wordt er in overgeplaatst in den-

zelfden toestand, waarin men op aarde leefde (Donselaar, 309).

De Soembaneezen daarentegen zoeken hun schimmenrijk in het ge-

bergte in het midden van het eiland. Hier bevindt zich een bosch

,

bekend onder den naam van para i-ra e ra pu (= heilig land), waar

de dooden blijven voortleven in de gedaanten van voor den mensch

onzichtbare wezens (Eoos, blz. 61).

De scherpe afscheiding tusschen zielen van rijken en van armen

vinden wij weer terug bij de Minaha&sers. //Het verblijf der zielen

van rijken en hoofden wordt geacht te zijn het gebergte Sinajar,

volgens anderen Kaseudoekau'/ (Graafland I, 480). Deze laatste

benaming is het verblijf der goden, waar volgens Dr. Eiedei de

zielen der eerste voorvaders zouden zijn heengegaan ; de later

levende menschen zouden naar het gebergte Sinajawan gaan (Riedel ^,

blz. 3 , noot 1). Vroeger hebben wij gezien , dat de armen op aarde

blijven.

Aan den ingang van de onderwereld der Sangireezen is een lamp

geplaatst ter verlichting van den wq^. //De ouders der kinderen

hebben ook eene lantaren boven de tafel hangen , want er is in

de onderwereld evenzeer dag en nacht als op aarde// (Adriani ',328).

Naar de algemeene voorstelling der Toradja's van Midden-Celebes

zetten de zielen der afgestorvenen in het doodenrijk (volgens de

Bare'e-toradja's de onderwereld , volgens de Berg-toradja's bergtoppen)

hun aardsche leven voort. Zij gaan voort met het bebouwen van

akkers , het aanplanten van vruchtboomen enz. enz. , ea het spreekt

wel van zelf, dat de mensch , die op aarde zoo vaak te kampen

heeft met misgewas, daarvoor in het zielenland niet bang behoeft

te zijn. Zelfmoordenaars, zij die door een ongeluk om het leven

zijn gekomen, die aan een besmettelijke ziekte zijn gestorven', ge-

sneuvelden , hebben allen hun eigen dorp. In het dorp van laatst-

genoemden is het niet uit te houden van het onafgebroken trom-

geroffel en het onophoudelijk aanheffen van den krijgskreet. Sommigen

beweren , dat de zielen haken in den nek hebben , waaraan zij zich

als vleermuizen ophangen, wanneer zij gaan slapen. Dit staat na-

tuurlijk in verband met de vraag, hoe de zielen zich staande kunnen

houden tegen den onderkant van de aarde, waarop de menschen

leven. Volgens de priesteressen zouden in het doodenrijk eene vlakte.
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Rato ngkasimpo eu een berg, Wawo maborosi, zijn. Naar eerstgenoemde

plek zouden zij gaan , voor wie het kleine doodenfeest is gevierd ; naar

de andere plaats gaan zij , voor wie het groote doodenfeest is gevierd.

Deze voorstelling is echter geen volkseigendom. Overigens stelt men

zich het leven in het hiernamaals voor als somber en naargeestig.

Ten slotte noemen wij de Dajaks. Van de Oh Ngadjoe hebben

wij uitvoerige berichten omtrent hun zielenlaud. In de lewu liau,

zieleuland , ziet het er uit als op aarde ; men lijdt er hetzelfde leven,

men plant rijst enz. , maar er is geen oorlog meer. Goeden eu boozen

komen op dezelfde plaats, maar de slechten houden op kwaad te

doen. De leden van dezelfde familie worden daar vereenigd. De eenige

scheiding, welke tusschen de zielen wordt gemaakt, is die ten opzichte

van de wijzen , waarop zij zijn gestorven. Zelfmoordenaars wonen

afzonderlijk ; iu hun dorp staat het vol vergiftige planten. Zij , die

zich hebben verdronken , moeten ten halven lijve in het water staan.

De eigenlijke hemel heet Kawahwohan, dat //goudklomp'/ of //goud-

massa// beteekent. Het is daar wonderschoon; men heeft er, wat

men weuscht, eu men geeft er zich over aan zinnelijk genot. De

zielen zouden zich voornamelijk voeden met eene geesteuvrucht

,

end jong genaamd, die in het zieleuland groeit. Eigenaardig ook is,

dat de zielen er eene eigeu taal op na houden , welke hierin bestaat,

dat de woorden alle een tegenovergestelde beteekeuis hebben , zoodat

zwart wit beteekent enz. Deze voorstelling moet zijn ontstaan uit de

gedachte aan het verschil van dag eu nacht op aarde en in de onderwereld

(Hardeland ', i, v. liau, 308; endjong, 116;Perelaer ',14—15,

19). 1 Van verschillende andere Dajak-stammen vinden wij bergtoppen

' Wij vinden meer voorbeelden, waai-uit blijkt, dat men zich alles in de

onderwereld juist andersom, voorstelt als hier op aarde. Wanneer de Ceramsche

jongelingen tot mannen worden gewijd, worden zij naar den tempel gebracht,

waar men dan zegt, dat zij door de daar wonende zielen van de voorouders

worden gedood, om daarna weer levend gemaakt te worden. Om nu te be-

wijzen, dat zij werkelijk in het zieleuland zijn geweest, moeten zij , naar huis

'teruggekeerd, hun huis door de achterdeur binnentreden, alles omgekeerd

plaatsen en schuw in het licht zien (Riedel ', IJ O—lil).— Zoo komt in een der

Galelareesche verhalen (op Halmahera) voor, dat een man met een geest in

eene boot zat, zonder dat hij wist, dat zijn metgezel eene ziel was. Wanneer
de man zijn makker gelastte naar den wal te roeien, roeide hij juist naar de

zee, en om§;ekeerd , totdat de man eindelijk begreep met eene ziel te doen

te hebben. Ook denke men aan de gewoonte bij verschillende Indonesische

volken om een en ander voor zielen of geesten bestemd met de linkerhand

te geven, juist omdat de levenden dit gemeenlijk ouder elkaar met de

rechterhand doen. De Karo-bataks maken een zieleladdertje met de inker-

vingen naar beneden, juist omgekeerd weer als bij de menschen op aarde.
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opgegeven als de verblijfplaats van zielen (Westenenk, 317 ; Engel-

^hard, 479). — Zoo hebben wij boven gezien, dat de Oio Boesoen

den berg Lomot daarvoor aannemen. De grond is daar van wit zand

,

en er groeit weinig hout. Er zijn menschen , die een nacht op die

plek hebben doorgebracht , en deze vertellen , dat zij hanen hebben

hoeren kraaien , en menschen hebbeu hooren zingen ; ook hadden zij

waargenomen , dat onzichtbare menschen hen waren voorbijgeloopen.

Toch hebben de Oio Doesoen nog eene voorstelling van eene onder-

wereld , v.aar de dondergod Nanjoe regeert. Gaten in den grond

,

zooals deze nu en dan in de bosschen voorkomen, zijn de toegangen

tot zijn rijk. In het Tabalongsche brengt men de beenderen der

afgestorvenen na het doodenfeest naar eene grot , ongetwijfeld met de

gedachte, dat de zielen door die grot naar het zielenland gaan. In

die streek vond ik ook het bekende Indonesische verhaal van een

man, die ging jagen met een geleenden hond. Deze houd nu viel

in een gat, en uit vrees voor den toorn van den eigenaar van den

hond, volgde hij het dier in het gat. Op deze wijze kwam hij in

het rijk vau Nanjoe. Deze gaf den jager zijn hond terug, maar

gelastte hem tevens na drie dagen met zijne vrouw tot hem weer

te keeren. De jager deed zulks, waarop Nanjoe de beide echtelieden

iu steen veranderde.

Een Dajak van Longwahau in het KoeteCsche kan niet in Kong-

hong, het schimmenrijk der Triug-dajaks komen. Hij gaat naar

een ander verblijf, waar hij niet anders doet, dan vechten en moorden.

Vrouwen, die in het kraambed zijn gestorven, worden verwezen naar

den hemel der vermoorden (Bock, 103).

De verschillende stammen van de Land-dajaks van Serawak hebben

zeer uiteenloopende voorstellingen van het zielenland. Sommigen

beweren, dat de ziel in de wildernis rond blijft zwerven, of wel

bij de plek, waar het lijk begraven of verbrand is; anderen weer

zeggen , dat de ziel vau een goed mensch opstijgt in het uitspansel,

terwijl die van een slecht mensch naar de onderwereld gaat. Weer

anderen plaatsen de zielen hunner dooden op bergtoppen. De Zee-

dajaks noemen het zielenland Sabajan ; zij stellen zich voor, dat

daarin zeven boven elkaar liggende landschappen zijn, waarin de

zielen naar stand en rang worden verdeeld. Hiermede komen de

voorstellingen overeen , dat gesneuvelden en op gewelddadige wijze

omgekomenen hunne eigen plaats hebben. ' Dit leven in den Hades

^ Volgens Perham en anderen zijn deze zeven hemels plaatsen, waar

iedere ziel, die een natinirlijken dood is gestorven, achtereenvolgens komt.
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is //a simple prolongation of the present state of things in a new

sphere. The dead are believed to build houses, make paddy farms,

and go through all the drudgery of a labouring life, and to be

subject to the same inequalities of condition and of fortune as the

living are here" (Perham in Ling Eothl, 214). — Ook bij de Kajans

is het leven der zielen gelijk aan dat hier op aarde, alleen baden

de zielen zich in overvloed en weelde , en genieten het eeuwige (?)

leven; de maatschappelijke verhoudingen blijven echter ook daèr

bewaard , zoodat hoofden daar als hoofden optreden (Nieuwenhuis '

I, J49).

De Kajans in het Engelsche gedeelte van Borneo hebben de

meest gedetailleerde voorstelling van het leven aan gene zijde des

grafs : //Those who die a natural death of old age orsickness, are

conveyed to Apo Leggan , and have much the same lot as they had

in this world. Long Julan is the place assigned to those, who die

a violent death, e. g. those killed in battle or by accident, such

as the falling of a tree etc. Women who died in childbed also go

to Long Julan and become the wives of those who are killed in

battle. These people are well-otf, have all their wants supplied,

they do no work and all become rich. Tan Tekkan is the place,

to which suïcides are sent, They are poor and wretched ; their food

cousists of leaves, roots or anything they can piek up in the forests.

They are easily distinguished by their miserable appearance. Tenyn

Lallu is the place assigned to stillborn infants. The spirits of these

children are believed to be very brave , and require no weapon

other than a stick to defend them against their ennemies. The reason

given for this idea is, that the child has never feit pain in this

world , and is therefore very daring in the other. Ling Yang is

the place, where people go, who are drowned. It is a land of plenty,

below the bed of rivers , and these are the spirits , upon whom riches

are heaped in abundance as all property lost in the waters is supposed

to be approprialed by them" (Ling Roth I, 218—220; zie ook

aldaar 166—167).

Ook in de Zuidzee zijn de voorstellingen omtrent het hiernamaals

dezelfde, als wij bij de Indonesiërs hebben gezien. Wij vinden daar

ook een boom , die door de zielen wordt geplant, en welker wrange

vruchten door hen worden gegeten ; t a r a w a u is zijn naam

(Th. Williams, 241). Ook moeten wij nog even de aandacht vestigen

op de omstandigheid , dat in den Hades der Melanesiërs de boomen

roode bladeren hebben , en dat ook de vogels daar rood zijn (Co-
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drington, 280). Deze voorstelling stafit ongetwijfeld ook in verband

met de zon, die, waaneer zij zal ondergaan, haar avondrood ver-

spreidt.

Wij hebben meermalen de gelegenheid gehad op te merkeii , dat |

de natuurmensch zich niets in abstracto kan denken ; hij heeft be- ^

hoefte aan een vorm , waarin hij zich zoo. iets aetherisch als de

zielestof kan voorstellen. Ook de ziel heeft veel stoffelijks aan zich, I

zooals wij gezien hebben. Aan dit stoffelijk bestaan van de ziel

moet een eind komen. De zielen kunnen niet eeuwig leven, denkt

de Indonesiër; wanneer de herinnering aan den overledene is ver- 1

dwenen, moet zijne ziel ook gestorven zijn. Zóó stoffelijk denkt de

Indonesiër zich de persoonlijk voortlevende ziel , dat hij haar zelfs

eenige malen achter elkaar laat sterven om haar ten slotte te laten

verdwijnen.

De Toradjas laten de ziel 8 of 9 malen sterven ; daarna verandert

zij in druipsteenwater; dit druipt in vuur, het verdampt en verdwijnt.

De Berg-toradja's zeggen, dat de ziel 7 maal sterft en ten slotte een

zwijn of een wolk wordt. — De MinaJiasser gelooft ook, dat de ziel

negenmaal sterft. — Bij de Makassaren sterven de zielen zevenmaal;

die van slechte menscheu veranderen ten slotte in water, dat in

een pot wordt verzameld.

Üe Moealavg-Bajaks zeggen , dat de zielen een menschenleeftijd

leven, dan sterven en als dauw op de rijst neerdalen; hoe meer

zielen op deze wijze worden herboren, hoe rijker de oogst is

(Westenenk, 310). Hier zien wij dan, dat de ziel na haren uitstap

naar den Hades toch weer zielestof wordt , die rijst bezielt en

krachtig maakt. — Hetzelfde, maar meer uitgewerkt, vinden wij

van de Oio Ngadjoe opgeteekend : Wanneer de ziel 7X7 keeren

den tijd, welken zij op aarde doorbracht , in den Kawahwohan-boelau

heeft vertoefd, sterft zij, of beter: dan gaat zij in dit ondermaansche

in bast, bloesem, blad of vrucht van een vruchtboom over. Wordt

die vrucht , die bloesem , dat blad of die bast door eenig schepsel

gegeten , dan is dit wezen in staat om tot de voortteling van het

menschelijk geslacht mede te werken. De ziel wordt zoodoende her-

boren (Perelaer ',17; Hardeland i,
i. v. liau, 308).

Ook de Dajaks van Serawak laten de zielen zevenmaal sterven

;

anderen weer driemalen, //but all agree in the notion, that after

having become degenerated by these successive dyings, they become

practically anuihilated by absorption iuto air and fog, or by a fiual
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dissolutiou into various jungle plants uot recognized by auy name//

(Archdeacon Perham in Ling Roth I, 213). Elders lezen wij nog van

de Land-dajaks : //De gewone m i n ö zijn de zielen van die overledenen,

die een natuurlijken dood zijn gestorven. Zij spoken voornamelijk

rond op de Timoengan , de plaatsen , waar lijken worden begraven of

verbrand , en zij maken die plekken daardoor gevaarlijk voor een

doodgraver. Wanner een Minö sterft (want zij is sterfelijk) komt zij

in Eoebang Sabayan (den Hades) , en daaruit gaande wordt zij een

bejawi. Wanneer een bejawi sterft, wordt zij een begutur, en

wanneer deze sterft, gaat haar geestelijke essence in boomtronken over,

en deze is daarop -merkbaar als eene roode vlek; maar haar per-

soonlijk bestaan is voor goed verdwenen// (Ling Roth I, 166).

De Minangkahauer gelooft, dat de ziel van een mensch overgaat

in een dier. Volgens sr)mmigen nu zou de wedergeboorte van mensch

in dier, en van dit dier in een ander, zeven malen geschieden;

'daarna blijft er van het eenmaal als mensch bestaan hebbende niets

meer over dan aarde (v. d. Toorn', 73).

Van de Karo-hataks lezen wij , dat de zielen //thuisgebracht//

worden, totdat zij verklaren 7 maal gestorven te zijn. De zielen lossen

zich dan op in eene grassoort. Andere zielen, bijvoorbeeld van hen,

die aan pokken gestorven zijn
,
gaan naar den berg Sibajak , waar

zij door wilde dieren verslonden worden, en op deze wijze verdwijnen

(Neumann ', 34, 37). — //Das schattenhafte Leben der Seelen//, zegt

Warneck van de Toba-hataks , //hort allmahlich auf. Man nimmt nicht

gradezu an , dass die begu (zielen) wieder sterben, lasst sie aber im

Laufe der Jahre verschwinden//. In het nageslacht leeft het individu

voort, nl. in zoons; dochters tellen niet mede (Warneck ', 68).

In het doodenrijk van de Niassers sterft de bechu //zoo dikwijls

als het aantal jaren bedraagt, dat de overledene bereikt heeft, en

op het laatst is de bechu, ingeval de gestorvene een mannelijk oir

heeft nagelaten
,
geheel zwart geworden. Is hij op hoogen leeftijd

gestorven zonder zoons na te laten , dan wordt hij na dit veelvuldig

sterven veranderd in een groote mot ; is hij als kind gestorven , dan

wordt hij een regenworm. Is hij vermoord geworden, dan gaat de geest

in de gedaante van een ander insekt (larew e) over// (Chatelin, 144). —
In Zuid-Nias vertelt men , dat de zielen negenmaal sterven ; de

zielen van slaven worden dan regenwormen (of aardwormen), de

zielen van priesters worden vuurvliegen , en de zielen van helden

verhuizen naar de maan.

Van Ceram heet het, dat de nitu (ziel) van hen, die eeuwen
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geleden gestorven zijn, van wie niet meer gedroomd wordt, in het

uitspansel verdwijnen (Riedel ^, 108).

//Aber auch im Jenseits wahrt das Leben nicht ewig// , leert de

Papoea uit Bongoe (Duitsch Nieuw-Guinea) , //noch einmal kommt der

Tod , und daun ist es ganz aus. Die gestorbenen Seelen streitbarer

Leute werden dann zu Baumen, und Schlingpflanzen ; die der Reichen

zu grossen Fischen und das profanum vulgus zu weissen Ameisen,

resp. zu deren Wohnungen^ (Ber. Rhein. Miss. Ges. 1902, p. 14).

Ook van de bewoners der Zmdzee'eila.n(\e,n lezen wij herhaaldelijk,

dat zielen sterven , door geesten vermoord wordeu en verdwijnen.

Ook zonder door geesten verdelgd te worden sterven de zielen. De
Melanesiërs gelooven, dat er twee doodenrijken (panoi) ouder elkaar

zijn: de zielen sterven in het eerste en komen dan in het tweede,

daar veranderen zij ten slotte in nesten van witte mieren (Codrington,

276—277).

Wij herinneren hier ook nog aan het geloof van vele Mohamme-
danen in den Indischen Archipel, dat de ziel zevenmaal gedood W(jrdt

in vuur om te wordeu gereinigd.

Ook vinden wij een enkel voorbeeld, dat zielen door menschen

gedood kunnen wordeu. Zoo spreken de Karo-bataks van een pijl-

vergift, dat zoo sterk werkt, dat men er zielen van afgestorvenen

mee kan doodeu (Joustra '', 5).

Wij herhalen ten slotte nog eenmaal, wat wij reeds in de inleiding

hebben geschreven: de pantheistische ziel, de zielestof, van den

Indonesiër, kent geen persoonlijk voortbestaan. Sterven mensch

,

plant, dier, dan dieut de zielestof van die wezens om iets anders te

'

doen leven. Toen echter de mensch zichzelf bewust was , en hij besef

had van zijne persoonlijk voortlevende ziel , stelde hij zich deze na

den dood voor als een zielachtige mensch. Deze zielachtige mensch

is eene voortzetting van den aardschen mensch ; maar de Indonesiër

kan zich niet anders voorstellen, dan dat de zielestof, het algemeen

levenwekkende beginsel weer afgescheiden wordt van dezen ziel-

achtigen mensch , en die zielestof moet dan weer beantwoorden aaii

hare bestemming: iets anders in de natuur te bezielen, te doen leven.

25



III. DE VEREERING VAN ZIELEN.

1. AARD DER VEREERDE ZIELEN.

In het voorafgaande hebben wij nagegaan , hoe algemeen de voor-

stelling is, dat de zielen der afgestorvenen naar een soms ver ver-

wijderd zielenlaud gaan. En toch denken de Indonesiërs weinig aan

dat zielenland. Eerst wanneer men er hen naar vraagt, deelen zij

hunne voorstelling hieromtrent mede. Deze onverschilligheid voor het

zielenland ligt ook in den aard der zaak : de natuurmeusch heeft er

geen praktisch nut van. Met terzijdestelliug van dit zielenland gelooft

men dan ook, dat de zielen der afgestorvenen om en bij hen zijn,

of in elk geval spoedig komen , wanneer men hen roept. Eu zoo-

doende is er een druk verkeer ontstaan tusschen de levenden en de

in hunne nabijheid zijnde zielen van afgestorvenen, welk verkeer

van de zijde der menschen voornamelijk in vereering dier zielen bestaat.

Onderscheid tusschen zielen en geesten.

In elk boek , waarin over Animisme wordt geschreven , wordt gewag

gemaakt van de moeielijkheid om bij de vereering van onzichtbare

machten steeds het onderscheid in het oog te houden tusschen

zielen van de afgestorvenen en geesten of goden. Om alle goden

en geesten tot zielen van zeer, zeer lang geleden overleden voor-

ouders te proclameeren
,

gaat niet. In de geestelijke evolutie van

den mensch is hij waarschijnlijk eerder gekomen tot het geloof in

natuurverschijnselen als goden , dan tot het geloof in zielen van

afgestorvenen , maar de eersten hadden weinig betrekking op den

mensch, zij werden weinig vereerd. Ofschoon er zeker bij sommige

volken goden worden vereerd , die oorspronkelijk menschen zijn

geweest, zijn er bij de Indonesiërs toch wel eenige kenmerken,

welke steeds wijzen op zielen van afgestorvenen en niet op goden

of vergode natuurmachten.

In de eerste plaats kunnen wij or doorgaans op aan, dat wanneer
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gesproken wordt van nitu en de gewijzigde vormen van dit woord,

wij met zielen van afgestorvenen hebben te maken. Van der Tuuk

en Wilken we'ien beiden reeds op de groote verspreiding van dit

woord in den Indischen Archipel. Dikwijls bedoelt .men er mede

zielen, die om de eene of andere reden in aanmerking komen voor

vereering. Zoo heet bij de Baree.-toradjas de voortlevende ziel

angga, terwijl onder anitu een bepaalde categorie van zielen

wordt verstaan , namelijk zielen van hoofden en dapperen , die in

het geestenhuis wonen. De Berg-toradjas hebben geen anderen naam

voor hoogere machten dan anitu, maar hun //godenv zijn dan ook

inderdaad zielen van afgestorvenen, zooals wij beneden zullen zien.

Ook bij de Bataks duidt nitu een afzonderlijke categorie van zielen

aan, naast het algemeene woord voor ziel: begu. Nitu vindt men

in de Molukken algemeen gebruikt voor ziel van een afgestorvene

;

zoo ook bij Timoreezen en RoUineezen. ]3ij de Soem.haneezen blijkt

het gebruik van nitu uit ai -nitu //geestenhout'/, een naam, die

aan het sandelhout wordt gegeven. Bij de Tagahn op de Philippijiien

heeten de zielen anito, en in het Favorlangsch op i'Wwzö^ü! vinden

wij het woord terug in lito ^Wilken ^ II, 3) ]3ij de Papoea s van

Siar (Duitsch Nieuw-Guinea) heeten de zielen weer n i t u m (Ber.

Rhein. Miss. 1890, 142).

Toen onder de natuurgoden en geesten , met wie de natuurmensch

geen geregeld verkeer heeft, die alleen vereerd of aangebeden worden,

wanneer die mensch uit een of ander verschijnsel of ongeluk in de

natuur opmaakt , dat hij een dier machten heeft vertoornd , enkelen

het karakter kregen van eene ziel van een afgestorvene, d. i. van

•iemand, die zich met zijne verwanten bemoeit in het dagelijksche

leven, werd de grens tusschen ziel en god (geest) verflauwd, en ï

werd de naam voor zielen ook toegepast op goden. Zoo vinden wij

op de Zuidzee-eilanden de zielen van afgestorvenen nitu genoemd
,

hetzelfde als bovengenoemd anitu. Dit wordt ook toegepast op

den hemelgod aitu-langi van Samua, maar een van de twee: of

die hemelgod (goden) is de ziel van een afgestorvene geweest,

of genoemde god heeft langzamerhand het karakter gekregen van

een voorvader. Zoo worden onder de Toradja''s op Midden-Celebes

zoowel goden als zielen aangeduid met het woord lamoa, dat

niet anders is dan het Maleische mojang /'voorouders, voorgeslacht//

met het voorvoegsel voor mannelijke eigennamen 1 a , hetzelfde wat

in andere Indonesische talen ra of da is (verg. Kern, Kavvi-studiën,

27). Maar de Toradja spreekt steeds van //de lamoa boven// en
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//de lamoa benedeu// ; de laatsteji nu kunnen uiet anders dau zielen

van gestorvenen wezen.

Voor den God der Christenen voelt de natuurmensch daarom

weinig, omdat hij in hem een zijner natuurgoden ziet, welke goden

buiten zijn geestelijk leven staan. Wanneer men aan de Mohamme-

daausche Parigiërs, Kailiërs en andere volken vraagt, wie de

profeten en engelen waren , dan antwoorden zij onmiddellijk : //onze

voorouders.// Zij zijn dan ook veel meer in de weer met een of

anderen profeet, dan met Allah ta'ala.

Een ander bewijs, dat wij met zielen van afgestorvenen hebben

te doen , is dit , wanneer zij in huis aangeroepen worden , terwijl

men bijv. opziet naar het dak. Wordt een god of geest aangeroepen

,

dan doet men dit buitenshuis, naar de richting, waarin men zich

voorstelt, dat die geest zich bevindt. Ook wanneer bij de aanroeping

een voorwerp als medium wordt gebruikt, hebben wij geregeld te

doen met de ziel van een afgestorvene.

De zielen leven met hun nagelaten betrekkingen mee.

De natuurmensch kan zich niet anders voorstellen , dan dat de

zielen der afgestorvenen met hen medeleven. Men vreest hen om
hun meerdere macht als hoogere wezens , maar meer nog dan vreezen

hoopt men op hunne hulp en bijstand bij den dagelijkschen arbeid.

Deze zielen der afgestorvenen zijn de actueele goden. Zij hebben te

zeggen over den regen, zoodat men van alle volken leest, dat zij

in tijden van droogte zielen der afgestorvenen aanroepen. Wij zullen

hiervan beneden meer dan eens voorbeelden tegenkomen. Trekt men

ten strijde, dan gaan de zielen der voorouders mede.

Maar de bemoeienis der zielen laat zich nog op andere wijze

gelden , dan in hulp. Zij zien ook toe op het houden van de vroeger

ingestelde zeden en gewoonten. Die adats toch hebben die voorouders

ook gevolgd , en wanneer men die nu niet meer opvolgt , worden

die zielen boos, en straffen hen met misgewas, ziekte eu dood. Daarom,

wanneer een gewoonte te omslachtig of te drukkend is, maakt men

er wel een karikatuur van, maar men zoekt tevejis naar een middel

om het niet geheel volgen van den adat te verbergen. Wij hebben

hiervan voorbeelden ontmoet, bijv. in het bedekken van het hoofd

als rouwteeken , wat niet anders is dan het verbergen van het hoofd-

haar, dat had moeten worden afgesneden, het zwartmaken van de

afgevijlde tanden , omdat deze eigenlijk geheel hadden moeten worden
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uitgeslagen. Zoo vinden wij bij veie volken in den Archipel de

gewoonte, om wanneer een ziel gewaarschuwd heeft door een of

ander voorteeken , de gewaarschuwde dan naar huis gaat, en dien

dag niet werkt. Aangezien dit wel eens bezwarend kf^n zijn , maakt

men een nieuwen dag: de gewaarschuwde gaat liggen, waarna hij

zelf of een ander van zijn gezin het gekraai van een haan nabootst.

Men verklaart dan dat een nieuwe dag is aangebroken. Op dezelfde

wijze bekort men ook feesten, welke bijvoorbeeld twee dagen hadden

moeten duren, tot één dag.

Die zielen letten ook op het houden van den eed , in het algemeem

van ieder met nadruk uitgesproken gezegde. Vandaar meestal de

groote vrees om een valschen eed te doen, of in het algemeen om
uitdrukkelijk te liegen. In het dagelij ksche leven toch wordt iemand

,

die een ander voorliegt of om den tuin leidt, daarvoor beboet,

gestraft ; de zielen der afgestorvenen doen dit in nog hooger mate

,

want zij hooren en weten immers veel meer, dan de levenden.

Veeten tusschen stammen berusten dikwijls op een eed eenmaal

door een voorouder gedaan en zulk een veete is niet uit den weg

te ruimen. Wanneer men toch geen blijk gaf van zijn haat tegen-

over de tegenpartij , zouden de zielen der voorouders immers hier-

over toornen.

De natuurmensch heeft een sterk gevoel voor rechtvaardigheid, en

dit zoekt hij ook in de zielen, die hij vereert. En wanneer hij een

onrechtvaardige zaak doet, helpen de zielen der voorouders hem

niet, ja straffen den onrechtvaardige. Die zielen zijn het ook, die

bij de godsoordeeleu recht en onrecht aanwijzen.

Een Toradja bijv. zal in een oorlog niet krachtig durven optreden,

wanneer hij weet, dat het onrecht aan zijne zijde is, want dan

trekken de zielen der afgestorvenen niet met hem mede. Als teekenend

voorbeeld hiervan deelen wij het volgende mede : De Kadomboekoe-

toradja's waren onrechtvaardig betrokken geworden in een oorlog

tusschen de Lage- en de Napoe-toradja's, in welken oorlog het recht

was aan de zijde der laatsten. Meestal trokken de Kadomboekoeërs

er alleen op uit , en waren dan steeds moedig. Eens ging een groote

troep, bestaande uit Lage- en Kadomboekoe-toradja's naar een

vijandelijk dorp, maar allen keerden terug zonder iets te hebben

uitgericht. Wij vroegen naar de reden hiervan , daar toch de Ka-

domboekoeërs, alleen uittrekkende, met veel kleiner troepen, zoo

moedig waren geweest. Een Kadomboekoe'sch hoofd antwoordde toen

:

//wij durfden niet, omdat wij samen waren met To Lage en dezen
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haddeu onrecht; de voorouders zouden toch niet met ons hebben

medegevochten//. Daarom is het gewoonte bij alle Toradja-stammen

,

om wanneer zij ten strijde trekken eerst de tadea op te zeggen,

d. i. eerst aan de voorvaderen de reden van het uittrekken mede te

deelen, opdat de zielen wel mogen weten, dat de uittrekkenden in

hun recht zijn. De Galelarees houdt zich overtuigd, dat de zielen

der afgestorvenen over de familieleden op aarde waken ; zij weren

de booze geesten van hen af, en houden zich van hunnen toestand

op de hoogte; ten minste als men ze op tijd (meestal eenmaal 'sjaars)

een offer brengt om hen te eeren en hun gelegenheid te geven zich

te verkwikken.

Wanneer Niassers , niettegenstaande hunne oifers aan de zielen

hunner voorouders (die, zooals wij beneden zullen zien, in beelden

worden voorgesteld) , bij het naderen van een ziekte toch ziek worden,

dan is dit een teeken, dat men van den adat is afgeweken, of dat

men oneerlijk is geweest. Een nieuw afgodsbeeld wordt dan gemaakt,

en door allen aangeraakt (men wil hiermee te kennen geven , dat

men het kwaad van zich afdoet, dat men een nieuw leven begint).

Ook bij de rivier wordt een afgod opgesteld, maten en gewichten

worden vergeleken en in orde gebracht, een varken wordt geofferd,

en ieder geeft een geschenk om zijne oneerlijkheid goed te maken.

De geschenken worden opgeheven om ze aan de afgoden te laten

zien (Kramer, 488—489).

Om nog een voorbeeld te noemen halen wij hier een gebed aan

tot Grootvader Zon van de bewoners van Watoehela: //wij trekken

ten strijde; niet schuldig zijnde zullen wij raak schieten, de vijand

zal ons niet treffen , wij zullen niet missen op tien , op twintig

vademen afstand// (Riedel ^, 202).

Het particuliere karakter der zielen.

Uit het bovenstaande blijkt voldoende het zeer particuliere karakter,

dat de vereerde zielen hebbeu ; de zielen van een stam zullen

zich niet bemoeien met de leden van een anderen stam. Mag men

al eenig begrip hebbeu van een universeel god , wij moeten nimmer

vergeten, dat de actueele goden van een natuurvolk de zielen

hunner afgestorvenen zijn. Hierin ligt bijvoorbeeld de groote moeie-

lijkheid voor de Christelijke zending. De natuurmensch is onver-

schillig voor alles, wat buiten zijne familie en buiten zijn stam ligt.

Zoo ook zijn de zielen der voorvaderen onverschillig voor vreem-
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delingen , die nieuwe iuzettingen brengen. Deze iuzettiugeu zijn wel

goed voor die vreemdelingen , die God dienen , maar die God is

,

naar de voorstelling van den natuurmensch , volkomen onverschillig

voor hem, want zij behooren immers niet tot zijne, stamgenooten.

Vandaar, dat //Christen worden// en //Hollander worden// synoniemen

zijn, want men wordt opgenomen in den stam der Hollanders, en

daarom zijn hunne goden ook zijne goden geworden. Vandaar de

zucht bij inlandsche Christenen om ook in het uiterlijke zooveel

mogelijk op Hollanders te gelijken. Vreemdelingen mogen ongestraft

zondigen tegen de adats van het land, ongestraft n.1. van de zijde

der zielen. Maar al het kwaad door hen gedaan wordt op de stam-

genooten gewroken. Overal in de zeudingsberichten uit alle deelen

van den Archipel vinden wij mededeelingen omtrent droogten

,

welke door de Inlanders geweten worden aan het voortdringen van

Europeanen in het land , waarover de zielen der afgestorvenen ont-

stemd zijn. Telkens, wanneer een vreemdeling de verantwoordelijkheid

voor een daad tegen den adat op zich wil nemen , krijgt hij ten

antwoord : '/U zullen de geesten (zielen der voorvaders) geen kwaad

doen, maar ons v/el//. En die toorn der voorvaderen kan alleen

worden afgewend door zelf den overtreder te straffen. Ook ten

opzichte van meuschen denkt men evenzoo. Wij willen hiervoor één

voorbeeld bijbrengen uit Midden-Celebes : De Bare e T'ora^^'a-stammen

namelijk erkennen allen het landschapshoofd van Loewoe als den

heer des lands. Bij ons voortdringen in het land , sprak men dik-

wijls zijn vrees uit voor dien souverein, en wanneer wij alle ver-

antwoordelijkheid tegenover hem op ons wilden nemen, antwoordden

de Toradja's : //U zal de vorst niets doen , maar ons zal hij straffen,

omdat wij u hebben toegelaten//.

Hieruit laat zich al aanstonds afleiden, dat zielen van menschen

uit den eenen stam onmogelijk schutsgeesten kunnen worden van

een anderen stam. Dat men langzamerhand tot de gedachte is ge-

komen , dat de ziel van een als offer geslachten slaaf, of de ziel

van een verslagen vijand slaaf wordt van een overleden stamgenoot

,

is gemakkelijk te begrijpen : men verkrijgt slaven door het maken

van krijgsgevangenen , dit kan ook zoo zijn in het leven van de ziel.

Maar een schutsgeest worden , dat kan niet. Het kan dus niet waar zijn
,

wat Prof. Wilke.n schreef: //Slaagt men er dus in den schedel van

een vijand in handen te krijgen , dan heeft men ook diens ziel in

zijne macht, en kan deze aan zich dienstbaar maken, na haar door

offers te hebben verzoend// (Wilken ' II, 38). Schedel en haar van den
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verslagene zijn trofeeën , teekenen van overwinning. * Aan de

zwaarden van Toradja's ziet men dikwijl;? menschenliaar ; dit is echter

nimmer van een verslagene afkomstig, maar men koopt dit van

vrouwen. — Van vele volkeu lezen wij juist (zooals we straks nader

zullen zien), dat de zielen van verslagenen door hun eigen stam-

genooten wordeu aangeroepen.

Hierbij moeten wij nog in aanmerking nemen, dat iemand door

een medium geen macht over de ziel krijgt, maar het medium

is de plek ; waar men mag onderstellen , dat de ziel dichtbij is

,

als men haar roept, omdat de ziel zich aangetrokken voelt tot dat

medium, meest een deel vau zijn lichaam. Het kan zijn, dat de ziel

zich verder weg bevindt. Daarom moet men hard roepen; soms

ook moet men instrumenten gebruiken , zooals bij de Papoea's en

Toradja's fluiten, op sommige eilauden van de Molukken de triton-

schelp ; het meest echter gebruikt men voor dit doel trommen.

Welke zielen worden vereerd.

Terwijl de natnurmeusch vrees koestert voor de ziel van iedereu

pas gestorven mensch, ligt het niet in den aard der Indonesiërs

om alle zielen te vereereu of aan te roepen. Wat Codrington

hieromtrent schreef vau de Melanesiërs is van toepassing ook voor

de Indonesiërs. Hij zegt:

'/It must not be supposed that everv ghost becomes an object i

of worship. A man in danger may call upon his father, his graiid-

father or his uncle ; his nearness of kiu is sufficiënt ground for it,

The ghost who is to be worshipped is the spirit of a man , who

in his lifetirae had maua (levenskracht, ook geluk, voorspoed) in |

him ; the souls of common men are the common hcrd of ghosts,

nobodies alike before and after death. The supernatural power

1 Soms wordt een schedel een fetis, waarbij de gedachte aan de ziel van

deu voormaligen bezitter geheel op den achtergrond treedt. Eeu voorbeeld

daarvan hebben wij in het hoofd van den bevelhebber van het stoomschip

„Oni'ust", welke officier door de Dajaks werd vermoord. Zijn hoofd werd in

ontelbaar kleine stukjes gespleten, die onder de stammen der Boven-Doesoen
verdeeld werden, en aldaar de hoogste waarde bezitten (Perelaer, 168).

Wanneer eeu Kajan-hoofd, Tama boelan, van het koppeusuellen verzekert;

„it brings us blessiugs, plentiful harvests , and kee^js off sickuess and pains,

those , who were once our euemies hereby become our guardians, our friends
;

our benefactors" (Furness, 59), dan zou dit in dezen zin op te vatten zijn,

dat door middel van koppensnellen de zielen der voorvaderen bevredigd

worden, en hunne nakomelingen daarvoor zegenen.
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abifliiig iii the powerful living mau abides iu his ghost after deatli

,

witli increased vigour aud more ease of movemeut. After his death,

therefüre, it is expected that he should begin to work, aud some

one will come forward and claim particular acquaiiltance with the

ghost; if his power should shew itself, his positiou is assured as

oue worthy to be invoked, aud to receive ofi'eriugs, till his cultus

gives way before the risiug importance of oue uewly dead, aud

the sacred place where his shriue ouce stood aud his relies werc

preserved is the only memoriai of him that remaius; if no proof

of his activity appears, he siuks iuto obliviou at ouce// (Codrington

124—125).

Hier eu daar vinden wij mededeelingen van ziel-soorteu , die

meer'" vereeriug zouden geuieteu dan andere zielen. Zoo lezen wij

van de Karo-hataJcs, dat zij zielen van doodgeboren kinderen of van

kinderen , die voor het tanden krijgen zijn overleden , bijzonderlijk

vereereu. In dezen zin echter, dat, wanneer na zulk een sterfgeval

iemand uit het huisgezin ziek wordt, dit aan dien geest wordt toe-

geschreven. Dan wordt voor die ziel een huisje gemaakt, en men

brengt haar offers. De verdere behandeling van deze ziel hangt

geheel af van de wijze , waarop zij zich tegenover de familie ge-

draagt. Gaat het die familie zeer goed, dan wordt het huisje van

de ziel goed onderhouden en van offers voorzien, ja, men gaat er

dan soms toe over om ieder jaar eeu feest voor haar te geven.

Zoodra zij echter de wenschen van de familie niet inwilligt, zoodra

het dat gezin tegeuloopt, neemt men van haar geen notitie meer.

— Op nagenoeg dezelfde wijze worden vereerd de zielen vau hen
,

die eeu plotselingen dood ziju gestorven, wier Ieveusdraad plotseling

is afgesneden (Westenberg, 222—224). Dit laatste geloof kan in

verband staan met de voorstelling, welke men zich maakt, dat

zulke zielen niet naar het zielenlaud gaan, maar op aarde blijven

ronddwalen.— Wij vinden dit o. m. opgeteekend vau de bewoners

van de Loeang-Sermata-eihmden : '/De zielen dergenen, die eeu ge-

welddadigen dood gestorven zijn, zijn de meest ijverigeu om hunne

achtergebleven familieleden te helpen// (Riedel i, 316).— Dit geloof

komt ook elders voor, zooals op Halmahera. Daar heeten de zielen

van personen, die door eenig ongeval plotseling gestorven zijn,

diliki of dilikini. Zij wonen in den tempel. Zij zijn vuriger

en sterker dan andere zielen. Zij beschermen de levenden, eu vooral

in den oorlog strijden zij mede. Ieder, die ten strijde trekt, wordt

bezield door een dilikini; de priester brengt den dilikini in
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deji meiisch. lu den Hades hebben deze dilikini eene afzonderlijke

wijk, waar zij te zamen bloed zitten te drinken , en op stukkeu bamboe

zitten te rollen. Wanneer eene gewone ziel die plek voorbijkomt,

moet ze bukken om niet opgemerkt Ie worden, anders moet zij

meedrinken van het bloed. — Ook bij de Toradjas zijn het de

zielen van gesneuvelden die in den tempel worden vereerd. Hier-

tegenover staat, dat bij vele andere volken de zielen van zulke

personen juist gevreesd worden.

Het leidt tot geen praktisch resultaat om nauwkeurig na te gaan

welke zielen vereerd worden. Over het geheel vraagt de Indonesiër

hier niet naar ; hij roept de zielen aan met een meer of minder

algemeenen naam. Alleen waar sprake is van vereeriug door middel

van mediums, stelt men zich een bepaalden persoon voor. Hiervan

zullen wij nog vele voorbeelden beneden vinden.

Alleen op de vereering van een bepaalde categorie van zielen

willen wij hier nog de aandacht vestigen; nl. de zielen van personen,

die een dorp hebben gesticht, een stamvader, iemand, die eene-

nieuwe orde van zaken in het leven heeft geroepen. Eeu sprekend

voorbeeld van dit geloof, willen wij uit eigen ervaring laten voor-

afgaan. Een paar hoofden der Lage-Toradjas zeiden eens tot mij :

//Wanneer wij het Ned. Ind. Gouvernement als heer erkennen,

wordt gij later onze lamoa (vereerde ziel of geest), want gij zijt

de eerste geweest, die ons met Hollanders in aanraking hebt gebracht'/.

Zoo hebben wij ook gezien, dat op Java zoowel door Christenen

als Mohammedanen offers worden gebracht op het graf van den

heer Gooien, den man, die het Christendom te Ngoro (Res. Soerabaja)

heeft gebracht, en die daar als eeu vader woonde te midden van

zijne kinderen.

Op Java vereert overigens ieder dorp zijn stichter. Prof. Veth

schrijft hiervan : //Onder de geesten der afgestorvenen neemt de tjakal-

bakal desa, de eerste ontginuer van den grond en de stichter van

het dorp, eene der voornaamste plaatsen in. Ook hij is beschermer

van de dessa, maar zijne verhouding tot den dauhjaug desa (een

andere geest) is wederom een der punten, waaromtrent de Javaan

buiten staat is eeuige inlichting te geven. Zeker is het, dat zij nu

eens onderscheiden , dan weder vereenzelvigd worden. Aan den tjakal-

bakal wordt bij huwelijken een offer aangeboden van zacht gekookte,

roode of witte rijst met toebehooren. Is het offer gebrekkig, dan

zullen bruidegom of bruid de gevolgen eerlang in eene ziekte onder-

vinden// (Veth ' I, 321). Na afloop van deu oogst wordt bij het begin
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vau het nieuwe jaar eeu feest gegeveu //tot reinigiag der dessa//

(doelende op het ontginnen vau den grond bij den aanleg van het

dorp). Op dit feest, dat in het huis van het dorpshoofd wordt

gevierd , wordt een offermaaltijd gehouden , welke in -de eerste plaats

wordt opgedragen aan den ontgiuner van het dorp (Harthoorn

,

122—124).

Wat de Toradjas aangaat, zij vereeren niet bepaaldelijk de ziel

van den ontginner van het dorp, om reden, dat een dorp doorgaans

niet lang bij hen bestaat. Bij hen worden alle zielen vau menschen,

die invloed hebben gehad op het stamleven, samengevoegd tot de

anitu van het dorp, die in het geesteuhuis worden vereerd. Wij

spreken hierover beneden nader, en wij zullen dan gelegenheid hebben

op hetzelfde verschijnsel bij andere volken te wijzen.

Omtrent de vereering van den ontginner van het dorp vinden wij

verder mededeelingen uit de Molukken , waar men gewend is geraakt

aan vaste woonplaatsen. De Kei-eilanders maken voor den eersten

ontginner een beeld in hurkende houding, sëdeu of duaddeu.
//Bij ziekten en andere rampen wordt aan dit beeld geofferd, opdat

de ziel daarin kome en ondervraagd kunne worden omtrent hetgeen

tot herstel of tot afwending van het onheil dient plaats te hebben//.

Ook op Timorlao gebruikt men eeu beeld van den stichter der

plaats, aruwala of arwaliko genaamd (Wilken ^ II, 10).

Ook op Letti en Kisser worden de stichters in twee beelden ver-

eerd (Riedel^, 375, 410). Op eerstgenoemd eiland mogen alleen

afstammelingen dier eerste stichters offers neerleggen en om hulp

roepen in ziekte en nood. Men maakt daar zelfs beeldjes van den

eersten oprichter van elk huis. Deze worden boven in huis gelegd

,

waar de huisheer ze dagelijks spijzigt. Zij waken over de achter-

geblevenen.

Bij de Galelareezen heet de beschermgeest van het dorp, de voor-

ouder van het geslacht of den stam, die één dorp bewoont: wonge,
//ook wel d o d a d i genoemd , in den zin van : de verwekker , de

oorsprong, de eerste mensch van het dorp (het geslacht of den

stam).'/ Deze voorouder wordt vereerd in een tempel , maar hij wordt

alleen aangeroepen in tijden van oorlog of van algemeene volks-

rampeu, in omstandigheden dus, welke het geheele dorp raken.

(Van Baarda 1, i. v. wongé^, blz. 501—502).

Bij de oude Minahassers bestond een gebruik, dat hoogstwaar-

schijnlijk in verband staat met de vereeriug van den dorpsstichter.

Wanneer men daar een dorp ging stichten
,
ging een priester vooraf
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uaar de plek, waar dit zou gebeuren, gewapend met een vierkant

stokje rërët genaamd, en met een balein uit het haar van den

Arenga saccharifera , lëutu genaamd. Telkenmale, wanneer de uil

haar geroep deed hooren, gaf de priester een kras in de rërët

en een breuk in de lëutu. Had hij 9 maal, volgens anderen 99

maal, dit geluid vernomen, dan werden rërët en lëutu in een

aarden pot gedaan en begraven. Dichtbij die plek richtte men

dan een steen op, geflankeerd door twee kleinere steenen. Volgens

sommigen zouden deze steenen een penis met de testikels voorstellen.

Deze steeiien heeten in het Tontemboan tumotowa wat //roepen//

beteekent, in het Tomboeloe sumauti. Wanneer wij bedenkeu,

dat het geluid van de uil geacht wordt de stem te zijn van een

voorvader, is het niet onwaarschijnlijk, dat men de stem van dien

voorvader wil vastleggen bij het dorp. Zooveel is zeker, dat ge-

noemde steenen van groote beteekenis zijn voor het dorp; van die

steenen hangt het welzijn der dorpsbewoners af. Van den stam der

Tontemboan vinden wij nog opgeteekeud, dat de beschermgeest

van het dorp zich op een heuvel in de nabijheid bevindt. //Zulk

een geest wordt , zij hij ook elders ouder een eigen naam bekend

,

in bedoeld dorp nooit anders genoemd dan Si Manembo (//die ueder-

ziet//) of Si Manembo-uembo (//die voortdurend nederziet// , ui. op het

dorp)'/ (Schwarz \ 277).

Voor zoover wij hebben kunnen bepalen
,
gaat de vereeriug van

zulk een ziel niet verder dan het dorp zelf; maar wanneer nu aan

eeu algemeenen natuurgod , laten wij zeggen : de zon , dezelfde eigen-

schappen worden toegekend als aan den beschermgeest van het

dorp , dun komt men tot stamgoden , tot goden van een volk.

Nog meer aanleg hiertoe hebben de zielen van die personen , die

op oeconomisch of politiek gebied eene groote verandering hebben

teweeggebracht, bijv. de eerste landbouwer, de eerste smid enz. In hun

karakter blijft de vereering van zulke zielen niet bepaald tot het dorp,

maar strekt zich uit over den geheelen stam , over het geheele volk.

Zoo worden op Halmahera bij het bouwen van huizen en vaartuigen

de zielen van timmerbazen aangeroepen. ledere baas heeft zijn eigen

baas-gccst , dien hij vereert , die hem helpt om geen verkeerde afme-

tingen te maken, welke fataal kunnen worden voor den gebruiker

van huis of vaartuig (zoo mag bijv. nimmer een gat gebeiteld

worden juist op het midden van een balk; het is dan, alsof men

in een zijner gewrichten hakt, of met andere woorden: dan gaat

men dood).
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2. VEREEEING VAN ZIELEN ZONDER MEDIUM.

Onwillekeurige ontmoetingen met zielen.

Wauneer de iiatuurmeusch gelooft, dat zielen om en bij hem zijn,

op de aarde ronddwalen, dan kan het wel niet anders, of hij moet

ze op een of andere manier waarnemen of in aanraking met haar

komen, zonder dat hij ze opzettelijk heeft aangeroepen. De Indonesiër

heeft dan ook een grooten afkeer van alleen loopen , omdat het juist

alleen loopende menschen vaak overkomt , dat zij zulk eeue ziel ont-

moeten , en vele van die zielen hebben dan niet veel goeds in den

zin. Meermalen worden zulke verschijnijigen aan booze geesten

toegeschreven ; eene scherpe afscheiding tusschen zielen van afgestor-

venen eti geesten (lagere goden) is echter niet te maken. Meestal

zegt men , dat het verschijningen zijn van zielen van afgestorvenen,

daar geesten veelal op bepaalde plekken wonen. Het is onnoodig

voorbeelden bij te brengen om te bewijzen, dat bij alle volken in

Indonesië verschijningen van zielen voorkomen. Sommige menschen

beweren de gave te hebben zielen te kunnen waarnemen. Ook komt

het geloof veel voor, dat wanneer men eeue verschijning ziet, men

moet sterven. Men gelooft dan namelijk, dat de verschenen ziel de

zielestof van dien mensch heeft meegenomen. Van de bewoners van

Watoebela vinden wij vermeld , dat wie een geest ziet , spoedig moet

sterven (Riedel i, 212). Vooral sterk is dit geloof bij de Toradja^s

van Midden-Celebes, en wij hebben aldaar kunnen constateereu , dat

deze overtuiging zulk een invloed hei.'ft op het physiek van den

Toradja, dat in zulk een toestand de kleinste ongesteldheid den dood

ten gevolge heeft.

Algemeen is ook het geloof, dat dieren zielen zien. Wanneer in

Midden-Celebes een hond huilt, zonder dat er reden voor is — bijv.

omdat hij zijn heer mist — dan zegt men , dat hij eene ziel ziet.

Dit gelooft men ook op Ztnd- Celebes , op Halmahera^ bij (\q. Dajaks

en bij de Bataks. — Van kippen gelooft men ook, dat zij zielen

kunnen zien: Gebeurt het op Nias, dat bij het deponeeren van een

offer voor de zielen de kippen gaan kakelen , dan gelooft men , dat

ze eene ziel zien (Sundermann ^, 301). Ook bij Bajahs en Bataks

geven kippen de aanwezigheid van zielen te kennen door kakelen.

De Karo-bataks voegen er nog bij , dat de kippen onrustig kakelen,

omdat zij de ziel met een kippenkorf op het hoofd zien loopen, in

welken korf zij de zielestof van een levend mensch wil opvangen.

—
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De Niassers beweren nog, dat varkens zielen kunnen zien, terwijl

Mahassaren en Batahs dit vermogen ook toeschrijveu aan katten,

die daarvan blijk geven door hard miauwend rond te loopeu.

Hier en daar vinden wij het geloof , dat geesten zich met menschen

zouden copuleeren. Dit vinden wij bijvoorbeeld opgeteekend van de

Madoereezen : //Naar de voorstelling der Madoereezeu paart de d j i h i n

zich wel eens met zijn medium , als deze eene vrouw is. De

vrucht dezer verbintenis is een auaq sèloman, een kind, dat na

de geboorte plotseling verdwijnt// (Lekkerkerker, 285). — De

Oh Ngadjoe op Borneo gelooven ook , dat geesten , k a m b e en

pampahilep zich wel met menschen paren ; kinderen uit zulk

eene verbintenis geboren zijn zeer schuw en loopen, zoodra zij groot

zijn, de bosschen in. Albino's zouden ontstaan, wanneer de geest

van de maan zich met eene vrouw verbindt. Vandaar, dat zulk een

albino gana ngkadjanga "zielestof van de maan '/ genoemd wordt.

—

Onder de Toha-batnJcs komen vele verhalen voor, waarin begu zich

vrouwen uit de menschen nemen. De bekende priesterkoning Siuga

mangaradja zou de vrucht zijn van eene verbintenis van een begu
met eene vrouw. Van een albino zegt men nabegu, hetgeen zoowel

//hij is dapper// , als //hij is als een begu// kan beteekenen.

Het waarnemen van voetstappen van zielen vinden wij vermeld

van de bewoners van de Philippijnen. Dezen verwachten , dat de

ziel van den overledene op den derden dag na het afsterven , terug

zal kome7i, eene meening, welke ook andere volken deelen , zooals

wij boven hebben gezien. Dan zetten zij een pot met water voor

haar neer, opdat zij zich de voeten kan wasschen, terwijl men asch

op den vloer strooit om de afdrukken van hare voetstappen te

kunnen waarnemen (Bastian bij Tylor ^ IT, 197). — Op Midden-

Timor zet de familie den avond na de begrafenis uit nieuwsgierigheid

meestal een mandje met asch aan het voeteneinde van het graf, of

ook wel op de plaats in de woning van de overledene, waar de

doodkist gestaan heeft. Des morgens onderzoekt men of er ook

indrukken in de asch ontstaan zijn , want die leveren dan het

bewijs, dat de ziel van den doode daar rondgeloopen heeft, en dus

nog niet naar den hemel of naar het zielenland is vertrokken

(Grijzen , 71). — Bij de Oio Doesoen op Borneo strooit de priesteres

asch vóór het sterfhuis, daarin zouden dan zichtbaar worden de

voetstappen der zielen van overledenen, die de ziel van den pasge-

storvene komen halen. Deze voetstappen zouden zoo groot zijn als

een vingerlid. — Ook in An/jhda vernam ik, dat de voetstappen
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van zielen waar te nemen zouden zijn ; deze zijn te herkennen aan

de omstandigheid, dat ze dwars staan, De Karo-bataks beweren , dat

op de plek, waar lijken verbrand zijn, meermalen de voetstappen

van zielen worden gezien.. De asch wordt daartoe gelijkgestreken

en de strepen van het kompas worden er op geteekend. Dan wenden

alle aanwezigen zich met den rug naar die plek toe om zich na

eenige oogenblikken weer om te keeren ; neemt men dan een voetstap

in de asch waar, dan is deze afkomstig van de ziel desgenen , wiens

lijk zoo juist verbrand is. Dit is dan tevens een zeker teekeii, dat

spoedig weer iemand zal sterven.
*

Wanneer men de zielen niet kan zien , kan men ze toch hooren.

Allerlei sombere geluiden worden aan geesten toegeschreven. De

Makassaren gelooven , dat de ziel van een doode zijne bloedver-

wanten in huis komt verschrikken , wanneer de baud met den doode

niet is verbroken; de ziel maakt zich kenbaar door brommen, door

kloppen en stampen met den voet in huis. — Worden op Nias de

zielen verwaarloosd , dan komen zij des nachts aan de slaapmatten

knagen , ze werpen borden en schotels naar beneden en geven ge-

luiden van zich; men zegt zelfs, dat men brand vlekken heeft waar-

genomen op voorwerpen , die zij zouden hebben aangeraakt (Lett

IV, 37).

Wanneer de ziel eens afgestorvenen (of ook wel een geest) een

mensch toespreekt, aanraakt, slaat enz. heeft zulks slechte gevolgen voor

dien meusch. Wanneer een Toradja door eene plotselinge duizeligheid

wordt overvallen, acht men dit een bewijs, dat eene ziel hem heeft

toegesproken. Hij maakt dan den hoofddoek los , en laat het lange

haar neerhangen. Een ander neemt nu een pluk van het haar in

de volle gesloten hand, en vraagt dan: //Zijt gij het, N. N. , die

gesproken hebt?// Dan rukt hij aan het haar, en als dit door de

wrijving in de gesloten hand een knappend geluid geeft, beteekent

zulks eene bevestiging van de vraag. Meestal begint men met de

namen van personen , die nog niet lang geleden zijn gestorven.

Iedere aanraking van eene ziel geeft een teeken op het lichaam

van den mensch. Ontstaat er op de huid eene jeukerige, branderige

plek, dan is dit voor den Toradja een bewijs, dat eene ziel dien

persoon heeft aangeraakt. Ontstaan op de huid groenachtige plekken,

dan komt dit, omdat eene ziel dien mensch daar heeft geslagen

of gebeten.

Wanneer iemand op den weg loopt, en plotseling onwel wordt

(zware hoofdpijn krijgt en dergelijke), dan zegt de Makassaar , dat
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hij iii aanraking is gekomen met karaengta lilikia "onzen

rondgaanden vorst'/ ; een offer op die plek moet dien mensch dan

genezen. Een roode branderige j)lek op de huid, zegt men, ontstaat

door aanraking van een dj in.

Ook de bewoners van Halmahera gelooven , dat de ontmoeting

met eene ziel eene duizeligheid veroorzaakt. Vurige plekken op de

huid ontstaan door urine en slagen van geesten. Wijst een geest

naar iemand, dan krijgt die persoon een steek door het lichaam.

De greep van eene ziel zou volgens het geloof der Kajans in

Serawak eene verzwering veroorzaken , welke steeds een groot lit-

teeken nalatende geneest (Furness, 54). Wanneer bij de Oio Doesoen

op Borneo iemand plotseling hoofdpijn krijgt, wordt dit toegeschreven

aan de omstandigheid , dat eene ziel hem heeft toegesproken. Men

neemt dan een bruinen hond, en klopt met diens kop tegen het

hoofd van den ongestelde aan, opdat de hoofdpijn op het dier zal

overgaan. Zoo zeggen ook de Oh Ngadjoe, dat hoofdpijn , koorts en

onpasselijkheid dikwijls de gevolgen zijn van een groet of een toe-

gesproken woord van eene ziel of eenen geest. Eene ziel vloekt ook

den mensch, en dan moet deze onherroepelijk sterven. Bij dit volk

heet gordelroos gajap kambe //de greep of aanraking van kambe//

(geesten). Men gelooft, dat indien deze huidziekte den geheelen

buik omgetrokken is, die mensch moet sterven. Bij de Oio Doesoen

heet deze zelfde uitslag rora nanju //speeksel van den dondergod.//

De heer Eehr hoorde dikwijls op Niafi van zielen zeggen : //Die

bösen Geister haben ihn geschlageu oder gebissen ; darum ist er

krank geworden und wird nun von ihnen geplagt// (Eehr, 48).

Sommigen zeggen dan zelfs de indrukken der tanden van deu geest

in het vleesch te zieii ; in zulk een geval laat men een priester

halen, die de teekens moet //uitzuigen//. Ook een bepaalde uitslag

bij kinderen wordt aan de aanraking van geesteu toegeschreven.

Als geneesmiddel slaat de moeder het kind dan met haar haar.

Boomgeesten werpen de menschen wel met steentjes, waardoor dezen

dan ziek worden.

In Anghola zegt men , dat een zwarte plek op het lichaam ont-

staat door de kneep van eene ziel. — Krijgt in Toha iemand eene

rilling of eene duizeling, dan heet het, dat eene ziel hem heeft

aangeraakt. Uitslag met blaasjes en groene plekken op de huid

worden eveneens aan de aanraking van zielen toegeschreven. —
Pen i se-n i se en heet het bij de Karo-hatak.t ^ wanneer iemand door

een geest is aangeraakt of toegesproken, of //aangeblazen/'. Zoo
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iemand overvalt dan op eens eene huivering, en om niet ziek te

worden , moet hij op den grond gaan liggen , en een makker of

vriend van hem moet dan zevenmaal over hem heen stappen. Hier-

door wordt de ziekte teruggegeven, heet het. Degeen', die over den

aangeraakte heenstapt, doet het namelijk voorkomen, alsof deze

reeds gestorven ware, want terwijl hij het doet, zegt hij: //ga maar

weg, hij is reeds dood//.

Vereering van zielen op plaatsen uit het dagelijksche leven.

Bij dergelijke toevallige ontmoetingen met zielen , zooals wij

boven hebben besproken , kan men natuurlijk niet spreken van

//vereering//. Het is reeds meermalen gezegd, dat de zielen van de

afgestorvenen zich voornamelijk ophouden op die plekken , waar

de menscheu zich in het dagelijksche leven gemeenlijk ophouden

,

in huis, op den akker enz. De grondgedachte dier vereering is om
de zielen der afgestorvenen te doen deelen in alles, wat hunne na-

komelingen en betrekkingen doen. Daarom vinden wij gewoonlijk

niets opzettelijks in deze vereering.

Wanneer een Taradja eenig feest viert op een akker of in huis,

kan men dikwijls voor den aanvang vaji den maaltijd hooren

:

//Hebben de zielen al hun deel?// Dit aaiideel der zielen wordt

veelal op het voorportaal bij de trap gelegd. — Van de Minahassers

weten wij , dat zij zelfs bij lederen maaltijd eenige korrels rijst op

een hoek van de tafel legden, en wat palmwijn op den grond uit-

stortten als aandeel voor de zielen.

De Mahassaren , die den guru patuntung volgen, dit zijn

heidenen , laten den patuntung (priester) bij een maaltijd het volgende

gebed doen: //Menschen, die in de aarde slaapt, menschen , die

leunt tegen uwe plank (in het graf), eet den inhoud (geur, essence);

ik eet het overschot." [Deze heidenen onder de Makassaren komen

voor in de bergen van Bantaeng, Goa, Binamoe en Baugkala;

soms bewonen zij afzonderlijke dorpen , maar elders leven zij weer

te zamen met Mohammedanen].

Wanneer de bewoner van ^«^«za/^^rü' iets bijzonders heeft gekregen,

wat vleesch of wat visch , legt hij een stukje hiervan op de punt

van het blad, waarvan hij eet, en zegt: //dit is voor u, zielen'/.

Bij het einde van den maaltijd eet hij het zieleuaandeel mede op.

Op dezelfde wijze hangt men bij het planten van de rijst een lap

katoen aan een stok in het veld als een geschenk aan den rijstgeest.

26
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Na afloop vau het plauten neemt meu echter het katoen weder mee

naar huis. Ieder jaar krijgen de gezamenlijke zielen in huis een

offer van gele rijst, ei en herteuvleesch of visch. Wanneer daarna

eene huishagedis tjirpt, geeft deze te kennen, dat de zielen hebbeu

gedaan met eten, en dan neemt men het offer weg.

Op reis zijnde werpt de Oio Ngadjoe bij iederen maaltijd met de

linkerhand iets van zijn eten weg, en hij vraagt daarbij de hulp

der zielen. In huis wordt wat voedsel in een bakje gelegd en aan het

dak opgehangen. Telkenmale, wanueer de geloovige Oio Doesoen

palmwijn drinkt, spritst hij een weinig er van met de vingers

naar boven voor Hiang-pioemboeng, een der oppergoden, eu zoo

ook naar beneden voor de adiau of zieleu der afgestorvenen (vau

het bloed van offerdieren wordt alleen naar boven , naar den opper-

god, gespritst).

Wij mogen gevoegelijk aannemen , dat een dergelijke onopzettelijke

vereering der zielen bij alle Indonesische volken voorkomt.

Maar niet alleen van de maaltijden deelt men aan de zielen

mede, van alles, wat men in het dorp of daarbuiten maakt, krijgen

de zielen hun aandeel. Zoo lezen wij van de Niassers : //Om te be-

letten, dat zulk een bechu (ziel vau een afgestorvene) ook op

den akker komt, maakt men voor hem een klein stuk gronds gereed

van eenige voeten in omtrek, achter het veld der nagelaten be-

trekkingen, en plant daar van alle gewassen, die op den akker staan//.

(Chatelin, 143—144; Lett IV, 35).

De MinaJiassers zonderden een plaatsje van het erf der tuinhut

af (den N. O. hoek), richtten daar een offertafeltje en een offerstaak

op , en omheinden deze voorwerpen met bamboe. Tegen den planttijd

plantte men in deze omheining wat yams, peulen, komkommer eu

rijst, dus die zaken, welke ook in den grooteu akker worden ver-

bouwd. Dit was het aandeel voor de zielen , die hierdoor werden

bewogen aan het eigenlijke veld geen schade te doen. In dit tuintje

voor de zielen werden ook van bamboe nagemaakte akker-werk-

tuigen geplaatst ten gebruike voor de zielen.

Bij de Bare''e-toradja's (vooral bij sommige stammen als de To

Pebato) vinden wij hetzelfde. Zij leggen hunne rijstvelden met

grooten ijver aan, en als deze besteld zijn, maken zij een kleineren

akker gereed, dien zij nawu noemen. Deze wordt aan de voor-

ouders gewijd ; alle oude gewoonten en offers worden bij het

aanleggen er van inachtgenomen ; maar omdat deze velden steeds

het laatst aan de beurt komen, wanneer de rijst op de andere
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akkers reeds hoog staat, komt van dien aanplant niet veel terecht,

doch daarvan trekt de Toradja zich weinig aan. //Het is maar om
den adat te doen// , zegt hij. Wanneer de Toradja eene nieuwe

smederij bouwt, bouwt hij een miniatuur-smidse er' naast voor de

zielen der afgestorvenen , opdat dezen van de smidse der menschen

zullen afblijven. Naast een stookplaats voor zout vindt men steeds

eene in het klein voor de zielen.

Het meest verspreid is deze vorm van vereering met betrekking

tot woningen : Wanneer eene nieuwe woning bij de Toradja s wordt

ingewijd, maakt men een klein huisje voor de zielen, dat dan boven

in de woning wordt gehangen. Bij ieder huiselijk offerfeest wordt

zulk een huisje gemaakt en bij de andere gehangen , zoodat men

in oude huizen soms eene groote collectie bijeen ziet, zwart ge-

worden door den rook. Zulk een huisje bestaat eenvoudig uit een

bamboe vlechtwerkje als vloer, aan de vier hoeken waarvan een

stukje bamboe wordt gehangen als paal; het dak bestaat uit een

lapje geklopte boomschors. Meestal bindt men aan ieder paaltje nog

een kippenveer, om het geheel tot //geestentuig// te stempelen.

}3ij de Galelareezcn heet zulk een woning voor de g o m a of

zielen der voorouders: salabé.

Zulk een voorwerp wordt in bijna elke woning aangetroifeu,

//gewoonlijk een miniatuur-slaapbank : 't zij aan vier touwen aan

de daksparren opgehangen, 't zij geplaatst op een klein zoldertje

boven in de woning; hierop oÖert men van tijd tot tijd// (Van Baarda ^

i. V. salabé, 365).

De Galelarees hangt ook een stukje van den lendedoek of een

stukje van den rok der overledenen (al naardat deze een man

of eene vrouw is geweest) aan de daksparren , waaraan de afgestorvene

zich daardoor gebonden voelt, en waar hij dan ook de offers ont-

vangt. — Bij de Niassers worden de beelden, die de overledenen

voorstellen , in huis vereerd.

Huisjes voor zielen, zooals wij die boven van de Toradja's be-

schreven , heb ik ook bij de Goruntaleezen gezien. Zij heeten daar

bajambaja, wat //schimachtig" beteekeut. Zij worden boven de

slaapplaats opgehangen , nadat men er een otfer in gelegd heeft

,

bestaande uit gele, zwarte en roodgekleurde rijst.

Bij de BataJcs in Toba komt het voor, dat een paard of ander

dier aan de goden wordt gewijd ; dit mag dan niet worden verkocht.

Algemeener dan deze zijn de wijgeschenken uit planten bestaande,

zooals rijst, betel en dergelijke, welke men voor de goden (evenals ook
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voor rle demonen) aanplant ; deze planten worden dan echter bij het

offeren ook gebruikt (Ködding, 475).

Bij de Bajaks van Pnlopetak is de bantanan, //een klein huisje,

met dak en wanden van katoen : men plaatst er bij feesten het eten

voor goden en geesten in ; bij eenige feesten moet de bantanan in

het huis, bij andere buiten het huis staan// (Hardeland ' i. v. ban-

tanan, 42).

Eene bepaalde vereering genieten de zielen der voorouders dan

ook in huis. Van de Cerammers bijv. vinden wij vermeld, dat aan

de afgestorvenen in de woningen gekookte onrijpe pisang, gekookte

kladdi , ubi en patatas worden geoiferd. Een en ander wordt dan

in een ouden schotel gelegd , terwijl een kalapadop of een beker

met olie of water er bij wordt geplaatst (Eiedel ^, 107). Veelal is

de plaats voor deze vereering de zolder, zooals wij o. m. van

Amhon vinden opgeteekend. Om deze reden heeteu de zielen der

voorouders aldaar panunggu, bewakers, of panunggu rumah,
bewakers van het huis (Riedel *

, 56). — Bij de Bataks worden alle

offers, voor de zielen der voorouders bestemd, op de middelste plank

in huis gelegd.

Geheel overeenstemmende met het reeds medegedeelde is de ge-

woonte om de eerstelingen van de gewassen aan de zielen der

voorouders op te dragen. In ons opstel over: //de Eijstmoeder in den

Indischen Archipel// (Versl. Meded. Kon. Academie v. W., 4^ E-eeks,

Deel V), hebben wij hiervan vele voorbeelden gegeven. Wij ver-

melden alleen nog , dat zulks ook algemeen in Melanesië in gebruik

is, waar de eerstelingen van de yams, van de gevangen vliegende

visch, en van de kanarienoten aan de overledenen worden geoff'erd.

Afzonderlijke melding willen wij hier nog maken van de MivaJiassers.

Bij de Tomboeloeërs meent men dat de zielen der voorouders (ëm-

pung) op den zolder wonen ; zoo komt het, dat aldaar de oflerplaatsen

of voorwerpen, waaraan men een goddelijke kracht toekent, worden

bewaard (N. P. Wilken, 159). Bij de Tontemboan heeft men

bovendien nog een afzonderlijk toestel in huis, de temboan,
waar de zielen van de voorouders worden vereerd, en waaraan

de geheele stam zijn naam ontleent. Dit toestel is het best te ver-

gelijken met een hek in het vierkant, waarvan een zijde open is

gelaten. Deze open zijde wordt naar het Oosten gekeerd. Ook de

plaats, waar het toestel gehangen wordt, is de Oostzijde van de

woning. Boven die plek, waar de temboan hangt, mag men geeu

zolder aanbrengen ; er wordt toch ondersteld , dat de zielen der
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voorouders boveu iu huis wonen, en dat zij ongehinderd naar deze

offerplaats moeten kunnen afdalen. Na den afloop van den oogst wordt

de rijst iu twee ongelijke deelen verdeeld : het grootste deel wordt in

de bewaarplaats gelegd en is teu gebruike van de menscheu, het

kleiuste deel wordt in de tem boa u bewaard, en aan de goden

gewijd. Bij offerfeesten werden daaraan de spijsoffers eu het bloedige

offer (het varken) opgehangen. Dat de genoemde rijst werkelijk voor

de zielen der afgestorvenen bestemd is, blijkt ook hieruit, dat als

de eigenaar van de temboan eeu wailau is, d. i. iemand die al

de voorgeschreven offers heeft volbracht, eeuige bossen van die rijst

op zijn graf worden gehangen. Temboan beteekent //neder te zien

op iets// , en het is zoo genoemd , //omdat de goden , wier verblijf-

plaats iu het bovenste gedeelte van het huis is, geacht worden met

welgevallen daarop neer te zien//. Het was dus een heilige plek,

waar men geen leven mocht maken, die ieder zich moest wachten

onvoorzichtig aan te raken (Schwarz '
,

275—379). — Van de

Makassaren en BoegineezeM vertelt Dr. Matthcs, dat zij dikwijls

voor de afgestorvenen eeu rustbed maken op deu zolder. Men brengt

daar dan lederen Vrijdag eeu offer (Matthes ' , 95).

Vereering van zielen in daartoe ingerichte huizen.

Die zielen, die iu huis worden vereerd, zijn uit den aard der zaak

de voorouders van het gezin , dat daar woont. Behalve deze zijn er

nog zielen van voorouders, die voor het belang van het geheele dorp

zorgen. Dit zijn natuurlijk zielen van hoofden eu dapperen , die

tijdens hun leven voor hunne dorpsgenooten hebben gewaakt, en dit

ook nog doen, nu zij gestorven ziju. Waar de ziel van den ontginner

van het dorp niet afzonderlijk wordt vereerd , wordt zij opgenomen

bij de algemeene beschermgeesten van het dorp. Voor deze zieleu nu

richt men een afzonderlijk huis op, in of bij het dorp.

Een van de voornaamste werkzaamheden van de hoofden is om

zaken van algemeenen aard met hunne dorpsgenooten (= familieleden)

te bespreken. Ook iu dit opzicht nu wil men de zielen dier over-

leden grooten laten deeleu in de beraadslagingen van hunne nakome-

lingen, en daarom is het geestenhuis, of noemen wij het liever: de

tempel van het dorp , een raadhuis geworden.

Eeu andere voorname functie der hoofden is het dorp te bescher-

men tegen vijandeu. Zij zijn of waren daarom de leiders van snel-

tochten, zij beslisteu in verdedigingszaken. Hunne zielen zijn daar
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steeds nog mee bezig. De Toradja's gelooven zeker, dat die zielen

medetrekkeu ten strijde, en daarom wordt gedurende een krijgstocht

het geestenliuis gesloten; niemand mag liet betreden. Wanneer men

dan is teruggekeerd uit het gevecht, geeft men daarvan keunis aan

die zielen en de veroverde hoofden worden aan hen opgedragen

,

gewijd. En die zielen verheugen zich dan , dat hunne nakomelingen

het handwerk zoo flink voortzetten.

De twee genoemde functies treden op den voorgrond bij de zielen

in den tempel. Laat ons nu eens van eenige volken nagaan , hoe

zij die beschermgeesten vereeren.

Dr. H. ten Kate zag op Solor //pamalihuizen//. zooals hij ze noemt,

in de landstaal b a 1 e. Het huis staat op een steenen platform en

heeft geen wanden , alleen ziet men hier en daar horden van palm-

blad gevlochten, hangen. Over de nok ligt een zware bamboe,

welks uiteinden versierd zijn met een naga-figuur (op den romp van

de slang had men een aantal bamboekokers geplaatst, ten einde daar-

door regen af te smeeken). Kop en staart van de draken zijn ver-

sierd met snoeren schelpen. De huispalen zijn versierd met blauw

geverfde figuren van krokodillen, hagedissen, schildpadden en hanen.

In het gebouw liggen eenige trommen , terwijl van enkele binten

lapjes wit katoen afhangen. Als een van de doeleinden van deze

gebouwen wordt genoemd, dat zij als raadhuis dienen (ten Kate,

24.1, 242).

Ook de Socmhaneezen hebben hun tempels. //Men laat// , zegt de heer

de Roo van Alderwerelt-, //den Europeaan echter ook niet gaarne in de

zoogenaamde uma ma rap u of huizen voor de marapu (afgestor-

venen), zooals ik er zag te Preemanoe in het Maandasche en in eeii

negorij nabij den berg Ndatar in het Taaimauoesche , en zooals er

een is te Kalamba in het Melolosche. Aan dergelijke huizen is niets

bijzonders te zien, zij wijken alleen daarin van de gewone Soemba-

neesche huizen af, dat zij geen achtergalerij hebben en men er alleen

van voren kan binnenkomen// (de Roo van Alderwerelt, 590).

Aangaande Timor hebben wij eenige berichteji ontvangen van een

inlandschen onderwijzer (door tusschenkomst van den hulpprediker

Niks), wiens naam ons niet is medegedeeld. Het bericht is in het

Maleisch gesteld. //In het afgodenhuis// , zegt de berichtgever, //is een

kookpot geplaatst, waarin men muti sala, goud en zilver heeft

gelegd. In dat huis is ook opgehangen een mand , waarin roode en

witte, zwarte en wit en rood gevlekte steenen , boomwortels en hauen-

eieren zijn gelegd; verder zijn er nog opgehangen twee of drie
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zwaarden uit den ouden tijd en een gong. Wanneer men ten oorlog

wil gaan, neemt men wat rijst (bëras) en een kip, een geit en een

varken; de ooren dezer dieren snijdt men af , en deze stukken brengt

men in het huis. Nu worden de genoemde voorwerpen toegesproken,

waarna men de zwaarden en de mand wegneemt en buiten aan een

boom ophangt; niemand mag er dichtbij komen of ze aanraken ; i

anders zou men krankzinnig worden ; alleen de Meo of dapperen

(orang bëraui) mogen de zwaarden nemen en slijpen. Wanneer men

nu zal uittrekken, wordt de gong geslagen, en men blaast op een

buffelhoorn. Zoodra dit geluid gehoord wordt, trekken alle strijders

en voorvechters hun oorlogskleeding aan. Op hunne hoofden binden

zij zilveren bufi'elhorens , en snoeren muti sala, waaraan zilvereu

platen, hangen zij zich om den hals; reepjes bokkevel met lang haar

er aan binden zij om de kuiten ; zilveren banden doen zij zich aan

de armen. — In dit afgodenhuis mag niemand binnenkomen dan

alleen de voorvechters (meo). Als zij uit den oorlog terugkomen,

hangen zij hunne kleederen en de heilige voorwerpen eerst aan een

boom om ze af te koelen, waarna ze in het afgodenhuis (rum ah

le'u) worden opgeborgen. — Bij het begin van den regentijd geeft

men eten aan dit afgodenhuis, rijst (bëras) en de ooren van de

geslachte diereu. Ook bij den oogst geeft men dit huis eerst te eten.//

Wij zien dus , dat de vereeriug van de geesten in dezen tempel dient

om voorspoed in den oorlog en zegen op het akkerwerk.

Op Boeroe zijn de tempels (hu ma koiii) zeer primitief. //Een op

stokken of bamboestijlen rustend afdakje van sagopalmbladeren , om-

hangen met loofwerk van rottaubladeren en voorzien van een off'er-

vlaggetje.'/ Onder dit afdakje staat een offertafel van bamboe of ook

wel een vlakke steen, waarop offers worden gelegd. Onderstelt men,

dat zijne voorouders van over zee zijn gekomen, dan plaatst men er

ook een miniatuur-scheepje met proviand (Hendriks i. v. huma,
blz. 53; Wilken "*, blz. 24, 27). Wij vernemen dus niets vau de

omstandigheden , waarin men die geesten aanroept.

Ook de Cerammers hebben hun tempel, welke zij tuutu noemen.

Naar deze plaats gaan de zielen vau aanzienlijken. Het zijn smalle

langwerpige loodsen, die dikwijls 2 d 3 paal van het dorp zijn

verwijderd. Soms heeft één dorp meer dau één tempel; langs de

wanden in de lengte zijn zitplaatsen aangebracht. In dit huis worden

de tritonschelpen en bamboeroepers, welke bij den nitu-dienst

worden gebruikt, bewaard. De grootste luister wordt er ten toon

gespreid bij het bezoek van andere negerijlieden , die tot hetzelfde
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verbond behooreu, en wanneer jongelingen aan de uit u's of af-

gestorvenen worden voorgesteld, om als mannen te worden erkend.

Dr. Riedel geeft van deze plechtigheid eene uitvoerige beschrijving,

waarop wij hier niet ingaan. Uit die beschrijving, en verder uit

het feit, dat vrouwen den tempel nimmer mogen naderen, blijkt,

dat het ook hier in de eerste plaats om dapperheid is te doen.

(Eiedel S 108—109 en 144).

De tempel der Tobeloreezen (waarvan ik enkele exemplaren heb

bezocht) heet halu, en bestaat uit eene ruime, eenvoudige loods

met twee tafels aan de beide leugtezijden, waaraan men bij de

feestmaal tij den zit. Hier wonen de ma wongen e en de dilikini.

De eerste, een oppergeest, woont er steeds in; de laatsten, zielen

van menschen, die ten gevolge van eenig ongeval om het leven zijn

gekomen, gaau in en uit, volgende de menschen, die ten strijde

trekken; deze dilikini namelijk gaan niet naar het zieleuland

,

doch blijven op de aarde rondzwerven en helpen de levenden in

den oorlog. Ma won gene zijn de stamvaders, van wie de Tobelo-

reezen er vier hebben. Deze vier stamvaders waren broeders, die

om het Meer van Lina of Goera woonden , en van wie de vier

Tobelo-afdeelingen zijn afgestamd. Het huk era of groote dooden-

feest wordt in dien tempel gevierd. Wanueer iemand een ander

heeft gedood , heeft er ook een feest in den tempel plaats. De held

wordt dan door de dapperen in den stam gebaad, met curcuma,

gember en kokosvlcesch ingesmeerd en op z'n oud-Tobeloreesch

uitgedoscht. Zoo wordt hij voor de halu op een stoel geplaatst en

gevoerd met rijst, waarin spriukhaiieii zijn gekookt; een offer op

een offertafeltje wordt naast hem geplaatst, waarbij de wougene
wordt aangeroepen. Voor dien geest wordt ook nog een bamboetje

met eten in de nokbalken van den tempel geplaatst. Naar de voor-

stelling (Ier Tobeloreezen worden eerst na deze plechtigheid de

dilikini, die met den dapperen moordenaar zijn mede geweest,

weer door den wongene in den tempel toegelaten. Deze wongene
is de régulateur van den adat. Hij straft den overtreder van een

der adats met schurft, met duizelingen en dergelijke. Dan moet de

schuldige een offer brengen op het erf van de halu, bestaande in

rijst, sagoe en een stukje van liet hart van den cuscus.

Voordat men in den oorlog ging, verzamelden alle krijgers zich

in de halu; daar werd dan gekookt en een offer aangeboden. De

zaak, welke aanleiding had gegeven tot den oorlog werd aan de

geesten medegedeeld en hun werd gevraagd mede te trekken in den
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strijd. Een priester trachtte dau iu iedereii strijder eeii dilikiui

te brengen, omdat deze zielen gedacht worden zeer strijdlustig te

zijn. Hij, bij wien zulks niet gelukte, mocht niet mede uittrekken.

Gedurende den tijd, dien zulk een tocht duurde, piocht niemand

in de halu komen, en de achtergebleven vrouwen mochten zich

niet lichtzinnig aanstellen. Was men van .den tocht teruggekeerd,

dan posteerden de deelnemers zich op eenigen afstand van den

tempel , en kwamen de dorpsbewoners hen verwelkomen met bamboe-

kokers vol palmwijn, waarin een stukje curcuma was gestoken, en

welker opening versierd was met eene pluim van palmbladeren. Ue

helden dronken van den palmwijn en liepen zeven malen om den

tempel heen ; de palmwijnbamboes en de gebruikte bladeren werden

in het dak van den tempel gestoken.

Behalve de tempels der Tobeloreezen worden ons van Halmaïiera

nog twee tempels beschreven , een van de Galelareezen en een

waarschijnlijk van de Toe Baroe of eenigen anderen stam aan de

Westkust van dat eiland. De tempel der Galelareezen heet séri;

hier woont de dorpsbescherrageest. //Bijna elk dorp heeft zulk een

tempel//, zegt de heer Van Baarda. //Het zijn open gebouwen: een

dak op liooge behakte palen ; het geheele binnenvak wordt inge-

nomen door eene hooge tafel ; boven , dicht bij de nok, is gewoonlijk

een stukje zolder aangebracht, waarop de salabé (een miniatuur-

huisje voor geesten) van den beschermgeest , soms ook eenige oude

krij-gstrophcën
,

geplaatst zijn. Ook de zielen van hen, die iu deu

oorlog of door eenig ongeval zijn omgekomen, krijgen hier een

plaats. Behalve aan de wongi's (zielen) zijn deze tempels gewoonlijk

nog aan een of ander dier gewijd: een krokodil, een slang, een

arend enz., wier beeltenis meest op de palen zijn uitgesneden

l)eze tempels worden gemeenlijk zeer veronachtzaamd en verwaar-

loosd , tot een of andere algemeene ramp : droogte , te veel regen

,

eene epidemie enz. voor de lieden een teeken is, dat de tempel

weer eens in orde gemaakt moet worden , hetgeen dan met de

noodige feesten, ter eere der inwonende geesten, geschiedt//. Hun
wordt dan een offer bij de salabé neergelegd, en als dit koud is

geworden, haasten de mannen zich het WQg te nemen en op te eten.

//Zal eene lichting uit de bevolking ten oorlog gaan// , zoo vernemen

wij nog, //dan wordt in dien tempel gewicheld (geslapen) om te

weten, wie mogen meetrekken: wie zou sneuvelen, moet thuisblijven'/

(Van Baarda ^ i. v. séri). Hier straffen dus de zielen voor nalatig-

heid evenals overal elders, en helpen huu nakomelingen in den oorlog.
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Aau de Westkust vau dit eiland heeten deze tempels koki

roba; soms bestaan ze uit een afzonderlijk gebouw, soms is een

gedeelte van de loods, welke men in ieder dorp vindt , en die dient

voor het houden vau bijeenkomsten, daartoe afgescheiden. In dat

gedeelte vindt men ook de geestentafel , die soms den vorm van een

schildpad heeft (Campen , 443). ^

Eindelijk beschrijft de heer Portgens nog een gebouwtje in het

landschap Iboe, eveneens op den Westkust, salu geheeten , dat

aan een tempel doet denken (Portgeus, 4"2).

Er is zeker over geeu enkeleu tempel van het Malajo-polynesisch

heidendom zooveel geschreven als over die van de Papoea's aan

de N.W.kust van Nieuw-Guinea , de rum sram vau de Noefo-

reezen. Zie de aangehaalde litteratuur bij Wilken ^ II, 22. Wat
dezen naam aangaat , merkt Prof. Wilken op , dat hij eene verbas-

tering is vau rumah islam, Islamsch of Mchammedaansch huis.

Hoogstwaarschijnlijk hebben de Papoea's dezen naam in later tijd

aan hun tempel gegeven in uavolgiug vau de moskeeën , die zij op

hunne reizen naar Tidore en Ternate kunnen hebben gezien (Wil-

ken ' II , 29 , noot).

Het beeld , door Prof. Wilkeu vau den tempel te Dorei geteekend

(welke tempel in 1864 is iugestort en uiet meer is opgebouwd),

nemen wij hier als type over: //Evenals de woonhuizen der Papoea's,

staat het gebouw op eenigen afstand van den vasten wal in zee.

Het heeft eene lengte van 85 bij een breedte van 16 voet, en rust

op 24 palen. Het dak heeft, vau buiteu gezien, den vorm' vau een

vaartuig met hoog oploopende voor- en achterstevens. De 24 palen,

waardoor het gebouw gedragen wordt, zijn meest allen voorzien vau

mannelijke en vrouwelijke figureu met onevenredig groote geuitaliën.

De mauneu hebben meest allen den rechterarm in eene dreigende

houding uitgestrekt, en den linker langs het lijf hangeude. De

vrouwen houden de rechterhand voor de pudenda , op eeuige duimen

afstand daarvan, uitgestrekt, terwijl de linkerarm eveneens langs

1 Do Hr. Campen beschrijft ook een ander zielehuisje, gomma-wongi,
diliki-maf alla, soms wongi- maf alla, bestaande uit een afdakje naast

de woning; hier trekt de ziel van een afgestorvene in. Soms beslaat die

zielewoning uit een miniatuur-huisje, dat boven den ingang van het huis

wordt opgehangen. Deze huisjes zijn echter geen tempels, maar offers, waar-

over wij boven reeds hebben geschreven. Wij moeten er echter hier nog

even de aandacht op vestigen, dat de Heer Campen mededeelt, dat deze

kleine zielehuisjes versierd zijn met in hout gewerkte slangen, schildpadden

en kaaimans. Beneden komen wij hierop nog terug (Campen ^, 442).
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het lichaam afhaugt. Eukele vau die paleu prijken echter met

afbeeldiugen van krokodiilen , slangen en visscheu. Al die figuren

van mannen en vrouwen hebben bepaalde namen en stellen de

stamouders van Dorei voor. Ook de slangen , visschen. en krokodillen

dragen ieder een bijzonderen naam en zijn, volgens de inlanders,

eveneens afgebeeld ter nagedachtenis van enkele hunner voorvaderen,

welke Van deze diereu afkomstig zouden zijn. Behalve deze figuren

zijn er nog verscheidene andere. Opmerking verdienen vooreerst

twee korwar's (beelden), die zich in het gebouw bevinden, ter

grootte ieder van ruim twee voet, en dus niet veel grooter dan

die, welke men in de woonhuizen aantreft. Ook deze korwar's zijn

door eigennamen onderscheiden , en stellen eveneens een paar stam-

vaders voor. Verder trekken de aandacht twee beeldenparen , elk

uit één stuk hout gebeiteld, lang ongeveer vier voet, voorstellende

een man en eene vrouw in actu copulationis. De aangezichten der

figuren zijn met rood, wit en zwart beschilderd, en alle deeleu van

het lichaam, waarop bij den mensch haar wast, zijn ter vervanging

daarvan met idjuk, de zwarte vezels van den arenpalm belegd. Een

dezer beeldenparen bevindt zich aan de AYest- het andere aan de

Oostzijde van het gebouw , buiten de omwandiug. Bij het beelden-

paar aan de Westzijde is nog een kind voorgesteld, liggende op

den rug, dat den man, volgens de overlevering zijn vader, met de

voeten vertoornd aanstoot, daar hij met zijne moeder gemeenschap

heeft , terwijl het hare zorgen nog niet ontberen kan , om verdere

broeders en zusters bij zich te zien. Nog meer dergelijke ontuchtige

voorstellingen worden in de verschillende deelen van het gebouw

aangetroffen// (Wilken ^ II, 20—SI).

Wij behoeven niet stil te staan bij andere tempels , die wel in

vorm verschillen (in de Humboldts-baai zijn ze bijv. achthoekig,

die van Mansinam geleek veel op een minaret), maar hoogstwaar-

schijnlijk niet in gebruik. Aangaande dit gebruik vinden wij dan

eerst medegedeeld , dat de tempel gebruikt wordt tot slaapplaats

van jongelingen en knapen. Dit vinden wij van vele volken ver-

meld , maar wij behoeven hierin geeuerlei verborgen beteekenis te

zoeken. De hoofdzaak is de jongens uit huis te houden, in de

eerste plaats tot voorkoming van incest. //Welk bepaald gebruik

van den tempel bij den eeredieust gemaakt wordt , blijkt niet//

,

zegt Prof, Wilken. De heer Van Hasselt echter geeft ons nog eenige

mededeelingeu , waaruit wij mogen besluiten, dat de vereering der

zielen in de rum sram voornamelijk diende om hulp in den oorlog
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te erlangen. Hij zegt namelijk: //Stort zulk een huis in, dan wordt

het onder allerlei feestelijkheden van zingen en dansen herbouwd, bij

de voltooiing versierd met groen en kokosnoten , dit laatste ter ver-

vanging van de doodshoofden, die in oude tijden daar als bewijzen van

dapperheid prijkten. Onder de bescherming dezer beelden acht zich

de stam veilig; verwaarloozeu ze dit huis, zoo vreezen ze, dat //de

dooden boos zullen zijn//, en daarom moet die adat in eere worden

gehouden// (Van Hasselt ', 27). Dat de zielen in den tempel onmiddellijk

iets uitstaande hebben met het oorlogvoereu blijkt ook hieruit, dat,

wanneer men van een sneltocht terugkeert, men vlak langs de

rum sram vaart, waarbij door de deelnemers aan den tocht zooveel

puntige stukkeu hout of bamboe in den wand of het dak van dat huis

worden geworpen, als het getal vermoordeu bedraagt (Van der Roest, 158).

Zeer lang staat Prof. Wilken stil bij de ontuchtige beelden. Hij

brengt ze in verband met den plicht van den mensch om zich te

vermenigvuldigen, en met de gewoonte bij sommige volken om

geen kind te verwekken , dan aleer het voorgaande de moedermelk

niet meer behoeft. Wij gelooven met Prof. Wilken, dat het dwaas

is aan een phallusdienst onder Hindoeschen invloed te willen denken,

zooals o. m. Dr. Horst doet in zijn werkje.

Maar ook kunnen wij in die beelden niets anders zien, dan

voorstellingen van de voorouders, terwijl al het ontuchtige er bij

alleen de lust is om obscoen te zijn. Voor den natuurmensch is de

coitus het genot bij uitnemendheid, en de voorstellingen van geslachts-

deelen en dergelijke, welke men ook in Midden Celebes veel aautreft,

dienen alleen //om het oog (ook van de daar wonende zielen) te

vermaken// , zooals de Toradja zegt. Zoo worden in de tempels

der Toradja's ook dikwijls vrouwenborsteu uitgehakt. Plichten in dit »

opzicht kent de natuurmensch niet, getuige het ongebonden geslachts- l

leven, het afdrijven van de vrucht, en het dooden van kinderen.

Aangaande de tempels der Papoea's van Duitsch Nieuw-Guinea

(speciaal Siar, Bogadjim en Dampier-eiland) doelen wij alleen mede,

dat in die ruimte een trompet van kalebas bewaard wordt. De

Papoea's vieren er hunne feesten in, en de vrouwen moeteu er steeds

op grooten afstand van verwijderd blijven. Omtrent de beteekeuis

van deze gebouwen vernemen wij echter niets (Kunze III, 8— 10).
-

Vetter deelt nog mede dat deze tempels lum heeteu (Vetter II, 8).

Naar Celebes overgaande vinden wij bij ieder dorp der Makassareu

en Boegineezen een tempeltje, meestal 1^ bij 1 Meter groot. Dit is

de saukang, dat //huis// beteekent (verg. Hoeg. sa o, Parigisch
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sou enz. ; waarschijulijk is de naam voor den tempel op Halma-

liera, salu of halu, identiek met dit sau). In dit tempeltje wordt

de beschermgeest van het dorp vereerd. Door het Mohammedanisme

is veel van de voorstellingen der lieden omtrent dezqn geest uitge-

wischt ; men heeft voor hem geen naam meer. Eigenaardig is echter,

dat bij de offerfeesten voor dezen geest het. dorpshoofd de geleider

is, ofschoon ook de Mohammedaansche guru zich van een en ander

heeft meester gemaakt bij deze plechtigheden en daardoor een Mo-

hammedaansch cachet op een en ander heeft gedrukt. Deze ojïer-

feesten worden alleen gevierd bij algemeene rampen ; ook maakt men

uit veel voorkomende ziektegevallen het besluit op, dat de dorps-

geest wenscht gevoed te worden , en dan doet men hem eeue gelofte

zulk een feest te zullen vieren. Sirih-pinang en jonge kokosnoten

vindt men in deze tempeltjes liggen,

"vVij wenden ons thans tot de Toradjas van Midden-Celehes. In

alle streken van dit gebied , waar wij gereisd hebben , waren de

tempels , 1 o b o , in hoofdzaak op dezelfde wijze ingericht : een flink

stevig gebouw met planken vloer en lage planken wanden ; aan

Oost- en Westkant twee ingangen, in twee van de vier hoeken

stookplaatsen eu langs de wanden rustbanken. Het merkwaardige van

de 1 o b o is , dat hij twee daken onder elkaar heeft. Het bovenste

dak, met palmbladeren of plankjes gedekt, beschermt het geheele

gebouw ; het dak er onder bestaat echter alleen uit daksparren met

dwarslatten verbonden zonder bedekking. Dit tweede dak overdekt

alleen de vierkante ruimte, welke door de zitbanken wordt omsloten;

dit //binnenhuis// is dus voornamelijk de woning der anitu, vereerde

zielen van gesneuvelde dapperen. Deze anitu wonen op een vloertje

van palmbladeren , dat boven in het geestendak is aangebracht. Langs

de twee hoofdstijlen in het midden naar Oost en naar West ziet

men eeuige bambusa longinodes aangebracht, waarlangs de zielen

ondersteld worden af te dalen. Opvallend zijn de middelste vloer-

plank en de middelste zolderbalk. In de eerste vindt men een gat,

waarin de schedel wordt gelegd, wanneer deze aan de anitu wordt

opgedragen. Daarna wordt hij opgehangen aan een bamboerek, dat

van den zolderbalk afhangt. ' Op dezen zolderbalk zijn bij de

' De Berg-toradja's brengen de schedels niet in hun tempels. Door trommelen
geven zij alleen kennis aan de anitu, dat zij er weer eens op uit zijn

geweest. Alleen tot eigen herinnering hangen ze in de lob o zooveel rotan

ringen, als zij vijanden hebben gedood, terwijl zij aan lederen ring een sym-
bool vastbinden van de plaats, waar zij dien persoon hebben gedood. Heeft
men hem overvallen , toen hij palmwijn ging tappen , dan bindt men wat
haar van de Arenga saccharifera aan den voor hem bestemden ring vast; enz.
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Bare'e-toradja's twee groote krokodillen uitgebeiteld ; de eeue kroko-

dillenfiguur loert op een aap, de ander heeft den aap al in den bek.

Wanneer wij nu nog hebben medegedeeld , dat tal van trommen aan

rotanlijnen van de daksparren afhangen, dan hebben wij alles genoemd,

wat in een Toradjaschen tempel is te zien.

Wat nu de vereeriug der a n i t u iu de 1 o b o betreft , deze ver-

schilt bij de Toradja-afdeelingen alleeu in kleinigheden, en daar

wij hier niet tot die kleinigheden kunnen afdalen , bepalen wij

er ons toe die vereering in grove trekken bij de Bare''e-toradja's

te schetsen. Vooraf merken wij op , dat in de lobo de meeste be-

raadslagingen plaats hebben , en dat hij ook dient tot verblijfplaats

voor reizigers.

Wanneer tot een sneltocht besloten is, legt men een betelpruim

neer op den beschreven middelsten zolderbalk, en men deelt de anitu

mede , dat men op weg gaat. Boven vernamen wij reeds , dat het

gebouw daarna wordt afgesloten. Komt men terug, dan roept men

de anitu met den krijgskreet, maar vooral met het blazen op een

soort van bamboe-trompet, zooals wij die reeds meermalen bij deze

bespreking van tempels zijn tegengekomen (bij de Papoea's worden

het fluiten genoemd , maar er wordt op geblazen als op een trompet).

Van palmbladeren worden nu repen gemaakt, waaraan de buit-

gemaakte schedel wordt vastgebonden ; een en ander legt men

voorloopig onder een rijstschuur, daar het eigenlijke tempel- of

koppenfeest eerst later plaats heeft. Intusschen gaan de deelnemers

aan den tocht in den tempel, en nadat de oorlogszang is gezongen

(waarin wordt gezegd, dat men allerlei heldendaden heeft verricht)

,

rofi'elt men op de trommen om de anitu kennis te geven van de

overwinning.

De schedel wordt later bij het lobo-feest, dat twee dagen duurt

in den tempel gebracht. Van de ofl^ers, de dansen en andere cere-

moniën spreken wij hier niet, maar wij noemen alleen het hoofd-

moment, dat tevens het plechtigste is. ledere huisvader (en dan

nog alleen de7.ulken , die meer dan eens op een sneltocht zijn

uitgeweest) kleedt zich in katoenen stoffen, welker patroon op

vervlogen tijden wijst. Zoo toegerust gaat hij ouder den middelsten

zolderbalk staan met het gelaat naar het Oosten. Dan neemt hij een

zwaren houten staf (veel gelijkende op een rijststamper) in beide

handen, en terwijl hij opkijkt naar de plek in het dak, waar de

anitu wonen, geeft hij een harden stoot met den staf, op de

middelste vloerplank. Zijne huisgenooten , die om hem heen zitten

,
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grijpen onmiddellijk na den stoot den staf vast om deel te hebben

aan het gebed. ^ Met een langgerekt b a o ! waarmee hij de anitu

aanroept, maakt hij met den rechterarm een sierlijken langzamen zwaai

,

om dan den staf weer vast te houden, terwijl hij het hoofd daarop

laat neerzinken. Dan prevelt hij: hij vertelt aan de anitu de reden,

waarom zij bij dien en dien stam zijn gaan snellen, en hij somt

de lijst van de fouten der vijanden op, na lederen volzin den stoot

herhalende. -

Bij sommige stammen wordt ook het groote doodenfeest in den

tempel gevierd, maar het schijnt, dat dan de anitu slechts toeschouwers

zijn, evenals bij een ander feest, dat moet dienen om alle meisjes

de wijding van priesteres te geven.

Waniieer het groote doodenfeest in den tempel wordt gevierd,

zijn de familieleden verplicht om na afloop van het feest te gaan

snellen. De voorwerpen , waarmee de beenderen waren versierd , nemen

zij mede op hun tocht. Hebben zij een slachtoffer geveld , dan

nemen zij niet alleen het hoofd weg, maar geven bovendien nog

een snede in den buik van het lijk, in welke snede de beenderen-

versierselen worden neergelegd.

Wij zien dus duidelijk , dat de anitu de beschermgeesteu van

het dorp zijn, in de eerste plaats in oorlogstijd. Zij eischen echter

dapperheid van hun nakomelingen , en toonen dezen die niet te bezitten

door bijv. in langen tijd er niet op uit te gaan, dan maken zij

de dorpsbewoners ziek , of brengen ander onheil over hen.

Dat de anitu ook min of meer invloed oefenen op den landbouw

blijkt hieruit, dat sommige Toradja-stammen, bij het openen van

nieuwe velden hun landbouwgereedschappen in gewijd water af-

wasschen. Deze plechtigheid volbrengt men ook in den tempel.

1 Van dergelijke gebruiken om een touw of stok vast te houden, ten einde

mede deel te hebben aan de handeling door één persoon verricht, vinden

wij veel voorbeelden. "Wij willen hier slechts één noemen, dat veel gelijkt op

het bovenstaande. Van de Niassers n.1. lezen wij het volgende: „Den Haupt-

götzen wird (bij een groot offerfeest) die Spitze einer Lanze in den Mund
gestochen und das aadei-e Ende halt ein Hauptling in der Hand; imd der

mitleren Theil der Lanze fasst die ganze Familie an. Und nun rufen wieder

alle Hauptlinge den Segen der Götzen auf die Famihe herbei. Ist dieses

geschehen dann zieht der Hauptling, der die Lanze hielt, sie wieder aus dem
Götzen und sticht damit viermal 'in die Luft und in die Erde" (Kramer ' , 484).

2 In bijzonderheden kan men deze gebruiken medegedeeld vinden in onze

verhandeling: „Het Koppensnellen der Toradja's van Midden-Celebes en

zijne beteekenis". Verslagen en Mededeelingen der Kon. Academie van
Wetenschappen, 4" Reeks, Deel IH.
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Het gebruik vau tempels bij de Niassers moet vroeger meer

algemeen zijn geweest dan tegenwoordig. Volgens eenige oude lieden

moeten de Niassers eenige geslachten vroeger ook niet zooveel

afgoden hebben gehad, als tegenwoordig het geval is. Het kan zijn

,

dat het toenemend aantal afgoden , die niet in den tempel konden

worden bewaard , maar die als echte huisgoden in de woning werden

vereerd, schuld er aan zijn, dat de tempel, osali, in onbruik is

geraakt. Het kan ook zijn, dat door de onderdrukking, welke het

volk van zijn eigen hoofden en van vreemdelingen ondervond , het

stamverband losser is geworden , en men hierdoor geen behoefte

meer gevoelde aan een vereenigingsgebouw. Hoe het zij , tegenwoordig

vindt men slechts nog hier en daar zulk een gebouwtje. Dat in

dien tempel ook de stichter van het dorp heet te wonen, zou men

mogen opmaken uit de omstandigheid , dat in het dorp Dahana het

lijk van den stichter vau dit dorp onder den tempel is begraven.

Dit gebouwtje is niet grooter dan 3 bij 2 Meter; meer naar het

Zuiden van het eiland toe moeten ze grooter zijn , tot 5 M. in het

vierkant. In den tempel staan verschillende afgoden , waarvan de

adu hörö, de krijgsgoden, de voornaamste zijn (hörö wordt

tegenwoordig gebruikt in den zin van //zonde// , maar volgens den

heer Lagemaun is de oorspronkelijke beteekenis //oorlog, strijd, twist//

geweest). Andere afgoden heeten Toeha mboemboe, Sanaba lela

(d. i. tongafsnijder) enz. Is in de streek eenige ongerechtigheid ge-

schied , diefstal , moord of echtbreuk , dan komen de hoofden in

den tempel bijeen en bespreken de zaak. Is de uitspraak gevallen

,

dan wordt eene kip geslacht , en de goden worden aangeroepen

,

waarbij men zegt: //wanneer iemand dit gericht te niet doet, worde

ook hem den hals afgesneden//. Het hoen krijgt de priester; de

veereu er van worden aan de voorouderbeelden gestoken. De ver-

gaderden eten dan te zamen in dat huis. Gaat men in den oorlog,

dan wordt eerst in de osali geofferd, opdat de zielen der voor-

ouders mede zullen gaan ten strijde. De priester voorspelt, of

men geluk zal hebben of niet. Brengt men een of meer koppen

uit den strijd mede, dan worden deze eerst in de osali voor de

afgoden gebracht; de beelden worden met de koppen aangeraakt

(van een ander vernam ik , dat men de beelden bestrijkt met het

haar der verslagenen). De trommen worden daarbij geslagen , er

wordt gedanst en gezongen. Volgens sommigen zou de adu hörö

in den tempel waarschuwen voor naderend gevaar of naderende

ziekte.
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Terwijl iü het Serawaksche de Zee-dajaks , Kajans en andere

stammen hunne woonhuizen versieren met de buitgemaakte koppen,

bewaren de Land-dajahs ze in speciaal daarvoor opgerichte huizen,

die meestal grooter zijn dan de gewone woonhuizen. In voorkomen

schijnen deze tempels niet zooveel overeenkomst met elkaar te hebben

als de lob o 's in Midden-Celebes. Meestal hebben zij een ronden

vorm met een hoog spits toeloopend dak. De ingang is soms in

den vloer en soms moet men door eene opening in het dak naar

binnen. Midden in het gebouw is de stookplaats, en in het rond

zijn rustbanken gemaakt. Omtrent de godsdieiistige beteekenis van

deze huizen deelt geen der schrijvers iets mede. Alleen Wallace

deelt mede, dat deze gebouwen zijn «serving as a lodging for

strangers, the place for trade, the sleeping-room of the unmarried

vouths, and general chamber// (Ling Roth II, 156, 157). Naar

analogie zouden wij uit deze opgaven mogen opmaken, dat we, wat

deze pangga ra min (zoo heeten die huizen) aangaat, te doen hebben

met tempels voor zielen van voorouders.

Hoogstwaarschijnlijk hebben vroeger nog andere volken van den

Archipel dergelijke tempels gehad , die door andere zeden zijn

verdwenen. Bij de Oio Ngadjoe bijv. heeft ieder dorp zijn eigen

bal ai (althans de dorpen, welke dieper het binnenland in liggen).

Het is een groot huis, of geheel open, of met lage wanden, waar

men speelt , waar vergaderingen en gerechtszaken afgedaan worden

;

hier nemen ook de vreemde reizigers hun intrek (Hardeland ^ i. v.

bal ai, 33), Bij gelegenheid van een tiwah, doodeufeest, wordt

steeds een balai opgericht. Ook wanneer men met koppen van

een snel tocht is teruggekeerd, werd een feest in de balai gegeven.

Bekend is de Maleische balei als gerechts- en vergaderplaats en

logement. — Hetzelfde gebruik vinden wij ook van de BataJcsche

sopu vermeld. — In het Xi^ïYïW^i? heeft men groote gebouwen , veel

overeenkomst vertoonende met de Possosche lobo's, welke den naam

dragen van baruga, dat oorspronkelijk eenvoudig '/huis// moet

hebben beteekend. De Kailiërs zijn Mohammedanen, die niet meer

koppensnellen, maar dat de baruga niet anders is dan de oude

heidensche tempel blijkt uit de trommen , de bamboestengels (als

trappen voor de zielen), de offertafeltjes en de heidensche feesten,

welke er gevierd worden tot afwering van ziekten. Te Wotoe in

Loewoe vonden wij een vierkant gebouw op palen, dat langgara
heette, waar zoo jiu en dan des Vrijdags een Mohammedaansche

preek werd gehouden (daartoe stond er ook een wrakke preekstoel)

;

27
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wij vergaderden er iu om met de Loewoeërs te spreken over eeue

reis, welke wij in het biiuieuland zouden maken. En toen den

daaropvolgendeii dag een troep aan Wotoe onderworpen Toradja's

vau een siieltocht terugkeerden , legden zij de twee veroverde hoofden

iu diezL'lfde langgara, en hielden daarna een spiegcigevecht

om het huis heen.

Wij mogen dus besluiten, dat de meeste volken in den Archipel '

tempels gebruiken of hebben gebruikt, dat in die tempels de zielen

van voorname voorouders als de beschermgeesten van het dorp

werden vereerd, en dat hunne hulp iu de eerste plaats uitkomt iu

deu oorlog.

Wij mogen niet van dit onderwerp afstappen , dan na eerst te

zijn teruggekomen op de dierenflgureu, welke men zoo veelvuldig

iu deze gebouwen aantreft, vooral de slang eu de krokodil. Wij

meeueu hierin niet anders te zien dan een voorbeeld , hoe het geloof

aan zielsverhuizing naast dat aau het zelfstandig voortleven van de

ziel iu stand blijft. Of laat ons liever zeggen , dat de uitingen van

het eerstgenoemde geloof zijn blijven bestaan, want men zegt niet

meer, dat die slangen en krokodillen voorvaders zijn, men

brengt die versieringen uu eenvoudig aan, omdat het zoo behoort,

op zijn hoogst als symbool van dapperheid. De Toradja's bijv. die

zulks ook zeggen, brengen geheel en al de wijze van aanvallen van

krokodillen en slangen in praktijk. Furuess vond in sommige Kajan-

huizen onder de daar opgehangen meuschenschedels ook de schedel

van een rhitioceros. Hij verklaart zulks door te zeggen, dat de

rhiuoceros zulk een woest dier en zoo moeielijk te dooden is, dat

het de eer wordt waardig gekeurd onder de menschenschedels te

hangen (Funiess, 66). — Zoo zeggen ook de Oio Ngadjoe, dat

' Ook in de Zuidzee was het gebruik van tempels algemeen. Wij gaan

hierop niet verder in, en willen alleen het volgende aanstippen: de Fidjiërs

bouwden hun tempels (bure) op een plek, waar een hoofd was gedood,

verder dienden deze huizen tot raadkamer en logement (Th. Williams , 222).

De Samoanen richtten een huis op voor hunne „goden", meestal op de markt-

plaats. In dat huisje werden de heilige zaken bewaard (Kurze ', 292). De
Melanesische ga mal vergelijkt Codrington met de Mal. balai; alle mannen
worden er in opgenomen, zij komen als kind in deze vereeniging en klimmen

dan op in rang naar gelang der grootte van de offers , welke zij brengen

,

en hoe meer varkens men offert, hoe meer ma na of bovennatuurlijke kracht

men krijgt. Tot genezing van een ziekte of tot afwending van een orkaan

geeft men in den tempel een offerfeest. Het deelgenoot zijn van de ver-

eeniging, wier middelpunt de tempel is, verzekert dien persoon een goed

onthaal in het hiernamaals (Codrington, 101—115).
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de beschermgeest van het dorp (paiigan toho) zich voordoet iu de

gedaante van een kleinen leguaan. In de huizen vindt men vele

versieringen, waarvan tijgers, menschen en leguanen de meest voor-

komende motieven zijn; moge in beide eerstgenoemde figuren be-

scherming voor het huis worden gezocht, in de leguanen kunnen

wij niet anders zien , dan incarnaties vau de zielen der voorvaderen.

Wij herinneren hier ook aan de huizen der Bataks, zoowel in Toba

als in Karo, waar bijna aan iedere woning de hagedisfiguren voor-

komen. In deu geheelen tempeldienst der Indonesiërs vinden wij

dus weer bevestigd , dat dapperheid de grootste deugd is , die aan-

spraak maakt op vereering en gelukzaligheid. En toen het geloof

aan zielsverhuizing nog krachtig was, kan men zich de zielen dier

dapperen niet anders hebben voorgesteld dan iu de gedaante van

voor hen dappere en gevreesde dieren, zooals de slang en de

krokodil zijn.

3. VEREERING' VAN ZIELEN DOOR MIDDEL
VAN MEDIUM.

Lijk en lichaamsdeelen als medium.

De vereering van zielen alleen door aanroeping geldt meestal

een bepaalde rubriek van zielen of de zielen van afgestorvenen in

het algemeen. Wil men met een bepaalden persoon communiceeren,

dan gebruikt men daartoe meestal een medium. Dit medium moet

steeds iets zijn, waarmede de overledene in zijn aardsch bestaan in

nauwe aanraking is geweest, omdat men zich niet anders denken

kan (zooals wij reeds meer dan eens hebben opgemerkt), dan dat

de ziel van den overledene het meest uitgaat naar die plaatsen en

voorwerpen, waarmee hij het nauwst verbonden is geweest. Daarom

kan het ons niet verwonderen, dat de Indonesiërs, evenals vele

andere volken, de lijken of hun beenderen in de eerste plaats

als een middel van gemeenschap met de ziel beschouwen. Prof.

Tylor zegt hieromtrent zeer juist: '/though the savage commonly

holds that after death the soul goes its own way , for the most

part independently of the body to which it once belonged
,

yet in

his mind the soul and the body of his friend or his enemy are

inseparably associated, and thus he comes to hold iu his inconsis-

tent way, that a bond of connexion must after all survive betweeu

them// (Tylor \ 131—132).
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Soms maakt meu reeds kort ua het overlijden gebruik van het

lijk als medium , bijv. om te vernemen op welke wijze de overledene

aan zijn einde is gekomen. Wanneer op Babar bijv. een kind over-

leden is, werpt een der bloedverwanten een weinig rijst naar boven

en naar beneden ; daarna vraagt hij , of de voorouders het hebben

gedood. Beweegt de lijkkist op deze vraag , dan is zulks een toe-

stemmend antwoord. Zoo niet dan gaat men door met vragen : heeft

een weerwolf het gedood? of een booze geest? enz. (Riedel ',358).

Iets dergelijks vinden wij ook medegedeeld van de bewoners van

het eiland Boeroe. //Twee mannen leggen het met wit katoen omwik-

kelde lijk in een mat van gespleten bamboe, waarvan de uiteinden

aan een stok worden bevestigd. Daarna wordt de doode, die als in

een hangmat ligt, naar buiten gedragen. Wanneer men den doode

uitgedragen heeft , wordt eerst een onderzoek ingesteld naar de oor-

zaak van 's mans dood. De mannen, die den overledene dragen,

staan stil. Een ander bloedverwant komt nu met een stokje in de

hand naderbij, beklopt het lijk, spreekt den naam des afgestorvenen

uit, en vraagt hem: /'is 't ook, dat gij van gebrek zijt omgekomen,

gij die leefdet onder ons, die arm zijn en gebrek lijden?// Maken

nu de mannen , die het lijk dragen , of liever maakt de doode —
dit is ook meer overeenkomstig het spraakgebruik der Alfoeren —
een beweging, zoodat het hoofd achterwaarts gaat, dan is dit een

ontkenning; maakt daarentegen de doode eene voorwaartsche bewe-

ging met het hoofd, dan moet dit als een bevestiging, als aanwijzing

der oorzaak van zijn dood worden opgevat/' (Van der Mieseu,

451—452).

Onder de Barè'e-toradjas kennen wij een man , die grooten naam

verworven heeft als aanwijzer van geneesmiddelen voor zieken.

Hij heeft steeds bij zich in huis een lijkkist , waarin het gebeente

van zijn zoon ligt, die als jongen van ongeveer 13 jaar is overleden.

De ziel van dien jongen verschijnt den vader steeds, hetzij in trance

of in den slaap, en deelt aan zijn vader mede, wat deze weten

wil. Als voorwaarde voor het geregeld verschijnen van die ziel,

moet de vader steeds het lijk bij zich in huis hebben , waardoor

hij gedwongen is, alleen met zijn gezin buiten het dorp te wonen,

omdat de overige dorpelingen geen lijk in hunne omgeving willen

dulden. Aan dit lijk worden ook geregeld offers gebracht.

Een van de dapperste en daarom meest gevreesde stammen van

de Berg-toradja's zijn de To Napoe. Algemeen gelooft men, dat

deze stam zijn oorlogsgeluk te danken heeft aan de ziel van een
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beroemdeu voorvader, bekeud ouder deu uaam vau Goema iigkoaiia,

//die zijn zwaard rechts draagt", dus iemaud die links is. Hij was

een dapper hoofd, dat tegeu de Sigiërs gevochten heeft, welke

Sigiërs nu de meesters zijn der To Napoe. Het verhaal gaat, dat hij

sneuvelde, maar toen men zijn lijk in huis had gebracht, en op een

matje had gelegd , herleefde hij. Hij gelastte zijnen verwanten zijn matje

op te rollen en vocht weer. Na afloop van het gevecht kwam hij thuis,

maar daar had men zijn matje niet opgerold. Goema ngkoana

strekte er zich op uit, en was een lijk, nu voor goed. Zijn lijk

werd in een kist onder den tempel gehangen, en dit is sedert het middel,

waardoor men met hem in gemeenschap treedt. Eens verbrandde de

tempel, en daarmede ook de lijkkist, en ziet die asch werd weder ge-

beente. Telkenmale wanneer de To Napoe ten strijde trekkea, verzamelen

de hoofden zich 's nachts om genoemde lijkkist. Een offer van eet-

waren wordt op en bij de lijkkist geplaatst. Een sprak: //Hier zijt

gij, Goema ngkoana, en hier zijn wij: wij brengen u palmwijn en

water om de handen te wasschen, rijst en kip. Beweeg nu//. De

kist bewoog niet: //Hier brengen wij u, wat gij ons vroeger hebt

opgedragen. Beweeg nu'/. Nog bewoog de kist niet. //Wil toch be-

wegen, grootvader, opdat wij weten, dat gij ons hoort.// Toen

eerst schommelde de kist met veel geweld aan de rotanbanden,

waaraan zij hing. Breekt men op, dan wordt nog als offer een

kippenei tegen de kist stuk geworpen.

Vooral aan de vele offers, welke men op de graven vau lang geleden

overleden grooten en heiligen brengt , aan de beden , welke d;iar worden

opgezonden, en aan de geloften, welke daar worden gedaan, kan men op-

maken, hoezeer het lijk steeds beschouwd wordt als het medium, waardoor

men in gemeenschap treedt met den overledene. Wanneer wij voor-

beelden hiervan wilden opnoemen , zouden wij niet vele volken

behoeven te misseu, en alle feiten zouden op hetzelfde neerkomen. Alleen

merken wij hier op, dat dit offeren op graven oneindig meer voorkomt

bij de Mohammedanen dan bij de heidenen, en zulks moet wel

voornamelijk hierin zijn oorsprong hebben, dat in het Mohammedanisme

het begrip van zielestof nagenoeg geheel verdrongen is door het

geloof aan de zelfstandig voortlevende ziel , als vergeestelijking vau

het aardsche lichaam. '

' Prof. Wilken noemt als voorbeeldeo voor de vereering van zielen door

middel van lijken het roosteren of uitdrogen der lijken , dat bij Papoea's

,

Dajaks en Igorroten (op de Pliilippijnen) gevonden werd. Prof. W. stemt

toe, dat dit drogen tegenwoordig geen godsdienstige beteekenis heeft, maar
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Maar uiet het geheele lijk is uoodig als medium tot communicatie

met de ziel. Het voornaamste deel van het lichaam, de schedel, is

hiertoe voldoende. De Toradjas gebruiken weinig mediums, maar

bij den stam der To Pebato heeft ieder dorp een doodshoofd in bewaring,

dat niet afkomstig is van vijanden, maar van een der dorpsgenooten.

Meest zijn die schedels pikzwart van ouderdom. Ze zijn afkomstig

van menscheu , die al hun broeders en zusters hebben overleefd

,

van menscheu dus, die meestal een fiinken leeftijd hebben bereikt.

Bij een bepaald oöerfeest voor zieken geeft men het doodshoofd te

eten en men verwacht, dat de ziel van dien overledene de kranken

beter zal maken.

De heer Baugert vertelt ons hiervan een voorbeeld bij de Karamv-

dajaks'. ^/Alseeue merkwaardigheid toonde Ngabei Anom mij zijns

vaders schedel. Dit voorwerp, als een heiligdom bewaard , was in een

fraai vervaardigd kistje geborgen, waarin het op een gewoon tafel-

bord stond. Bij het openen van het kistje en totdat het weder

gesloten werd, brandde men een weinig reukwerk (aloëhout), en

prevelde eeuige onverstaanbare woorden. Een der vrouwen kwam en

sloeg een hoenderei op den kop aan stuk. Dit maakte het tooneel

afschuwelijk: de vloeibare inhoud van het ei liep langs het afzichtelijk

doodshoofd naar omlaag. De oude Ngabei Anom zalfde daarop het

hoofd met klapperolie en sloot vervolgens het kistje, dat uiterst

zorgvuldig tusschen de hanebalkeu van het huis werd geborgen.

Hij berichtte mij voorts, dat dit bewaren van de hoofden hunner

vaders algemeen in zwang was bij de voornamere personen van den

Loangan-stam , en dat men daaraan groote waarde hechtte// (Bangert

,

196—197). — Bij de verschillende i)a;'ö/(--stammen komt het gebruik

van schedels van overleden familieleden als medium meer voor.

Zoo hoorde ik op Borneo vertellen , dat de Oio Siong (of Sihong)

als regel de schedels hunner overleden verwanten in huis bewaren,

en er offers aan brengen. Het hoofd van Temanggoeng Taladjan werd

door zijne nakomelingen bewaard, omdat genoemde hoofdman zoo

dapper was. Dit hoofd werd later een pangantoho of bescherm-

geest van het dorp, en nog later zou het een njaro, een soort

van grooten geest zijn geworden. Alleen zijne nakomelingen waren

hij neemt aan, dat het die vroeger heeft gehad. Zooals wij boven reeds

hebben gezegd , meenen wij , dat dit drogen niet anders bedoelt dan het

spoedig doen verdwijnen van den stank. Wanneer dit drogen vroeger een

godsdienstige beteekenis heeft gehad, zouden wij mogen aannemen, dat die

beteekenis zich eerder ontwikkeld zou hebben, dan dat ze verloren zou zijn

gegaan, getuige de doodenvereering der Egyptenaren.
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in staat aan het hoofd te offeren. Dit otter bestond steeds uit een

buffelhooru, gevuld met palmwijn, 7 betelpruimen , en een bord

met rijst en kip. Het hoofd van den bekenden Dajakscheu bond-

genoot van het Gouvernement, Soeta ono, wordt nog sjteeds te Telaug

bewaard. Ook van een anderen hoofdman bij dezelfde Oio Doesoen,

wiens naam mij ontschoten is, wordt het hoofd door zijne nakome-

lingen bewaard. Men zweert er op. Aan zulke hoofden belooft men

eten te zullen geven, wanneer de ziel des afgestorvenen hun voorspoed

geeft bij eene of andere onderneming; ze worden ook nu en dan

met bloed van offerdieren ingesmeerd.

De Toha-haiaks bewaarden ook de schedels hunner hoofden en

aanzienlijken , voor wie het doodenfeest was gevierd. Het geluk van

het huis hing van het bezit van dien schedel af, zoodat men er

alles voor over had hem weer terug te krijgen, wanneer hij gestolen

was. Werd een feest gevierd, dan werd ook aan deze schedels

voedsel aangeboden.

Aangaande de Niassers hebben wij reeds opgemerkt, dat de

beenderen van groote hoofdlieden worden opgegraven en gereinigd.

Den schedel begraaft men dan vóór de woning, en men plant op

die plek een grooteu langwerpigen steen ; meestal bevindt zich een

platte steen er naast voor de vrouw van den hoofdman. Bij ziekte

in het gezin wordt aan den steen geofferd ; men versiert hem dan

met kokosbladeren , terwijl op den steen een houten beeldje wordt

geplaatst ; een koord van palmbladeren gemaakt leidt van den steen

vóór de woning tot het afgodsbeeld van den overledene in het huis

(zoo althans is de gewoonte op de Oostkust van Nias).

Een ander sprekend voorbeeld vertelt zendeling Williams ons van

Samoa. ^'^oxa'& kwamen daar weggeloopen zeelieden aan, die mede-

vochten in de binnenlandsche oorlogen. Een hunner had zich een

grooten naam van dapperheid verworven, maar hij werd ten laatste

toch gedood: //The chief for wliom he was fighting//, zegt Williams

verder, //entertained so high an opinion of bis braverj, that he

cut off' his head , and carefullv sewed the fractured parts of the

skull together with fine cinet. He had this in his possession , when

I was there ; and it was said, that he worshipped it as his etu//

(totem) (J. Williattis, 120).

Uit de Molukken zijn ons ook eenige voorbeelden bekend : Op
Timorlao wordt, wanneer de vleeschdeelen van het lijk zijn

verteerd, de lijkkist geopend; de schedel wordt er uit genomen en

op een bord gelegd. Daarna wordt het boven in huis bewaard

;
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wauueer men eet en driukt, wordt dau een bete of eenige druppels

vau deu drauk voor dien overledene (meestal een der ouders) geplengd,

(Eiedel \ 307^—308). Elders lezen wij nog van deze eilandengroep:

//De n i t u of matmate zijn geesten der voorouders , die ais bescherm-

of huisgoden vereerd worden en die, door de in het dak

gemaakte opening komende, tijdelijk in hunne schedels zich

opschieten om de geplengde offers te nuttigen en aan de huisgenooten

hulp te verleeneu// (Eiedel ', 281).

Onder de bevolking van Amahei op Ceram worden ook een 30-tal

schedels vereerd (De Vries, 251). Van de stammen aan de Noordkust

vau het eiland Boeroe en van hen, die om het Meer van Wakoio

wonen, lezen wqj ook, dat zij de gewoonte hebbeu schedels van

afgestorven familieleden te bewaren en te aanbidden (Wilken^, 23).

Ook noemen wij nog de Papoea s van de Geelvinkbaai. Naast

beelden, waarover wij beneden spreken, gebruiken zij schedels van

hun afgestorvenen om met dezen in verbinding te treden. Het lijk

wordt begraven, behalve het hoofd, dat men bewaart. Zijn de

vleeschdeelen er van weggeteerd, dan heeft er een bijeenkomst van

bloedverwanten in het sterfhuis plaats, die onder het zingen van

treurliederen een neus en twee ooren van hout aan het doodshoofd

bevestigen , terwijl in de oogholten een paar bepaalde vruchten

worden gestopt. Verder beschildert men het met kalk en roet, en

wikkelt een doek om de kruin van het hoofd. Zóó wordt het hoofd

op eeu blok geplaatst te midden van de aanwezigen. Men gaat nu

tot een maaltijd over, waarvan het hoofd als medium voor deu

overledene ook zijn aandeel krijgt. Na afloop van het feest wordt

de schedel zorgvuldig bewaard, en deze doet dan geheel dienst als

de later te vermelden beelden, d. i. als middel, waardoor men

zich met den overledene in betrekking stelt (Goudswaard, 71—73;

77—79). 1

Niet alleen schedels maar ook undere deelen van het lichaam

vinden wij hier en daar vermeld als mediums. Tegenwoordig hebben

de meeste van deze overblijfselen geen bepaald mediatorisch karakter

meer. Van verschillende volken lezen wij, dat zij soms haar, maar

' Voor meerdere voorbeelden van schedelvereering zie men Wilken, „Iets

over de Schedelvereering bij de volken van deu Ind. Archipel", Bijdragen , 5,

IV, 89— 129. En voor voorbeelden buiten den Archipel: R. Andree, Schadel-

cultus (speciaal blz. 133 e. v.) in zijne Ethnographische Parallelen und Ver-

gleiche, !• Folge. Tylor, Primitive culture I, 150—151 , en H. Spencer, Prin-

ciples of sociology I, 326—327.
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vooral nagels vau den overledene bewaren. ' Ook onder de Toradja's

van Midden-Celebei is difc algemeen gebruik. Als eenige reden hiervoor

geeft men op, dat zoo zij zulks niet doen , de ziel vau den overledene

hunne aanplantingen zal komen vernietigen. Haar en nagels worden

in de kleereumaud bewaard, en men doen er niets mee. Wij waren

eens tegenwoordig bij een rumoerige hoofden vergadering, waar een

der -hoofden een eisch van 7 slaven en 20 buffels had ingesteld

tegen den heer van een slaaf, die des eischers snoer van voorbehoed-

middelen had verbraud. Als grond voor dezen zwaren eisch noemde

hij de omstandigheid , dat met dat snoer ook een tand van zijn

overleden vader was vergaan. Verscheidene Toradja's deelden mij

toen mede, dat zij nog nimmer hadden gehoord van het bewaren

van eenig overblijfsel van een afgestorvene, uitgenomen de nagels.

De tand was blijkbaar amulet geworden en daarmede tot de groep

der fetisen overgegaan.

Hetgeen de heeren Bosscher en Matthijsen vertellen van Tohoengkoe^

dat nl. de beenderen eens overledenen onder de bloedverwanten

worden verdeeld , die daaraan tooverkracht toekennen om hen voor

ongelukken te bewaren en hunne zieken te genezen , moet men, naar

wij meenen , onder voorbehoud aannemen (Bosscher en Matthijsen, 76).

Een rijk veld leveren in dit opzicht weer de Papoeas van

Nieuw-Guinea op. Bij de Papoea's vau de Geelvinkbaai bijv. vinden

wij het gebruik van tanden terug, die aan een snoer geregen door

het oudste kind van den overledene om den hals worden gedragen

;

zoo ook de tanden van een kind door de moeder. Met het haar

gebeurt hetzelfde, dit wordt in een zakje genaaid voor de keel

gedragen. Soms zelfs wordt voor korter of langer tijd een der

doodsbeenderen gedragen (Goudswaard, 74— 75). Dit alles zou worden

gedaan ter nagedachtenis van den overledene, maar wij gelooveu

met Prof. Wilken, //dat het oorspronkelijk met de relieken vereering

als uiting van den voorouderendienst heeft samengehangeu , met

andere woorden, dat die voorwerpen, als vertegenwoordigers van de

zielen der afgestorvenen, primitief als beschermende fetis dienst

hebben gedaan// (Wilken ', 22—23).

De Papoea's van de Maclay-kust zonderen bij het opgraven der

beenderen vau een afgestorvene de onderkaak af, welke zij verder

bij wijze van armband //ter nagedachtenis van den doode// dragen

1 Zoo: Ambon en Oeliassers (Van Schmidt, 494—495); voor de Molukken

in Riedel 1; Nieuwe Hebriden (Leven van John Paton, 90).
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(Von Miklucho-Maclay , 302). Dat we wat deze onrlerkaak betreft

werkelijk met eeu medium te doen hebbeu, blijkt uit eeue mede-

deeliug van zendeling Hoffmaun, die van de Papoea's van Bogadjim

vertelt: "In gefahrvoUen Augenblicken wird ueben den Schützgeist,

der vielleicht selbst eiu Urahn ist, aucli der Geist des Vaters

angerufeu', und ein wichtiges Zaubermittel (lees : medium) ist die

Kiunlade des Verstorbeuen" (Berichte Ehein. Miss. Ges. 1897, 2-02).

Op Nias hoorde ik vertellen, dat men in het dorp Lölö-ziroegi

aan de boven Moroó-rivier wel de beendereu van hoofdeu in een

afgod had gepakt, en deze voor aan het huis (niet in huis) had

geplaatst met het gelaat naar den "^tg. Dit beeld was dan een

beschermgeest. Men noemt ze eenvoudig tuho naar deji naam van

de houtsoort, waarvan ze steeds zijn gemaakt.

Om even buiten den Archipel te gaan noem ik nog een voor-

beeld uit Nieuw-Caledonia. Hier binden de priesters zich , wanneer

ze tot de goden bidden, kleine mandjes om het voorhoofd, waarin

haar en vingeruagels van de voorouders. Diezelfde mandjes gebruikt

men ook in den oorlog. Aangezien die goden de voorouders zelven

zijn, moeten haar en nagels dus alleen dienen om in contact te

komen met de zielen van die voorouders. Ook schedel en tanden

worden hier als relieken bewaard.

Voorwerpen als medium.

Een enkelen stap verder, en men komt er toe ook voorwerpen,

door de overledenen gebruikt, als medium aan te merken. Wij

hebben in het eerste gedeelte van onze verhandeling gezien , hoe

de zielestof van den mensch zich aan alles mededeelt, wat hij ge- ,:

bruikt, vooral aan kleederen , die met zijn zweet gedrenkt zijn ge-
;

weest. Spencer zegt hetzelfde, alleen spreekt hij van den geur, welke

van gebruikte voorwerpen uitgaat. Hij zegt toch, //that each persons

nature inheres not only in all parts of bis bod}' , but in his dress

and the thiugs he has used. Probably the interpretation of odour

has led to this belief. If the breath is the spirit or otherself, is

not this invisible emanation which permeates a man's clothing, and

by which he may be traced, also a part of his other-self?// (Spencer I),

Iets van het levende van den thans doode zal er nog wel aan

kleven, denkt de natuurmensch, en een zwaard of ander werktuig,

dat de overledene gedurende zijn aardsche leven gebruikte, moet

nog iets van zijn voormaligen bezitter aan zich hebben. Bij alle
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volkeu in den Archipel kan men nog gewaden en voorwerpen

vinden , die van de voorouders zijn geërfd , algemeen bekend onder

den door het Maleisch uit het Sanskrit ingevoerde woord pusaka
of erfstukken. Bij offerfeesten of plechtige gelegenheden worden deze

stukken te voorschijn gehaald, soms gebruikt en vereerd, omdat

men meent , dat met die stukkeu de zielen der oude voorvaderen

dichter bij zijn. Zulk een erfstuk is dan ook meestal niet voor geld

te krijgen, omdat men meent, dat met den afstand er van ook het

geluk van den bezitter wijkt.

Wij zien hieruit reeds dadelijk, hoe gemakkelijk deze erfstukken

tot fetisen worden, en het karakter van medium verliezen. Dit" ligt

in den aard der zaak: een gedeelte van het lichaam doet steeds

denken aan de ziel, die eenmaal daarin woonde, maar een voor-

werp voert de gedachte niet altijd terug tot den voormaligen eigenaar

er van. Het sterkst komt dit uit in de rijkssieraden of rijksorna-

menten , die door een of ander regeerend hoofd bewaard worden als

de basis van zijn gezag. Ueze sieraden bestaan uit zwaarden, baadjes,

vaandels, voorwerpen uit het dageüjksche leven enz., alle eenmaal

gebruikt door de voorvaders. Oorspronkelijk moeten die sieraden de

mediums zijn geweest, waardoor het regeerende hoofd verkeerde

met de zielen der eerste vorsten ; van alle opvolgende hoofden was

er wat van de zielestof aan blijven hangen; door die ornamenten

zegeuden de voorouders , speciaal de overleden hoofden, het gansche

land. Een hoofd, dat ze dus niet in bezit had, kon niets uitrichten,

omdat de weg tot zijne voorouders, vooral de stamvaders was afge-

sneden. Tegenwoordig zijn ze echter niets anders dan fetisen en

als zoodanig zullen wij beneden er nader op ingaan.

Maar er zijn behalve /'erfstukken'/ en //rijksornamenten" nog andere

voorwerpen , waardoor men communicatie houdt met zielen van

afgestorvenen. Deze zijn dan weer niet bepaalde zielen, maar zielen

in het algemeen, zielen, die juist tegenwoordig mochten zijn. Het

zijn voorwerpen uit het dagelijksche leven , welke daarbij als medium

dienst doen. Men onderstelt dan, dat de eene of andere ziel door

middel van dit voorwerp een antwoord geeft op een gedane vraag.

Dit middel van communicatie met zielen behoort dus tot het genre

van den Europeescheu tafeldans. Overal in den Archipel vinden wij

er voorbeelden van. Wij deelen hieronder eenige er van mede

:

Gaan wij eerst tot de bewoners van het MaleiscTie schiereiland.

AVanneer deze de geesten (waarschijnlijk zielen) zullen ondervragen,

brengen zij een offer buitenshuis onder een boom. Bij dit ofï'er zijn
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ouder meer : eeu ei , eukele sigaretten eu een waskaars. Het ei

wordt gebroken eu de beide andere voorwerpen worden aangestoken.

De leider van de plechtigheid neemt de aaugestokeu kaars tusscheu

de uitgestrekte vingers, en beweegt ze voorzichtig uaar links eu

rechts, zoodat de vlam ook heen eu weer gaat. Vervolgens zet hij

haar weer neer. Wanneer uu de vlam blauw wordt en langzaam

uitgaat, is dit eeu bewijs, dat eeu .ziel aan deu wensch der meu-

scheu gehoor zal geven, om te antwoorden. Onder het brengen van

verschillende offers wordt uu eeu citroen opgehangen, waarin men

onderstelt, dat de ziel is gevaren. Men dreigt de ziel met eeu roede

te zullen slaan, als zij niet stiptelijk antwoord geeft. Wanneer het

antwoord '/ja// was, dan zwaaide de citroen heen en weer als eeu

slinger; was het antwoord outkeuueud, dau bleef zij onbewegelijk

hangen. Wauneer men nu bijvoorbeeld een dief wil ontdekken,

schrijft men de namen van eeuige verdachten op stukjes papier, en

legt deze in een kring om den citroen heen. De ziel zal dan

aanstonds deu dief aanwijzen door den citroen naar het papiertje

te slingereu , waarop de naam van deu dief staat geschreven (Skeat

,

535—537).

In Minmigkahau op Sumatra doet men deze experimenten met eeu

steen. Eeue vraag of een wensch wordt toegestaan , wanneer men

den steen kan oplichten; gelukt dit niet, dau is het antwoord ontkennend

(V. d. Toorn 2, 313—445). — Wanneer de Xaro-è«^fl/^* door eeue lang

aanhoudende droogte vermoeden, dat overspel gepleegd is, tracht

men met drie korven, die met doeken zijn dichtgebouden , de schul-

digen te weten te komen. Drie vrouwen leggen daartoe de handen

op de manden, die dau beginnen te bcM'egeu. Om den Batakschen

tooverstaf te kuuneu raadplegen, bespuwt de goeroe (priester) hem

met sirihvocht, draait zich er zevenmaal mee in de rondte, en stoot

hem op den grond. Uit het trillen vau deu stok, dat op zijn vragen

volgt, maakt hij het antwoord op (Vou Breuuer, 212, 217).

Vau de Niassers zijn ons verscheidene middelen bekend : //Ein

Zauberpriester nimmt eine Flasche , bestreicht eine Seite davou mit

Oei, nimmt dann ein Ei und halt das Ei vor die Gotzeu und

ueunt einen der Götzeu. Ist es der rechte Götze , danu muss das

Ei auf der mit Oei bestricheuen Seite der Elasche stehen bleibeu.

Bleibt das Ei nicht auf der Elasche stehen , so ist der geuannte

Götze nicht der rechte und der Priester ueunt andere Götzeu , so

lange bis das Ei bei Nenuung des Namens eines Götzen auf der

Flasche stehen bleibt//. Of hij werpt drie sirihbladeren in de hoogte

,
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en als deze zich onder het vallen omdraaien , heeft men den rechten

voorvader te pakken. Zoo legt men ook op den rand van een bord

met water vier betelbladeren, welke elk den naam van een voor-

vader dragen. In het midden legt men een vijfde blad , dat naar

het blad van den rechten god zal toegaan (Kramer, 494).

De Oio Doesoen op Borneo leggen eene ijzeren bijl in evenwicht

op den vingertop; vervolgens doet men vragen; begint de bijl te

draaien, dan beduidt dit een toestemmend antwoord op de vraag.

Bij de Mahassaren heeten alle variaties van den tafeldans

tariang. //Ue waarzegger houdt een mandje aan een touw vasten

vraagt bijv. aan A., of hij het vermiste gestolen heeft. Wanneer

het mandje zich beweegt, wordt A. voor schuldig gehouden (ditzelfde

doet men ook met andere voorwerpen, als bijv. een mes). Soms

bedient men zich van eene wan , die men laat rondrollen ; de

persoon, voor wien de wan tegen den grond begint te slaan, is de

schuldige. Eindelijk bezigt de waarzegger ook eene ruggeplank van

het weefgetouw, die hij op zijne hand laat balanceeren. Hevige

trilling geeft dan natuurlijk den schuldige te kennen'/ (Matthes ®,

i. V. tari 2°, p. 436). Behalve deze heeft men nog tal van andere

dergelijke spiritische middelen tot gemeenschap met geesten.

In Loewoe gebruikt men ook eene rijstwan , zooals ik heb gezien.

Met een stuk houtskool trekt men over de bolle zijde van eene

rijstwan twee middellijnen , die elkaar rechthoekig snijden. Op het

snijpunt legt men een opgevouwen betelblad, waarin wat kalk en

arecanoot zijn gedaan. Twee tegenover elkaar zittende mannen laten

de wan op hun uitgestrekten wijsvinger rusten, zoodat deze in evenwicht

is. Onder de wan brandt men wierook. Wanneer de wan bij het

doen van eene vraag draait of schommelt, geeft de ziel een bevestigend

antwoord. — Dit experiment met de wan schijnt ook te bestaan

op Ambon (Riedel ', 60), maar er staat geeue beschrijving bij, hoe

het wordt gedaan.

Meermalen wordt in de Mol ukken gewerkt met een stuk rotan.

Op Bahar brengt iemand een stuk rotan in trillende beweging;

wanneer bij het noemen van een naam of het doen van eene vraag de

rotan plotseling tot stilstand ^omt , is de genoemde persoon de schuldige,

of is de vraag bevestigend beantwoord (Riedel ', 341). — Op
Letti moet ieder het stuk rotan in de hand nemen bij een onderzoek

naar diefstal, en diegene wordt als de schuldige aangemerkt, in

wiens hand de rotan gaat trillen. Ook gebruikt men eene beteldoos,

waarin rijst , betel en eierdooier , aan een touw opgehangen , op
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dezelfde wijze, als wij zulks gezien hebben met den citroen bij de

Maleiers (Riedel *, 377).

In een brief deelde de zendeling Storm van Boeroe mij mede,

dat wanneer men walde weten , welke ziel iemand ziek gemaakt

heeft, men een stok aan twee touwen ophangt aan een draagboom,

dien twee mannen op hunne schouders nemen. De priester staat in

het midden en spreekt met den geest of de ziel. Slaat nu de

hangende stok plotseling tegen een daar dichtbij staanden paal,

zoo beteekent dit een bevestigend antwoord.

De Tohelureezen op Halmahera gebruiken een stuk bamboe als

medium. Het eene einde plaatsen zij in den mond, en houden het

riet met den gestrekten arm vast. Zij blazen nu in den bamboe,

roepen een of anderen geest aan en stellen de vraag. Begint hierna

de uitgestrekte arm te trillen, dan wordt dit beschouwd als eene

bevestiging van de vraag.

De Galelareezen op hetzelfde eiland doen iets dergelijks , alleen

,

zij meten den bamboe met hunne span ; beginnen de vingers te

trillen bij het strekken van de laatste span, dan is dit eene beves-

tiging van de vraag (ook meet men wel eene span af van den

schouder tot de borst).

Van de Papoea s in Duitsch Nieuw-Guinea vinden wij een eigen-

aardig middel medegedeeld om van den doode te weten te komen,

wie hem heeft gedood. Dit heet //het aanreiken van vuur aan den

doode'/. '/Das geschieht am Abend des Begrabnistages , uachdem

-man den Verhexer ausgekundschaftet hat. Zn diesem Zweck setzt

sich eine Anzahl Mauner im Sterbehaus zusammen. Vor sich haben

sie einon Scherben mit Kohlen , worauf dürres Zeug gehauft wird.

Nun werden die Namen der bekanuten Hexenmeister genannt;

bei welchem das l^euer aufflammt. der wird als Urheber des Todes

betrachtet// (Vetter lil, 20).

Om nog een paar voorbeelden aan te halen uit de Zuidzee

noemen wij de Fidjiërs. Sommige hunner priesters leggen een korte

knots tusscheu beide uitgestrekte beenen ; begint het rechterbeen

het eerst te trillen, dan is dit een gunstig teeken; het linker,

ongunstig. — Om te weten welke dorpen trouw waren aan een

hoofd, nam een priester evenveel stukjes riet als er dorpen waren,

en gaf elk een naam. Op ieder stokje zette hij zijn voet, en elk

dorp boven welks houtje zijn voet trilde, werd voor ontrouw ver-

klaard (Th. Williams, 228).

Op het eiland Isabel komt de dokter den geest, die iemand ziek
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gemaakt heeft, te weteu door eeu touw, waaraan eeu steea, iu de

hand te houden ; nu noemt hij de dooden op , en wanneer de steen

bij het noemen van eeu der namen beweegt, is het de ziel van den

genoemden doode, die de ziekte heeft veroorzaakt. Op dezelfde wijze

komt men te weten, welk offer moet worden gebracht (Codriugton,

195—196).

Wij hebben bij deze proeven niet te doen met gewoon wichelen,

waarbij zeer zeker ook op de tusschenkomst en voorlichting der

zielen wordt gehoopt, maar met gevalleu , waarin ondersteld wordt,

dat de ziel direkt zelf door middel van eeuig voorwerp iets te

kennen geeft.

Beelden als medium.

Gaan wij thans over tot de bespreking van de vereering van

zielen door middel van beelden. Boven is reeds een en andermaal

melding gemaakt van beelden, en de eerste vraag, welke ons thans

bezig houdt is wel die, hoe de uatuurmensch tot het maken van

beelden is gekomen als medium voor de ziel van een overledene.

Dit is zeker, dat het gebruik van relieken, en dus ook van het

lijk en sommige beenderen als zoodanig, ouder is, dan het gebruik

van beelden. Hier en daar, zooals bij de Papoea's, in de Molukkeu

en elders vinden wij het gebruik van beide naast elkaar. Wij kunnen

Prol. Wilkeus meening niet deelen, wanneer hij zegt, dat het maken

van beelden is de laagste phase van outwikkeling van het spiritisme,

en onder invloed van het toen reeds tot volle ontwikkeling gekomen

fetisisme moet zijn ontstaan. De gedachte om een stuk hout, dat

tijdens het leven van den overledene, nimmer iets met hem had uit

te staan, geen zielestof van hem had overgenomen (opgezogen), tot

medium te verheffen, getuigt juist, dunkt ons van het feit, dat

men om tot zoo iets te komen al zeer geavanceerde denkbeelden

moet hebben gehad ovet de zelfstandig voortlevende ziel.

Een zeer leerrijk voorbeeld omtrent het ontstaan van //afgoden//

geven de Toradja's ons te zien. De Toradj a-stammen hebben geen

beelden, behalve juist de twee meest ontwikkelde en hoogststaande

stamjïien onder hen : de To Lage en de To Ondae. Wanneer zij het

groote doodeufeest zullen vieren, biuden zij de beenderen hunner over-

ledenen iu een pak, van ieder lijk afzonderlijk, waarbij men zorgt, dat

het hoofd bovenaan gelegd wordt; het is dan eeue dikke korte pop

met armen en een hoofd. Vóór dit hoofd nu plaatst men eeu masker
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van hout, pemia, "tot inensch gemaakt//, waarna de pop verder

wordt opgetuigd met hoofddoek, kleederen, ringen en andere ver-

sierselen. Zoo wordt zij bij de feestelijke ommegangen rondgedragen.

Na afloop van het feest worden de beenderen , zooals wij boven

reeds gezien hebben, naar een spelonk gebracht, maar de maskers

worden in de rijs*schuur bewaard. Heeft men ze daar neergelegd,

dan legt men een sirihpruim voor hen neer en gaat heen. Bij een

volgend doodenfeest worden ze weer te voorschijn gehaald , en zij doen

dan weer dienst voor andere beenderen. Wanneer de oude maskers

vermolmd zijn, of wanneer het aantal dooden dat der maskers

overtreft, snijdt men nieuwe maskers bij. Deze maskers zijn geen

mediums, en toch is men zeer aan ze gehecht. Slechts eens zagen

wij ze als medium gebruikt, om een voornaam oud hoofd van eeue

ziekte te genezen ; maar velen hebben ons verzekerd , dat zulks

hoogst zelden gebeurde; sommigen hadden van zoo iets nog nimmer

gehoord. Wij behoeven nauwelijks te zeggen , dat het slechts eene

kleine schrede verder is om van deze maskers beelden en mediums

gemaakt te zien.

Een beeld op zich zelf heeft nog geen waarde. Het krijgt die pas,

wanneer iets van de ziel van den overledene daarin is overgebracht.'

Bij de Toradja's hebben de maskers hun heiligheid gekregen door

de aanraking, waarin zij zijn geweest met de beenderen der overledenen.

Op Nias wordt een der verschijningsvormen van de ziel, zijnde een

soort spin, op het beeld overgebracht. Op Nieuw-Guinea doen de

Papoea's het door de ziel in het beeld te drijven enz. Wanneer wij

nu bij de verschillende volken in den Archipel het gebruik van

beelden nagaan , zullen al deze bijzonderheden van zelf aan het

licht treden.

Wij beginnen wederom met het volk, dat aangaande het gebruik

van mediums bij hun eeredienst reeds meermalen door ons is genoemd,

namelijk de Papoeas van Nieuw-Guinea. Naast hun schedels en

andere raenschelijke overblijfsels gebruiken zij ook beelden als

mediums in hun verkeer met de zielen van afgestorvenen. Wanneer

bij de Noeforeezen aan de Geelvinkbaai iemand begraven is, wordt

aanstonds een beeld voor hem gemaakt. Deze beelden dragen den

naam van kor war of korowar. Het zijn veelal vrij onoogelijke

beeldjes uit hout gesneden, ongeveer een voet lang, die volgens de

' Zoo vertelt Dr. A. B. Meyer, dat de Papoea's ook beelden maken om die te

verkoopen, maar dit zijn dan geen kor war kaku, geen echte korwar,

omdat er geen geest in is (Meyer i, 28).
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mededeeliügeu van Dr. Meyer door eeu houtsoijder worden gesneden,

in tegenwoordigheid van bloedverwanten en vrienden, die liederen

aanheffen en dansen. Is het beeld gereed, dan maakt men in de

huizen een oorverdoovend leven, soms eenige nachten achtereen,

ten einde de ziel van den overledene te verjagen en te dwingen

naar den korwar te gaan. Deze wordt intusschen door den maker,

die tevens priester is, //unter Gesichterschneiden und Geschrei//

(waarschijnlijk om de ziel te bewegen in het beeld te gaan) vast-

gehouden ; hij schudt het beeld , en valt dan plotseling neder

,

hetgeen eeu teeken is, dat de ziel in den korwar is gevaren

(Meijer', 26). Wij gelooveu met Dr. Meyer, dat de Papoea zich

geen helder beeld maakt van het feit, of de ziel van den overledene

nu werkelijk in het beeld is of niet. Het is voor hem voldoende te

weten , dat het beeld in aanraking met de ziel is geweest, en uu

kan hij het als medium gebruiken.

Aangaande dit gebruik geeft zendeling Yau Hasselt ons eene

levendige beschrijving: //Deze korwar, zegt hij, is als 't medium
aan te merken , waardoor de geest des overledenen met zijne betrek-

kingen in de zinnelijke wereld gemeenschap heeft. Zij noemen dit

beeld dan ook vader of moeder, en vereenzelvigen het met den

gestorvene. Het wordt versierd met lapjes, tabak wordt er voor

neergelegd, eeu se m bah wordt gemaakt (men buigt zich ter aarde,

en brengt de handen dicht aan elkaar gesloten aan het voorhoofd),

en bij gewichtige aangelegenheden raadpleegt men den korwar.

De huisvader, en anders de een of andere konoor (priester) neemt

na de beschreven eerbewijzen de pop in handen, spreekt hem aan,

vraagt of men geluk of ongeluk zal hebben bij 't geen men wenscht

te ondernemen, bv. een reis of een tocht tot tripang- of schildpad-

vangst, of een krank familielid genezen zal, enz. Spreekt de korwar
niet, dan is het goed, spreekt hij, d. w. z. bevangt den vragereene

beving, dan is de zaak bedenkelijk. Vooral bij ziekten moet hij

dienst doen. Eens vond ik vier of vijf kor wars aan 't hoofdeinde

van het leger eener ernstig kranke vrouw. Op mijne vraag, of die

alle van haar waren, was het naieve antwoord: //neen, maar familie

en vrienden waren zoo goed geweest haar er eenige te leeuen.//

Uitgediende kor wars van vroeger dagen hebbeu hun kracht ver-

loren en kunnen verkocht worden// (Van Hasselt ', 28).

Op reis neemt de Papoea zijn korwar mede in de prauw ; hij

behandelt hem met eerbied, en onttrekt hem aan de blikken van

vreemdelingen. //Dit alles verandert echter, wanneer eene voorspelling,

28
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die men door tusscheukomst vau den korwar erlangd heeft, iu de

toekomst onjuist blijkt te ziju. Dan wordt het beeld mishandeld,

van zijn plaats genomen, tegen den grond geworpen, en dikwijls ook

voor goed verwijderd of wel aan vreemdelingen verkocht , daar het

geen kracht meer bezit. Of men zich dan voorstelt, dat dit een

gevolg daarvan is, dat de ziel het voorwerp verlaten heeft, blijkt

niet. Misschien dat de Papoea zelf zich hiervan geen rekenschap

weet te geven, want hoewel het eigenlijk de ziel is, welke zich

iu den korwar bevindt, dien hij vereert, en niet de korwar zelf,

ligt het voor de hand, dat hij in de praktijk van dit onderscheid

zich niet altijd evenzeer bewust zal zijn" (Wilken ', 21). Onder de

voorwerpen, welke als medium worden gebruikt, geven beelden wel

het meest aanleiding om hun oorspronkelijk karakter te verliezen,

en tot fetisen te worden. '

In de Mulnhken ook is het gebruik van beelden bijna algemeen.

Vau de bewoners vau Anihon en de Oeliassers wordt ons verteld,

dat eertijds het gebruik van beelden bij de vereering vau zielen

onder hen bestond. Deze beelden wareu vau goud, zilver, koper,

ijzer, hout, steen of aarde, en werden op de vlieringen der woningen

bewaard. //Had het hoofd van een huisgezin eenige zorg of verdriet,

hetzij wegens ziekte, teleurstellingen, druk om zijne familie te

onderhouden, of wegens oorlog als anderszins, dan ging hij des

avonds met een brandende lamp uaar de vliering van zijne woning,

nam zijn afgodsbeeld uit de kist, waarin hij het bewaarde, en begaf

zich daarmede naar het bosch of naar de plaats, waar gewoonlijk

de offers of gebeden gedaan werden , ten einde daar in stilte en

eenzaamheid aan hetzelve zijn gebed te doen" (Van Schmidt, 492,

493—494).

Op Ceram offert men eveneens aan beeldjes vau menschen, aan

gewijde steenen of voorwerpen uit den ouden tijd, waarin de zielen

der afgestorvenen komen , ten einde hun hulp te vragen in ziekte

en andere aangelegenheden (Riedel ', 106). Te Amahei, op datzelfde

eiland, was men bepaaldelijk gesteld op één gouden beeldje. //Tijdens

het heerschen der cholera in 1866 werden op raad der kapala's dati

alle afgoden bij elkaar in een soort kast gezet, met het kleine gouden

^ Afbeeldingen van korwars vindt men in: Wallace, lusulinde (vert.

D^ P. J. Veth) n, 486; Nieuw Guinea, etlmograpliisch en natuurkundig

onderzocht en beschreven, PI. W. W. ; D' A. B. ileyer, Notizen über Glauben

und Sitten der Papuas, Jahresbericht des Vereins für Erdkunde zu Dresden,

dl. XII (1875).
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popje aau de spits. Het gouden beeld werd toen iu een kom met (

water gedompeld , waarvan vervolgeus de geheele bevolking een

weinig dronk" (De Vries, 351). Deze laatste trek stempelt het beeldje

tot een fetis.

Zoolang het doodenfeest voor een overledene bij de Galelureezen

niet is gebracht , wordt van den doode een beeld , i t a p a n o ge-

heeten, gemaakt, '/waarin de gestorvene herleeft; voor dit beeld,

dat een ^ Meter hoog moet zijn, wordt een soort van ledikant

(gari) gereed gemaakt, dat op Alfoersche wijze wordt versierd. Het

beeld wordt vervaardigd van een rolkussen, met handen en voeten

van pisangbladeren en met een hoofd van eene kokosnoot , waarop

oogen, neus en mond zijn aangebracht. Dit beeld wordt gekleed als

een strijdbare held, in volle wapenrusting, met de kleederen en

wapenen van den overledene en aldus in dat ledikant uedergelegd.

Op bepaalde tijden wordt hierbij geweend, hetgeen echter nooit

langer dan 3 dagen duren mag. In de plaats van znlk een beeld

kan men ook een porceleinen schotel in de gari plaatsen met de

kleederen en wapenen van den gestorvene (Ber. Utr. Zend. Ver. 1885,

pag. 38).

De bewoners van de ^roö-eilanden gelooveu ook, dat hun voor-

ouders in beelden wonen, die door den huisvader moeten worden

gespijzigd. Dit vinden wij ook van de Timorlaü-Q\\?k\iAQn vermeld

(Eiedel '). De bewoners van de Zui(lwester-Q\\2inè.en hebben algemeen

beelden van afgestorvenen, wier zielen men onderstelt, dat dagelijks

in die beelden komen om van de gebrachte offers te genieten

(Wilken ^ II, 10—11). Boven hebben wij reeds gezien, hoe op vele

eilanden van de Molukken de zielen van den stichter van het dorp

worden vereerd in beelden, de se den of duad-den der Kei- en

Aroe-eilanders , en de aruwala of arwaliko van Timoi-lao. Bij

ziekten en andere rampen wordt aan deze beelden geofferd, opdat

de ziel daarin kome en ondervraagd kunne worden omtrent hetgeen

tot herstel of tot afwending van het onheil dient plaats te

hebben (Wilken ' II, 10). Sommige van die beelden hebben een

opening in den buik, gesloten met een schuif; bij het offeren nu

wordt een sirihpruim in die opening gelegd (Van Höevell -, 126).

Soms zijn het niet altijd beelden, waardoor de afgestorvenen

worden vereerd , maar steenen en stukken hout van een bepaalde t

soort, waarin ondersteld "wordt, dat de zielen der afgestorvenen zich l

ophouden. Dit wordt ons bijv. van JFetar (JFetter) gemeld. Sommige

dorpen vereeren denzelfdeu steen, die iu een afzonderlijk huisje bewaard
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en door eeu bepaald persoon bewaakt wordt. Deze zorgt, dat eiken

dag de sirih-pinang verwisseld en de noodige rijst op den etensbak

gelegd wordt (Riedel ', 436).

Als een dergelijk surrogaat voor beelden schijnen wij ook de m a i k

van de RoUineezen te beschouwen te hebben ; dit zijn geen beelden

maar lontarbladereu , uitgesneden in den vorm van een hand met

6 vingers, die een voet lang zijn. "Bij elk sterfgeval wordt zulk

een ma ik gemaakt, die den naam krijgt van den overledene. Het

voorwerp wordt dan aan den binnenkant van het huisdak opge-

hangen , waarop men het besprenkelt met het bloed van een varken

,

terwijl het rechteroor van het dier als een ofl'er daaraan vastge-

hecht wordt. Zulk een maik wordt later niet vervangen, wanneer

hij versleten , vermolmd of op eenige andere wijze door ouderdom

onbruikbaar geworden is. Daarnaar heeft men de onderscheiding

van de zielen der afgestorvenen of nitu's, zooals zij ook hier

heeten, in bin nen-nit u 's, dat wil zeggen nitu's van pas over-

ledenen , wier maik's nog bestaan , die in huis dus nog vertegen-

woordigd zijn, en daarom ook binnenshuis nog de ofPers ontvangen

,

en buiten-ui tu's, dat zijn nitu's van voor lang gestorvenen , die

geen maik's meer hebbeu, aan wie dus, als niet meer in de woning

aanwezig, ook daarbuiten geofferd wordt" (Heijmering '', 90—^91 en

365—366, aangehaald bij Wilken ' II, 11).

De Galelareezen op Halmahera hebben de gewoonte de zielen

hunner afgestorvenen op te vangen en in een huisje te bewaren.

Behalve het beeld van den overledene, waarvan wij boven reeds

spraken, vernam ik, dat bij gelegenheid van dit opvangen der ziel

een beeld van pisangbladereu wordt gemaakt; wanneer deze pop,

gedurende de werkzaamheden van den priester bij het opvangen,

begint te ritselen, is de ziel er in gevaren, en kan zij in hare woning

worden overgebracht. Hetzelfde doen de Toheloreezeu op datzelfde

eiland voor menschen , die ver van huis zijn gestorven. De ziel

van den overledene wordt dan in de pop gelokt. Is dit gelukt, dan

draagt meii de pop zevenmaal om den tempel heen , waarna men

haar begraaft. Soms beweert een priester, dat de ziel van een in

den strijd gesneuvelde klaagt, omdat hare wonden haar pijn doen.

Dan wordt ook eene pop voor dien persoon gemaakt van kokos-

bladeren met een kokosdop tot hoofd. Om te zien of de pop bezield

is, neemt men dikwijls een mengsel van kokosmelk en curcuma,

waarin met een heet gemaakt stukje ijzer wordt geroerd. Wordt het

mengsel daarbij rood door chemische werking, dan is dit een bewijs,
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dat het beeld bezield is. Het wordt alsdau gecureerd, eii men onder-

stelt, dat de piju vau de ongelukkige ziel genezen is. Ook wordt bij

die gelegenheid de met palmbladeren versierde staak of lans , die

bij het graf van zulk een mensch geplant wordt, vernieuwd.

Het zou ongerijmd lijken op Java^ waar de Islam algemeen heerscht,

het gebruik van beelden te zoeken, en toch zijn er gegevens , welke

duidelijk wijzen op het gebruik vau beelden in den tijd, toen de

Javanen nog geheel hun animistischen godsdienstvorm hadden. Het

gebruik van beelden is ons overgeleverd in een kinderspel , N i n i

Towong, 1 waarover Dr. Hazen eene uitnemende studie heeft ge-

schreven (Tijd. Bat. Gen. dl. 44, blz. 36—107). In Midden-Java

wordt dit spel voornamelijk gespeeld.

Nini Towong is een pop, gemaakt van den kokosdop van een ouden

versleten waterschepper als hoofd, een dito vischfuik of ook wel

een mand om rijst in gaar te stoomen als romp, en eenige padi-

stengels als armen. Met behulp van kalk, rijstemeel , en roet wordt

aan het geïmproviseerde hoofd een menschelijk aanzien gegeven, en

't lichaam wordt bekleed en opgesierd , zooals men dat een bruid

pleegt te doen. Ten slotte wordt de pop geplaatst op een rijstwan

van gevlochten bamboe, waaraaii ze stevig wordt vastgebonden,

zoodat men ze daaraan kan optillen en dragen. — Wanneer nu een

moeder het genot van dit spel aan haar dochtertjes wil schenken

(want alleen meisjes mogen aan dit spel deelnemen), noodigt zij een

of meer oude ongehuwde vrouwen uit om de leiding op zich te

nemen. Na zonsondergang wordt de pop naar eene heilige plaats

gebracht , waar men gelooft , dat geesten wouen ; de pop wordt

daar neergezet, en nadat een bloemenoffer gebracht en wierook ge-

brand is , wordt de hulp der geesten ingeroepen , dat Nini Towong

in de pop moge nederdalen. Men laat de pop achter, maar gaat

haar daarna in optocht om een uur of acht halen. De pop is nu

//zwaar'/, omdat zij //bezield'/ is. Thuisgekomen houden 4 of 5

vrouwen de wan op de hand, terwijl het gelaat van de pop naar

de maan is toegekeerd ; de kinderen zitten om de pop heen (behalve

aan haar voorzijde) en zingen. Eindelijk begint de wan te leven

,

* Het mag van algemeene bekendheid gerekend worden , dat wij in kinder-

spelen dikwijls belangrijk materiaal hebben om een blik te krijgen op vroegere

toestanden. Kinderen toch doen gaarne na, wat zij ouderen zien doen, en

hieruit laat zich verklaren, dat waardoor de gi-oote menschen gebruiken zijn

afgeschaft onder invloed van een anderen godsdienst, diezelfde gebruiken

nog als onschuldig spel voort blijven leven onder de kinderen.
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de pop spriugt eu draait eu voert de vrouwen , die haar vasthouden,

met zich mee. De meisjes springen overal rond, zingen liedjes en

plagen Nini Towong, die haar dan tracht na te loopeu en haar

vervolgt tot op het erf. Men doet haar ook vragen naar vermiste

goederen , naar geneesmiddelen en met een hoofdknip of ruk wijst

zij de plek aan, waar het gevraagde is te vinden. De meisjes

vragen haar ook haar bruidegom aan te wijzen eu te vertellen

,

hoeveel kinderen zij zullen krijgen. De pret duurt zoolang, totdat

een der vrouwen zegt, dat het genoeg is. De pop wordt weg-

gegooid of bewaard, maar zij is van geen waarde meer. Zoo wordt

dit spel te Jogja gespeeld ; op andere plaatsen heeft het een anderen

naam. — In andere streken komen sommige onderdeelen gewijzigd

voor. Te Kendal (Sëmarang) legt men bij de utensiliën nog een

laddertje, waarmee de geest in de pop afdaalt. Maar op deze locale

verschillen behoeven wij hier niet verder in te gaan.

Met groote nauwkeurigheid heeft Dr. Hazeu aangetoond , hoe wij

in dit spel met niets anders te doen hebben , dan met een vorm van

voorouderen-dienst. Nini Towong is een widodari , een Hindoesche

hemelnimf, welke wezens zonder slag of stoot in de geestenwereld

der Javanen zijn opgenomen, omdat zij reeds gewoon waren aan

het op aarde komen van en aan het verkeer met de zielen van hun

eigen afgestorvenen. Ontdaan van al het grappige hebben we hier

te doen met een geestenconsult door middel van een beeld als

medium : bij het maken moeten bepaalde voorzorgen worden geno-

men ; het beeld wordt dan verondersteld de tijdelijke woning te

zijn van den geest. Evenals in ernst de bezieling wordt bewerkstel-

ligd door het uitspreken van bezweringsformulieren, het branden

van wierook , eentonige muziek en zang , en het gereedmaken van

die zaken, waarnaar de geest heet te verlangen, geschiedt dit ook

bij de Nini Towong, o. m. door het voortdurend herhalen van een

eentonigen dreun door de meisjes, en het zou ons niet verwonderen,

wanneer de liedjes, die zij om het beeld zingen, overgebleven

brokken (waarschijnlijk onkenbaar geworden) van oude priesterzangen

zijn. — De //bezieling// van het beeld , waardoor het zwaar heet

te worden, de vragen, die men het doet, eu eindelijk, wanneer de

geest zich niet meer in de pop ophoudt, de volkomen waardeloos-

heid er van , dit zijn alle welbekende trekken bij het gebruik van

beelden als mediums.

Trouwens niet alleen bij het Nini Towoug-feest maakt de Javaan

gebruik van beelden. Dr. Hazeu zegt, dat er maar weinig gewichtige
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plechtigheden ziju , //waarbij niet een beeld in den een of anderen

vorm te pas komt, zij het dan ook, dat men zich thans niet meer

bewust is van doel en beteekenis, en 't louter als een aardigheid

beschouwt'/ (Hazeu , 82 van den overdruk).

De Tenggereezen^ Javanen, die zich hebben teruggetrokken op het

Tenggergebergte , en daar aan hun voorvaderlijken godsdienst getrouw

zijn gebleven , hebben nog steeds hunne huisgoden , bestaande in

beeldjes, die de dewa's of geesten voorstellen, waaronder hunne

voorouders eene voorname plaats innemen (Yeth ' III, 1014).

//Van de volken van Sumatra zijn hier alleen de ^öt!^/?',? te noemen//,

zegt Prof. Wilkeu. //De vereering van de zielen der afgestorvenen

speelt bij hen een voorname rol. Zij worden aangeduid met den

algemeenen naam van b e g u , hoewel dit woord ook wel gebruikt

wordt ter aanduiding van allerlei geesten en spoken. Onder deze

begu's, zielen der afgestorvenen, nu behooren de silaon's, de

geesten van reeds voorlang overleden voorouders (la on beteekeut

/dang// van een tijdsverloop), en de sumaugot's, de zielen van

pas gestorven bloedverwanten. Als een derde categorie heeft men

bovendien nog de sombaon's (//die eerbiedig begroet, die vereerd

worden//), de geesten van oude vorsten en aanzienlijken, voorna-

melijk van de stichters en grondleggers van het dorp. Terwijl uu

voor de sombaon's en de sumangot's geen beelden gemaakt worden,

geschiedt dit wel voor de silaon's. Deze worden voorgesteld door

twee poppen, een mannelijke en een vrouwelijke, die in huis tus-

schen de daksparren geplaatst zijn en waaraan herhaaldelijk spijsofPers

gegeven worden. Deze poppen dragen den naam van debata

i d u p. Zij worden geacht leven te geven en zegen aan te brengen

,

en worden inzonderheid door onvruchtbare vrouwen vereerd'/ (Wil-

keu ' II, 13). Terecht heeft Prof. Wilken er reeds opgewezen,

dat Dr. Hagen zich vergist, waar hij in den pa ngh ui ub ala ng

der Bataks een beeld ziet van voorouders (Hagen -, 509). Dit beeld

is een zuivere fetis.

Een volk, dat wat beeldendienst aangaat, zeker niet achterstaat

bij de Papoea's zijn de Niassers. Voor iederen afgestorvene wordt

een beeld van hout gemaakt, waaraan bij alle huiselijke gelegen-

heden offers worden gebracht. Dit beeld moet daartoe echter eerst

worden bezield met de ziel van den overledene. Men zal zich her-

inneren , dat de Niassers verschillende uitingen of functies van de

menschelijke ziel aannemen, die wel eens aanleiding hebben gegeven

tot de meening, dat de Niassers den meusch verschillende zielen
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zoudeu toekeuueu. Wetende, dat het hart het lichaam iu leven

houdt, stelt de Niasser zich voor, dat hij de zielestof van dat hart

uoodig heeft om het beeld te bezielen, geschikt te maken om tot

medium te dienen voor de ziel van den overledene. De zielestof

van het hart uu doet zich voor in de gedaante van een spin met

vier pooten. Deze gaat men op het graf van den overledene zoeken.

Is, soms na lang wachten, eindelijk de spin gevonden, dan wordt

zij zorgvuldig in een bamboe kokertje geborgen en naar huis

gebracht. '

Deze zielen uu moeten eerst aan de voorouders worden voorgesteld.

Deze voorouders zijn geen beelden , maar steenen. Wij zien hier

dus weer houten beelden naast steenen vereerd. Het denkbeeld, dat

hiertoe geleid heeft, is natuurlijk, dat steenen onvergankelijk zijn,

en daarom daarin onbepaald de oude voorouders voorstellen ; als

men iets van de kunst van iu steen te beitelen had verstaan, zou

men waarschijnlijk eenige menschelijke gedaante er aan gegeven

hebben. En omdat nu die steenen van het eene geslacht op het

andere overgaan, worden ze langzamerhand meer als fetis dan als

medium beschouwd. Dit blijkt ook uit de wijze van offeren aan

deze beelden ; men bestrijkt ze met bloed en met ei. Het bamboe-

kokertje, waarin de spin is, w^ordt geopend en even tegen den

steen aangedrukt. Soms laat men ook de spin over de steenen

heen loopen.

Bij het houten beeld gekomen wordt het kokertje geopend daar-

bij geplaatst, opdat de zielespin in dat beeld haar intrek kan nemen.

Komt er nu een scheur in het houten beeld , dan is de ziel er

uit gevloden ; men maakt dan een nieuw beeld, en men gaat opnieuw

de zielespin zoeken.

Eigenaardig is, dat zij, die de zielespin hebben gehaald, 4 dagen

achtereen in een afgeschoten vertrekje moeten verblijven, en als

zij zich eens moeten verwijderen, moeten zij met de oogen dicht

' Op Nias zijnde deelde men mij mede, dat bij het begraven van een

doode een t u g a 1 a-stengel aan het hoofdeneinde in het graf wordt geplant.

Op den 4*° dag na het overlijden komt de priester bij het graf, trekt den

stengel uit den grond, en vraagt den doode zich in verbinding te wilUen

stellen met het afgodsbeeld. Den geheelen dag heeft de priester daarbij werk.

Terwijl hij de ziel uit het graf lokt, moet alles doodstil en mag in huis geen

vuur aanwezig zijn. Ten slotte wordt den priester rijst , varkensvleesch en

een gekookt ei gebracht. Dit heet voor de ziel van den overledene te zijn;

wanneer dan eene zwarte plek op het ei is te zien, is dit een bewijs, dat

de ziel er aan gebeten heeft.
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loopeu. Wij hebbeu hier te denkeu aau het zich verbergen voor deu

overledeue, met wieu men iu aanraking is geweest, opdat deze

hun niet eenig onheil berokkeue , zooals wij reeds hebben gezien

,

toen wij over de rouwgebruikeu spraken (Chatelin, 146 e. v.).

Wanneer men op reis gaat, en van eeue reis terugkeert, offert

de huisvader aan de beelden. Bij het plant- en bij het oogstfeest

deelen de afgestorvenen mede iu de vreugde. Wanneer iemand goud

wil smeden , wordt dit eerst om de beelden gehangen , en men

houdt een offermaaltijd, die herhaald wordt, wauneer het smeed-

werk is afgeloopen. Voor en op den huwelijksdag brengt men offers,

en opdat.de afgestorvenen niet vertoornd zullen zijn, dat een (de

bruid) het dorp gaat verlaten, wordt een stuk bladscheede van den

pinangboom als plaatsvervanger voor de vertrekkenden onder de

beelden gebonden. Vooral wauneer een ziekte in aantocht is, is men

met de beelden in de weer. Het dorp wordt afgesloten voor het

verkeer en alle dorpsbewoners verzamelen zich om den hoofdgod,

waarschijnlijk de ürahn van het dorp. De namen van alle dorps-

bewoners worden genoemd , als om den voorvader te zeggen, voor

wie hij heeft te zorgen , en ten slotte raken allen het beeld aau.

— Boven zagen wij reeds, hoe de huisvader zich ook iu verbinding

stelt met de ziel van den overledene door zijn speer in den mond

van het beeld te leggen (Kramer , 481 e. v.).

Ook bij verschillende Bajah-stammen treffen wij het gebruik aan

van beelden. Doty vertelt, dat hij op zijne reis van Sambas naar

Pontiauak kleine houten beeldjes onder een afdak aantrof; men

vertelde, dat dit de beelden waren van dappere voorvaderen. Wanneer

een dapper man sterft , maakt men zulk een beeld , waarbij een

maaltijd wordt gehouden. Zij waken vooral over de rijstvelden,

waarheen zij dan ook worden overgebracht, zoolang de veldarbeid

duurt. Eens in de maand wordt aan die beelden geofferd (Doty bij

Ling Roth 1 , 215, noot). Uit deze gegevens blijkt genoegzaam, dat

wij hier te doen hebben met beelden , die als mediums van afge-

storvenen worden gebruikt.

Ook van de Dajaks in het Serawaksche vinden we mededeelingen

hieromtrent. Bij de Zee-dajaks bijv. vond Chalmers niet ver van een

dorp twee beelden, van een man en van een vrouw. Zij heetten

Tebudo, en werden bezield door goed gezinde geesten (hantu) , die

het dorp beschermden. Onder de Westersche stammen van Serawak

waren het ruwe vogelfiguren, waarin geesten zich incarneerden. Zoo

ook hebbeu de Kajans afgoden, die zij Odoh noemen, wier be-
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laugrijkheid echter slechts bij bepaalde gelegenheden aan den dag

treedt (Ling Roth I, 214—215).

Ten slotte noemen wij de Tagalen en Bisat/a's van de Philip-

pijnen, die oudtijds ruM'e beeldjes van steen, hout, goud of elpenbeen

bezaten, als aandenken aan hun anito's (zielen van overledenen).

//Diese Anitobilder wurden, wenn nicht in den Hutten selbst, in

der Nachbarschaft derselben in eigenen kleinen Terapelhauscheu oder

Höhlen untergebracht. Auch die Igorroten von Benguet und Lepanto

besitzen solche Anito-Idole in ihren Hutten , wenn auch nicht allge-

mein. Diese Piguren sind roh aus Holz geschnitzt und stellen einen

Menschen in der Euhelage des Igorroten dar, d. h. sitzeud die Arme

auf die Knie gestützt und den Kopf zwischen beiden Handen

ruhend , mitunter steht der abgebildete Anito aufrecht da. Diese

Statüen reprasentiren oft ein bestimmtes Glied der Pamilie , wahrend

bei den Tagalen jene Anito-bilder sich nicht auf eine bestim mte

Person, deren Portrat sie darstellen konnteu, bezogen// (Blumen-

tritt \ 14).

Van een anderen stam der Philippijnen, de Catalanganen ^ wordt

verteld, dat zij tot hetzelfde doel aarden potten gebruiken: '/Es sind

(namelijk de anito of zielen van afgestorvenen) Hausgötter, wahre

Laren und Penaten. Hier steht in einer Ecke des Hausinnern ein

Art Topf, der au und für sich nichts Auffallendes hatte; aber

man sieht leicht, dass die Glieder der Familie diese Ecke mit

grosser Ehrfurcht behandeln. In dem Topfe hat einer ihrer Anito's

seinen Sitz" (Semper, 56).

Ditzelfde gebruik van potten in plaats van beelden vinden wij

ook vermeld van de bewoners van het eiland Boano ^ ten Westen

van Ceram. Het zijn hier meer vazen of urnen, die in twee soorten

wofden onderscheiden , in hooge zonder stop of deksel , en in lagere

met een deksel voorzien ; de laatste zijn de vrouwelijke urnen

(buli-buli). //De boeli-boeli of urnen worden bewoond door de

zielen der afgestorvenen , die tot de levenden steeds in betrekking

blijven staan. Voor deze boeli-boeli moet men een afzonderlijk huisje

oprichten, waarin niets staat dan een tafel, waarop de boeli-boeli-

houder verplicht is, van tijd tot tijd spijzen te zetten voor de zielen

der afgestorvenen, die daarvan komen eten//. Bij de ondervraging

van de boeli-boeli echter heeft men een priester noodig, die bezield

wordt door de ziel van den doode, die door hem spreekt. Verzorgt

men de urn goed , dan bewaken en zegenen de afgestorvenen het

geplante, dan trekken zij mede ten strijde. Hiertegenover staat
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jiatuurlijk ook, dat bij verwaarlooziiig vau de urn allerlei ongelukken

over dat huisgeziu komen (Teffer, 77-—83).

4. SHAMANISME.

Ontstaan van Shamanisme.

Behalve door de beeudereu van zijn voormalig lichaam, of door

eenig voorwerp of een pop, kan de ziel vau den overledene of eenige

zelfstandig voortlevende geest zich in een mensch openbaren. Wij

kunnen hierbij onmogelijk meer ziel en geest uit elkaar houden, en

wij spraken dus van geest. Vrij rondwarende geesten dringen in het

menschelijk lichaam, nemen bezit er van, en handelen en spreken

dan door dien mensch; dit verschijnsel heet in de ethnologie:

shamanisme.

Over het Shamanisme in den Indischen Archipel nu heeft Prof.

Wilken eene uitvoerige monografie geschreven (Bijdragen 5, II,

428-—497), waarin hij alles, wat van dit verschijnsel bekend was,

heeft bijeengebracht. Na zijn tijd zijn nog meerdere gegevens aan

het licht gekomen , voornamelijk betrekking hebbende op Java en

Midden-Celebes. Wij achteii het overbodig alle gegevens nog eens

op te sommen ; in den loop vau dit hoofdstuk komen vanzelf

de verschillende volken ter sprake, bij wie wij dit verschijnsel

aantreffen.

Dat een geest bezit kan nemen van het lichaam vau een mensch

heeft, om zoo te zeggen, de praktijk aan de natuurmenschen

geleerd. Wanneer men krankzinnigen zag, kou men zich dezen

toestand niet anders voorstellen, dan te zijn ontstaan, doordat een

geest (veelal een vau de lagere natuurgeesten) in dat lichaam is

gedrongen eu er nu door ageert. Hysterie, epilepsie, catalepsie,

lethargie en sonnambulisme , die evengoed onder natuurvolken voor-

komen als onder ons, kon men niet anders verklaren, dan door aan

te nemen , dat een geest bezit had genomen van het lichaam.

De verschijnselen bij zulke ziekte-toestanden zijn uit den aard

der zaak spontaan, maar zoodra men meende, dat geesten zich

spontaan in een mensch manifesteeren konden, trachtte men deze

verschijnselen kuustmatig op te wekken, ten einde contact te krijgen

met geesten en van dezen te vernemen, welke medicijn in eenige

ziekte moest worden aangewend , of om eenig antwoord te bekomen

in zaken, waarin de mensch niet wist hoe te handelen.
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Hoe gemakkelijk dit kunstmatig opwekken va)i hysterische, cata-

leptische en dergelijke verschijnselen is op te wekken, zegt Prof.

Wilken in bovengenoemde monografie, '/hoe afmatting of zwakke,

doch aanhoudende prikkeling der zintuigen— van het gezicht door

het fixeeren van eenig voorwerp, van het gehoor, door het luisteren

naar eene eentonige muziek, een eentonig geruisch of geluid of een

eentonig gezang, van den reuk, door het inademen van wierook of

andere bedwelmende dampen, van het spiergevoel, door het dansen,

het uitvoeren van regelmatig wederkeerende bewegingen — dikwijls

voldoende is om paroxysmen te doen ontstaan of den hypnotischen

toestand op te wekken , is bekend , en kan zeker ook voor den

wilde niet lang verborgen gebleven zijn// (Wilken '', 434).

//De eerste shamaneu (mediums, in wie zich geesten manifesteeren),

zoo concludeert Prof. Wilken , waren krankzinnigen en aan convul- ,

sieve kwalen (hysterie , epilepsie) of aan hypnose (catalepsie, lethargie,
;

sonnambulisme) lijdende personen, die eerst in de natuurlijke,

daarna evenzeer in de door kunstmiddelen opgewekte aanvallen

hunner ziekte, openbaringen deden. Later werden ook andere per-

sonen daarvoor genomen , doch vanzelf alleen zij , welke , bij aan-

wending dierzelfde middelen , blijken gaven van voor hypnose vatbaar

te zijn of aanvallen te kunnen krijgen, analoog aan de paroxysmen

vau hysterie en epilepsie. Meestal zullen dit ziekelijke , zwakke en

prikkelbare, bepaaldelijk neuropathische individuen zijn geweest//

(Wilken % 438).

Middelen om de verschijnselen op te wekken.

Wij hebben reeds gezegd ons te zullen onthouden van het mede-

deelen van bijzonderheden omtrent het "optreden van shamanen in

den Indischen Archipel. Men kan die in de genoemde studie van

Prof. Wilken nalezen. Alleen willen wij aan de hand van die

monografie eenige verschijnselen van het shamanisme nader bezien.

Allereerst dan de middelen, die gebruikt worden om den geest in

het lichaam te brengen. Dit geschiedt door het branden van wierook

of andere reukgevende stoffen (bij Bataks, de bewoners van de

Brouwerstraat, de Orang Bënuwa van Malakka, de Boegineezen,

de Alfoeren van Halmahera, de Alfoeren vau Boeroe, de bewoners

van de Ambousche eilanden en van Boano) ; door het zingen van

eene eentonige wijze van tooverzangen (bij de Maleiers en de

Orang Bënuwa van Malakka, de Dajaks, de Alfoeren van de Mina-
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hassa, de Bolaang-Mougoudooeërs , de Boegineezeu , de Alfoeren van

Noord-Boe roe , de Balineezen) ; door het makeu vau eene eeutouige

muziek of een eentonig geruisch of geluid, als het slaan op een

trom of tamboerijn naar eene vaste maat (bij de Ba taks, de Maleiers

van Malakka, de Dajaks, de Alfoeren van Halmahera en Boeroe,

de bewoners van de Ambonsche eilanden, van Loewaug-Sermata en

van Letti, Moa, Lakor) ; het met de randen over elkaar wrijven van

porseleinen kommen en schotels (bij de Boegiueezen) , het luiden

van een bel (bij de Tagala's en Bisaya's en de Balineezen). Wij

zien nog, hoe de persoon , die in extase moet worden gebracht , zich

daartoe te slapen legt (bij de Boegineezen en de Alfoeren van Hal-

mahera), of onbewegelijk gaat zitten, terwijl hij nu eens het gezicht

met de handen bedekt of onder een doek verborgen houdt (bij de

Bataks en de Alfoeren van Noord-Boeroe), dan weder op een voor-

werp staart (bij de Tidjiërs op een walvischtand, bij de Tagala's

op de ingewanden van een dier, bij de Galela- en Tobeloreezen op

een schotel met bloemen), of met de oogen de bewegingen en ge-

baren van een anderen persoon volgt (bij de Alfoeren van Zuid-

Boeroe en de Galela- en Tobeloreezen); hoe daarentegen bij andere

stammen (de Dajaks) de shamaau de extase tracht op te wekken of

althans te bevoi deren door dansen uit te voeren, welke dansen, om
de gewenschte werking teweeg te brengen, hoogst kunstig zijn,

gelijk bij de Olo-Maanjau van het distrikt Doesoen Timor, bij wie

de w a d i a ii daarbij //einen Napf mit daran bel'estigtem brennenden

Wachslicht uimmt , eiu Ei und ein Piuaugnuss dazu legt, sich

den Napf auf den Kopf stellt und damit balauziert'/ (Wilken ^

,

475—476).

Oproepen van de geesten en het nederdalen.

Om de geesten te roepen worden soms trommels gebruikt,

waarop wordt geslagen. De trommel moet overal in den Archipel

een voornaam middel zijn geweest om geesten te roepen, hun

aandacht te trekken, en daarom verwondert het ons niet, dat

bij het optreden van shamanen troinmels worden gebruikt om de

geesten te roepen. Zoo kan dit worden geconstateerd van de Berg-

toradja's in Midden-Celebes, en van de Mohammedanen , die aan

de stranden van de Tominibocht wonen. Hetzelfde wordt verzekerd

van de bewoners van Halmahera, die op de tifa (trom) slaan om
de geesten te roepen (Campen 2, 445; Riedel *, 72). Ook het
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wuiven inet Dracaeua-bladereii , die zooals wij iu het eerste deel

gezien hebbeu, heilig zijn om hun sterke levenskracht, dient

om de geesteu naderbij te lokken. Dit gebruik vinden wij bij

Minahassers en Toradja's. Voorts is het braudeu vau wierook niet

anders dan een middel om de aandacht der geesten op zich te

vestigen. Ook wordt hier en daar rijst gestrooid. Het is evenwel

de vraag of dit een middel is om geesten te roepen , zooals Prof.

Wilken wil. Ook moet dit betwijfeld wordeu van het gebruik om
deu shamaan en de te gebruiken voorwerpen met olie iu te smeren.

Dit toch zal waarschijnlijk niet anders zijn, dan een zich toebe-

reiden om den geest waardig te ontvangen, hetgeen ook blijkt uit

het aantrekken vau eeue bepaalde kleeding (Wilken '', 479—480).

De plaats van het lichaam , waar de geest zich neerzet , of vau

waar hij iu het lichaam dringt, verschilt aanmerkelijk bij de ver-

schillende volkeu. De Berg-Toradja's zeggen, dat de geest zich op

de schouders vau het medium ueerzet, maar niet iu het lichaam

dringt ; het medium voelt dan een zwaren last op de schouders

drukken. Bij de Oio Ngadjoe op Borneo vestigt de geest zich in

deu hartskuil. Die woonplaats heet sarong. Om die reden mag de

shamaan zich niet vooroverbuigen ; om dit te voorkomen draagt

hij een mes vódr iu den gordel. Een andere woonplaats is boven

iu het hoofd der shamauen. Wanneer de geest iu laugeu tijd niet,

in zulk een persoon is gevaren, sterft de sarong; dat is, het medium

wordt oubekwaam deu geest te ontvangen (Hardelaud -, 368). Bij

de Karo-bataks dringen de b eg u's (geesteu) iu het medium bij de

gewrichten (vooral voetgewrichten), ouder de nagels, iu deu anus,

navel en genitaliën (Neumaun ^, 33).

Het vertrek van deu geest uit het lichaam gaat meestal met

geenerlei teeken gepaard. Soms kondigt het medium aan , dat de

geest naar zijne woonplaats terugkeert. Bij de Mohammedaansche

straudbevolkiug vau Middeu-Celebes wordt het medium iu het oor

geblazen om hem tot zichzelf te brengen. Op Boeroe strengelt de

ziener de vingers vau beide handeu dooreen , heft ze opwaarts , laat

de gewrichten knappen, geeft een schreeuw, en de geest is ver-

trokken (Hendriks, i. v. kramat, 6£—64). Bij de Galelareezen

verlaat de geest het lichaam door den rug van de handen tegen het

hoofd aan te drukken (Van Baarda ', i. v. djiui).

De extase van het medium.

De komst van deu geest kondigt zich meestal aan door het
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trilleu vau het lichaam of vau de ledemateu. Deze trillingen gaan

in schokken over, dan wordt het medium rustig en geeft antwoorden

op de hem gedane vragen , dan wel hij springt op, en gaat op de

maat van de trommen dansen. Op dezen shamanendans moeten wij

even de aandacht vestigen. Bijna overal in den xlrchipel komt hij

voor, en draagt ook overeenkomende namen. Zoo heet hij bij de

Miuahassers matarëk, bij de Toradja's motaro, bij de Maleiers

mënari, bij de Oio Doesoen nanrik (van tan rik). Deze dans

is zeer elegant en wordt meestal uitgevoerd op eene plank. Het

medium heeft daarbij dikwijls een zwaard in de eene en een bos

dracaena-bladeren in de andere hand. Meermalen hebben wij dezen

dans zien uitvoeren , en wij meenen te mogen besluiten , dat hij

een sierlijke iramitatie is van het spiegelgevecht, met het doel

booze geesten of slechte invloeden te bevechten.

Dit mënari is de priesterdans bij uitnemendheid. Of de andere

dansen bij de volken van den Indischen archipel oorspronkelijk

priester-dansen waren, zooals Prof. Wilken wil, meenen wij te

mogen betwijfelen; hiervoor is althans geen enkele reden op te geven.

Wel schijnen sommige zangen , vroeger door het volk gezongen

,

langzamerhand alleen door de priesters gebruikt te zijn geworden.

Wij komen hierop beneden nog terug.

Wanneer wij nu het shamanisme ontdoen van al zijne versierse'en,

dan vinden wij er alleen het verschijnsel in, dat een geest zich van

een niensch als medium bedient om door middel van dat medium

een gods^spraak te doen. Hierin verschilt het mensch-mediumschap

in niets van het gebruik van leveulooze mediums. Nu moet men

het shamanisme niet verwarren met het priesterschap, zooals wij dit

besproken hebben in het eerste deel, waarbij de zielestof van den

priester weggaat om hulp te vragen bij de geesten. Prof. Wilken

noemt deze twee verschijnselen wel, maar hij houdt ze niet uit

elkaar, zoodat de .shamanistische verschijnselen voor hem hoofdzaak

zijn. Wanneer men het shamanisme bij de verschillende volken

nagaat, zien wij , dat niet de mediatorische verschijnselen de hoofdzaak

zijn, maar de reis, die de zielestof van den priester gaat maken

om de hulp der geesten in te roepen. Hierdoor krijgen die personen

het cachet van priester, van personen tusschen geesten en menschen

staande. Bezien wij nu het priesterschap en het shamanisme nader, ;

dttn moeton wij opmerken, dat het volk het laatste veel minder •

schat dan het eerste. Wij zullen dit beneden laten zien. Bij echte

shamauenplechtighedeu maakt men de grootste grappen en doet
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men ouder veel pleizier de dolste vragen aan de gemanifesteerde geesten.

Wij moeten het priesterschap, zooals wij het eeue verschijnsel hebben

genoemd , afgescheiden beschouwen van het shamanisme , en wanneer

wij dit verscliil in het oog houden, bemerken wij, dat er volken

zijn, waar priesterschap en shamanisme streng gescheiden zijn ge-

bleven , volken waar beiden zich hebbeu vermengd , en volkeu waar

het priesterschap voor een groot deel in shamanisme iv*^ oudergegaan.

Vóór alles merken wij op, dat 1) ij de Bare e-toradjas van Midden-

Celebes geen shamauisme wordt gevonden. Hun priesterschap be-

schreven wij reeds in het eerste deel. Mediumschap door voorwerpen

en beenderen treffen wij veel bij hen aan, maar mediumschap door

menschen (shamanisme) daarentegen niet. Krankzinnigen, epileptici

en dergelijke zieken worden beschouwd als menschen , in wie een

of andere lagere geest is gevaren , en met allerlei middelen tracht

een priesteres of eeuig ander persoon den geest te dwingen om uit

te varen.

Bij de Tolia-bataks hebbeu de priesters zich streng gescheiden ge-

houden van de shamanen. Prof. Wilken geeft hiervan een duidelijk

overzicht. Hij zegt: //Bij enkele volkeu zijn de shamanen alleen

mediums gebleveu. Dit is bijv. het geval bij de Bataks. Duidelijk

blijkt dit wanneer wij de werkzaamheden van den si bas o (den

shamaan) vergelijken met die van een anderen persoou, welke ook

bij den eeredienst eeue bel&ngrijke rol vervult, de datu (deze

is wat wij //priester" hebben genoemd). Sibaso en datu treden

dikwijls bij dezelfde gelegenheden op, vervullen niet zelden analoge

functiën, doch hetgeen de eerste onbewust doet, bij ingeving,

geleid door den geest, die in hem is, verricht de andere met

volkomen bewustheid, beredeneerd, op grond van zijne weten-

schap, die hij uit zijue boeken en geschriften, de pustaha's, put.

In de eerste plaats zien wij dit bij de devinatie. Verkondigt

toch de sibaso alleen hetgeen hem door den geest wordt ingegeven,

de datu grondt zijne voorspellingen op bepaalde uitwendige teekeuen,

die volgens vaste regelen moeten worden verklaard. Zoo voorspelt

hij — om hier slechts eeu paar voorbeelden aan te voeren — de

toekomst door het pormanuhou, het wichelen meteene man uk
of kip, die hij, zoodra zij geslacht is, op eeue met figuren beschil-

derde rijstwan laat doodsparteleu of in de liukerhand hangende

houdt, terwijl hij iu het eerste geval let op de houdiug van het

dier, als het tot rust is gekomen , in het andere op zijne bewegingen

en trekkingen acht geeft, waarna ook het binnenste wordt onder-
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zocht. Zoo leert ook de datu den uitslag van een aanstaand gevecht

kennen uit de ligging van een bijzonder koord, rambu siporhas,

dat hij op een gestreept kleed werpt. — Ook waar zij bij ziekten

geraadpleegd worden, zien wij hetzelfde verschil in de verrichtingen

van deze beide personen. De sibaso vervult ook hierbij een geheel

lijdelijke rol, hij wordt alleen geroepen om als medium te dienen van

de geesten, aan wie men wenscht te vragen , welken weg men heeft

te volgen, om de ziekte te bezweren; de datu daarentegen treedt

handelend op, geeft den lijder medicijnen onder het uitspreken van

de uoodige mintora's of too verformulieren, waardoor die medicijnen

kracht ter genezing bekomen , bant in andere gevallen den boozen

geest, die de oorzaak van de kwaal is, uit het lichaam van den

patiënt in dat van een dier, een kip bijvoorbeeld, die dan geslacht

wordt, waardoor de booze onschadelijk wordt gemaakt, dan wel in

een opzettelijk daarvoor vervaardigde pop, de porsili, welke weg-

gegooid wordt, of drijft op andere wij'/en do daemonen uit, terwijl

hij ook, waar de ziekte ondersteld wordt ontstaan te zijn, doordat

de ziel het lichaam verlaten heeft, deze daarin terugbrengt.

Sibaso's en datu's fungeeren verder bij offerplechtigheden , ook hier

weder met hetzelfde verschil. De datu is de leider bij alle offeranden
;

hij bepaalt in de meeste gevallen wanneer, waar, wat en aaii wien

het eerst moet worden geofferd ; hij roept ook de geesten en biedt

hun , onder het prevelen van gebedsformulieren , de gaven aan.

Waar echter de sibaso bij dergelijke gelegenheden optreedt, is het

alleen om als medium te dienen , wanneer men den geest wil doen

komen, ten einde dezen kennis te geven van het voorgenomen

offer (Wilken •'', 482). — Verder vernemen wij van verschillende

schrijvers, dat de diensten van den datu veel beter worden betaald

,

dan die van den sibaso.

Een ander voorbeeld van het gescheiden houden van priester en

shamaan vinden wij bij de Papoea s,- dus juist aan het Oostelijk

einde van den Archipel. Wij vernemen dan van de inwoners van

Windessi dat zij menschen hebbeu, die inderri heeten. Men
onderstelt, dat deze menschen uu en dan bevangen worden door de

ziel van een overledene. Hun aanleg wordt openbaar, doordat zij

bij een lijk een toeval krijgen. Zoo iemand wordt dan in het bosch

gebracht ; men speelt met hem en slaat hem en noemt hem gek.

Hij stelt zich als krankzinnig aan. Zijne diensten worden bij zieken

ingeroepen. Hier hebben wij dus den shamaan. — Een geheel ander

persoon is de kon oor. Deze wordt Tiiet bezield, maar hij staat in

29
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betrekking met eeu geest, dien hij ziju //heer'/ uoemt. Hij spreekt

met dieu geest achter eeu scherm ; hij behandelt zieken op dergelijke

wijze, als wij dit in het eerste deel gezien hebben van de priesteressen

bij de Toradja's. Bij besmettelijke ziekten gaat men naar de plaats,

waar de '/heer" is ; daar danst men en brengt men offers. Ook hierbij

wordt verteld, dat de diensten van den konoor veel kostbaarder

zijn dan die van den inderri (Van der Roest, 165 en 169—171).

Eeu ander voorbeeld vinden wij hoogstwaarschijnlijk bij de Javanen.

In het eerste deel hebben wij reeds de gelijkheid aangetoond

van de Uajaksche en Toradjasche priesteressen met den Javaanschen

wajangvertooner (dalaug). Naast dezen dalang vinden wij de rong-

gengs en talèdèks, dansmeideu, in wier dansen en bewegingen wij

waarschijnlijk den priesterdans en de trekkingen en schokken van een

door een geest bezield mensch hebbeu te zien (Wilken-'', 491, en Hazeu^).

Tot nu toe vinden wij nog shamanistische verschijusels bij de Javaneu.

— In het Madoereesch heet de shamaan dhukou kedjihimau of

d huk uu bharëngan, '/die tot gezel strekt, ui. van eeu geest//

;

dezelfde persoon als de Javaansche dukun prewangau. Deze

zijn hier meest vrouwen. Elke geest heeft zijn vaste shamaan om er

in neder te dalen. Sterft deze, dan kiest hij eeu andere nederdaal-

plaats. //Door lang een kluizenaarsleven te leiden, te vasten, zich

den slaap te ontzeggen, te slapen aan het voeteneinde van een graf

of door andere dergelijke krachtige middeleu kan men de aandacht

van zulk eeu geest op zich vestigen eu door dezen als medium

wordeji gekozen.// De Madoerees hecht groote waarde aan de uit-

spraken van het orakel. Hij spreekt van djhin esslam (Moham-

medaansche geesten) eu djhin kaper (ongeloovige geesten). Komt

eeue voorspelling uit, dan is het eeu djhin esslam geweest, die

zich had gemanifesteerd; komt zij niet uit, dan is het een //onge-

loovige// geest geweest, die maar wat heeft voorgelogen. Bij de

Javanen staat de shamaan niet in hoog aanzien ; men vat de zaak

niet in ernst op (Lekkerkerker, 282—285). Naast deze doekoen-

shamaan nu staat bij de Javanen de bekende gewone doekoeu , die

weder geheel het karakter vertoont van den bovenbeschreven datu.

Volken, bij wie sliamanisme en priesterschap in één

persoon zijn vereenigd.

Bij een andere groep van volken vinden wij shamanistische ver-

schijnselen door de priesters gebruikt. Van deze groep noemen wij
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Dajaks, Boegiueezen en Miuahassers. Het priesterlijk karakter vau

de Dajaksche bëliaii eu basir, vau de Boeg. bissu, van de

Miualiassische waliau hebben wij iu het eerste gedeelte reeds aan-

getoond.

Bij de Dajaksche priesteressen dan is het shamanistische element

zeer gering. Men zegt, dat de geest (san giang) in de priesteres vaart,

maar het is feitelijk alleen om de zielestof van de priesteres zelf te

vergezellen naar boven- of onderwereld , ten einde een verloren

geraakte zielestof terug te halen , of de ziel van een overledene naar

het zielenland over te brengen, of om op eeue of andere wijze hulp

te vragen. En wanneer de zielestof in gezelschap van den geest terug

is gekomen, vaart ook de geest in de priesteres eu zij doet dan

eenige handelingen, die door den geest heeten gedaan te worden,

als het gereedmaken van offers, het schoonvegen vau het huis, het

appliceeren van zielestof op de aanwezigen enz., haudelingen, die de

Toradjasche priesteres en de Bataksche datu zelfbewust doen, op

zijn hoogst op last van den geest, die hen heeft geholpen. Van de

Oio Ngadjoe geeft Hardeland alleen op, dat de priesteressen

sidderen door de bezieling, maar wij vinden niets van het hevige

van de bezieling bij de shamanen. Wel raken zij opgewonden

,

maar het kenmerk van orakels missen zij. Alleen van de Oio

Maanjau lezen wij, dat de wad ia n dansend in extase komt, eu in

dien toestand dingen zegt met betrekking tot de ziekte en ook wel

de oorzaak van de ziekte opgeeft. De heer Suudermann , die als

zendeling onder de Oio Maanjau werkt, spreekt echter niet van

Shamanisme. Hij zegt alleen, dat de wadi au s het verkeer tusschen

geesten en menschen tot stand brengen.— Wij gelooven, dat enkele

schrijvers de beteekenis van eenige verschijnselen verkeerd hebben

opgevat, en deze aan bezieling hebben toegeschreven. Zoo: het met

de oogen dicht zitten of zich te slapen leggen ; zulks dient nergens

voor, dan om te kennen te geven, dat de zielestof van den priester,

evenals in den droom er op uit is gegaan om met zielen van

afgestorvenen, met geesten en goden gemeenschap te krijgen. Ook

wordt van de Dajaks van Koetei verield, dat de bëlian //onder het

uitspreken van geheimzinnige formules, in de nabijheid van den

lijder rondspringt, tot hij flauw neervalt, als wanneer hij gezegd

wordt door zijn dewa, god, geiuspireerd te zijn. In dien staat geeft

hij dan de geneesmiddelen voor den zieke op" (Wilkeu '', 453—455).

//Wat de andere stammen van Borneo betreft, zegt Prof. Wilken,

is het moeielijk met zekerheid te zeggen , in hoeverre de personen

,
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die bij hunne godsdienstige plechtigheden fungeeren , shamanen zijn.

Zoo lezen wij van de Dajaks van het rijk Sanggau in de Wester-

Afdeeling, dat zij geen bepaalden godsdienst hebben, en dat alleen,

waar dit noodig is, de geesten door de bilians, priesters en prieste-

ressen worden opgeroepen. Dit geschiedt door zevenmalen rijst in

den wind te werpen onder het uiten van tooverspreuken. Daarop

moeten de geesten verschijnen, en kunnen de bilians aan hen de

wenschen van de bevolking overbrengen. Van de Zee-dajaks van

Serawak vernemen wij, dat hunne priesters, manang geheeten,

/'frequently use the names of the invisible spirits , and are supposed

to be able to interpret their language, as well as to hold commu-

nion witli them.// De manang is een persoon van groot gewicht,

//all diseases being brought to him for cure, to perform this,ifthe

disease be internal, he calls together all the friends of the sick

person, and by making, with the assistance of others playing on

gongs and tomtom s , a deafening noise , sufficiënt to kill a person

in ordinary health. He pretends to converse with the spirit which

troubles the afflicted person//. Evenzoo heet het van de Land-dajaks:

//The priests pretend to meet and to converse with spirits, to

receive warnings , and sometimes presents from them . . . To increase

their authority , they do not hesitate to declare that they have

predicted every event. No accident happens to man or goods of

which they do not say that they had previous warning ; and a

sick man scarcely ever calls upon them for their aid, when they

do not teil him, that for some time previously they had known he

was goiug to have an attack// (Wilken ^, 456).

Gaan wij deze gegevens nauwlettend na, dan komen wij tot het i

besluit, dat zij meer naar het priesterschap heenwijzen, dan naar'

het shamanisme. Een verschijnsel, als het bezield raken van een

shamaan, maakt meestal op een Europeeschen waarnemer zulk een

grooteu indruk, dat hij het waargenomene in kleuren en geuren mede-

deelt. Hiervan vinden wij echter niets.

Gaan wij uu over tot de Minahassers , dan kunnen wij uit eigen

waarneming en onderzoek zeggen, dat bij hen het shamanisme zich

alleen daarin openbaart, dat als de zielestof van den priester op

hare wandeling bij de goden komt, dezen zich een voor een open-

baren, hetgeen de priester te kennen geeft door zijne stem te

veranderen. Maar dit gaat alles heel kalm, zonder eeuig middel om

den geest te lokken. De voorbeelden uit de Minahassa, welke

Prof. Wilken in zijne meergenoemde studie uit het werk van



453

Graaflaud, //de Miuahassa// , aanhaalt (blz. ^^57,458), hebben met

shamanisme niets te maken. De opwinding van den priester op

zichzelf is geen shamanisme.

Ook bij de Boegineezen wijzen de verschijnselen heen naar het

priesterschap, zooals wij in het eerste gedeelte van dit boek hebben

gezien. Het shamanisme, dat wij er bij aantreffen, is niet anders

dan iets bijkomstigs.

Volken, bij wie het priesterschap in shamanisme is opgegaan.

Ten slotte trefl'en wij in den Archipel ook volken aan, bij welke

het priesterschap is opgegaan in het mediumschap of shamanisme.

Hiervan noemen wij de Galelareezen en Tobeloreezen op Halmahera

en de Parigiërs aan de Bocht van Tomini.

Op Halmahera zijn het de djini, geesten die telkenmale het

medium bezielen, waarna dat medium ook een bijzondere taal

spreekt, de taal der djini. Men wordt door die geesten tot

shamaau -priester aangewezen door het vinden van eenig buiten-

gewoon voorwerp , een bezoarsteeu , vergroeiingen bij planten en

dergelijke. Wordt men na dat vinden bij herhaling ongesteld, dan is

dit een teeken van de roeping. Een shamaan noemt men hier

guru; hij heeft zijne woning ingericht voor dj i n i-feesten. Velen,

die door een geest zijn beter gemaakt, of die hopen gevrijwaard

te blijven voor ziekten, worden muri (murid, leerling, volgeling)

van een guru. Deze volgelingen laten de djini in zich brengen,

of bepalen zich tot het bijdrageu van gaven voor het djini-feest.

De shamaan legt zich op een bank neer met sarong en hoofddoek

gedekt: zijne ziel verlaat het lichaam en gaat over een hooge brug

om de djini te halen (daarom moet men stil zijn , anders valt de

ziel van de brug en de goeroe sterft). De geest komt dan iu

het tot een //willoos hout gemaakt lichaam//, dat gaat beven en

trillen. Wanneer de geest weer is weggegaan , deelt de shamaan

mede, wat de geest heeft gezegd. Aan den geest wordt geofferd,

waartoe men hem dagen van te voren oproept door middel van

dansen : er wordt dan met gesloten oogen gedanst, want men onder-

stelt door den geest bezield te zijn (Van Baarda ' i. v. djini,

104—110 ; Campen 2, 440).

De geesten, die zich manifesteeren, zijn van verschillend allooi.

Volgens de Heer Campen kennen de bewoners van Halmahera zes

soorten van djini-feesten, waarbij de geest zich openbaart als een
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die op de tifa's daust; als een Tobelorees, zeer strijdlustig; als een

Hollander, die grappen maakt en er op los slaat; als een krokodil,

die zout water en rauwe eieren moet hebben ; als een djini-cascado,

schurftige; en als een djini-biasa, de gewoonlijk voorkomende geesten

(Campeu *, 341 e. v.). Deze priesters krijgen ook manifestaties van

overledenen. Manifesteert zicb de ziel van een aan ziekte overleden

persoon , dan is de stem van den priester zwak en het hoofd hangt

neer. Openbaart zich echter de ziel van iemand , die door een

ongeval om het leven is gekomen , dan maakt de priester groote

drukte. Soms manifesteeren zich verschillende zielen achter elkaar

in den priester. Bij zulke manifestaties doet men slechts zeer gewone

vragen: hoe de ziel het heeft, op welke wijze haar lichaam is

gestorven; maar naar de toekomst ondervraagt men alleen den

djini of geleidegeest. Manifesteert zich de ziel van een klein kind,

dan brengt de priester eenig voorwerp (een pisang, of een stukje

hout) voort, gewikkeld in een stukje katoen. In dit voorwerp zou

de ziel van het kind zijn, de moeder draagt het bij zich, en is

getroost over het verlies van haar kleine.

In deze korte beschrijving der Halmaherasche shamanen herkennen

we nog eenige priestertrekken : het met gesloten oogen toegedekt

nederliggen, en het gaan halen van den geest. Maar overigens komt

het op de shamanistische verschijnselen aan ; die zijn de voornaamste.

Bij al zijn werkzaamheden is de guru in de eerste plaats medium,

evenals bij de Bataks de s i b a s o ; maar ook de werkzaamheden van

den datu zijn aan hem toevertrouwd, zoodat we in hem aanschou-

wen den shamaan-priester (wij spreken meestal van priesters , ofschoon

de meeste shamanen op Halmahera vrouwen zijn. Voor ons doel

met dit werk is het van ondergeschikt belang te weten of de priesters

en shamanen mannen dan wel vrouwen zijn).

In de tweede plaats noemden wij de Parigiërs. De shamanen, die

bij dit volk gevonden worden, vindt men ook bij de inwoners van

Saoesoe, van Todjo, en van de streek om de Paloebaai. Gemakshalve

noemen wij echter alleen de Parigiërs. In de meeste gevallen zijn de

shamanen hier vrouwen. De bezieling heeft op dezelfde wijze

plaats als elders : de priesteres zit met hare helpsters in een kring

bij den zieke. Zij houden elkaar bij de handen vast en zingen een

korten zang, waarin zij de geesten verzoeken neder te dalen. Daarna

begint zij te schokken en te trillen , een bewijs, dat de geest is

nedergedaald.

In dezen bezielden toestand verkeerende , doen de omstanders haar
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allerlei vrageu, die zij beantwoordt. Dit gaat met veel luidruchtig-

heid en uitbarstingen van gelach gepaard , want men doet soms de

zotste vragen , en men is er blijkbaar op uit om de priesteres voor

den mal te houden. — Wanneer de tijd gekomen is, dat de geest

zijn medium zal verlaten, houden de priesteressen elkaar weer vast,

en zingen eenige strophen om afscheid te nemen van den vertrek-

kenden geest.

Evenals de bewoners van Halmahera keniien de Parigiërs ver-

schillende soorten van geestenmanifestaties. Een heet Balia Bare'e;

dit is niet anders dan eene gebrekkige immitatie van de echte priester-

werkzaamheid bij de Bare'e-toradja's , welke wij in het eerste deel

hebben medegedeeld. Verder heeft men het Balia ntampilangi , waarbij

een geest zich manifesteert , die het Koelawisch, een der talen van

de Berg-toradja's, gebruikt. Dan Balia Bone , waarbij Boegineesch als

spreektaal gebruikt wordt. Bijna gelijk aan dit is het Balia Bugi.

Voorts heeft men nog : Balia ompungi , waarin Gorontaleesche en

Mongondooesche woorden worden gebruikt : Balia ntopeule , waarbij

een der Kailische dialecten wordt gebruikt; en Balia ntasi, dat het

meest voorkomende is.

Ook van deze shamanen geldt, wat wij van de Halmaherasche

gurus hebben gezegd, dat zij alle werkzaamheden van priesters in

zich vereenigen, maar in de eerste plaats mediums > shamanen zijn.

Besluit.

Uit het voorafgaande meenen wij te hebben aangetoond, dat wij

met recht onderscheid hebben gemaakt tusschen het priesterschap,

waarin de priester als in den droom hulp gaat halen, en het shama-

nisme, waarbij de geest in den mensch als medium komt. Het spreekt

van zelf, dat verschijnselen als krankzinnigheid, epilepsie enz., die

aanleiding hebben gegeven tot het shamanisme, eerder hebben bestaan

dan de priesterzangen, waarin de priester zijne zielestof laat opgaan

naar de geesten ; maar wij meenen te mogen aannemen , dat het

kunstmatig opwekken van bezielingen , het gebruik van den mensch

als medium tot het verkrijgen van een godsspraak, van later ont-

wikkeling is. In de eerste plaats is het ons nu duidelijk, dat er een

essentieel verschil bestaat tusschen de zielestof van den mensch en de

zelfstandig levende ziel of geest, die niet anders is dan eene ver-

stoffelijking van de zielestof, of zoo men wil een aftreksel van den

stoffelijken mensch. In de tweede plaats hebben wij de strenge af-
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scheiding gezien tusschen shamanisme en priesterschap , waarbij het

eerste dikwijls ontaardt in een pretje of spelletje, zoodat het in

sommige gevallen een kinderspel is geworden
,

gelijk wij zien bij het

Nini Towong op Java (Hazeu ^).

Toen het geloof aan zielen en geesten vasteren vorm kreeg, meende

de natuurmensch ook de hulp van een goed soort geesten uoodig

te hebben ten einde zijne zielestof de goden te doen naderen. Op
deze wijze is een categorie van halfgoden ontstaan, die den mensch

helpen en zijne zielestof naar de goden vergezellen. Deze categorie

van geesten zullen wij nader beschouwen in het derde gedeelte van

dit boek. Met de kennis, die men had van het spontaan neerdalen

van geesten in krankzinnigen , epileptici enz. kan het dan ook geen

verwondering baren , dat men op de gedachte kwam , dat de geest

meekwam met de zielestof, vooral omdat dit het aanzien der priesters

moest vermeerderen, of wil men : de zaak plastischer moest voorstellen,

zooals bij de Minahassers , die iederen god, welken zij ontmoetten,

door zichzelf lieten spreken.

Hoe moeten wij dan verklaren , dat bij sommige volken als bij

Halmahereezen en Parigiërs het shamanisme zich zoodanig heeft

ontwikkeld ? Wij kunnen niet anders aannemen , dan dat dit is

geschied door Arabischen invloed. Aangaande de dj ini-feesten op

Halmahera merkt de heer Campen reeds op : //de dj ini-feesten zijn

echter meer een liefhebberij der Alfoersche Mohammedanen , in wier

negorijen de djini-trom bijna nooit koud wordt, dan wel van de

eigenlijke Alfoeren , bij welke , Galela en Tobelo uitgezonderd

,

djini-feesten juist geen alledaagsche zaken genoemd kunnen worden//

(Campen •', 344). — Ook de heer van Baarda, die jaren lang als

zendeling onder de Galelareezen heeft gewerkt, krijgt den indruk,

dat het shamanisme van de Mohammedanen is overgenomen (Van

Baarda ^, i. v. dj iui , 104^105).

Nog opvallender is dit bij de geuoemde^.Mohammedaansche volken

van Midden-Celebes (Todjoërs, Parigiërs, Kailiërs), die zoo nauw

verwant zijn aan de heidensche Bare'e-toradja's, welke geheel vreemd

zijn aan shamanisme. Hier kan het reeds bestaande begrip van

bezieling door geesten zich niet tot shamanisme hebben ontwikkeld

dan door Mohammedaanschen (Arabischen) invloed. Reeds meer dan

eens hebben wij er opmerkzaam op gemaakt, dat door het Moham-

medanisme het begrip van '/zielestof// op zij is gedrongen door het

begrip //ziel//, en dan verwondert het ons niet, dat de genoemde

Mohammedanen het gemakkelijker te vatten en indrukwekkender
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//bezielen// door //nederdalen// van een geest in de plaats stelden

van het heengaan van eigen zielestof, welke zielestof zelf bij zulke

volken reeds flink op weg is om een persoonlijke ziel te worden.

Ten slotte wijzen wij nog op het zar der Mekkanen , dat door

Dr. C. Snouck Hurgronje is beschreven in zijn bekend werk //Mekka//.

De overeenkomst tusschen deze veel voorkomende shamanistische

gebruiken in Mekka met de dj ini-feesten op Halmahera en de

b a 1 i a-feesten in Parigi is opvallend. Waarom niet meer volkeu

den Arabischen invloed in dit opzicht hebben ondervondeu , kiinnen

wij niet zeggen.





DERDE GEDEELTE

DAEMONOLOGIE.





1. Inleiding

Wij hebben tot nu toe gezien, hoe naar de voorstelling van den

uatuurmensch het leven des menschen op aarde beheerscht wordt

door de zielen van afgestorvenen. Deze zielen kunnen door tradities

en overleveringen zoodanig in aanzien rijzen, dat zij in de gedachte

der menschen tot goden worden, zooals wij gezien hebben ten op-

zichte van den vader van den stam, of van den ontginner van

een dorp. Maar hoewel de zielen van sommige voorouders worden

vergood , wij zien toch , dat behalve deze nog een reeks van

goden en geesten leven in de gedachte van den Malayo-Polynesiër,

geesten, van wie men met volle overtuiging zegt, dat zij nimmer

mensch zijn geweest, onzichtbare wezens, die van den beginne aan

goden zijn geweest.

Het kan ook wel niet anders of de denkende natuurmensch moet

gekomen zijn tot aannemen van het bestaan van geesten, die den

mensch hebben geformeerd. Waar hij ziekte, dood en misgewas aan

de inwerking van zielen kan toeschrijven, omdat ook de levende

mensch zelf macht heeft, naar zijne meening, om zijn medemensch

ziek te maken en te dooden , om de eenmaal bestaande zielestof van

de rijst weg te voeren , zoodat zij sterft , daar is het leven zelf

voor hem nog een mysterie evenals voor ons, en hij voert dit

mysterie terug tot de inwerking van goden en geesten. A.udere ver-

schijnselen in de natuur, waarvan hij zich niet kan voorstellen, dat

deze ooit door zielen van menschen zouden kunnen worden veroor-

zaakt, hebben hem genoopt aan te nemen, dat er machten zijn , die

boven den mensch staan. Wanneer eene aardschuiving plaats heeft,

de grond splijt, een vulkaan uitbarst, de zee onstuimig is en vaar-

tuigen verzwelgt, dan kan de natuurmensch niet anders denken, of

deze verschijnselen worden bewerkt door goden, omdat menschen-

zielen daartoe niet in staat zijn.

Wij kunnen ons zeer goed voorstellen, dat menigmaal de vereerde

ziel eens afgestorvenen niet te onderscheiden is van een geest, die

van den beginne aan geest is geweest. De natuurmensch toch vraagt

minder naar het wezen van zijnen god, dan naar hetgeen hij van
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dezen heeft te vreezen, en naar de wijze, hoe hij het ongenoegen dier

geesten kan afwenden. Maar toch bestaat er een groot, zeer groot

verschil tusschen de vereeriug der natuurmenschen van de zielen

hunner afgestorvenen en die van hun geesten en goden. Met de zielen '

hunner afgestorvenen verkeeren de meuscheu dagelijks. ledere adat

herinnert hen aan die zielen , die zullen toornen , wanneer iets ervan

niet wordt nagekomen. Er gebeurt niets zonder die zielen, ze zijn

om en bij den meusch ; deze is bang voor hen , maar tevens familiaar

;

ieder kan met hen spreken, hun iets vragen of aanbieden. Geheel

anders is het met de goden en geesten. Met deze krijgt de mensch

pas te doen, wanneer hij ze in den weg treedt, ze (meestal onbewust)

beleedigt. Hunne vereering is daarom geen dagelijksch werk, bij

gelegenheden slechts wordt aan hen geofferd. De mensch is niet

familiaar met hen, omdat de goden van gansch andere, voor hem

onbegrijpelijke makelij zijn. Men kan ze zoo maar niet toespreken of

aanroepen. Men moet de wijze kennen , waarop zij benaderd moeten

worden. Eu zoo ontstond de behoefte aan priesters eu priesteressen

,

aan tusschenpersonen tusschen geesten en menschen. Deze priesters,

onder wie zeer intelligeute menschen waren en nog zijn , moeten toen

de leer der goden zeer ontwikkeld hebben, zoodat wij nu een geheel

systeem van goden en geesten bij de natuurmenschen kennen.

Maar had die mensch al eenig vermoeden van het bestaan van

goden , voor het overige waren dezen hem geheel onverschillig : met

een gerust hart liet hij den dienst van die goden over aan zijne

priesters, en waar zoo laugzamerhaud de heideusche godsdienst zich

ontwikkelde, was het dien priesters niet onverschillig om hun kennis

te omhullen met geheimzinnigheid. Waar dus het geloof in en de

vereering van goden een iutegreerend deel is van het leven van den

natuurmensch , heeft hij van zijne goden niets dan een vermoeden,

en dat vermoeden heeft zeer weinig invloed op zijn dagelijksch leven.

Zoo zegt de zendeling J. Warueck van de Tuha-bataks : //Die

Batak auf Sumatra haben eine ziemlich ausführliche Götterlehre. Sie

glauben au einen Obergott und drei Untergötter. Ihnen wird ge-

opfert, zu ihnen auch gebetet. Die Sprache ist durchllochten mit

Beziehungen auf diese Götter. Und doch hat man zu ihnen kein naheres

Yerhaltnis, sie treten fast ganz zurück gegenüber dem Geisterdienst

(de vereering van de zielen van afgestorvenen). Die Eurcht oder Ehr-

furcht vor bösen und guten Geistern beherrscht das religiöse Leben.

Jene Götterlehre ist wahrscheiulich indischen Ursprungs. Die dahin-

gehörigen Namen und die gottesdieiistliche Terminologie weisen auf
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Hiudueinflüsse hin. Der Geisterdienst hingegeu ist echt bataksch. Er

wird nur verstanden im Zusammenhang mit dem gesammteu Geistes-

leben des Batak , von ihm aus erhalten wir wertvolle Ausschlüsse

über die Psychologie und das geistige Kapital, mit dem der Batak

operiert" (Warneck ', 1).

Ongeveer hetzelfde zegt ook de heer Westenberg van de Karo-

bataks. Hij ook acht de godenleer van Hindoeschen , althans van

vreeraden oorsprong, maar eene vergelijkiog van de godenleer der

verschillende volken zal aantoonen, dat wel nameu en enkele punten

kunnen zijn overgenomen, maar dat de hoofdtrekken Indonesisch zijn.

Bij de Karo-bataks worden de overleveringen der goden bewaard door

de priesters, maar het volk en de hoofden zijn hieraan vreemd; zij

weten alleen wat zij hier en daar er van hebben opgevangen en ont-

houden. Tot op den huldigen dag is echter de vereering van de

zielen der voorouders de eeuig oorspronkelijke (?) eeredienst bij de

Karo-bataks, die innig is samengeweven met het geheele bestaan van

den Karo-batak (Westenberg, 212, 213, 219).

De bovengenoemde Hindoe-invloed komt ook sterk aan het licht

bij de bewoners van het Maleische schiereiland. Skeat zegt in zijn

bekend werk: //The evidence of folklore, taken in conjunctiou with

that supplied by charmbooks and romances , goes to show that the

greater gods of the Malay pantheon , though modified in some respects

by Malay ideas, were really borrowed Hindu diviuities, and that

only the lesser gods and spirits are native to the Malay religious

system. It is true that some of these native gods can be with more

or less distJnctness identified with the great powers of nature : the

king of Winds (Eaja Angiu) for instance; Mambang Tali Harus or

the god of mid currents (the Malay Neptune) ; the gods of thunder

and lightning of the celestial bodies etc. ; but none of them appear

to have the status of the chief gods of the Hindu system , and both

by land and water the terrible Shiva (Batara Guru or Kala) in suprème//

(Skeat, 85).

Een Toradja is volkomen op de hoogte van de voorstelling, die

men heeft van zielestof; hij is zich de verhouding tusschen den

mensch en de zielen zijner afgestorvenen bewust. Maar wanneer men

hem vraagt naar zijne goden en geesten , dan mag hij iets te vertellen

hebben, dat hij toevallig heeft vernomen , maar doorgaans zal hij den

vrager verwijzen naar zijne priesters.
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2. De schepper en de schepping.

Wij hebbeu boven gezien, dat het Hindoeisme invloed heeft ge-

oefend op het Pantheon der Indonesiërs, maar men gaat zeker te

ver, wanneer men aanneemt, dat de geheele godenleer van de

Hindoes is overgenomen. Wanneer wij beueden de goden van die volkeu,

die geen of weinig invloed van de Hindoes hebben ondervonden,

vergelijken met die van Bataks en Maleiers , dan zullen wij zien , dat

dit overnemen zich meestal bepaalt tot den naam en tot enkele

bijzonderheden, zooals bijv. het driemanschap van goden bij de

Bataks. Maar deze triniteit is voor den Batak zóó ouwezenlijk, dat uit

dat drietal alleen Batara Goeroe een rol voor hem vervult. Deze naam voor

deu hoogsteu god vinden wij bij verscheidene volken in den Archipel.

Wij ontmoetten hem reeds bij Bataks en Maleiers. Bij de Dajaks

vinden wij hem terug in Mahatara, uit Mahabatara "de groote heer'/

samengetrokken. In de betara of petara der Zee-dajaks van Serawak

herkennen wij ook batara, hier niet een enkelen god, maar een

reeks van geesten. ^ In de oude geschriften van Makassaren en

Boegineezen
.,

die nog uit den heidentijd stammen, vervult Batara

Goeroe de rol van oppergod. Prof. Wilken heeft er op gewezen

,

dat men dezen term soms verbonden aantreft met een inheemsch

woord, "gelijk onder anderen bij de bewoners van de Philippijnen,

bepaaldelijk bij de Tagala's, die een god als schepper vereerden,

dien zij Bathala-Meikapal noemden , van welken naam b a t h a 1 a

aan het Sanskritsche bhattara beantwoordt" (Wilken ' II, 4).

Door de nadere omschrijving van batara, dat //heer" beteekent,

met guru "onderwijzer" bestaat geen twijfel, dat Civa hiermede

wordt bedoeld.

Wanneer wij nu het karakter nagaan van dezen Batara goeroe en

de aan hem gelijkstaande oppergoden bij andere Indonesische volken,

zullen wij zien, dat hij niet veel overeenkomst heeft met den Hindoegod

Civa. Wij hebben hier alleen te doen met het overnemen van een

naam voor een god, die reeds in de voorstelling bestond. Ditzelfde

bloote overnemen van een naam voor een god geldt ook van

Ha tal la bij de Oio Ngadjoe op Borneo. Dit toch is niet anders dan

het Arabische Allah ta 'ala der Mohammedanen. Prof. Wilken wijst

er nog op , dat deze naam ook voorkomt bij de bewoners van het

eiland Boeroe onder den vorm van Lahatala met toevoeging van

1 Bij de Baliërs heeten de schimmen van overledenen, spoken en daemouen
pi t a ra.
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op o //heer//: Opo-Lahatala. Ook de Soloreezen noemen hun Opper-

wezen Latala (S. Muller II, 286 en 350, aant. 143), en ongetwijfeld

vinden wij dit gebruik ook nog elders in den Archipel.

Bij alle Indonesische volken uu vindeu wij een hoogste Opper-

wezen, dikwijls met verschillende namen aangeduid, of wel ver-

schillende functies van dit Opperwezen worden toegeschreven aan

afzonderlijke goden. Wij moeten die groep van goden hier te zamen

nemen. De uatuurmensch kan zich niet voorstellen, dat alles in de

hand van, één god zou liggen, en in de godenleer der natuurvolken

vindeu wij alle goden der Grieken met afzonderlijke werkzaamheden

in beginsel terug. Twee functiën van het Opperwezen vinden wij bij

nagenoeg alle Indonesische volken uitgesproken, namelijk zijn schep-

pende kracht, en het onderhouden van zijne schepping. Dit laatste

namelijk in dien zin, dat hij straft, wat tegen zijne inzettingen

gedaan wordt. Laat ons eerst eens zien , wat men van den Schepper

en zijne schepping denkt.

In het Oostelijk gedeelte van den Archipel beginnende, zien wij,

dat in de Molukken de Schepper veelal Oepoe lero heet, dit is

//heer zon//. Als zoodanig komen wij beneden op hem terug. De

schepping van den meusch staat hier echter niet in rechtstreeksch

verband met den Schepper, wij vinden dit althans nergens uitgedrukt.

Zoo zouden op de Loea?ig Sermata-gvoeip de menschen afstammen van

eene vrouw, die uit den hemel is neergedaald, door den Zuidenwind

bevrucht wordt en veel kinderen baart. Een harer zonen huwt dan

met een dochter van Oepoe lero, maar dit verhaal heeft overigens geen

betrekking op het vermeerdereu van het aantal menschen (Riedel ^,

311—312). — Op Watoehela bijv. weer komen de eerste menschen eens-

deels uit den grond, anderdeels uit een boom voort (Eiedel ',190).

—

Op Aroe, Tanimhar en Wetter zien de eerste menschen het levenslicht

uit boomen of bamboes voortkomende (Riedel', 247, 275, 431);

altemaal verhalen, die ons wel doen zien het nauwe verband, hetwelk

de natuurmensch zich denkt tusschen het menschengeslacht en de

hem omringende natuur (zooals wij in het eerste gedeelte reeds

hebben opgemerkt), maar waarbij de Schepper geen rol speelt.

Ditzelfde losse verband tusschen Schepper en schepsel zien wij

ook in Melanesië en Polynesië. Zoo getuigt Williams van de Zuidzee-

eilanders, dat zij een vaag denkbeeld hebben van een Opperwezen,

dien zij beschouwen als den Schepper van alle dingen , en als den

gever van veel goeds (J. Williams, 143). In Melanesië echter is het

niet rechtstreeks dit Opperwezen, dat het eerste meuscheupaar formeert,

30
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maar dit komt voort uit een suikerrietsteugel (Codringtou, 21).

Vau de bewoners van Halmahera lezen wij, dat hunne godsdienstige

denkbeelden zeer verward en onvast zijn, maar dat toch allen aau

een oppersten Geest of God gelooven , Djohoe-ma-di-hoetoe (de Heer

daarboven) of ook Gikkimooi (Heelal of Alvader) genaamd, van

wieu overigens, wegens zijne bekende goedheid, zeer weinig notitie

wordt genomen (Campen ^, 438).

Op grond van eigen onderzoekingen (Wilken *, 21 vlg.) teekent

Prof. Wilken ons den Schepper der bewoners van Boeroe als volgt

:

"Aan het hoofd van allen staat een opperwezen , eeu hoogste geest,

die in den hemel , boven de wolken , woont en alles gemaakt heeft,

de schepper dus. Dit Opperwezen draagt den naam van Opo lahatala,

waarvan Opo = heer is, terwijl lahatala eene verbastering is van

Allah ta'ala. De echte inlandsche naam voor deze godheid is echter

Opo-geba-snoelat, samengesteld uit opo ^ heer, geba = mensch,

en snul at = schrijven , afbeelden, formeeren, doch ook: schrijver,

formeerder. Evenals in de andere talen van de Oostelijke afdeeling

van den Archipel, worden ook in het Alfoersch van Boeroe samen-

gestelde woorden gevormd door eenvoudige nevenstelling van twee

woorden , zoodanig dat het bepalende woord , dat in den genitief

staat, voorafgaat. In Opo-geba-snoelat is dus geba snoelat =t= formeerder

of maker der meuscheu, zoodat de geheele naam beteekent : de

heer menschenformeerder, menschenmaker, met andere woorden: de

heer schepper der menschen. Intusschen luidt de verklaring, die nu

van den naam Opo-geba-snoelat gegeven wordt, geheel anders. Het

heet namelijk , dat deze godheid de handelingen en gedragingen der

I
menschen opschrijft in een boek, om later de zielen der afgestor-

venen daarnaar te kunnen oordeeleu : de braven zullen een ongestoord

geluk genieten, de slechten integendeel in een vuurpoel voor hunne

daden worden gestraft. De naam Opo-geba-snoelat zou hiernaar

beteekenen : de heer der menschen die opschrijft. Ontegenzeggelijk

is deze verklaring niet oorspronkelijk , maar van lateren tijd ....

[Opo geba snoelat wordt ook Opo piragoet //onderhouder// genoemd.

Hij woont in de zevende sfeer van het luchtruim, vanwaar hij

alles gadeslaat tot in de 7^ sfeer van den afgrond (Hendriks, i. v,

opo geba snulat, p. 77).] Ten einde de menschen zijn wil te doen

kennen, heeft Opo geba snoelat in overoude tijden een gezant

naar de aarde gezonden, Nabiata geheeten, die van den berg

Tomahoe afgedaald , zich eeu geruimen tijd onder de menschen

heeft opgehouden en hun eene menigte voorschriften heeft gegeven
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in zake deu godsdienst zoowel als de maatschappij betreffende//

(Wilkeu 1 II, 82, 83).

Van deu pasgenoemdeu Nabiata deelt Prof. Wilken verder mede,

dat deze ontstaan moet zijn door Mohammedaanschen invloed, maar

het kan ook zijn, dat hier alleen de naam is overgenomen, en dat

deze is toegepast op een reeds bij de eilanders bestaanden halfgod.

Zoo kennen ook de Toradja's zulk een afgezant van de goden. Zij

noemen hem Lasaeo, hetgeen "de zou'/ beteekent (van eo = zon

met het lidwoord van het mannelijk geslacht la er voor). Deze

heeft den menschen tal van instellingen gegeven, voornamelijk

betrekking hebbende op den landbouw. Bij nagenoeg alle Indonesische

volken vindt men verhalen van personen, die uit den hemel neer-

dalen, gezonden door de goden om den menschen een of ander

te leeren. Bij de Boegineezen en Makassaren laat men in sommige

landschappen de opperhoofden van deze hemelingen afstammen.

Ook de eerste menschen dalen somtijds rechtstreeks uit den hemel

op aarde neer.

Uit eenige aanteekeningen , welke ons gewerden van een inlandschen

onderwijzer te Koepang, zien wij, dat de Timoreezen vier hoofdgoden

kennen : 1°. Oesnenog Apc'en , de god , die alles heeft gemaakt

;

2°. Oesnenog naek, //groote god" ; 3". Oesnenog Atoeta, //de gever"

;

4**. Oesnenog naek infenai, "de vrouw van den grooten god", d. i.

de aarde. Behalve de laatste zijn deze goden de afzonderlijk geper-

sonifieerde functies van een opperwezen. Aan den eerstgenoemde

worden bruine varkens, geiten, kippen en rijst geofferd; aan den

tweede zwarte, aan den derde bruine, maar van het vrouwelijk

geslacht, terwijl aan den geest van de aarde alles kan worden geofferd.

Hebben wij gezien, dat in het Oosten van den Archipel weinig

rechtstreeksch verband bestaat tusschen den Schepper en zijn schepsel

,

zoo wij meer naar het Westen gaan, dan vinden wij eeue hoogere

ontwikkeling in dit opzicht ; een zich afscheiden van den natuur-

godsdienst. Zeker ook door toedoen der priesters vinden wij bij de

Westelijke volken weinig meer een voortkomen van het menschenpaar

uit de natuur; maar vinden wij meer of minder duidelijke scheppings-

verhalen. Gaan wij eerst naar Celebes,

De oude Boegineezen hadden in hun heidentijd een God in den

hemel, Sa u gko eroe wira, en een God in de onderwereld, Goeroe ri

sëlë ng genaamd. Deze beiden waren broeders, de eerste was de

oudere broeder van den tweede. Eens riep Sangkoeroewira zijn broeder

van beneden tot zich, en nadat deze langs den regenboog naar den



468

hemel was geklommen, sprak Sangkoeroewira hem aldus aan : /'Wat

voor nut heeft het, wanneer wij goden (dewata) slechts hier zijn,

en wij hebbeu niemand, die tot ons roept (ons aanbidt). Laat ons

dus ieder een kind afstaan om te wonen in het midden tusschen

ons. Ik zal een zoon naar beneden laten zakken , laat gij een uwer

dochters naar boven gaan , en hunne nakomelingen zullen ons aan-

roepen//. Goeroe ri sëlëng vond deze afspraak goed, en ging naar

zijn rijk terug om er aan te voldoen. — Nu riep Sangkoeroewira,

die 15 kinderen had, zijn oudsten zoon Batara goeroe tot zich en

zeide : //Mijn kind, gij moet van ons weg'/. Batara goeroe begon

toen te weenen , maar zijn vader beloofde hem , dat hij weder zou

mogen keeren : //Gij zult geen dewata meer zijn als nu, maar

wanneer gij iets noodig mocht hebben , roep dan tot mij en tot

uw oom beneden//.

Batara goeroe werd nu gedood, en in een geleding bamboe

gestopt, terwijl zijn vader hem een kluitje aarde in de hand drukte.

Toen de bamboe tot in het midden was neergelaten, sprong hij open

en Batara goeroe kwam er levend uit als een mensch. Hij wierp de

aarde, die hij had meegenomen, naar alle windstreken en toen

ontstond het land en alles wat men er op vindt.

Batara goeroe verveelde zich en hij had ook niets te eten. Dus

riep hij zijnen vader aan , die nu 7 slaven naar beneden liet. Met

deze legde Batara goeroe een tuin aan , waarin hij knolgewassen

plantte. Na eenigen tijd begon het geweldig te donderen en te

bliksemen; in dit onweder maakte Sangkuruwira een huis voor

zijn zoon, en zond hem ook allerlei goederen.

Toen nu alles op de nieuwe aarde in gereedheid was gebracht,

dacht ook Goeroe ri Sëlëng aan zijne belofte, en liet eene zijner

dochters, Nj il itimo genaamd, naar de aarde opgaan. Dit geschiedde

op een soort van draagbaar, op welke zij met al hare maagden op

de zee bleef drijven. Toen werd aan Batara goeroe in den droom

gezegd: //Ga naar de zee; gij zelf moet gaan om wat u gezonden

wordt in ontvangst te nemen.'/ Batara goeroe ging en hij vond

Njilitimo drijvende; maar hoe meer hij haar naderde, hoe meer

zij terugweek. Eindelijk, nadat hij haar vele schoone dingen had

beloofd, wilde zij tot hem gaan, en nu huwden zij samen. De
slaven huwden met de medegebrachte dienstmaagden en door hen

werd het geheele land bevolkt.

Dit is in het kort het scheppingsverhaal, zooals wij het in

I/oeiooe opteekeuden , en zooals het niet alleen bij Loewoeërs

,
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maar ook bij alle Boegineezen leeft. Dit verhaal is vastgelegd in

het groote Boegineesche gedicht La Galigo. Wij hebben deze

legende eenigszins uitvoerig medegedeeld om te doen uitkomen

,

hoe het geloof der Oostelijke volken in de zon als schepper,

die alles op aarde doet groeien , die zijn zaad legt in de aarde

,

evenals een man dit doet in den schoot van de vrouw, die alles

met één zelfde zielestof bezielt, zoodat het geeu bezwaar heeft,

dat de mensch uit boom of plant te voorschijn komt, — dat

dit geloof zich bij de Westelijk wonende volken reeds krachtig

heeft ontwikkeld , dat de natuurkracht is weggevallen en van ziele-

stof geen sprake meer is. De zon is eeu god geworden, de aarde

evenzoo, en deze twee goden doen hun kinderen paren om raeuschen

voort te brengen , als een produkt gansch onderscheiden van de hen

omringende natuur. Wanneer wij beneden zullen spreken over den

//god-onderhouder// , zullen wij gelegenheid hebben te zien , hoe bij

sommige Westersche volken de herinnering aan de zon als godheid

nog is overgebleven.

De Toradjas van Midden-Celebes kennen ook twee opperwezens,

in den hemel en onder de aarde. De eerste heet Ilai, dat identisch

is met het Mal. Pol. laki met den aanwijzer i, dus //man//. De

godheid beneden heet Indara, identisch met het Mal. dara (in anak

dara), het Par. randaa enz. dus //maagd'/. Wij hebben hier alzoo

//vader zon// en //moeder aarde// ; maar voor de Toradja's zijn het

goden , die de menschen hebben geformeerd , niet naar de echt animis-

tische wijze, die specifiek geen onderscheid kent tusschen plant,

dier en mensch, maar op eene wijze, die moet uitdrukken, dat de

mensch eene afzonderlijke plaats in die natuur inneemt. Bij de

Bare'e-toradja's houwen deze goden een menschenpaar uit steen, en

wanneer Dai naar den hemel teruggaat om //eeuwigen adem// te

halen , worden die steenen menschen levend gemaakt door den wind,

en daardoor komt het, dat de mensch moet sterven. — Bij de

Berg-toradja's laat Ilai het eerste menschenpaar uit den hemel op

aarde neer. Ilai en Indara worden niet afzonderlijk vereerd. Hunne

namen komen alleen voor in de lijst van goden bij aanroepingen.

In de Minahassa zijn de voorstellingen omtrent Schepper en

schepping zeer verward. De goden heeten hier e m p u ng , een woord dat

oorspronkelijk //grootvader// heeft beteekend, maar dat langzamerhand

de beteekenis heeft gekregen van //heer//. In nagenoeg alle talen

vinden wij dit woord terug. In de Minahassa zelf staat naast dit

ëmpung het identische apo, //voorvader, grootvader.// In de
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Molukken hebbeu wij het aaugetrofFen iu Opo euOepoe, titels

voor goden. In het Parigisch is de vorm p u e , dat //grootvader//

beteekent, terwijl dit woord in denzelt'den vorm bij de Toradja's

//heer// beteekent (zie voor meer voorbeelden bij Wilken ' I, 155,

noot 2 , waaraan nog meer gegevens zouden zijn toe te voegen).

Een ander woord voor //goden// in de Minahassa is kasuruan,
dat //tot een geslacht behoorende// zou moeten beteekenen. — Uit

al die goden nu is moeielijk op te maken wie de Schepper is.

//Terwijl de goden allen namen hebben//, zegt de heer Graafland

,

//die nog in lateren tijd ook door menschen gedragen werden, is

er één naam, die eigenlijk geen naam is in de gewone beteekenis.

Dien éénen dan , die geen naam had , later ook door menschen gedragen,

noemden zij: Empoeng wailan waugko, d. i. grootmachtige

of hoogheerlijke God, En terwijl men dezen titel in het Noordelijk

gedeelte der Minahassa bezigde, sprak men in het Zuidelijk deel

van Si niëma in tana, d. i. //die de aarde gemaakt heeft// ' en

altijd in het enkelvoud, terwijl men van de overige goden altijd in

het meervoud sprak// (Graafland 2, 101).

Deze opmerking van den heer Graafland is zeer juist; oorspron-

kelijk had de natuurmensch geen naam voor den Schepper, zoodra

deze zich om zoo te zeggen van de zon had losgemaakt (men denke

aan de onnoozele namen van //man// en //maagd// bij de Toradja's

en aan de omschrijvingen, die bij vele volken van den Schepper

bestaan). Vandaar dan ook het verschijnsel, dat zoodra men in aan-

raking kwam met volken , wier godenleer meer ontwikkeld was

,

men aanstonds bereid was de bij hen bestaande godennamen ovej-

te nemen.

De meest voorkomende naam nu voor dezen //grootmachtigen

god// is Moentoeöentoe. Deze wordt echter ook opgegeven als een

kind van het eerste menschenpaar. Dr. Riedel zegt, dat er drie

goden van dezen naam bestaan , van wie een belast is met het

algemeen bestuur en de regeling der maatschappelijke belangen

(Riedel^, blz. 508, noot 1), Deze functie wordt veelal ook toe-

geschreven aan den Schepper.

Duidelijk is het verhaal der schepping, dat nog zeer dicht staat

bij de zuivere animistische opvatting: eene vrouw Loemimoeöet
ontstaat uit de aarde ; zij wordt bevrucht door den Westenwind

,

en baart een zoon Toar. Zij gaan dan beiden een verschillenden

^ De heer Schwarz geeft den titel op: si Apo nimema in tana.
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kant op ; wanneer zij elkaar weder ontmoeten , denken zij , dat zij

elkaar vreemd zijn en huwen met elkaar. Uit hen worden dan goden

en menschen geboren. Deze goden zullen dus wel vergode zielen

van voorouders zijn (N. P. Wilken -, 388—389 ; Graafland ' oude

editie, I, 100 e. v. , en Graafland-, 101 e. v.)

De bewoners van Siaoe gelooven aan één oppergod , d o e w a t a

of roewata, die de wereld heeft geschapen; hij doet geen kwaad,

en daarom wordt hij niet vereerd (Van Dinter, 379). Deze naam

doewata of roewata is ook overgenomen. Hij toch is eene ver-

bastering van het Sanskritsche dewata (soms rewata), een alge-

meene naam voor goden en geesten. Bij de Javanen vinden wij

dezen naam terug in dewata, djawata en djuwata. De Bajah

van de Westerafdeeling kennen het woord als djewata en dje-

bata, terwijl de Oio Ngadjoe in de Zuider- en Oosterafdeeling

het hebben samengetrokken tot djata. Straks zullen wij het bij de

Bataks aantreffen als debata of leibata. Verder geeft Prof.

Wilken nog op, dat de Bolaang Mongondooeërs een hoogsten geest

Ompoe doeata kennen van het boven reeds besproken ompu=^
grootvader, heer en d u a t a = devata. De Bantiks hebben vour

//engel// het woord mobuduata, waarin ditzelfde duata voor-

komt. Verder vestigt Prof. Wilken nog de aandacht op de Philip-

pijnen^ waar onder anderen bij de Bisaya^s divata ot davata

en bij de Manobo's d i n a t a voor zielen van de afgestorvenen ge-

bruikt wordt (Wilken ' II, 3 en 4).

De Galelareezen op Halmahera vertellen nog, dat de Opperheer

twee menschen maakte van aarde , en toen hij levensgeest ging

halen om de beide menschen levend te maken , kwam een booze

geest, die de beelden vernietigde. De Opperheer maakte daarop

twee honden van duivelsdrek , en stelde deze aan om op de beide

menscheubeelden te passen. Toen gelukte het hem hen levend te

maken.

Wenden we ons nu tot de Dajaks. Bij sommige stammen heet

de oppergod H a t a 1 1 a of M a h a t a 1 1 a, uit het Arabische Allah ta'ala.

Zoo lezen wij van de Oio Maanjan: //Sie kennen einen obersten

Gott , den sie Mahatalla nennen , der nach ihrer xlnsicht auch die

Welt gemacht hat und die Menschen leben und sterben lasst, doch

sie kümmern sich weiter nicht um ihm// (Sundermann ^, 470). Bij

de Oio Ngadjoe staat deze oppergod ook bekend onder den naam

van M aha t ara, zooals wij boven reeds gezien hebben eene samen-

trekking van Mahabatara, //hgogste heer//. Deze god woont in den
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hemel; eeu andere god is Djata (Sanskr. dewata) eu deze woout

onder de aarde. Deze twee hebbeu de aarde gemaakt , en hunne

kiudereu zijn met elkaar gehuwd. Toch is Mahatara ook de heer

vau Djata (Hardelaud ^ i. v. Mahatara, 322). Wij hebben hier dus

dezelfde voorstelling als wij bij de Boegiueezen hebbeu aaugetroffeu.

Tamei Tinggi (onze hooge vader) heet de god der Bahausm
Midden-Borneo , die met zijne gemalin Oeuiang Tenaugau de

wereld heeft geschapen eu over haar regeert. Beneden komeu wij op

hem terug.

Bij de Kajans aan de Mahakam-rivier vinden wij eeu scheppings-

verhaal , waarin goden wel ecu rol spelen , maar op nog animistische

wijze. Het is te teekeuend voor den gedachteugaug vau den Indo-

nesiër, dan dat wij het hier zouden mogen weglaten. Dr. Nieuwen-

huis vertelt dan : "Eens hielden twee oude lieden in den hemel

Apoe Lagan zich bezig met elkaar door middel van een koperen

tangetje, tsup, de oogharen uit te trekken. Zoowel de vrouw Boa

Languji als de man Dalè lili Langnji waren bij hun hoogen leeftijd

door dat werk zóó vermoeid , dat beiden in slaap vielen , met hèt

gevolg, dat hun het tangetje ontglipte eu op aarde neerviel. Het

lag daar op de naakte rots aan den oever vau de Mahakam-rivier,

toen er een dukuug of worm van groote afmeting uit het water

te voorschijn kwam, aan het vreemde voorwerp wat zoog en er zijn

behoefte^ bij deed. Dit zag een kujow of krab, die onder een steen

in de nabijheid zich had opgeschoten , eu toen de dukung weg-

ging , krabde deze met zijn pooten het vuilnis uit elkander, waardoor

de rots met aarde bedekt werd. In deze aarde schoot de tsup

wortel, zoodat, toen de zuster van Boa Langnji beneden kwam om

naar het tangetje te zoeken, zij reeds een boompje vond met een

paar koperen blaadjes. Snel groeide het boompje in de hoogte,

waarbij zich eene opening in den stam vormde , die opgemerkt werd

door een geest , Oewaug , uit den hemel , die den boom door deze

opening bevruchtte. Als gevolg hiervan ontwikkelden zich onderaan

twee spruiten, eeu mannelijke Amei Klowon eu een vrouwelijke

Inei Klion. Het waren meuschelijke wezens, maar zouder armen of

beeuen, want eeu der bewoners vau het land (?) waar het tangetje

gevallen was, had met zijn zwaard onder op den stam een bloed-

zuiger doodgemaakt, welke hij vau ziJTi been gestreken had. Daarbij

verwondde hij den boom , met het ongelukkig gevolg , dat de eerst

ontstane meuschelijke wezens op bedoelde wijze verminkt werden.

Zij waren evenwel nog in staat tot sexueele gemeenschap en zoo



473

gaf Inei Kliou het aauziju aau drie kiudereu'/ euz. (Nieuwenhuis ^

n, 233). Een eenigszins gewijzigd verhaal deelt Dr. Nieuwenhuis

in zijn werk '/Quer durch Borneo'/ (I, 129—132) mede. Wat in

dit verhaal opvalt is, dat de zwaardgreep van een maunelijken geest

zich paart met de weefspoel van een vrouwelijken geest, uit welke

paring een monster zonder armen en beenen ontstaat; uit dit mon-

ster ontstaan dan de menschen.

Trekken uit dit verhaal en ook uit de mjthe der Boegiueezen

vinden wij terug in het Scheppingsverhaal der Toha-bataks. Daar

is het Si Boroe Deak Paroedj ar, dochter van den Oppersten god

Ompoe Toehan Moela djadi, de heer van het begin (van het

worden) der schepping. Zij laat haar weefspoel naar beneden vallen,

maar houdt den draad vast ; langs dien draad gaat zij naar beneden

en komt op de tusschenwereld , een groote zee. Door de hulp van

een zwaluw krijgt zij wat aarde van haar vader , maar de naga
(zeeslang) bederft haar werk tot 7 maal. Dan laat haar vader de zee

uitdrogen; zij vindt de naga en bindt haar vast. Nu gelukt haar

werk. Zij maakt de aarde, en een jonkman uit den hemel komt bij

haar wonen, en van hen beiden stammen de menschen af (Warneck ^,

123. Verg. ook Pleyte S 52—55).

Deze Ompoe Toehan moela djadi wordt elders ook Hasi-hasi

genoemd (Burton, 288). Men weet weinig van hem; men vreest

hem niet, omdat hij zich na zijne schepping heeft teruggetrokken i,

en zijn werk gesteld heeft in handen van drie andere goden , op

wie wij beneden terugkomen. Men prijst den Schepper als degeen

,

die het oor van den mensch geboord heeft, het oog geopend en

de vingers gescheiden (Schreiber).

Op Nias heet de Schepper Lowalangi, maar hij zelf is eveneens

geworden uit den knop van een boom. A'olgens het verhaal zou

uit den nevel zekere Sihai zijn voortgekomen, die uit zijn adem

den wind heeft geschapen. Deze wind werd de oorsprong van

Toeha-Aloloa-nangi. Toen deze god gestorven was , ontsproot uit zijn

hart een Tora'a-boom. Aan den top vertoonden zich drie knoppen

tegelijkertijd ; de uit den eersten knop voortkomende vrucht werd

de oorsprong van Lowalangi, die uit den anderen van L a t o e r e

,

die uit den derden van Na daoj a en xifocha. In het midden van den

boom ontstonden nog drie knoppen, waaruit wederom drie goden

ontstonden. Eindelijk kreeg ook de boom geheel onderaan twee

1 Toch schijnt zijn gunst bij verschillende gelegenheden te worden af-

gesmeekt (Van der Tuuk i. v. hasi).
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vruchten , waaruit de geest Barasi Loeloeö op bevel van Lowalangi

een man en een vrouw vormde. Deze gestalten werden opgevuld

met een portie wind , toen leefden zij , • en werden de stamouders

van het menschelijk geslacht (Chatelin , 110,111). ^ Wij komen

beneden nog op den god Lowalangi terug.

Ten slotte moeten wij nog vermelden de Orang Lom van Bangka,

wier Schepper een soort van reus is, Ake Antak geheeten. Bergen,

steenen , boomen heeft hij gemaakt , en de menschen stammen van

hem zelf af (T. Bat. Gen. 11 , 391).

3. De onderhouder der schepping.

Nu wij de voorstellingen van verschillende volkeu iu Indonesië

hebben nagegaan , zien wij duidelijk de ontwikkeling van de natuur-

aanbidding bij de Oostelijk wonende volken overgaan tot mythen

bij de Westelijk woneudeu. Maar het zijn meer dan mythen. De

Schepper, hetzij hij nog als "heer zon// of als Batara Goeroe wordt

gedacht, is een god geworden, die hoe gering soms ook nog, invloed

blijft oefenen op zijne schepping. Trouwens zulks ligt in den aard

der zaak. De zon, die ongetwijfeld oorspronkelijk als de Bevruchter,

de Schepper is beschouwd , schept nog steeds door, en de landbouweude

Indonesiërs weten maar al te goed , hoeveel er van de zou afhangt

voor het gelukken van hun plantsel. En dan : dag aan dag trekt

de zou over de aarde heen en dringt met haar licht door tot alle

hoeken en gaten ; de zon ziet en weet alles. Zoo men zich haar zelf

niet meer als god voorstelt, is zij toch het oog van de godheid,

zooals dit uitkomtin de benamingen mata hari (Mal.), mata ndeme
(Bare'e) enz. Soms is de zon de dienaar geworden van den Schepper,

zooals wij straks zullen zien. En wanneer nu de Schepper alles ziet,

is het slechts een kleine schrede verder tot het geloof, dat hij straft,

wat hem mishaagt. Yooral bloedschande, het zich afgeven met diereu,

leugen en diefstal , worden beschouwd als zonden , die door de

goden gestraft worden. Zielen van afgestorvenen toch , als zijnde

oorspronkelijk menschen , kunnen niet alles weten. Ook wanneer

men alle middelen te vergeefs heeft beproefd, of wanneer men eenig

ongeluk vreest, terwijl men zich niet van eene bepaalde zonde

^ Volgens een ander verhaal ontstond uit den duisteren nevel de eerste

mensch. Toeha nihai of Toeha nihaihai nangi= „de door den wind gedragen

voorvader" ; uit diens adem ontstond de Toeha nilolo of aloloa nangi =^ „de

uit den wind afgetrokkene" (Lett II, 18).
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bewust is, roept meu den Schepper aan. Maar wij moeten hier nog

eens herhalen, wat wij boven in de inleiding zeiden : het geloof aan

dien Schepper is zoo weinig samengeweven met het leven van den

Indonesiër, dat hij bij vragen om hulp alleen in laatste instantie

zich tot dien Schepper wendt. Vandaar het verschijnsel, dat hij

weinig vereerd wordt.

De Schepper blijft dus het oog houden op zijne schepping. Soms

zijn Onderhouder en Schepper één persoon, en dan wordt hij

vereerd. Bij sommige volkeu echter treedt de Schepper op den

achtergrond en geeft zijn werk over aan een of meer andere goden.

//Het volk heeft al spoedig behoefte gevoeld aan belichaming vau

het abstracte//, zegt de heer Graaflaud van de Minahassers, //en daarin

ligt de verklaring van het geloof aan een veelgodendom, omdat

men toen ook door vergelijking met menschelijke toestanden, daarbij

verdeeling van den arbeid en het gezag in toepassing bracht"

(Graaflaud ^, 101). Waar de Schepper zijn macht aan anderen heeft

overgedragen, raakt hij zelf vergeten, en op zijn hoogst bewaart

men zijn naam in herinnering. Vereeren doet men hem echter niet,

daarentegen wel (zij het ook in mindere mate dan de zielen van

afgestorvenen) de goden, die naar de voorstelling min of meer invloed

hebben op het geschapene en die daarom worden gevreesd.

Zooals te verwachten was bij de nog weinig ontwikkelde voorstelling

van een Opperwezen bij de bewoners van de Molukken, is bij hen

Schepper en Onderhouder in één persoon vereenigd in den Oepoe lero,

//heer zou//. Van alle Molukken-eilanden wordt uitdrukkelijk gezegd, dat

Oepoe lero vereerd wordt. Meestal geschiedt dit onder het symbool van

een lamp (palita) vau kokosbladeren vervaardigd , die allerwege aan de

huizen en aan den heiligen ficusboom worden opgehangen. Eens in

het jaar daalt Oepoe lero dan in den ficusboom af en komt de aarde

bevruchten. Groote feesten hebbeu hierbij plaats, waarbij coitus in

het openbaar zou worden uitgeoefend. Elders is dit alleen nog in

het rotantrekken overgebleven (Van Höevell •', 205, 207). Van de

bewoners van Watoebela wordt nog vermeld , dat zij //heer zon//

aanroepen bij ziekte, reizen, moeielijke verlossing, oorlogen(Riedeli, 19 5).

Voor het overige treedt Oepoe lero nooit actief op om wijziging te

brengen in de voornemens aï daden der booze geesten (Eiedel ^, 314).

Met andere woorden : hij regeert niet , en dit is ook zeer natuurlijk

,

daar de familiehoofden oorspronkelijk ook niet geregeerd hebben.

De ontwikkeling van het regeeringssysteem bij de Indonesiërs, het

leeren kennen van machtige hoofden heeft natuurlijk ook wijziging
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gebracht in de voorstellingen , welke meu zich maakte van de macht

of de hoedanigheden van den Oppergod. ^

Bij de Papoea s heeft men waarschijnlijk ook eeu zonnedienst,

maar wij bezitten hieromtrent slechts een enkel bericht. Zekere Jacob

Weyland, die in 1705 Nieuw-Guinea bezocht, verklaart van de

Papoea's '/schijnende beset te wesen met een soort van veneratie

voor de zon volgens aanteekening van den SS®'^ April// (Haga, 254).

De Oppergod en Schepper bij een groot deel van de Polynesiërs is

Tangaroa. //He holds the net, with which he catches the spirits of

men as they fly from their bodies and a spear, with which he

kills them// (J. Willians, 29).

Van den boven besproken Opo-geba-snoelat of //menschenformeer-

der// op Boeroe vernemen wij nog, dat hij op de volgende wijze wordt

aangeroepen : Een boom wordt van alles beroofd, behalve van zijn

kruin. Een witte vlag van 2 vadem lengte wordt aan den boom

vastgebonden. Op een stellage plaatst men een witte kip ; die kip

wordt omhoog geworpen , terwijl iemand , den opgerichten boom

vasthoudende, het gebed uitspreekt. Eicht de kip bij het opwerpen

den kop naar het Oosten, dan beteekent dit de verhooring van het

gebed. Daarna laat men den boom hellen , en allen raken de witte

vlag aan. De kip wordt verzorgd tot zij sterft (Hendriks i. v.

f ar man e, 45). Dat de kip den kop naar het Oosten, d.i. naar de

verblijfplaats van de zon moet wenden , wijst er op dat Opo-geba-

snoelat , oorspronkelijk de zon is geweest. Overigens wordt ook hij

weinig vereerd, omdat hij geen kwaad doet. Bij het afleggen van

den eed , bij onderzoek naar iemands dood , bij kwelling door booze

geesten of bij volksrampen wordt hij aangeroepen (Hendriks i. v.

Opo-geba-snulat , 77).

Van Maugarai op Flores vinden wij nog opgeteekend, dat het

Opperwezen Moeri Krain ofMoeri djaoe heet. Dit wezen ziet in

het verborgen en straft het kwaad (Tijd. Bat. Gen. dl. 9, p. 509).

De Timorees van Beloe gelooft in Nai Meromak, '/heer God//

,

die het heelal geschapen heeft. Hij staat echter te ver boven de

menschen , dan dat hij zich veel met hen zou bemoeien , en

omgekeerd vereeren de menschen hem weinig. Dat hij toch met

zijne schepping in contact blijft, blijkt hieruit, dat men hem als

getuige aanroept om de waarheid van de eene of andere bewering

te doen uitkomen ; zoo zegt men van iemand , die gestorven is

,

^ Wie dit onderwerp in meer bijzonderheden wenscht na te gaan, verwijzen

wij naar hetgeen Prof. Wilken daarvan zegt in zijn Animisme I,blz. 146—159.
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dat de Nai Mëromak hem tot zich heeft getrokken , en komt de

aanroeping vau zijn naam bij het doen van plechtige beloften

veelvuldig voor (Grijzen, 74).

Steken wij nu weer over naar Celebes , dan vinden wij bij de

ToradjcCs een kriug van goden en godinnen, die weinig te maken

hebben met 'smenschen lot. Na Ilai en Indara, de Scheppers die

zich hebben teruggetrokken ,is Poeë di Songi de voornaamste. Tot

dezen stijgt de zielestof van de priesteres op (zie het eerste deel)

om hulp te vragen , ten einde de verloren zielestof van een zieke

terug te erlangen. Poeë di songi spreekt over het geval met

zijne medegoden, en dan wordt aan de priesteres medegedeeld

,

welke geest de zielestof van den overledene heeft gepakt, zoodat

zij weet, wat zij heeft te doen. Verder gaat die hulp niet. Een

andere god heeft een huis van louter menschenbeenderen. En zoo

heeft men meer figuren in het Toradjasche pantheon , wier namen

alleen in eene aanroeping worden opgesomd (een moet op één dag

de aarde zevenmaal overtrekken, aan een ander is opgedragen om
de handen der menschen in te snijden opdat zij vingers hebben

,

enz.). Het volk kent meestal de namen der goden niet, behalve

van één, van Poeë mpa laboeroe. Van dezen god maakt men zich

geene bepaalde voorstelling, maar hij wordt bij gelegenheden ver-

eerd. Wanneer men hem aanroept, zegt men steeds: //o Poeë

mpalaboeroe, die aan den opgang en aan den ondergang der zon

zijt// , waardoor het vermoeden gewettigd is, dat hij eenmaal de

zon was. Hij is het, die de wereld onderhoudt, die alles weet en

ziet, die bloedschande en meineed straft, die leugen en diefstal

vergeldt. De zielen der voorouders straffen hunne nakomelingen door

de zielestof weg te nemen , zoowel van den mensch als van de rijst,

maar Poeë mpalaboeroe straft met plotselinge ongelukkeu : hij zendt

een krokodil af op den leugenaar, een boom verplettert den dief,

gepleegde bloedschande straft hij met lange droogte of hevige

orkanen en zijn toorn over andere overtredingen maakt hij kenbaar

door aardstortingen en aardschuivingen, waardoor soms uitgestrekte

rijstaanplantingen op de bergen worden verwoest. Dan offert men

aan hem een buffel, een bruin varken (de Toradja zegt: ter

herinnering aan den tijd , toen men nog geene huisvarkens had

,

en men boschvarkens — die bruin zijn — tot offers gebruikte)
,

eene geit en eene witte kip. Wanneer de Toradja nu een gezegde

te niet wil doen, of eenige begane zonde van zich wil afdoen

,

maakt hij eene betelpruim gereed en deelt deze in tweeën : de eene
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helft legt hij op eeu zolderbalk van het huis, of (buiteu zijnde)

op een boomtak; de andere helft legt hij onder den vloer van

het huis of op den grond. Vooraf neemt hij een gevorkten gras-

stengel in de hand en roept : fo Poeë mpalaboeroe , die aan den

opgang en aan den ondergang van de zon zijt, misschien heeft

onze mond gezondigd, of onze hand; maar hier is eene betelpruim.//

Tegelijk met de betelpruim scheurt hij den grasstengel van een

,

en deponeert beide helften op pasgenoemde plaatsen. De gedachte

hierbij is : zoo min de beide helften van den grasstengel bij elkander

kunnen komen, zoo min kan ook mijne overtreding, die ik van

mij heb afgedaan, mij weer worden toegerekend. Al is hij zich

niet van eene bepaalde overtreding bewust, dan zal de Toradja

toch op bovengenoemde wijze Poeë mpalaboeroe aanroepen , wanneer

hij een zwaar bosch door moet, opdat een boom hem niet verplettere

voor eenige onbewuste zonde, of wanneer hij eene wrakke brug

over moet gaan. En moet de Toradja onder een omgevallen boom

doorkruipen , dan zal hij niet nalaten een blad van eeu naast-

bijstaanden boom te plukken en dit op den stam te leggen, een

surrogaat voor dezelfde aanroeping.

Op zeer leerrijke wijze zien wij de verschillende functies van de

zon aan onderscheidene personen opgedragen iu de Minahassa.

Moe u toe-oen toe is de zon, de wetgever. Hij woont ineen huis,

waar verschillende verblijven zijn , voor rechtvaardigen en onrecht-

vaardigen; hij is dus de rechter. Op het erf van zijn huis groeit

niets (hiermede wordt de herael aangeduid) en op dat erf zit hij te

magirot, dit is: met eene lange staaf trekt hij lijnen in den grond

om aan zijne rede meer kracht bij te zetten , zooals de Minahassische

hoofden gewend waren te doen in den ouden tijd. Koemokomba,
zijn zoon, moet dit werk ook leeren, Koemokombo beteekent "de

toekomst voorspellen,'/ dus het lijnen trekken naar den anderen kant.

Moentoe-oentoe is dus de rijzende, Koemokomba de dalende zou.

—

Eene andere figuur voor de zon is To'ar. To'ar is de zoon en tevens

de echtgenoot van Loemimoeöet, de aarde. Op deze gedachte is

men gekomen , omdat naar de voorstelling der menschen de zon 's morgens

uit de aarde voortkomt (de zon als zoon), en 's avonds keert de zon weer

tot de aarde in (de zon als echtgenoot van de aarde). Eene dochter nu van

To'ar en Loeinimoeöet is Li n t j ambene'; zij is gehuwd met Moentoe-

oentoe, de zou. Zij raadt nu haren zoon, den bovengenoemden

Koemokomba , aan met list deelgenoot van zijn vader te worden in

het werk van rechtspreken. Koemokomba klimt daarom op den rug
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van zijn vader, en als deze weer eeue lijn schrapt in den grond

met zijne staaf, steekt hij met het boveneinde er van in het oog

zijns zoons. Deze begint nu onbedaarlijk te huilen, en hij laat zich

niet troosten, dan nadat zijn vader hem beloofd heeft voortaan het

werk der rechtspraak met hem te zullen deelen. — Een andere god,

die mede een rol speelt in de godenleer der Miuahassers is Si

Marend or, die half mensch, half god is. De menschelijke helft was

gewoon tot ze zacht werd , en deze helft werd eerst gezond , wanneer

de andere helft helder werd. Uit de verhalen, welke over dezen god

bestaan , zou men mogen opmaken , dat Si Marëndor de zou is op

het puut, wanneer zij halverwege boven de kim is gekomen. —
Verder is K e rit o de phase van de zon als vuurgod; hij is half

van steen en half van vleesch. De mensch mag niet naar hem op-

kijken in zijn huis (omdat de zon de oogen verblindt).

Van de Oio Ngadjoe op Borneo hebben wij boven reeds vernomen,

dat men van den Schepper M ah at ara niet veel weet te verhalen.

Toch blijft hij zijne schepping gadeslaan. Met kleine dingen bemoeit

hij zich niet. Men wendt zich dan ook tot hem alleen in de uiterste

gevallen van nood, bijv. wanneer men voor een zieke reeds vele

offers aan alle andere goden en geesten te vergeefs heeft gebracht.

Aan Mahatara mag men slechts buffels offeren, hetgeen ook over-

eenkomstig de hooge positie van dezen god is ; het huis , waar dit

offer wordt gebracht , wordt opgeknapt en versierd , en 7 balians

(priesteressen) doen bij de plechtigheid dienst. Voorts wordt ons nog

medegedeeld, dat Mahatara 7 dochters heeft , de Poetir santang:

deze roept men aan, wanneer men door het lot iets van de goden

wil vragen. Haar broeder, Oemban, laat de Poetir Santang aan een

gouden koord naar beneden, wanneer men hen op aarde om hunne hulp

bij het werpen van het lot aanroept (Hardeland ', i. v. Mahatara, 322).

Voor de ontwikkelde Bahaus in Midden-Borneo is Tamei Tinggei

//derj enige Gott, welcher das Lebenslos der Menschen beherrscht,

der bereits hier auf Erden denj enigen straft, der sich Uebertretungeu

der Adat und andere Uebelthaten zu Schulden kommen lasst, und

denj enigen belohnt, der sich durch gute Werke auszeichnet. Er ist

allwisseud und hat zur Vollstreckung seines Willens eine Schar böser,

die Erde bewohnender Geister zur Verfügung. Man sollte vom

Allvater, der nicht uur straft, sondern auch belohnt, erwarten, dass

ihm ausser den bösen Geistern auch gute direkt zu Diensten stehen . .

.

AmeiAwi und Buring Une beherrschen die Erde und den Ackerbau.

Da das Gelingen der Ernte von ihnen abhangt, wird ihnen besonders
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bei den Saatfesten uud beim Beginn der Erntefeste geopfert. Sie

leben iu aller Herrlichkeit auf einer Erde, die luiter derj enigen

der Menschen liegt uud so fruchtbar ist, dass sie uahrhaften Reis

und Erüchte aller Art in Hülle und Eülle hervorbringt// (Nieuwen-

huis •'' I, 98, 99).

Ompoe moela djadi, de Schepper der Bataks heeft, zooals wij

gezien hebben, zijne macht overgedragen aan drie goden, de debata

na tol u '/de drie goden.// Deze zijn Ba ta ra-goeroe, Soripa da en

Mangalaboelan. Dit drietal is waarschijnlijk eene nabootsing van de

Hindoesche drieëenheid. Batara goeroe is Civa , zooals wij boven reeds

hebben gezien. In Soripada heeft Dr. van der Tuuk het Sanskritsche

Qrïpada, heer of gemaal van Qri, dat is Vishnoe gezien. Prof.

Wilken heeft er echter op gewezen , dat in het Sanskrit Vishnoe

wel voorkomt onder den titel van Qri pati, heer, gemaal van Qri,

maar dat Qripada als zoodanig daar onbekend is. En zelf gemaakt

kan de Batak deze samenstelling niet hebben, want dan zou hij

naar zijn taaieigen hebben moeten zeggen : pada sori. Prof. Wilken

acht het waarschijnlijker, dat dit Sori pada ontstaan is uit sëri-pada,

sëri (Sanskrit ^ri) //luisterrijk,// en pada (Sanskrit) //voet//, overdrach-

telijk //heer// ; dus : //geëerde heer// , een titel voor vorsten
,

gelijk-

staande met het veel in den Archipel voorkomende sëri paduka,

eveneens beteekenende //geëerde heer// (Wilken ' II, 59, 60).

//Wat Mangalaboelan betreft (Hagen schrijft Balabulan) , de derde

van de debata na tolu, deze wordt geschetst als eene wufte

,

onstandvastige en wispelturige godheid. Hij zou het voornaamste

aandeel hebben in de leiding van de menschelijke zaken en steeds

in staat zijn , de goede bedoelingen van de beide andere goden te

dwarsboomen. Daarom maken de Bataks er vooral hun werk van

om zich van zijne gunst te verzekeren// (Wilken * II, 61).

Wat wij ook van dit drietal hebben te denken, zeker is, dat

Batara goeroe de voornaamste van allen is , ook van de debata

ditoru of de goden van de onderwereld, waarvan wij verder niets

te hooren krijgen. Batara goeroe is het, die de voornaamste rol

speelt in de verhalen en legenden. Ook bij de Karo-hataks, die

eveneens de bovenbesproken drie goden hebben , is Batara goeroe de

voornaamste. Hij zou de god zijn van de zielen der voorouders.

Hij mag varkensvleesch eten, terwijl zijne medegoden dit niet

mogen , en zoo besluit Dr. Hagen dan , dat Batara goeroe een echte

Batakgod is, terwijl de andere goden later aan hem zijn toegevoegd

(Hagen ', 508— 509). Waarschijnlijk hebben wij in Batara goeroe een
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dergelijke godeufiguur als Poeë mpalaboeroe bij de Toradja's en

Lowalangi bij de Niassers.

Deze Lowalangi namelijk, met wieu wij boven reeds hebbeu kennis

gemaakt, bemoeit zich met het doen en laten der menschen. Wij

moeten echter eerst de aaudacht vestigen op den zonnegod, dien de

Niassers kennen. "In der Sonne soll namlich der Besitzer der

Menschen auf Erde, Lat ure, wohneu. Wie die Niasser über ihre

Schweine, so verfügt Lature in der Souue über die Menschen und

sie nennen sich daher auch dessen Schweine. Wie die Schweine das

Eigenthum der Menschen sind und von diesen aufgegessen werden,

so stehen in gleicher Beziehung die Menschen als Schweine zu

ihren Besitzer auf der Sonne. Dem Sonnengott mussen Opfer gebracht

werden, darait er seine Schweine, die Menschen, noch leben lasst.

—

Des Nachts fangt der Priester an zu trommeln und zu bitten,

welches bis gegen 9 Uhr des Morgens dauert, danu stellt er sich

mit einen ausgebreiteten Tuche in die Dachöffnung wodurch er die

Sonne sehen kann. Hier empfangt der Priester den Schatten des

Menschen , den der Sonnengott schon zu sich gezogen hatte, zurück.

Sind die Sonnenstrahle gut in das Tuch gefallen , dan sagt er der

Schatten sei zurückgekommen , wickelt das Tuch fest zusammen und

verlasst die Dachöffnung. Dann holt der Priester mit den Fingern

den Schatten aus dem Tuche und berührt die Köpfe der Hausbe-

wohner, damit sie so deuselben wieder empfangen.— Als Opfer wird

ein Schwein und ein Huhn geschlachtet und ausserdem noch ein

kleines Schwein den Götzen geweiht" (Kramer ', 478, 490—491;

verg. ook Pehr, 51).

Wij hebben deze mededeeling in haar geheel overgenomen, omdat

hier duidelijk staat uitgedrukt, dat de zon, of de verpersoonlijking

er van, niet alleen een scheppende macht is, maar ook invloed

oefent op het leven der menschen. Boven hebben wij reeds kleine

trekken van dit geloof ontmoet , zooals in Polynesië , waar de zon-

negod de zielen der menschen spietst. Verder herinneren wij aan het

vroeger besprokene aangaande den invloed van de zon op de voor-

stellingen van het hiernamaals. Onder alle volken in Indonesië vinden

wij nog kleine trekken , welke er op wijzen , hoe men zich vroeger

een bepaalden zonnegod bewust moet zijn geweest. Wij noemen hier

slechts één kleinen trek van de Toradjas : Niezen is voor hen een

bewijs, dat de zielestof van den mensch het lichaam verlaat of

daarin terugkeert. Wanneer nu een kind niest bij dalende zon, dan

roept een oudere: //snijdt haar (de zielestof) den pas af//, met welken

31
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uitroep raeu wil voorkomen , dat de zielestof door de neerdalende

zon wordt meegevoerd.

lu welke verhouding nu de god Lowalaugi tot den zonnegod

Latoere staat, zullen de iV"2a,?.yg7',y zelf niet weten. Chatelin zegt alleen

dat Latoere Lowalangi zeer nabij komt (Chatelin, 124). Zooveel is zeker,

dat Lowalangi het geschapene bestuurt. //Hij heeft de macht over

leven en dood , zegen en vloek , rijkdom en armoede ; hij stelt koningen

aan en zet ze af, hij is almachtig, alwetend, alomtegenwoordig , en

een straffer van het kwaad.// Hoe het volk over dezen Lowalangi

denkt, blijkt uit tal van gezegden: //Het hangt van Lowalangi af,

of iemand gezond wordt of niet//; //Lowalangi doodt, Lowalangi

maakt levend// (dit gezegde doet aan den zonnegod denken) ; //Lowa-

langi wreekt u op hem; wreek gij u niet//; //slechts een handbreedte

boven ons is Lowalangi; hij ziet het, als wij bedrogen worden'/;

//mijn Lowalangi hoort mijn woorden, of ik lieg wat ik spreek//;

//Lowalangi maakt alles; gij zult uw naaste niet verlegen maken,

als zijn lichaamsbouw niet schoon is// enz. (Chatelin, 121— 123).

Zien wij ten laatste om naar de bewoners van het Maleische schier-

eiland. Deze hebbeu tal van goden , aan wier vreemden oorsprong

niet te twijfelen valt. Maar onder de hoogste godheden , die den titel

hebben van mam bang, vinden wij ook de //witte godheid//, die in

de zon, de //zwarte godheid//, die in de maan , en de //gele godheid//,

die in den gelen gloed van den zonneondergang woont. Deze laatste

godheid wordt gevaarlijk gerekend voor kinderen; ongetwijfeld omdat

men bang is , dat de ondergaande zon de zielestof van de kinderen

zal meenemen.

4. Dieren als afgezanten van goden, en godsoordeelen.

De Indonesiër gelooft dus, dat de Onderhouder der schepping,

hetzij hij zich dien in een of in meer goden voorstelt, alles weet en

ziet , wat zijne verklaring vindt in het feit , dat het zonnelicht nagenoeg

tot alle plaatsen doordringt. Zijne bemoeienis met de menschen geschiedt'

meermalen door afgezanten , welke dan veelal dieren zijn , hetzij om
de menschen te waarschuwen of van iets kennis te geven , hetzij

om hen door dien afgezant te straffen voor eenig bedreven kwaad.

Het is een diep ingeworteld denkbeeld bij de Indonesiërs, dat geen

ongeluk den mensch treft, dan als vergelding voor eenig kwaad , dat

hij heeft bedreven.

Toen wij over de zielsverhuizing hebben gesproken , hebben wij
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gezien , hoe de uatuurmenscli aauvaukelijk moet hebbeu geloofd

,

dat sommige dieren de belichaming moeten zijn geweest van zielen

van menschen; hoe die dieren, of liever dus die voorouders, hunne

nakomelingen kwamen waarschuwen. Toen men langzamerhand alleen

dit geloof nog kende , maar den grond er van vergeten was

,

kwam men, eeue oplossing zoekende, tot de onderstelling, dat de

omineuze dieren afgezanten waren van de goden, die langzamerhand

een ruimer plaats hadden veroverd in de gedachtenwereld der

Indonesiërs.

Dit geloof in het gezantschap van dieren is een rijk onderwerp

geweest voor verhalen, die bij alle volken van den Archipel voort-

leven. Evenals bij voorkeur vogels de belichaming waren van de

zielen van afgestorvenen , werden vogels ook bij voorkeur de afge-

zanten der goden. Het is een gansch onbegonnen werk en ook on-

noodig hiervan voorbeelden aan te halen. Wij wenschen alleen op

den gang der ontwikkeling van denkbeelden te wijzen.

Eene uitbreiding van dit dierengeloof is, waar beesten optreden

als wrekers, door de godheid gezonden. De Toradja bijvoorbeeld

spreekt den krokodil aan met //grootvader//. Hij beweert, dat de

krokodillen op zichzelven goede dieren zijn , dat zij de menschen

met rust laten. Alleen , wanneer een weerwolf zich in zulk een dier

heeft geïncarneerd , maar veel meer nog , wanneer Poeë mpala-
boeroe, de Onderhouder der Schepping, een krokodil den last heeft

gegeven eeuig persoon te dooden , valt hij op den aangewezene aan.

Zoo ook gelooven de Oio Ngadjoe op Borneo, dat de krokodillen

de knechten zijn der Djata, de goden der onderwereld ; deze dieren

zouden eigenlijk de gestalte van een raensch hebben ; zij nemen

alleen hun krokodillenkleed aan, als ze naar de aarde komen (Har-

deland ', i. v. djata, 103).

De mensch heeft ook gezocht naar een middel om de uitspraak

te leeren kennen van de goden , die alles weten , en zij hebben dit

middel gevonden in het godsoordeel. De meest algemeen voorkomende,

en waarschijnlijk ook de oudste wijzen van inroepen van de uitspraak

der goden in Indonesië zijn zeker wel het duiken en het speerwerpen.

Wat het duiken aangaat, wijzen de goden dengene als den recht-

hebbende aan, die het langst onder water blijft. Voor het speer-

werpen geldt de regel, dat hij, wiens speer het diepst in de aarde

doordringt, het recht aan zijne zijde heeft.

Het is ons doel niet hier verder op de godsoordeelen in te gaan

,

hunne verspreiding te onderzoeken, en andere, waarschijnlijk later
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ontstaue vormen vau dit orakel op te sporen. lu verbaud met ons

onderwerp willen wij er alleen op wijzen, dat het doordringen van

de speren in de aarde, en het doordringen van den mensch in de

aarde (door het water : rivieren en zeeën zijn dikwijls toegangen tot

de goden onder de aarde) met opzet moeten zijn gekozen in verband

met een vroeger bestaand hebbend , en later verflauwd geloof aan

de //moeder aarde// als godheid, zooals dit nog min of meer bewust

bestaat bij de bewoners van de Molukken. Ook hierin dunkt ons

hebben wij eene aanwijzing te zien van eene vereering van de aarde,

die door het zich ontwikkelende srodendom is verloren sresaan.ö^ö"

5. Voorbeschikking.

Is het denkbeeld, dat geen ongelijk den mensch overkomt, dan

als vergelding voor eenig kwaad door hem bedreven , niet minder

sterk is de gedachte bij den Indonesiër, dat men aan zijn eigen

lot niets kan veranderen , dat dit van tevoren is bepaald. De

prediking van het Noodlot door het Mohammedanisme in den

Archipel heeft dit denkbeeld niet ingevoerd, maar het bestond er reeds.

De Indonesiër heeft natuurlijk ook het aan alle menschen ingeschapen

gevoel van zelfbehoud, maar hij mist totaal de kracht om zich

tegen iets te verzetten, wanneer hij het denkbeeld heeft opgevat,

dat het zijn noodlot is. Om een of ander zwaar verlies kan hij

in hevige mate bedroefd zijn , maar spoedig troost hij zich met de

gedachte: het is nu eenmaal zoo, het heeft zoo moeten zijn. Het

is merkwaardig zoo gelaten de Indonesiër wordt , en zoo kalm als

hij den dood te gemoet gaat, wanneer hij begrijpt, dat er toch

niets meer aan te doen is. Van een heftig in opstand komen tegen

zijn lot merkt men weinig, en komt hij er al eens toe, dan is

het niet meer dan eene voorbijgaande opwelling. Zoolang hij echter

nog gelooft, dat verandering mogelijk is, denkt hij niet aan voor-

beschikking en noodlot, maar streeft met alle kracht naar die

verandering.

Pasgenoemde algemeene karaktertrek van den Indonesiër heeft

hem gevoerd tot een soort van leer over de voorbeschikking, en

deze voorbeschikking heeft hij overgebracht op zijnen god, meestal

uit den aard der zaak op den Schepper. Merkwaardig nu is, dat dit

geloof zich bij verschillende volken van Indonesië op zoo gelijke

wijze en met onderling overeenkomende verhalen uit. Gaan wij

dit eens na.
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De Toha-hataks vertelleu het volgende: Vroeger was er eeu vorst

,

die geen kindereu had. Hij verlangde sterk naar nakomelingschap,

en hij vroeg daarom aan Grootvader Schepper om een zoon, al

ware het slechts een halve. Zijn gebed werd verhoord : hij kreeg

een half kind. Het kind groeide op en voelde zich zeer ongelukkig,

omdat het maar half was. Het ging naar den Schepper en vroeg

om eene andere gestalte. De Schepper vertelt hem nu , dat ieder

zijn eigen lot kiest, maar hij is den ongelukkige ter wille, en laat

den halve zien, welk schoon lot hij (^ de Schepper) voor hem be-

stemd had. Maar ieder lot, dat de Schepper hem laat zien, vindt

de Halve te zwaar om te dragen, totdat de Schepper een lot in

tweeën splitst, en de Halve weer als een half mensch naar de aarde

terugkeert (Warneck ', 5).

Nu de Toradjas: In het verhaal is Poee mpala boeroe de

Schepper, waar hij in zijne smidse (de Toradja's doen veel aan

ijzersmeden) menschen smeedt. Met iederen hamer smeedt hij een

afzonderlijken vorm van mensch. Een lange reeks hamers ligt in

zijne smederij. Is nu iemand niet tevreden met zijn gestalte, en

vraagt hij aan Poeë mpalaboeroe om eene andere gedaante , dau

laat deze dien mensch den hamer uitzoeken, waarmee hij gesmeed

wil worden, en telkens neemt die mensch dau den hamer, waarmede

hij van den beginne aan is gesmeed.

In een ander verhaal vertelt de Toba-hatak , dat iemand het lot

had uitgezocht om, na 7 zonen te hebben voortgebracht, door een

tijger te worden gedood. Nadat uu zijn 7*^ zoon was geboren, nam

hij zich zeer in acht voor tijgers. Hij had dan ook nog nimmer

zulk een dier gezien. Eens liet hij zich echter een houten beeld

van eeu tijger maken en ging dit bezien. Hij schrikte toen zoo

geweldig van dien aanblik, dat hij omviel; het beeld wankelde,

viel op hem en doodde hem (Warneck i,
6).

Nu de Toradjas weder : Wanneer de moeder bij de wieg van

haar zuigeling zit , tracht zij te weten te komen , wat het lot van

haar lieveling zal zijn. Zij noemt allerlei dingen op, waardoor de

menschen kunnen sterven. Wanneer het kind dau bij het noemen

van eene der doodsoorzaken lacht, stemt het toe, dat het op de

genoemde wijze zal sterven. Zoo was eens eene moeder te weten

gekomen , dat haar kind het lot was toebedeeld om door een krokodil

te sterven. De moeder nam zich nu in acht voor alle water; het

kind werd alleen in huis gebaad. Toen gebeurde het eens, dat een

groote krokodillentand , die aan een der wiegetouwen was opgehangen

»
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naar benedeu viel eu het kind zoodanig aan de borst verwondde

,

dat het aan de gevolgen ervan overleed. ^

De zielen der menschen, vertelt de Batak zijn vóór de geboorte

bij God den Schepper verzameld. Daar staat een boom met vele

bladeren, en op ieder blad staat iets geschreven, rijkdom en geluk,

macht en aanzien , armoede en ellende , vroege dood enz. Als eeue

ziel naar de aarde afdaalt, kiest zij zich zelve zulk een blad, dat

haar lot bepaalt. — Ook stelt men de zaak wel eens voor als een

boom met bloesems en vruchten ; de ziel kiest eu zal langer of

korter leven , naar gelang van hetgeen zij heeft gekozen : een

bloesem of eeue vrucht. Er zijn nog andere voorstellingen , maar alle

komen hierin overeen, dat de ziel haar eigen lot kiest (Warneck ^, 4).

De Toradjas vertellen hieromtrent, dat de god Ngkai Mautande
songka de zielen van alle menschen in zijne woning heeft hangen.

Is het touwtje, waaraan eene ziel hangt, doorgesleten , dan valt die

ziel naar beneden , en is ook de mensch , aan wieu die ziel toebe-

hoort, dood.

De Karo-bataks weten ook te vertellen , dat D e b a t a eens zeven

menschen heeft //gegoten// , en zij kennen een verhaal , waarin wordt

medegedeeld, dat iemand, die ontevreden was met zijn lot door

Debata //overgesmolteu// en nog eens //gegoten// werd (Neumauu -, 137).

Ook de Niassers gelooven aan voorbeschikking. Volgens hen zou

B a 1 i o e , de zoon van den Oppergod Lowalangi , den adem (als ver-

schijningsvorm van de zielestof) uitdeelen. De hoeveelheid voor ieder

individu wordt niet gemeten , maar gewogen. De grootste portie

zielestof, die wordt uitgedeeld, weegt tien gram. //Gegenwartig wird

jedes Kind, bevor ihm im Mutterleibe die Seele zugeteilt wird,

gefragt , ob es eine schwere oder eiue leichte Seele haben wolle

,

d. h. ob es kurz oder lange leben, und ferner noch was es für einen

Lebensgang haben, ob es reich oder arm sein, ob es eines natürlichen

oder eines gewaltsamen Todes sterben wolle. Darüber, wie es dann

spater mit dem Menschen geht, besonders auch in Bezug auf den

• Wanneer een kind bij de Tobeloreezen op Halmahei-a bij de geboorte

niet dadelijk huilt, gelooft men, dat het luistert naar eene boodschap van

den Opperheer, en dan gaat men naar den priester om van dezen te ver-

nemen, welke die boodschap is geweest. Bij de Makassaren is de wijze van

verklaring der voorbeschikking tot eene soort van wetenschap geworden.

Uit de houding der handen en dergelijke maakt men op op welke wijze

(aan welke ziekte enz.) het kind zal sterven. En wanneer beschikt is, dat

het bijvoorbeeld moet sterven door sluipmoord , dan kunnen geen voorbehoed-

middelen hem voor dat lot vrijwaren.
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Tod , liat derselbe niemandem Vorwürfe zu maclieu , weil er es

selbst so gewÜDScht hat. Darum heisst es beim Sterben : //Sein

Erbetenes ist aus, ist zu Ende" , und besouders bei gewaltsameu

Todesfalleu'/ (Suudermann ^, 291).

Bij de Tontemboan in de Minahassa heeft een der groote kasu-

ruhan of //goden,// Koemokomba, de //regelaar//, het lot der

menschen in handen en beschikt de leeftijden. Zijne moeder is

Lintjambene, eeue godin, die ook elders in de Minahassa als de

godin van de rijst wordt bezongen. Bij de geboorte van elk kind,

vertelt men , maakt Koemokomba eeue lont en steekt die aan. Brandt

nu de lont tot het eind toe af, dan zal het kind lang leven; gaat

zij halverwege uit , dan zal die mensch niet oud worden. Zoo zegt

men van iemand , die in de kracht van zijn leven sterft : s u w ë n g n a

kolëk //zijne lont was kort.//

De Zee-dajaks weer gelooven , dat wanneer een individu op aarde

geboren wordt, eene bloem in het zielenland opgroeit. Wanneer de

bloem goed opgroeit, verheugt die mensch zich in eene goede ge-

zondheid; wanneer zij kwijnt, kwijnt ook de mensch; wanneer de

mensch onaangename droomen heeft , en zich gedurende 2 of '3

achtereenvolgende dagen onwel voelt, wordt gezegd, dat zijne bloem

in den Hades in slechten staat verkeert, en dan wordt een priester

geroepen om zoogenaamd den grond om de bloem heen te zuiveren

(Perham in Ling Roth I, 278). — De Oio Ngacljoe kennen een soort

engel, Sampaoekoer genaamd, die dadelijk na de geboorte van

een kind diens leven meet met een touw. Ook komt het volgens deze

Dajaks wel eens voor, dat een god in den droom tot iemand spreekt:

//Kom tot mij, dan zal ik uw lot veranderen//.

6. Vereering van de Maan.

Zon en aarde hebbeu zich dus, gelijk wij gezien hebben, uit fetiseu

ontwikkeld tot goden, en deze ontwikkeling hebben wij in den

Indischen Archipel nog zeer duidelijk kunnen volgen. Met opzicht

tot de maan is deze ontwikkelingsgang niet zoo goed na te gaan.

Iq het tegenwoordige stadium van de ontwikkeling van het Animisme

bij de Indonesiërs vindt men weinig van eene bepaalde vereering van

de maan. Dat dit vroeger anders moet zijn geweest, blijkt dadelijk

uit de opmerkzaamheid , welke nog steeds gewijd wordt aan de ver-

schillende gestalten van de maan , waaraan de gewoonte om bij nachten

en niet bij dageu te rekenen is ontleend ; uit die verschillende standen
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heeft meu ook afgeleid, welke dagen als gelukkig of ongelukkig

moeteu worden beschouwd. Uit zijn bewijzen van de fetiskracht, welke

men aan de maan heeft toegeschreven. Tot eene bepaalde vereering

van een maangod of maangodiu is het zelden gekomen.

Uit de Molukken vertelt Dr. Eiedel hier en daar, dat de maan

wordt vereerd, maar geen bijzonderheden, waaruit die vereering blijkt,

worden ons opgegeven. Van de bewoners van Babar vinden wij op-

geteekend, dat zij Rara wol ai, den geest des oorlogs, in de maan

laten wonen met 9 zijner vrouwelijke atgevaardigdeu (Riedel i, 337).

Zoo ook plaatsen de Tomori van Middeu-Celebes den geest O m o n g a

in de maan. Offers aan hem worden gebracht in de rijstschuur, eu

wanneer men deze offers nalaat , doet Omouga de rijst uit de schuur

verdwijnen. In den zang na den oogst bij ditzelfde volk wordt

//moeder-maan'/ aangesproken. Zij kondigt zich aan als eene vorstin

uit de onderwereld , eu zegt te zijn gekomen om naar de Moriërs te

komeu zien. Verder wordt in den zang medegedeeld , dat de maan

(eene vrouw) 308000 kindereu (sterreu) kreeg , en de zou (eene vrouw)

een gelijk aantal. Toen zeide de maan tot de zon : //Gij zult uwe

kindereu doodeu door uwe hitte.// De zon zeide: //laat ons beiden

onze kiuderen dooden// (omdat zij niet kon velen, dat de maan hare

kinderen zou behouden). De zon nam daarop een braadpan en braadde

er hare kiuderen in, tot zij stierven. De maan deed, alsof zij hare

kinderen had gedood, maar zij had ze verstopt in een tabakskoker

van bamboe. Toen de zon was weggegaan , liet zij hare kinderen los,

eu deze liepen overal (aan den hemel) rond. Toen de zon dit bemerkte,

liep zij de maan na; zij kon haar echter niet krijgen , maar zij staakte

hare vervolging niet. Dit verhaal bestaat juist zoo bij de Bataks van

het schiereiland Samosir in het Tobameer (Warneck -, 124).

Dergelijke zangen ter eere van de maan moeten ook onder andere

Indonesische volken hebben bestaan. Zoo vermoeden wij , dat de

ra eg o -zang, waarvan zin en beteekenis door den hedendaagschen

Toradja niet meer worden begrepeu, ook een zang is ter eere van de

maan. Van de Noeforeezen op Nieuw-Guinea vinden wij dit ook

vermeld. Dit zingen voor de maan geschiedt daar bijzonderlijk door

de vrouwen. //Zijn de mannen op een verren reistocht, bijv. naar

Ceram of Tidore, dan wordt er eenige namiddagen gezongen. Deze

zangoefeningen beginnen 2 of 3 dagen vóór de nieuwe maan, en

duren daarna ook nog even lang. Is de sikkel der maan zichtbaar,

dan heffen zij een luid vreugdegejoel aan. Vraagt meu naar de

beteekenis , dan antwoorden zij : //Nu wij de maan zien , zien ook
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onze raauuen de maan, en we weten dan ook, dat ze wel zijn;

indien wij niet zingen, worden zij ziek of treft hen een ander onheil//.

De maan is volgens den Papoea bewoond door eene vrouw Nekki-
nauwi genaamd. Men vertelt namelijk, dat een vrouw in het veld

stond te werken met haar kind. Zij dacht aan een brood vrucht,

toen zij de maan zag, en zij vroeg om een stuk ervan. De maan

werd hierover boos. Ze kwam naar beneden en nam vrouw en kind

met zich mede (J. L. v. Hasselt •*
, 258—264). Ditzelfde verhaal

vindt men ook op Samoa (Turner -, 247).

7. Sangiangs of tusschengoden

De Indonesiër bezit dus een aantal goden, die hij verre boven

zich rekent, die geen menschen zijn geweest. Juist, omdat hij die

goden zoover boven zich acht, en niet weet hoe hij hen als mensch

moet naderen , is hij op de gedachte gekomen , dat de zielen zijner

afgestorvenen hem kunnen behulpzaam zijn in het naderen van

die goden. Die zielen toch hebben meer van de goden , dan de

mensch zelf. Uit deze gedachte is een reeks van geesten ontstaan

,

die , oorspronkelijk zielen van afgestorvenen , zich ontwikkeld

hebben tot een soort van halfgoden, die tusschen de goden in den

hemel en de aardbewoners leven. Het best zijn deze geesten bekend

geworden bij de Oio Ngadjoe van Borneo, die hen Sangiang
noemen, waarom wij dezen naam willen gebruiken ter aanduiding

van deze halfgoden. Prof. Wilken heeft er in zijn Animisme reeds

opgewezen, dat het grondwoord van sangiang hjang ofjang

is, met voorgevoegd sang, dat veel voor namen van doorluchtige

of heilige personen en van goden wordt gebruikt. Als zoodanig

komt sangiang op Java voor als benaming voor de zielen van afge-

storvenen. Kahjaugan of kajangau beteekent daarom goden-

of geestenverblijf. Ditzelfde jaug vinden wij nog in sëmbah-

jang '/bidden//, dus spreken (van een mindere tot een meerdere

naar het eerbetoon, sëmbah, dat men daarbij maakt) tot God,

of goden. Verder komt het voor in dajang of rahjang, danjaug

of raujang als benamingen voor geesten, samengesteld uit jaug

en ra of da, dat een vereerend voorvoegsel is.
^

' Prof. Wilken geeft in een noot eenige aanwijzingen omtrent de verspreiding

van dit ra en da als vereerend partikel. Ook onder de Toradja's komt het

als voor- zoowel als achtervoegsel voor. In het laatste geval vinden wij het

terug in het Mal. adinda, ajanda, bonda, kakanda enz. van vorsten



490

Yan Java is dit woord naar Borneo overgebracht. Bij Minang-

kahausche Maleiers en Boegineezeti is Saugiang, soms s a u i a n

,

een praedicaat van den rijstgeest Seri, terwijl de Makassareu ook

wel saugiang gebruiken voor geesten in het algemeen. Ten

slotte wijst Prof. Wilken er op , dat bij eigennamen van geesten

bij de Bataks op Sumatra vaak saugiang voorkomt , terwijl

,

aualoog aan het bovengenoemde sëmbahjang, men hier voor

smeekgebed aan de goden het woord tangijang heeft, samen-

gesteld uit tangi = luisteren en jang = godheid of geest, zoodat

de eigenlijke beteekenis is : luistert goden of geesten. Ook op de

Philippij?ien komt s a n i a n bij sommige stammen voor als benaming

van een geest.

Deze tusschengoden hebben voor het volk weinig beteekenis,

maar destemeer voor de priesters. T)eze roepen de hulp dezer

1 geesten in om hun zielestof te vergezellen naar de goden , zooals

' wij in de eerste afdeeling van dit werk reeds hebben gezien ; of,

waar men shamanen tot priesters heeft, zijn het behalve de zielen

van afgestorvenen deze halfgoden, die zich in hen openbaren. De

hulp dier halfgoden wordt ook ingeroepen, wanneer de zielen van

afgestorvenen naar het zielenland worden geleid.

Zooals wij reeds zeiden zijn deze halfgoden niet anders dan zielen

van afgestorvenen geweest, en opmerkelijk is, dat men zich in het

Oostelijk deel van den Archipel, waar de Indonesiër het in geestelijke

ontwikkeling nog niet zoover heeft gebracht als in het Westelijk

gedeelte , nog volkomen bewust is van dit feit.

Op Halmahera (bij de Galelareezen) heeten deze halfgoden, zooals

wij ze gemakshalve blijven noemen, djini, van het Arabische dj in;

een benaming voor geesten, welke wij beneden zullen terugvinden.

'; Met deze djini stelt de shamaan zich in betrekking om te kunnen

'j waarzeggen
,

geesten zien, geesten bannen, dokteren. Deze djiui

vaart in den priester, die daarbij in een zichzelf onbewusten toestand

geraakt, waarin de djini hem mededeelt, wat hij weten wil. Aan

den djini wordt geofferd, waartoe men hem dagen van tevoren

oproept. Is een djiui lang gediend, dan wordt hij veeleischend,

en dit blijkt daaruit, dat de zieken ziek blijven of dood gaan. Dan

zijn groote ofl'ers noodig. ledere djini eischt van zijn priester bij-

gesproken, welke woorden niet anders zijn den adiq (jongere broeder), aja

(vader), bo* (moeder), kakaq (oudere broeder) met het vereerende partikel

nda of ra. Bij de Toradj a's komt het zelfs zelfstandig voor in si (de aanwijzer)

ra „hij'', wanneer men van vader of moeder or van een hoofd spreekt.



491

zondere onthoudingeu (Vau Baarda ", i. v. djiui, 104—UU).

De Lettineezen gebruiken ook zielen hunner afgestorvenen tot

tusschenpersonen tusschen de meuschen en de goden. Die zielen toch

moeten de belangen der achtergeblevenen bij Oepoe Ie roe, den

zonnegod bepleiten (Van Höevell '', 206).

Bij de Westelijk wonende volken der Indonesiërs zijn deze tusschen-

goden geen zielen van afgestorvenen meer, maar eene afzonderlijke

categorie van geesten.

Wij noemden reeds de Dajaks [Oio Ngadjoe), bij wie deze half-

goden sangiang heeten. Het zijn goede, behulpzame wezens. Zij

wonen boven de nevelzee in den hemel, in lewu sangiang,

sangiang-land , dat door 160 rivieren wordt doorsneden. Vroeger

leefden de Saugiangs op aarde; zij zijn met de menschen verwant,

maar menschen en halfgoden leefden toen niet eensgezind met elkaar.

De Sangiangs hebben zoogenaamd zwemmend ijzer, beweert de

Dajak ; dit doodt slechts tijdelijk. De menschen daarentegen hebben

echt ijzer. Dit verschil in ijzer was de oorzaak , dat de Sangiangs

naar boven verhuisden.

Men roept de hulp der Sangiangs in, als men van een god iets

verlangt. Om een gevangen genomen zielestof los te krijgen , om
geluk enz. worden de Saugiangs als boodschappers tot de verschillende

goden gezonden. Zij bewaren de menschen voor ongelukken op reis,

en daarom belooft men hun ofl'ers , die uit 3 , 5 of 7 kippen

,

gebak en vruchten bestaan. Brengt iemand het beloofde ofl'er niet,

dan maakt de Sangiang hem ziek of krankzinnig.

Men roept een bepaalden Sangiang aan, dien namelijk, welken

de familie gewend is aan te roepen. Soms echter verandert men

van Sangiang. Het meest wordt aangeroepen Tempo n Telon, de

sterkste en dapperste. Hij alleen voert de zielen naar het zielenland.

Van dezen en van vele andere Sangiangs vertelt men heldendaden.

Aan een hunner, Sangoemang genaamd , draagt men wel eens kin-

deren op , en men belooft hem daarvoor '/een offer tot bevestiging

van het lichaam//, dat gewoonlijk uit een buffel bestaat. Dit ofi'er

wordt gebracht, wanneer het kind gezond en wel zijn 20® levensjaar

heeft bereikt (Hardeland *, i. v. Sangiang, 505, 506).

Een andere sangiang, Lilang genaamd, een broeder van boveu-

genoemden Tempon telon , wordt aangeroepen , wanneer men op het

water in gevaar is door storm of golven , opdat hij de golven uit

elkander schuive en een weg er door heen bane; is men behouden

door het gevaar heengekomen, dan offert men bij zijn thuiskomst
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aau Lilaug 7 sigaretten en 7 sirihpruimeu , welke meu uaar buiten

werpt (Hardeland , i. v. lilang, 310). — Een andere sangiang weer,

Loempang pandjalo geheeten, is de heer der wolken, die hij roept

(ibid. i. V. lumpaug, 318). — Ten slotte noemen wij nog As ai, den

voorvechter van Tempon telon , die ook steeds op de voorplecht van

diens vaartuig staat. Zijn haar is vurig, zijn schenen zijn zoo scherp

als messen; wanneer hij door de wouden loopt, worden alle boomen

die hij aanraakt, neergeveld. Op zijn hoed draagt hij als sieraad

zeven haudiwong-boomen (Hardeland i. v. asai, blz. 15). Genoeg om
te doen zien, van welken aard de Dajak zich deze halfgoden denkt.

Zooveel als de Oio Ngadjoe weten de Toradjas van Midden-Celebes

niet van hunne halfgoden te vertellen. Deze heeten hier wurake.

Dit woord is samengesteld uit rake (Mal. Daj. dakienz.) '/bergen

beklimmen//, en wu, dat eene snelle opwaartsche beweging aanduidt

(zooals bijv. ons //joep//). Wurake beteekent dus: //joep, naar boven//

(Adriani -, 26). Deze wurake nu wonen tusschen hemel en aarde.

De Toradja ontkent, dat zij zielen van afgestorvenen zouden zijn.

Zij zijn de beschermgeesten van den mensch. ledere priesteres heeft

haar eigen wurake, dien zij aanroept, waarna beiden opstijgen naar

de goden om regen of rijst te vragen, of om de gevangen zielestof

van een zieke te erlangen. De god des hemels wijst dan aan, waar

en hoe een en ander is te krijgen.

Deze wurake-geesten zijn in voortdurenden oorlog met andere om
hen heen wonende hemelgeesten, die den mensch voortdurend belagen.

De priesteressen weten heele reeksen van deze booze geesten op te

noemen. Vooral de tob ugo en de dimalele zijn er steeds op uit

om de zielestof van menschen te rooven. De weopu weer zijn

geesten, die in hun dorp' Tanalau t o (drijvend land) wonen aan

den opgang der zon, zij dragen gele baadjes en zijn zeer slecht.

De Tontemhoan van de Minahassa nemen aan , dat er vijf groote

goden en godinnen zijn : Koemokomba, Moentoe-oentoe,
Molo, Karema en Mar oa ja. De overige kasuruau zijn van

geringer afkomst en deze laatsten treden als bemiddelaars op tusschen

menschen en goden. Een hunner vergezelt den priester of de priesteres,

wanneer deze (nl. haar zielestof) een bezoek gaat brengen aan de goden.

Bij de Minanghahauers heeten de halfgoden weder djihiu (Ar.

dj in). Zij staan onder leiding van een vrouwelijke dj in, Mande
E o e b i a h genaamd , die de priesteres behulpzaam is bij het opsporen

van eene verloren geraakte zielestof (V. d. Toorn i, 51—53).

Vriendelijk gezinde geesten zijn uaar het gevoelen der Niassers
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de bela, een soort halfgodeu, die vroeger zelfs zichtbaar met de

menschen verkeerdeD. Zij zoudeu van een ouden stamvader Loeö
m e w o n a afstammen. Hun rijk hebben zij op de toppen der boomen.

Zij brengen de ofi'ers der menschen aan de geesten over, en de

priester ziet in hen zijne beschermgeesten. In het Zuiden en voor een

deel ook in het Westen wordt dit woord bela zelfs voor "vriend//

gebruikt, een bewijs, dat de Niassers slechts vriendelijke wezens in

hen zien. De priester roept zijn bela en draagt hem op, den geest,

die de ziekte veroorzaakt, naderbij te roepen en hem het offer tegemoet

te brengen (Lett II, 13, 14).

De wijze, waarop deze halfgoden hunne hulp verleenen , hebben

wij in het eerste deel reeds besproken.

8. Verblijfplaats en levenswijze der goden.

Alle bovenbeschreven goden en halfgoden wonen boven de aarde,

in den hemel , of op hooge bergen , hetgeen op hetzelfde neerkomt.

Vandaar dat zij in tegenstelling met de zielen van afgestorvenen

,

die zwart zijn, omdat zij onder de aarde wonen en de nacht hun

uitgangstijd is , worden voorgesteld als wit of blank. De hemelingen

,

van wie in de verhalen wordt verteld, dat zij op aarde nederdalen,

worden meestal blank en blinkende genoemd. Zelfs wanneer zij op

een rijdier nederdalen, is dit wit, als: een witte buffel, een wit

paard enz. Aan goden en geesten worden zooveel mogelijk witte

dieren geofferd , onder welke dieren witte kippen eene eerste plaats

innemen. Van de Boegineesche vorsten , die van op aarde neergedaalde

hemelingen heeten af te stammen, gelooft het volk algemeen, dat

zij w i t in plaats van rood bloed hebben.

Vroeger was de hemel, het verblijf der goden, ook veel dichter

bij de aarde, zegt de Indonesiër. Zoo vindt men dit geloof in de

Molnhken (Riedel ', 311), bij de Toradjas. //De hemel//, lezen wij

van de Oio Ngadjoe op Borneo , //was naar de Dajaksche sage oor-

spronkelijk dicht boven de aarde ; hij bestaat uit eene eetbare olieachtige

substantie (sommigen vertelden mij : uit kokosvleesch) en diende den

mensch tot voeding. Maar de zoon van Mahatara leerde de menschen

rijst planten enz.; hierover werd Mahatara boos, en hij rukte den

hemel verder weg van de aarde// (Hardeland i,
i. v. langit,295).

Men deelde mij van deze overlevering nog mede, dat Manjamei
de man was, om wien de hemel van de aarde verwijderd werd. Toen

dit geschied was, schoot hij een blaasroerpijl af, waaraan een touw
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was bevestigd. De pijl bleef in den hemel vastzitten en Manjamei

klom langs het touw naar boven. In den hemel aangekomen , trok

hij het touw op ; meermalen hebben de menschen toen nog beproefd

pijlen op den hemel af te schieten , maar deze werden steeds door

den wind afgedreven.

Ook de Niassers nemen aan , dat vroeger de hemel dicht bij de

aarde was ; de priesters kwamen in den hemel langs eene ladder.

Men schrapte het vet toen van den hemel met alang-alangbladeren.

Eens gelastte een man zijne vrouw weer vet te gaan halen ; in hare

verstoordheid nam zij een bijl en hakte in den hemel; deze werd

nu naar boven getrokken en de vrouw werd medegenomen.

In de Zuidzee bestaat overal het geloof, dat de hemel dicht bij

de aarde heeft gelegen. Eene slang heeft toen den hemel opgeheven.

De Indonesiër stelt zich voor, dat in den ouden gulden tijd een

druk verkeer is geweest tusschen menschen en goden. Bij nagenoeg

alle volken vinden wij verhalen, waarin menschen langs een liaan

of rotan ten hemel gingen en er weer langs afdaalden. Bij vele

offers plaatst men een laddertje, waarlangs de geest ondersteld wordt

af te dalen om van het hem aangebodene te genieten. Meermalen

ook is deze ladder een eenvoudige bamboestengel. In het bergland-

schap Napoe in Midden-Celehes bijvoorbeeld groeit een zware

ineengerolde rotan. In vroegeren tijd , zegt men
,
ging iemand op

de punt van den rotan zitten , en dan strekte zich de plant ten

hemel uit; door hare reusachtige kringbewegingen bij het ont-

plooien en weer oprollen, heeft zij al het hout in de vlakte weg-

gevaagd, zoodat daar nu niet anders is dan eene grasvlakte. En

wanneer dit fiere volk door de Hollanders mocht worden overwonnen,

dan zal de rotan zijne oude wonderkracht terugkrijgen , en alle

bewoners van het land naar de goden overbrengen.

Bij de oude Minahassers was de berg Lokon de w&s, naar den

hemel en de goden gingen daar op en af, maar de held Warere
heeft toen uit wraak over hem aangedaan onrecht met zijn slagzwaard

den berg in tweeën gespleten. Zooals wij in het eerste deel reeds

gezien hebben, is de Lokon nog de weg, waarlangs de priester

(n.1. zijne zielestof) naar het verblijf der goden opklimt.

Bij de Toha-hataks heet eene rots in het middelpunt der aarde,

welker spits tot in den hemel reikte, de weg naar het godenverblijf,

waarlangs bevoorrechte personen , helden en priesters de bovenwereld

konden bezoeken. Deze rots heet Toras nanggar djati (Köddiug, 404).

In het hemelrijk groeide een groote wariiiginboom , die zijne lucht-
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wortels op de rots nederliet ; zoodat men daarlangs uaar boveu kou

klimmen. Een man, wiens uit den hemel nedergedaalde vrouw daarheen

terugkeerde, heeft toen uit wraak den boom oragehouwen.

Bij Boegineezen en Toradjas is de regenboog de brug, die hemel

en aarde verbond. Bij gelegenheid, dat Lëtte-pa reppa, vorst vau

Loewoe, ten hemel steeg om voor zijn pas geboren kind een wieg

aan zijne moeder te vragen, vernam hij, dat over 7 dagen de

regenboog (de weg tusschen hemel en aarde) opgetrokken zou worden,

zoodat de menschen dan niet meer, gelijk tot dusverre, gedurig

heen en weer naar den hemel zouden kunnen gaan (Matthes ^
, 4).

Bij de Toradja's is de regenboog nog het //vaartuig'/, waarmede

de priesteres haar zielestof ten hemel doet varen.

Het behoeft nauwelijks gezegd , dat de natuurmensch zich de

levenswijze zijner goden en halfgoden geheel menschelijk voorstelt.

Voortteling is echter veelal buitengesloten. De Bajaks {Oh Ngadjoè)

munten weer uit in een gedetailleerde voorstelling van de verblijfplaats

en de levenswijze hunner goden en halfgoden.

De omstandigheden in het san giang -land komen geheel over-

een met die op aarde, alleen is alles boven schooner en gaat het

er lustiger toe. Er groeien daar boomen, wier vruchten de macht

hebben den adem te verlengen, die het hart wijsmaken ; hun bladeren

zijn vau fijn katoen, de bloesems zijn gouden ringen enz. De aarde

daarboven is zóó vruchtbaar, dat hetgeen men er 's morgens plant,

'savouds reeds rijke vruchten draagt (Hardeland i,
i. v. sangiang,

505; en kasembujan, 246).

In het godenland der Toba-bataks bloeien handel, spel, oorlog en

dergelijke evenzeer als in de menschen wereld. Langs een steile paal

kan men van de aarde uaar den hemel klimmen, maar deze tocht

levert veel gevaren op. Ook zouden de hemelbewoners gaarne met

de menschen in aanraking komeu (Warneck 2, 137).

Een algemeeue trek bij de Indonesiërs is, dat goden en halfgoden

gemakkelijk voor den gek zijn te houden. Zoo zullen de Toba-bataks

een geest, die op een of andere plaats aan het Meer heet te wonen,

misleiden omtrent de lading, welke zij met zich voeren : vervoert men

bijv. een buffel, dan geeft men een geit op. Krankheden omschrijft

men, opdat de goden of geesten, die macht hebben over de ziekte,

door het noemen van den naam niet opmerkzaam zullen worden

gemaakt (Warneck ^, 71). Deze trekken vindt men overal bij de

Indonesiërs terug. De Toradjas offeren een ei, en geven den halfgod

kennis, dat hem een witten buffel is geschonken. Toradjas en
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Minahassers beiden laten door een nagebootst kraaien den dag

eindigen , ten einde de goden te misleiden omtrent den duur van een

offerfeest en dergelijke. Dat namen van ziekten , die met geesten worden

geïdentificeerd, worden omschreven, komt in geheel Indonesië voor.

Van de djihin der Minmigkahuiiers wordt verteld, dat zij in

dorpen samenwonen onder een vrouwelijk hoofd (Van der Toorn \
51—52). Ditzelfde vertellen ook de Toradjas van hun wurake.

Hunne goden wonen in huizen , en de erven dier huizen staan vol

planten , die om hun taaie levenskracht bij allerlei gelegenheden door

de Toradja^s als medicijn worden gebruikt (meest croton-soorten). Wij

vernamen reeds, dat de halfgoden oorlog voeren met booze geesten.

Zij bouwen ook huizen , waarbij de priesteressen hen behulpzaam

zijn , wanneer zij een bezoek aan het godenland brengen. Er is daar

ook een groote poel , waarin de buffels der goden zich komen baden.

Komen er vele buffels, dan treedt het water in den poel buiten hare

oevers, en dit valt dan als regen op de aarde neer.

De halfgoden der Minahassers dragen de namen van Se makarua
siow of de 2X9, en Se makatëlu pitu of de 3X7. Zij houden

verblijf in Kalahwakan, Kasoroan, Kasëndoekan en Karondoran. Dit zijn

waarschijnlijk de namen , waarmede hunne dorpen worden aangewezen.

Op Halmahera vindt men verschillende verhalen van menschen

,

die naar den hemel zijn geweest, en deze beweren steeds, dat de

afstand niet groot is. De weg, waarlangs priesters en priesteressen

naar den hemel heeten te gaan , is een spinragdraad ; daarom zeggen

zij hun werk niet bij sterken wind te kunnen verrichten , omdat

zij anders van den draad zouden vallen.

"De Balineezen", zegt de heer Liefrinck, //beschouwen de godheden

als onzichtbare wezens, die wel is waar hun vaste verblijfplaatsen

hebben, maar daaraan toch niet gebonden zijn, en zich vrijelijk door

het luchtruim kunnen bewegen om de verschillende plaatsen te be-

zoeken , waar zij worden vereerd// (Liefrinck, 257).

Om ook een voorbeeld uit de Zuidzee te geven, deelen wij mede,

wat de Fidjiërs zich denken van het bestaan hunner goden. De

grootste god is N d e n g e i , die eene personificatie schijnt te zijn van

de afgetrokken gedachte van eeuwig bestaan. Hij voelt niets, maar

heeft alleen honger. Hij leeft een eentonig bestaan in een spelonk

;

hij doet niet anders dan eten , den priester antwoorden , en zich van

de eene zijde op de andere keeren. De andere goden zijn trotsch

,

jaloersch, begeerig, wraakzuchtig en onderworpen aan lederen lagen

hartstocht. Sommigen hunner hebben een buitengewoon begin gehad

,
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en dragen ook eene buitengewone gedaante. Een komt voort uit een

grooten steen , een ander ontstaat uit Ndengei's elleboog. Een ander

weer groeit in 2 maanden op tot een reus. Weer een ander heeft

vleugels in plaats van armen , en aan die armen is een haak

,

waarmee hij menschen oppikt; een heeft 8 armen, een ander 8

oogen enz. (Th. Williams, 217, 218).

Een eigenaardig verschil tusschen geesten en menschen zoekt men

ook in de faeces ; de uitwerpselen van menschen stinken , maar die

van geesten niet. Zoo beweren de Toradja's, dat de faeces van

goden en geesten dadelijk wegspringt in de gedaante van een

kikvorsch. Op Halmahera is de faeces van geesten gebrande kokos

en welriekende olie (Van Baarda 2, 400).

9. Vulkaan- en zeegoden.

Zijn de godengestalten van Schepper en Onderhouder, met al de

personificaties van zijn trawanten , waarschijnlijk ontstaan uit de

fetisachtige vereering van de zon , de vulkaan- en de zeegoden bij

de Indonesiërs zijn rechtstreeks ontstaan uit de gedachte, dat de

vulkanen met hun gevreesd vuur, en de zee, die velen verzwelgt,

en anderen weer aan het gevaar doet ontsnappen, slechts werktuigen

zijn in de handen van een god, die met vuur en water zijne macht

toont. Die god woont dan ook in den vulkaan , in de zee , en daar

worden hem de offers gebracht om zijn toorn te doen bedaren.

In de Minahassa zijn de namen van vulkanen tevens die van de

goden, die er in wonen. Tal van verhalen zijn in omloop, hoe die

goden met elkaar vechten en hun toorn openbaren in uitbarstingen.

Van eene bepaalde vereering dier vulkaangoden in vroegeren tijd

hebben wij niets kunnen vinden.

Anders was het op het eiland Siaoe ten Noorden der Minahassa.

Daar moest Aditinggi, den god van den vulkaan Goewoeng Awoe,

in den ouden tijd telken jare een kind ten offer worden gebracht,

ten einde hem te bewegen geen uitbarsting te doen ontstaan. Het

kind werd daartoe doodgemarteld, waarbij een feest plaats had,

dat 9 dagen lang duurde. Later werd het kind vervangen door een

houten pop, die op dezelfde wijze als eertijds met het kind geschiedde,

in stukken werd gehakt (Van Dinter, 379).

Zoo beweren ook de Galelareezen op Halmahera , dat de Sultan

van Ternate eertijds jaarlijks eenige menschenhoofden noodig had

,

welke als een offer in den krater van den vulkaan op dat eiland

32
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werden geworpen , opdat het eilaud uiet zou worden verwoest

(Van Baarda ', i.v. tol o, 462).

De hoogste god op Bali is de god , die in den vulkaan Goenoeng

Agoeng zetelt, terwijl die van den anderen vulkaan, aan welks voet

het Batoer-meer ligt, onmiddellijk daarop volgt (Liefriuck, 251).

Bij de Tenggereezen , die ieder jaar een groot feest vieren in den

krater van den Bromo, vinden wij eene combinatie van eene vereering

van de zou en van den vulkaangod.

Vereering van zeegoden of zeegeesten komt overal in Indonesië

voor, wat waarlijk niet te verwonderen is in dit eilandenrijk.

Volken , die in de binnenlanden der groote eilanden leven en weinig

met de zee in aanraking komen, weten natuurlijk niet te vertellen

van zeegoden , in elk geval hebben dezen geen belang voor hen

,

en ze worden daarom uiet vereerd.

//De geest, van wien de meeste notitie genomen wordt//, schrijft

de heer Van Hoëvell van de ^rog-eilanders , //is die, welke de

zee bewoont, omdat zij met de zee dikwijls in aanraking komen.

Hij heet Waer kola.// Voordat men bijv. met parelduiken begint,

werpt men eenige gongs in zee als offer aan dezen god (Van

Hoëvell 1,82. Dr. Riedel geeft als naam van dezen god (godin) op :

Taidoeë, Eiedel ', 252).

De zeegeesten der bewoners van het eiland Siaoe zijn schoone

maagden, die door hun gezang visschers lokken (Van Dinter, 380).

De bewoners van het Maleische schiereiland bonden vroeger een

bezem van bladnerven in den top van den mast , opdat de h a u t u

air, de zeegod, er zich niet op zou neerzetten. Het voorkomen

van dezen geest wordt beschreven als de gloed van vuurvliegen of

als het fosforizeeren van de zee, zoodat wij hierbij waarschijnlijk

aan het St. Elmusvuur hebben te denken (Skeat, 279).

Bij de Javanen is Njai Loro kidoel, de godin van den Stillen

Oceaan (voor den Javaan de Zuidzee) eene bekende figuur. Soms

wordt zij ook voorgesteld als een man. Prof. Wilken heeft alle

bestaande berichten van deze godin samengetrokken in het volgende

overzicht: //Njai Loro kidoel of Eatoe Loro kidoel, ook Njai Gede

Segoro Kidoel, is, gelijk de naam van zelf aanwijst, de maagdelijke

vorstin van de Zuidzee. Zij heeft haren zetel op den bodem van

den oceaan, in een prachtig paleis, doch voert de heerschappij

over de talrijke geesten, welke de rotsholen in de wildernissen van

Java's Zuidkust bewonen. Niet dan met beklemden boezem , in

eerbiedige stilte, na door offeren, bidden en vasten zich dagen
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lang te hebbeu voorbereid , hier eu daar zelfs iu een bepaald

kostuum, blootshoofds, iu een stroozak en met zolen van aren-

vezelen aan de voeten , waagt de Javaan het deze onherbergzame

oorden, dit gebied van Ratoe Loro Kidoel, te betreden. Eenige

plekken zijn bijzonder aan deze godheid gewijd. Zoo is dit het

geval met de grot Karang trètès, beoosten de Oepak-rivier in

Jogjakarta. Daar schenkt Ratoe Loro Kidoel aan alle vertrouwelingen

in het algemeen, maar aan vorsten en prinsen in het bizouder,

hare openbaringen. Volgens de legende zou de stichter van het

Mataramsche vorstenhuis in de nauwste betrekking met deze godin

hebben geleefd , en is het daarom , dat ook de latere prinsen van

dit huis haren raad en omgang vaak in de grot Karang trètès

kwamen zoeken. In de Javaansche geschiedenis vindt men verschillende

voorbeelden van vorsten, die zich op groote of gewaagde onder-

nemingen voorbereidende, tijdelijk naar het Zuiderstrand zich terug-

trokken , ten einde in droomen of teekenen eene openbaring van

Ratoe Loro Kidoel te ontvangen.

//Hoewel Ratoe Loro Kidoel eene algemeene vereering geniet,

valt haar deze toch bijzonder ten deel van den kant van hen

,

welke zich bezig houden met de inzameling van de eetbare nestjes,

die de kleine gier-zwaluweu of salangauen aan de wanden der

rotskloven ophangen, en die nergens menigvuldiger en zuiverder

zijn, dan in de holen van de Zuidkust. Maar duizend gevaren

moet de inlander trotseeren om dien buit aan de geweldige branding

te ontwringen. Voor alles heeft hij dus te streven naar de gunst

der godin, die alleen de woede der baren temmen kan. Rongkob,

nabij de Oostgrens van Jogjakarta en Karang Bolong, op de

Westelijke grens van Bagëlen, de hoofdpunten voor de inzameling

van deze kostbare nestjes, zijn ook de voornaamste plaatsen voor

de vereering van Ratoe Loro Kidoel. Te Rongkob is onder anderen

boven op den kustmuur, te midden van een woud van palmboomen,

een fraai huis van bamboe voor haar gebouwd , dat steeds eerbiedig

door iëderen voorbijganger begroet wordt, terwijl niemand wagen

zou het te betreden zonder zich aan wis verderf bloot te stellen

,

behalve een daartoe aangewezen hoofd of priester, wiens taak het

is de woning, met bed en huisraad en de fraaie kleederen , die

er in bewaard worden , rein en voor de godin gereed te houden

,

wanneer het haar behagen mocht uit den boezem der zee op te

stijgen en daar te komen. Bovendien worden, gedurende het plukken

der nesten, groote ofFermalen aangericht, waarbij tusschen het
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geboomte vóór het huis eeue zindelijke mat op den grasbodem wordt

gespreid, waarop de spijzen geplaatst worden. Wanneer nu de plukkers

zich aan den disch verzameld hebben, rijzen hunne gebeden tot

Ratoe Loro Kidoel omhoog, waarna zich allen op den grond werpen

om (Ier vorstin de gelegenheid te geven de spijzen te proeven,

waarin zij behagen schept. — Ook bij de rotsen van Karang Bolong

hebben dergelijke plechtigheden plaats. Ook daar worden feesten

gegeven en offers gebracht, en voor het pakhuis, waarin de nestjes

verzameld worden , wordt een paradebed voor Ratoe Loro Kidoel gereed

gemaakt, waarbij eiken Donderdagavond te harer eere lampen ont-

stoken, wierook gebrand en spijzen aangericht worden,

'/In de tweede plaats noemen wij Kjai Blorong, ook wel Njai

Blorong geheeten, daar men het over de kunne niet geheel eens

is, hoewel de meesten Blorong voor eene vrouw houden. Blorong

is een booze geest, die ook het Zuiderstrand bewoont (ook naar de

gedaante , die hij heeft , moet men hem voor een zeegeest houden).

Hij wordt door sommigen voorgesteld met het hoofd van eenmensch,

den romp van een visch en zooveel armen en beenen als een

duizendpoot; anderen beschrijven haar echter als eene schoone vrouw,

doch zonder voeten en in de plaats daarvan een slangenstaart

,

geheel met gouden schubben bedekt. Deze geest is de schenker van

rijkdommen, maar op voorwaarden, die doen denken aan de wijze,

waarop men, volgens Christelijke legenden, tot verkrijging zijner

wenschen, zijne ziel aan den duivel verkoopt. Blorong schenkt

namelijk schatten aan allen, die er om vragen, maar voor zekeren

tijd. Is de termijn voorbij , dien hij hun voor het genot zijner

gaven gegund heeft, dan worden zij zijn eigendom en worden door

hem op eene bijzondere wijze gebruikt. Zijne woning bestaat namelijk

uit menschen — niets dan levende menschen. Enkele menschen

vormen de palen, waarop zij rust, geheele rijen de wanden en het

dak. Het zijn zij, die hij rijk gemaakt heeft, en die nu op deze

pijnlijke wijze hem moeten dienen" (Wilken ' II, 86-—89).

10. Karaeng lowe ' op Zuid-Celebes.

Voordat wij afstappen van de goden en halfgoden der Indonesiërs

en een blik slaan op de lagere geesten , moeten wij nog de aandacht

^ Karaeng lowe beteekeat „groote heer"; dit moet niet worden opgevat

als een eigennaam van één geest, maar als een verzamelwoord van geesten,

die op verschillende plaatsen wonen. Zoo spreekt men van de Karaeng lowe
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vestigen op Karaeug lowe, die op Zuid-Celebes wordt vereerd ouder

de teekeuen vau liuggam eu yoni. Deze god verdieut daarom te meer

ouze aaudacht, omdat hij de eeuige is, die zich onder genoemde

teekenen gehandhaafd heeft bij de Indonesische volkeu, die eertijds

onder Hindoe-invloed hebben gestaan , maar die later tot den Islam

zijn overgegaan. Waarschijnlijk heeft zich de vroegere vereering van

zou en aarde, als Schepper en Onderhouder, die beiden het geschapene

hebben voortgebracht, zich in de vereering vau Karaeug lowe, '/den

grooten heer^' , met de Hindoesche vereering vau Siwa in liuggam en

yoni vermengd. De meeuiug van Prof. Wilken als zou de vereeriug

der natuurkrachten in linggam en yoni Indonesisch zijn, kunnen wij

niet deeleu (de beelden met overgroote genitaliën in de rum sram
der Papoea's hebben naar onze meeuiug niets te maken met liuggam

en yoni).

Karaeug lowe, de //groote heer//, wordt op verschillende plaatsen

in Zuid-Celebes vereerd. Te Bisampole eu te Gautarang keke heeft

men afzonderlijke huizen voor de vereering vau Karaeug lowe op-

gericht. Een hoek van deze huizen is afgeschoten, eu daarin is een

kist waariu twee steenen , waarvan de een het vrouwelijke en de

ander het mannelijke geslachtsdeel voorstelt. Te Karampoewang in

het Boelekombasche vindt men dicht bij het strand twee kalksteeuen,

die den bedoelden vorm zeer duidelijk voorstellen , als vertegenwoor-

digers van Karaeng lowe. Verder vindt men nog zulk een vertegen-

woordiger in een grot te Tjeliudo-lindo. In eeu hoek vau die grot

namelijk steekt een langwerpige steen, in eeuigszius schuine rich-

ting naar beueden, die 3 spannen lang, van achteren 1^ span in

omvang is, van voren dunner wordt eu waaraan men blijkbaar gehakt

heeft, om hem een meer spitse punt te geven, dau hij oorspronkelijk

had. Gelijk nu ieder inlander weet, is die steen de ware vertegen-

woordiger van Karaeng lowe. Wie dau ook in die grot komt ofi'eren,

zal niet vergeten voor dat hoekje zijne braudende kaarsen te plaatsen.

In het Karaeng lowe-huis te Gautarang keke is de vertegenwoordiger

ri Bisóloro, Karaeng lowe ri Bontomanai en andex-en. Rijkssieraden (gaukang)
noemt men ook wel karaeng lowe. In dit hoofdstuk spreken wij van de

karaeng lowe , zooals deze in het Bantaengsche worden vereerd. In het algemeen

hebben de Makassaren weinig eigennamen voor hunne goden ; de gebruikelijke

namen zijn steeds omschrijvingen, een verschijnsel trouwens, dat bij alle

Indonesische volken voorkomt, en dat verklaard wordt uit de vrees, welke

men voor die groote geesten koestert. De oorspronkelijke vorst van Binamoe

wordt ook een zoon van karaeng lowe genoemd.
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van dien god een gouden beeldje van + 2 palmen hoog. //Dit

beeldje heeft eeue gedaante gelijk een mensch; maar de genitalia

zijn van onevenredige grootte.'/ Behalve op de genoemde plaatsen

vindt men nog in vele andere dorpen steenen van den bewusten

vorm. Wij zelven zagen ze op een inlandsch erf te Bouthaiu, waar

men bezig was wierook voor die steenen te branden. Karaeug lowe

wordt bediend door afzonderlijke priesteressen, pinati geheeten. Eens

in het jaar viert men een groot feest te zijner eere te Gautarang keke,

en wel* tijdens de eerste volle maan na het eindigen der vasten in

de maand Ramadhau.

Van Karaeng lowe verwacht men geluk en ongeluk ; leven en dood

heeten in zijne macht te staan ; de zieke die herstelling, de moeder,

die een kind, de handelaar, die fortuin, de dobbelaar, die winst, de

landman, die een goeden oogst verlangt, allen wenden zich tot

Karaeng lowe, en doen de belofte hem dit of dat te zullen geven,

als hij zoo goed wil zijn hunne wenschen te vervullen. En heeft

men zijne begeerte verkregen, niet gaarne zou men nalaten de

gedane belofte Ie vervullen; Karaeng lowe toch zou boos worden,

en door het toezenden van ziekte of ongeluk zijn toorn openbaren.

Op grond van verschillende tusschen Siwa en Karaeng lowe over-

eenkomende punten komt de Heer Goudswaard tot het besluit, dat

de dienst van Karaeng lowe moet zijn overgenomen, en dat Karaeng

lowe niemand anders is, dan de Hindoesche god Siwa, Wanneer toch

deze vereering geheel Indonesisch ware geweest, dan zou de dienst

van Karaeng lowe niet beperkt zijn gebleven tot zulk een klein

gebied, daar toch buiten Bonthain (Bantaeng), Boelekomba (Boeloe-

koempa) en de Toeratej a-landen de vereering van Karaeng lowe

onbekend is.

De heer Goudswaard vermoedt, dat de invoering van dezen Siwa-

dienst van uit Java is geschied, en wel door een vorst of groote,

die aan het hoofd van eeue grootere of kleinere volkplanting naar

Zuid-Celebes is overgekomen. Deze volkplanting zou zich dan in

het Bantaengsche hebben neergezet, en hieruit moet verklaard wor-

den, dat Karaeng lowe of Siwa zulk een beperkt gebied heeft.

[Voor het bovenmedegedeelde zie men : A. Goudswaard, Siwa-

dienst in Zuid-Celebes, Meded. Ned. Zend. Gen. dl. 9, blz. 75—100.]

Volgens andere kenners van de Makassaren, zooals de heeren

Baron van Hoëvell, Maan e. a. zou Karaeug lowe niets te maken

hebben met Siwaisme, maar zou hij eeue Indonesische godheid zijn.
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II. Boomgeesten,

Tot nu toe hebben wij gesproken van goden en halfgoden, die

min of meer een bepaalde vereeriug genieten van de menschen,

maar behalve dezen kent de Indonesiër nog tal van lagere geesten,

daemonen, die in boomen, in rivieren, op bergen en klompen steen

enz. enz. wonen. Deze daemonen worden niet vereerd. Zij doen den

mensch alleen kwaad, wanneer deze hun in den weg treedt, en hen bewust

of onbewust beleedigt. Dan maakt die daemou den beleediger ziek,

meestal door hem zijn zielestof af te nemen. Het eenige middel om

in dat geval weer beter te worden, is den daemon een offer te

brengen en de geroofde zielestof terug te vragen. Dit geschiedt,

zooals wij in het eerste gedeelte zagen, door een priester of eene

priesteres.

Wanneer wij deze talrijke lagere geesten nauwkeurig beschouwen,

moeten wij tot het besluit komen, dat de boomgeesten het meest

gevreesd worden, en de eerste plaats in de daemonologie innemen.

Trouwens, zulks is ook licht te begrijpen ; uit de onpersoonlijke

zielestof van boomen, rivieren en steenen is men door het persoonlijk

worden van de zielestof tot fetis-vereering van boomen, rivieren en

steenen gekomen. Die persoonlijke ziel heeft zich eindelijk tot een

afzonderlijke geest ontwikkeld. ' Eigenaardig is dan ook, dat de

Toradja's de zielen hunner afgestorvenen en de daemonen met het-

zelfde woord a n g g a aanduiden. Van sommige Indonesische volken

vindt men medegedeeld, dat zielen van afgestorvenen boomen en

rotsen bewonen. Wanneer hier door een gelijken naam geen vergis-

sing heeft plaats gehad, zou het ook kunnen zijn, dat bedoelde

lagere geesten zich niet ontwikkeld hebben, maar dat zij oorspron-

kelijk menschenzieleu zijn geweest. Hoe het dan ook geweest moge

zijn, nu zijn de geesten afzonderlijke wezens geworden, die niets te

maken hebben met menschenzieleu.

Wij spreken nu eerst over de boomgeesten. Vooraf moeten wij

echter opmerken, dat meermalen bij mededeelingen over boomgeesten

geen onderscheid is gemaakt tusschen de zielestof van boomen en

boomgeesten. ledere boom en plant heeft zielestof, wij hebben dit

reeds in het eerste gedeelte aangetoond (dit komt voornamelijk uit

i Dit blijkt ook nog duidelijk uit het geloof op Halinahera , dat wanneer

men den boomgeest uit een boom heeft verjaagd, de boom van zelf omvalt.

Hier zijn dus de zielestof, die den boom kracht geeft en staande houdt, en

de persoonlijke geest, die in den boom woont, met elkander vereenzelvigd
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bij het bouwen vau huizeu). Maar uiet iedere boom heeft eeu geest,

die daar woont. Veelal zijn het groote majestueuze boomen, die

ondersteld worden de woonplaats van een geest te zijn, en ouder

deze boomen zijn het vooral ficus-soorten (speciaal de waringin),

waarin men zich geesten denkt. Dikwijls verschijnt zulk een boom-

geest in den droom, waardoor men met zekerheid weet, welke boomen

bewoond zijn. Zulke boomen mogen niet worden omgekapt. Wauueer

de Indonesiër hout kapt, en hij vermoedt door de grootte van den

boom, dat er wel eens een geest in kon wonen, zal hij voor alle

zekerheid eerst eeu offer bij den boom neerleggen en den geest

beleefd verzoeken wel eene andere woonplaats te willen zoeken.

Bij de Toradja's van Middeu-Celebes heeten boomgeesteu in het

algemeen b e 1 a. Deze benaming komt ook bij andere Indonesische

volken voor. Op Nias heeten de boomgeesten eveneens b e 1 a , terwijl

de Karo-lataks onder sidaug bela geesteu verstaan , die op

kruispunten van wegen verblijven (Joustra', 20).

Wanneer de priesteres heeft uitgemaakt, dat een zieke zijn krank-

heid aan eeu boschgeest heeft te danken, wordt naar den kant van

het woud een offertafeltje opgericht met een bamboestengel er naast,

waarlangs de boomgeest kan neerdalen. Tot het offer behoort ook

een pop, die als rempla^ant van den zieke den geest wordt aan-

geboden. Is het offer gereed en op het tafeltje gelegd, dan roept

eeu der zake kundig man de boschgeesten (die geen afzonderlijke

namen dragen) aan: //O, bela, wij hebben vergeten u te offeren:

o, bela, gij hebt ons bezocht met deze krankheid; o, bela, wil nu

van ons heengaan naar eene andere plaats ; leeftocht voor de reis

hebben wij u gereed gemaakt ; zie hier een kookpot, zie hier rijst,

vuur eu een kip; o bela, ga van ons heen." Wanneer men vermoedt,

dat de geest de geroofde zielestof heeft teruggebracht, wordt de

bamboestengel doorgehakt om alle verdere gemeenschap af te snijden.

Nog meer vreezeii de Toradja's de geesten van sommige waringin-

boomen. Eens werden de Toradja's in de Possostreek opgeschrikt

door de mededeeliug, dat de Hollanders den boomgeest (augga tuwa

nunu) van een aan den mond der Possorivier staanden waringiu

hadden gevangen genomen ; velen kwamen toen uit het bovenland

naar beneden om hem te zien. In een der Toradjasche verhalen doet

iemand zich als een waringingeest voor. Hij besmeert zijn lichaam

daartoe eerst met vogellijm en gaat dan in de witte bloempluimen

van het hooge gras rollen, zoodat zijn lichaam bedekt wordt met

witte pluizen. Zoo toegetakeld neemt hij plaats in den boom.
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Meestal wordt het iu den droom geopenbaard, wauueer iemand door

een waringingeest is ziek gemaakt. Een der verwanten van den zieke

gaat dan naar den aangewezen boom toe, en richt daar een offer-

tafeltje op, waarop hij een offer legt van rijst, 7 stukjes arecanoot

en een gekookt ei. Ook op den grond legt hij wat gekookte rijst

en 6 stukjes arecanoot. Elders, zooals in Parigi, maakt men rekjes,

omlijst met het jonge blad van de Arenga saccharifera. Deze rekjes

worden met het offer er op aan den boom opgehangen.

Uitvoerige berichten als van de Toradja's hebben wij van andere

volken niet, maar van de meesten hunner wordt geconstateerd, dat

zij boomgeesten kennen en vreezen. Zoo hebben wij in het eerste

gedeelte het mengalap van de Minahassers beschreven, waarbij

men een geroofde zielestof van den boomgeest gaat terugvragen.

Bij de bewoners van het eiland Siaoe heeten de boomgeesten

Makabanasa. Bij volle maan komen zij te voorschijn en waren rond.

Zij hebben een groot hoofd, zeer lange armen en beenen en een

kolossaal lichaam. Zij gaan met de beenen over den wtg staan, en

wie die beenen aanraakt, moet sterven. In geval van ziekte brengt

men hun offers (Van Dinter, 380).

Pampahilep zijn bij de Oio Ngadjoe van Borneo zeer sterke

boschgeesten , die er ook slaven op na houden. Zij wonen in voor

heilig gehouden boschjes aan de monding van kleine rivieren. Zij

hebben de gestalte en de grootte van menschen en zijn zeer schoon.

De eerste Pampahilep was een mensch, die zonder te sterven deze

wereld verliet en Pampahilep werd. Ook nu nog halen deze geesten

menschen levend uit deze wereld , wanneer zij ze eenzaam in het

bosch vinden , om hen te nemen tot echtgenoot. Daarom gaan de

Dajaks niet graag alleen in het bosch. Aan deze geesten worden

offers beloofd om goede oogsten en geluk bij den handel te krijgen

(Hardeland ' i. v. Pampahilep, 404). Volgens de Dajaks van i/ö%<:?a>?;

en Tajan wonen de boomgeesten op de ka ju ara, waringin ; deze

geesten maken ook krankzinnig (Schadee, 543).

De Dajaks van Serawak gelooven ook stellig , dat bepaalde boomeu

door geesten worden bewoond. Deze boomen mogen niet worden

omgehakt ; doet iemand zulks toch , dan wordt het eerste het beste

sterfgeval beschouwd als het gevolg van deze misdaad (Becker,

aangehaald bij Tylor ^ II, 215). Ook zijn deze Dajaks gewoon

een afgescheurd stukje van hun kleeding aan boomen op kruispun-

ten te hangen ; zij gelooven vast ziek te zullen worden , wanneer zij

zulks nalaten (St. John bij Tylor ^ II, 323). //I remember an instance//,
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vertelt Archdeacon Perham van de Zee-dajaks, '/of a dyak dangerously

ill, whose malady was generalij attributed to his having unwillingly

cut down one of these possessed trees. A sacrifice was made at the

foot of the tree ; but the disturbed a n t u would uot be pacified

,

and the man died. Stories are told of men being spirited away into

these trees for days, and found again at the foot of the tree safe

in life and limb ; but I will not say sound in mind. The fact of a

tree having a supernatural inhabitant is generally revealed through

dreams. Another way of discovering these tree spirits is the following.

Strike an axe in the tree at sundown , and leave it adhering to the

tree during the uight. If it be found in the morning still in that

position no antu is there; if it has fallen to the ground, he is

there, and has revealed his presence by displacing the axe// (Perham

bij Ling Roth I, 184).

//The Mintira [Mantera's) of the Malay Peninsula believe in hantu

kayu, i. e. //tree spirits// or //tree demons//, which frequent every

species of tree, and afflict men with diseases ; some trees are noted

for the malignity of their demons// (Tylor^ II, 215).

Toen wij over de goden bij de Batahs spraken , hebben wij gezien

,

dat zij hunne goden in drie soorten onderscheiden : goden van de

bovenwereld, die van de benedenwereld , en die van het midden-

rijk (de aarde). Tot deze laatsten behooren ook de boschgeesten, aan

wie offers worden gebracht, waartoe een hoen op de bepaalde plek

wordt losgelaten. Dit hoen mag door een later daar komend mensch

worden medegenomen (Kroesen, 272—274). Sombaon zijn bij de

Bataks geesten, die in boschjes en groote boomen wonen ; ook andere

plekken worden als hun woonplaats aangewezen. Zij dragen allen

een naam, en wanneer meu hun een offer brengt, moet dit steeds

een dier van witte kleur zijn. Boschgeesten in het algemeen noemt

men b e g u , een woord , waarmee , zooals wij boven hebben gezien

,

ook zielen van afgestorvenen worden aangeduid (Hagen 2, 527).

Volgeus den heer Warneck zouden bij de Toba-bataks sombaon
vergode zielen van voorouders zijn (Warneck •).

//Boschgeesten//, zegt de heer Van Hasselt van de illfmflw^^aèaM<?r<y,

//zooals de Tadoeëng, en Lèngah, die men zegt, dat de gedaante

van een vogel hebben, zijn zeer gevaarlijk; de enkele ontmoeting

met zulk een dier heeft den dood ten gevolge//. Men zal geen boom

kappen, //zonder eerst een of meer kippeo te hebben geslacht,

wierook gebrand en de noodige vergunning en hulp van de bosch-

geesten afgesmeekt te hebben. Wordt iemand ziek kort nadat hij
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iu het bosch is geweest , dan haast hij zich weer derwaarts om te

offeren, ten eiude den boschgeest, dien hij als de oorzaak van zijne

ziekte beschouwt, te verzoenen. Hoort men des avonds een gonzend

geluid in de lucht, dan drukt de moeder haar kleine dichter aan

de borst en mompelt zachtkens : de Binti gaat voorbij , Allah is

groot ! Boschgeesten heeten meestal a n t u of h a u t u , en ontstaan

,

zegt men , uit het bloed van personen , die door het een of ander

ongeval, waarbij verwonding plaats heeft, om het leven komen.'/

Heeft men een boom omgehakt, dan plant men een jong boompje

op den tronk en legt er een gereedgemaakte betelpruim en een paar

duiten op. Verder doet de heer Van Hasselt eenige mededeelingen

,

welke geen betrekking hebben op boomgeesten , maar op de zielestof

van hout (A. L. van Hasselt, 77 , 78, 156).

Bij de Niassers vinden wij den Toradjaschen naam bela voor

boomgeesten terug. Deze Bela was oorspronkelijk de zoon van eene

godin , die uit den hemel neergelaten in den top van een boom

viel, waarna hij en zijne nakomelingen veroordeeld werden in boomen

te wonen. Deze boomgeesteu helpen ook de priesters en zijn dus

wat de Sangiang voor de Dajaks en de wurake voor de Toradja's

zijn. Uit deze geesten is het priesterdom voortgekomen. Iemand

,

dien zij als priester wenschen verkozen te zien , maken zij krank-

zinnig, waarop hij naar de woonplaats der Bela's vlucht. Hij blijft

eenige dagen weg , tot men hem gaat zoeken en men hem ergens boven

in een boom vindt. Hij wordt dan feestelijk naar huis gevoerd en

als priester gewijd. Door de hulp der Bela's genezen de priesters

krankzinnigen (Chatelin , 132, 133).

Dat de Javanen eerbiedige vrees koesteren voor boomgeesten is een

ieder duidelijk, die de offers gezien heeft, welke men ouder vele

waringinboomen aantreft. De ziel van den ontgiuner van het dorp

wordt meermalen in een boom wonende gedacht.

Zien wij thans nog even rond in het Oostelijk deel van den Archipel.

Van de bewoners van nagenoeg alle Moluksche eilanden wordt hun

geloof aan boomgeesten medegedeeld, aan wie offers worden gebracht

,

ten einde hen te bewegen een gevangen zielestof los te laten (Riedel *,

253, 337, 376, 439).

Bij de bewoners van Halmahera vinden wij het gebruik terug,

dat wij boven door de Minaugkabauers zagen toegepast : wanneer

men na aanroeping van de boschgeesten (die hier zeer eigenaardig

den naam van n a b i dragen) een boom heeft geveld
,

plaatst men

een pasopschietend stekje van dezelfde boomsoort met wat aarde op
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den afgehouwen tronk als vervanger van deu geveldeu boom (Vau

Baarda ^, i. v. nabi, 27). Wanneer bij het omhakken van een

boom roodgekleurd sap daaruit vloeit, is dit een bewijs, dat in

dien boom een geest woont (Campen ^, 447).

12. Andere daemonen.

Hebben wij uit het bovenstaande een indruk gekregen van de

voorstellingen, welke de Indonesiër zich maakt van boomgeesten,

wij moeten ons thans nog een beeld vormen van geesten van water,

bergen, rotsen, kapen enz. Dit geloof aan geesten komt bij alle

volken van den Archipel op hetzelfde neer, zoodat wij de voorstel-

lingen , die bij ieder volk bestaan , niet afzonderlijk behoeven te

vermelden, maar wij kunnen volstaan met hier en daar een greep

te doen, waar ons iets merkwaardigs wordt medegedeeld.

Als zoodanig geldt zeker de schets , welke de heer Liefrinck geeft

van de daemonen der Balineezen^ die daar buta heeten. Voor hen

//wordt een groote vrees gekoesterd, daar alle ongelukken, die den

mensch treffen , aan hun invloed worden toegeschreven. Zij hebben

een boosaardig karakter en berokkenen den menschen kwaad , niet als

een vergelding van hetgeen deze misdreven hebben , doch alleen

om hen te plagen en onaangenaam te zijn. Soms weten zij zelfs

het lichaam van een mensch binnen te dringen en deze wordt dan

gek of idioot (buta kapiragau). Door het doen van gaven moet

getracht worden hen gunstig voor zich te stemmen , en daar zij

veelal tegen het vallen van den avond op de straten ronddwalen en

trachten de huizen binnen te sluipen , ziet men tegen dien tijd

menig huismoeder naar buiten komen en voor de deur op het midden

van den ^^^ eenige levensmiddelen op pisangbladeren neerleggen

,

wat rijst in verschillende kleuren, gebak en dergelijke, waarbij een

bakje met water wordt gevoegd en soms ook nog een lichtje om

de buta's daarheen den weg te wijzen ; hebben zij eenmaal daarvan

genuttigd , dan gaan zij verder en de honden en varkens komen

spoedig om het overschietende voor hunne rekening te nemen.

//Moge dit in gewone omstandigheden voldoende zijn om de buta's

te bevredigen, andere tijden zijn er, dat zij bijzonder zich doen

gelden; zooals bij epidemieën , en dan kan alleen het plengen van

bloed hen eenigszins tot bedaren brengen. Daartoe laat men tegen-

woordig eenige hanen met elkaar vechten , terwijl bij groote gelegen-

heden een paar houden of kidangs geslacht worden. Den dag vóór
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het Baliueesche nieuwjaar wordt een groot offer voor de buta's op

het erf geplaatst. Bovendien moet nog jaarlijks een desazuivering

van buta's plaats hebben. Ieder zet zijn erf af met de jonge bladeren

van den arenpalm , en daarna heeft de uitdrijving plaats. De buta's

worden niet vereerd , maai alleen gevreesd. De goden hebben macht

over beu en makeu van hunne tusschenkomst dikwijls gebruik, als

zij de meuschen straffen willen" (Liefrinck, 245—-247).

Wij hebben dit overzicht van de buta's der Balineezen eenigszins

uitvoerig medegedeeld, omdat het tevens een beeld geeft van de

daemonen bij andere volken in Indonesië. Algemeen toch wordt

geloofd, dat krankzinnigheid en epidemieën door deze daemonen

worden veroorzaakt. Wij behoeven hierbij niet langer stil te staan.

Bij de Soendaneezen heeteu ze djuriq (Coolsma, 70-—71). Bij de

Bataks zijn zij (begu) soms de zendelingen der goden om de meu-

schen met ziekte te straffen (Hagen -, 531). Van de Karo-hataks

vernemen wij, dat hun hantu zich uitsluitend in de wildernis op-

houdt. //Zoolang men hen ongemoeid laat en hun terrein eerbiedigt

,

zijn zij ongevaarlijk. Wee echter den overmoedige, die het waagt

hen in hun schuilplaatsen te storen.// Zij zijn er op uit hun slacht-

offers te misvormen , terwijl zij zich bij minder ernstige beleedigingen

ook wel wreken door het veroorzaken van slechte droomen , waarvoor

de Bataks een groote vrees koesteren. De hantu's zijn van beide

geslachten ; ze zijn in wit of rood gekleed. Niet zelden ook ver-

schijnen zij in diergestalten (Westenberg, 230—231).

Bij de Karo-hataks maken wij ook kennis met een soort geesten,

die veel overeenstemming vertoonen met onze Kaboutermannetjes.

De Batak noemt ze omang. '/Het zijn dwergen, die huwen en

zich voortplanten en meest bij of op de bergen wonen. Hun ge-

stalte wijkt in zoover van die der menschen af, dat hunne voeten

verkeerd staan. Hun karakter vertoont een sterke mengeling van

goed en kwaad. Zij zien niet gaarne, dat men, hun gebied betredende,

verzuimt een behoorlijk offer te brengen. Wie bijvoorbeeld den berg

Sibajak beklimt, doet wel een witte kip te offeren, anders kan hij

er zeker van zijn, dat de daar zeer talrijke omang hem van bovenaf

met steeneu zullen bombardeeren. De omang zijn zeer diefachtig

en ontvoeren gaarne meuschen , waarbij de mannelijke omang het

vooral op aardige meisjes en de vrouwelijke het meer op knappe

jongens hebben voorzien. De zoo geschaakte personen worden dikwijls

jaren lang in gevangenschap gehouden" (Westenberg, 231, 232).

Ook bij de Minahassers vinden wij een soort kaboutergeesten
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terug. Zij heeteu daar 1 o 1 o k. Het zijn zeer gladde wezens , die

overigens den menschen weinig kwaad doen. Tusschenbeide krijgt

men ze te zien , maar ze zijn zóó glad , dat ze bijna niet zijn te

pakken. Gelukt dit echter, dan moet men den kabouter niet loslaten,

voordat hij een zegen heeft gegeven. Dan zorgt hij, dat die persoon

veel rijst krijgt, voorspoed heeft op de jacht en dergelijke. Een

algemeene naam voor daemonen bij de Tontemboan in de Minahassa

is rorot; deze geesten worden voorgesteld als de slaven der goden;

overal op de aarde zijn zij te vinden (Schwarz 2, 114 noot 24).

De Galelareezen op Halmahera hebben ook hunne dwerggeesten,

die zij h o g a noemen. Deze kabouters plagen de menschen , maar

ze maken ze ook rijk. Sommigen offeren aan de kabouters en vereeren

hen als tuingeesten , ten einde bij den oogst de rijstschuur eivol te

krijgen; men gelooft namelijk, dat deze geesten ook bij anderen

rijst stelen en die dan brengen in de schuur van hun gunsteling (Van

Baarda, i. v. hbga, p. 180). Bij de bewoners van 5oi?rog heeten deze

geesten géba siwi '/gember-menschen// (Hendriks, i.v. siwi, p. 93).

Bij de Dajaks {Oio Ngadjoè) vinden wij eene groote verscheidenheid

van lagere geesten , die veelal dezelfde trekken vertoonen als die

van de deamonen bij andere volken. Wij willen hier alleen de

aandacht vestigen op de watergeesten de djata (samentrekking van

djawata = Sansk. dewata; de Oio Ngadjoe kennen ook een soort

van daemonen die zij dewa noemen). ledere groote rivier namelijk

heeft verscheidene djata, van wie elk in zijn eigen gebied heerscht;

de machtigsten hunner verblijven bij de monding der rivier. Men

wijst in de rivieren ook bepaalde plekken aan, waar djata zouden

wonen ; eigenlijk zijn die plekken slechts ingangen tot het onder de

aarde gelegen djata-rijk, waar het tamelijk wel uitziet als op de

aarde, maar alles mooier en prachtiger. De krokodillen zijn de

knechten der djata, die eigenlijk eene menschengedaante hebbende

hun krokodilleugestalte alleen als kleed aantrekken , wanneer zij aau

de bovenwereld een bezoek brengen. Ook zeeslangen en ziekten, als

de cholera, zijn de knechten der djata.

Oorspronkelijk bestond slechts één djata, de sang er (zoo noemen

menschen elkaar, wier kinderen met elkaar zijn gehuwd) van den

oppergod Mahatara. De Opperdjata wordt echter tegenwoordig niet

meer vereerd. Men vraagt aan de djata om kinderen; de djata

kunnen ook de vele booze geesten, die de zwangeren belagen, afweren

en de bevalling voorspoedig maken ; zij geven ook goede oogsten.

Als men een djata om iets vraagt, brengt men hem een offer, of



511

men belooft hem zulks te doen, zoodra de bede verhoord is. Dikwijls

ook brengt men hun een offer zonder bepaald doel , alleen om zich

in hun gunst aan te bevelen. De gebruikelijke offers zijn : geiten

,

eenden, duiven, welker horens en snavels verguld zijn; men laat ze

in het water stikken. Verder geeft men hun eierkoeken , kleine

huisjes en booten (Hardeland ^, i. v. djata, 103).

De watergeesten , die wij hier uitvoerig van de Oio Ngadjoe

hebben beschreven, vinden wij bij andere volken terug. In de

Bataklanden bijv. vertelt men, dat menschen, die naar goederen,

welke in de Boaia-rivier waren gezonken , doken , heel in de diepte

huizen hadden gezien (Hagen '', 333). Op i\''2fl^ heeten de watergeesteu

Tacha Zangarofa : zij worden aan candidaat-priesters getoond (Kramer ^

,

479). In het Possomeer op Midden-Celebes wijzen de Toradjas de

woningen der watergeesten aan , enz.

Wij moeten hier nog op eene eigenaardigheid van de lagere

geesten of daemonen wijzen. Van de Zee-dajaks in Serawak lezen wij

,

dat deze geesten den meusch bovennatuurlijke macht, voorbehoed-

middelen en magische bescherming tegen ziekten geven. Een en

ander verkrijgt men door bij eene ontmoeting met zulk een geest

er om te vragen. Een middel nu om zulk een antu te ontmoeten,

ten einde hem iets te vragen , is : alleen op den top van een berg

te gaan slapen (Perham bij Ling Roth I, 184— 185). Dit geloof

vinden wij ook bij de Dajakstammen aan de Barito. Ook de Toradja's

brengen dit middel in praktijk : zij gaan alleen en geheel onge-

wapend op eene plek slapen , waar men gelooft , dat een geest zich

ophoudt ; deze geest zal hun dan een en ander in den droom open-

baren. De Toradja noemt dit : m obaratapa, van het Mal. b er tapa

//boete doen// (Sauskrit tapa //boetedoening").

In het oostelijk deel van den Archipel vinden wij ook een heir-

leger van lagere geesten of daemonen. Zij geven ons echter geen

andere trekken te zien dan die, welke wij reeds besproken hebbeu,

zoodat we niet langer hierbij hebben stil te staan.

13. Hoe daemonen verschijnen, en hoe men ze verdrijft.

Vroeger hebbeu wij reeds gezien , hoe de zielestof van den mensch

zich in allerlei gestalten , vooral in die van diereu kan vertoonen.

Ook de zielen van afgestorvenen doen zich in die gestalten voor,

en daar de natuurmensch tusschen deze geestverschijningen geen

onderscheid weet te maken , ligt het in den aard der zaak , dat ook de

daemonen bij hunne verschijningen diezelfde vormen aannemen.
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Zoo verschijnen op Boeroe daemonen als slangen. Wanneer een

^biwai -geest zich als zoodanig vertoont aan een vrouw, die bezig

is om bladeren te vlechten om er matten van te maken , zou zij

met onvruchtbaarheid geslagen worden , indien zij niet spoedig hare

werkzaamheden daar ter plaatse staakte om haar benuodigden voor-

raad elders te gaan zoeken. Een andere geest in de gedaante van

een pythonslang bezorgt kramp en stijve ledematen als men hem
geen varkenskop offert (Hendriks i.v, abiwai, 27, epléan, 41).

Op Amhon verschijnen de daemonen in de gedaante van draken , van

menschen, van lijnwaad, van honden, slangen, herten, varkens,

maleovogels en nachtuilen. Op Ceram als harige menschen of als

lichaamsdeelen. Op Tanimhar als buideldieren , vogels, varkens,

schildpadden, zeekoeien (Halicore indicus), krokodillen en haaien.

Op Babar doen de boomgeesten zich als vuurvliegen voor. Op Kisser

doen zij zich voor als schaduwen van halve menschen met één hand

en voet (Riedel i, 56, 106, 281, 337, 413).

De Minanghabauers geven hun boschgeesten de gedaante van vogels

(A. L. van Hasselt, 77). De Soendaneezen zien den djuriq in de

gedaante van een vurige slang door de lucht vliegende. Een ander

ziet hem in de lucht als een palmblad van enkel vuur. Een derde

heeft een djuriq 's nachts in de gedaante van een tijger door den

tuin zien sluipen (Coolsma, 70—71). Bij de Xörö-i^iazta/?:* verschijnen de

daemonen in allerlei diergestalten (Westenberg, 231), en krokodillen

en zeeslangen zijn de dienaren van de watergeesten der Oio Ngadjoe

(Hardeland 1, i. v. djata). Bij de ^(?(?-6?ay<2/?r5 van Serawak verschijnen

de antu als menschen, herten, orang oetans, pythons; ook hier

worden krokodillen beschouwd als zendelingen van de wrekende goden

(Ling Roth I, 185, 186). Omtrent de Dajaks van Centraal-Borneo

schrijft dr. Nieuwenhuis : '/Wahrend meine Reise warfen meine Trager

mit Steinen und Holzstücken nach allen Hohlen und Eelseu , die

für Wohnsitze von Geistern galten. Als weitere Abschreckungsmittel

für büse Geister dienen auch menschliche Phautasiegestalten, deren

Genitaliën übertriebeu gross dargestellt werden. Derartige Figuren

,

mit Schild, Schwert und Speer bewaffnet, werden, besonders wenn

Krankheiten im Lande herrschen au den Pfaden langs des Elussufers

aufgestellt. Auch Genitaliën an und für sich sind im stande an-

dringende Geister zu verschrecken ; sie werden daher in roher Form

aus Holz geschnitzt haufig auf Treppen und Bretterstegen angebracht//

(Nieuwenhuis * I, 101).

Onder de middelen , waarmede men geesten verdrijft, bekleeden
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die door het verwekken van stank eeue eerste plaats. Meestal ver-

brandt men daartoe eenig stankwekkend middel. Zoo worden op

Aroe boomgeesteu met rook van bepaalde kruiden uit hun woon-

plaats verdreven. Op Arnhon doet men ditzelfde om de geesten uit

huis te verdrijven (Eiedel ', 259, 79). De Papoea s in het oostelijk

gedeelte van Eng. Nieuw-Guinea gebruiken tot dit doel een soort

boombast, die bij verbranding erg stinkt (Abel, 75). Malcassaren en

Boegineezen branden paarden- , honden- , katten- en apeuhaar

(Matthes ^
, 55). De Karo-hataks leggen een smeulend stuk kleed

op een tweesprong van den weg, als men bijv. een klein kind naar

het water brengt. De scherpe rook zou de geesten (die voornamelijk

op kruispunten van wegen verblijven) verdrijven (Joustra ^
, 20).

Zoo ook houdt de Toradjasche vrouw eene smeulende lont van in-

eengedraaiden boombast in de hand, wanneer zij voor de eerste

maal haar kind buitenshuis brengt. De Oio Ngadjoe verbranden

bladeren van den k a 1 a m p u i t-boom , om ziekte-geesten te verdrijven
;

om andere booze geesten te verdrijven brandt men nunan g-hout,

omdat men denkt , dat die geesten bang zijn voor den reuk van dit

hout. Rook vau ranga u-bladeren moeten Njaro, den dondergod, en

het onweder verdrijven (Hardeland ^, i. v. kal am puit, 211;

nunang, 388; ranga u, 458). De Galelareezen verbranden zwavel

van den uitgebranden krater Doeko om booze geesten te verdrijven

(Van Baarda ^ i. v. walira, 493).

Deze voorbeelden zouden wij nog met vele kunnen vermeerderen.

Alleen willen wij hier het bij vele Indonesische volken voor-

komende gebruik in herinnering brengen om een kraamvrouw bij
'

een rookend vuur te leggen, waarin dikwijls nog uien, peper en
j

andere scherpe ingrediënten worden gelegd , ten einde met den rook '

de geesten, die de vrouw belagen, te verdrijven.

Niet altijd verbrandt men voorwerpen om stank te verwekken.

De natuurlijke stank of scherpte van sommige natuurvoortbrengselen

is op zichzelf reeds voldoende om geesten te verjagen. Als

zoodanig middel, worden bijv. algemeen in den Indischen Archipel uien_

gebruikt. De bewoners van 5ogroig|gebruiken daartoe nog de Kaempferia

galaga (Riedel * , 7). Op Tanimhar hangt men gewijde (dit zaL

wel zijn stinkende) bladeren in den ingang der huizen (Riedel ^, 282);

een gebruik , dat wij eveneens in den geheeleu Archipel verspreid

vinden. Gember, curcuma en andere soms kwalijk riekende stoffen

worden gekauwd, en op krauken gespuwd om den ziekte verwek-

kenden geest te verdrijven.
33
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Algemeen ook doet in Indonesië vuur dienst om geesten te ver-

drijven. Van de bewoners van Boeroe lezen wij nog, dat zij 's avonds

een stuk glimmend hout buiten de deur leggen om den boozen geest

ijabat te verdrijven, die koorts en hoofdpijn veroorzaakt (Hendriks

i. V. ij ab at , 53).

Een ander geestenafwerend middel is het aanbrengen van dorens

,

daar men onderstelt, dat de geesten bang zijn zich aan die dorens

te verwonden. Dit middel wordt vooral toegepast in huizen waar

een kraamvrouw is, om de pontianak verre te houden. Meermalen

leest men ook, dat iemand een zwaard of hakmes bij zich draagt

om daarmede den geesten vrees aan te jagen. Of dit altijd de reden

er van is, betwijfelen wij; menigmaal wordt ijzer (en een hakmes is

het eerst bij de hand) gebruikt om de zielestof van den mensch vast

te houden, sterk te maken. Bij het verdrijven van geesten speelt

de bladnerf van den kokos- en van den suikerpalm eene groote roL

Wanneer men in de Minahassa meent, dat een of andere geest in

de nabijheid is, slaat men naar die plek met zulk een bladnerf.

Men moet echter zorgen steeds een oneven aantal slagen te geven

,

daar een even getal slagen den geest macht geeft over dien persoon.

Wanneer bijv. bij Makassaren en Boegineezen de priesteres de placenta

van een pasgeboren kind gaat wegbrengen, wordt zij van achteren

voortdurend met een bundel van 7 bijeengebonden bladnerven van

een der genoemde palmen op doi hoed geslagen, ten einde zoodoende

de geesten op een afstand te houden, die anders gemakkelijk het kind

door zijne nageboorte kwaad zouden kunnen berokkenen (Matthes ^, 58).

Toen wij gesproken hebben over weerwolven en heksen, hebben

wij gezien, dat een middel om dezen te verdrijven is, hun naam

te noemen. Dit middel nu vinden wij ook voor andere geesten van

kracht. In een veel voorkomend bezweringsformulier van de Maleiers

van Malakka, om een ziektegeest uit te drijven, worden de namen

van dien geest, diens vader, grootvader, moeder en grootmoeder

genoemd. //Ik ken uw oorsprong//, zegt de priester, //zaad van de

spuitende hellevlam
,

pijnig niet langer dezen mensch. Indien gij

niet gehoorzaamt, zal ik u vloeken in den naam van den hoog-

verhevene// (Swettenhara , 193). Skeat geeft in zijn bekend werk no^

meer van deze formules (Skeat, 112 e. v.).
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van de in dit werk besproken volken en van de daarin voor-

komende vreemde woorden en eigennamen van goden

en mythologische personen.

N.B. In alle eigennamen is de oe-klank weergegeven met oe; in de

vreemde woorden daarentegen schreven wij hem met u. In den tekst is

hierop niet altijd nauwkeurig gelet, vooral in aanhalingen, waarin de

schrijfwijze van den auteur doorgaans werd gevolgd. Evenzeer werd in

dit Register zoo zorgvuldig mogelijk de pepèt (de (e-klank) aangegeven

bij de verschillende inl. woorden.

De verschillende Dajak-stammen , als Oio Ngadjoe , Oio Doesoen

,

Poenan, Kajan e. a. , zoeke men onder de hoofden „Dajaks" (Neder-

landsch grondgebied) en „Dajaks" (Engelsch grondgebied).
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11, 12, 20, 24, 28, 30, 32, 33,

35, 87, 39, 40, 42, 44, 48, 51,

,53, 57, 58, 60, 61, 69, 71, 73,

74, 76, 77, 79, 81, 87, 88, 92,

95, 98, 101, 102, 104, 105, 106,

109, 115, 117, 118, 120, 123,

34
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êmpun, 185.

ëmpung, 404, 469.

endjong, 380.

endriio , 138.

Enggano, 35, 38, 254, 271, 279,

282, 315, 367.

esmangen , 7.

etu, 423.

fanahy , 14.

Fidji, 264, 275, 281, 282, 284,

303, 356, 364, 418, 430, 445,

496.

Flores, 476.

fondrako, 209.

Formosa, 38, 387.

gado, 341.

gajap kambe, 400.

Gajo's, 34, 91, 98, 156.

Galelareezen , 14, 18, 34, 35, 40

41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51

52, 53, 63, 69,. 70, 93, 107

113, 118, 125, 129, 130, 133

144, 146, 148, 151, 158, 168

174, 177, 179, 182, 193, 194

208, 211, 214, 229, 244, 250

253, 258, 261, 267, 270, 272

273, 276, 280, 287, 310, 312

315, 317, 318, 323, 325, 326

330, 340, 358, 361, 365, 369

378, 380, 390, 393, 395, 396

397, 400, 401, 403, 409, 430

435, 436, 445, 446, 453 e. v.

456, 466, 471, 490, 497, 507

510, 513.

gamal , 418.

gana, 95, 120.

gana ngkadjanga , 398.

gari , 435.

garing mendawen benang , 346.

garonggong , 105.

garu, 147.

gassub, 378.

gaiikang (gaukêng), 226.

genggömön, 91.

Gezelschapseilanden , 22.

gia, 299.

gigi guntur, 204.

gigi gunturu, 204.

Gikkimooi, 466.

Goeroe ri sëlëng, 467.

gogiolo, 142.

goma (gomata), 14, 403, 410.

gomma-wongi, 410.

Gorong, 57, 73, 253, 269.

Gorontaleezen , 13, 56, 117, 194,

248, 261, 403.

guliga, 202.

guling, 369.

guru, 79, 81, 91, 98, 217, 254,

375, 401, 413, 4.53, 455.

gurumi (gurumini), 14, 82, 87,

107, 114.

Hadan Daliau, 350.

Halmahera, zie: Galelareezen , To-

beloreezen.

halu, 408, 409, 413.

hambaruan, 12, 13, 104, 166,

223, 237.

hampatong , 292.

hampatmg lantak, 95, 98.

hampatong sadiri, 95.

hantu (zie ook op antu), 441 , 498

,

.507, 509.

hantu bëranak, 248.

hantuén, 117, 173.

hapang, 71.

haratong, 299.

Hasi tiasi, 473.

Hatalla, 464, 471.

hati, 21.

hatundi, 57.

hatunggal , 138.

hentap, 279.

Hervey isl., 22, 196.

Hiang pioemboeng, 105, 402.
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hirek, 58, 104, 139.

Hjang sukma, 10.

hoga, 510.

holi, 97.

Jwro, 416.

Hova's (Malagasen), 14, 35, 91,

212, 312, ^317, 321, 348, 370,

376.

huang , 20.

Imkëra, 408.

huma koin , 407.

Jiuntu gëlap, 204,

ijdbaf , 514.

ikan kli, 131.

ikan pare, 51.

ikararua, 13.

Ilai, 469, 477.

Imbiasi, 356.

inibo, 187.

Indara, 469, 477.

inderri, 449, 477.

ini, 47.

inosa, 10.

tw^a?? buntot, 160.

Iraono zona, zie Nias.

Isabel, 430.

isi gutu, 204.

Itak, 106.

itapano, 435.

Jama, 348, 355.

Javanen, 10, 21,

38, 40, 41, 44,

55, 60, 62, 65,

74, 75, 78, 89

111, 123, 126,

133, 134, 140,

149, 151, 152,

172, 173, 174,

179, 181, 182,

204, 213, 228,

265, 301 e. v.,

394, 437, 443,

e. V.. ,507.

27, 34, 35, 37

45, 46, 47, 48

69, 70, 72, 73

I, 92, 99, 109

127, 130, 131

141, 144, 148

159, 162, 168

175, 177, 178

189, 194, 197

231, 238, 249

337, 355, 377

450, 471, 498

jitmd, 10.

juni, 11.

kabalik, 291.

kabésaran, 228.

kahjangan (kajangan), 489.

Kailiërs, 13, 23, 26, 37, 41, 43,

45, 48, 54, 56, 61, 69, 73,

138, 163, 174, 175, 177, 179,

211, 349, 362, 388, 417.

kaju ara, 505.

kaka, 26.

Kaka djoeroe gado, 106.

kakalnk, 213.

kakandi, 334.

Kaka oekang, 353.

kakëduang , 13, 352.

kako'o tanoana, 158.

kalampuit, 513,

Kalang, 123.

kaleburan, 329.

Kalekamó, 355.

kalindjuhan, 138.

kalompoivang , 266.

kambe, 398, 400.

kampong achirat, 375.

kangkamiak , 248.

kape sumanga, 85.

Karaeng Borong, 360.

Karaeng lowe, 500 e. v.

karaengta lïlïkia, 400.

, Karang trètès, 73.

,
karebangan, 217.

, Karema, 492.

, Kasëndoekan, 379.

, kasuruan, 470, 487, 492.

, katitiran , 232.

, katotouan, 13, 171.

,
, katutubo , 13.

, Kawahwohan, 380.

, këbal, 205.

,
, Kei-eilanden , 73 , 86 , 242 , 250 , 269

,

276, 317, 329, 377, 395, 435.

kèra kèra . 215.
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kërantmg , 146.

Kerito, 479.

kesan, 51.

ketèh, 181.

kètjubung , 144.

kiham apiii , 350.

küoiüii, 203.

kiot sicndut mata ni ari, 369.

Kisser, 48, 54, 58, 118,

395, 512.

kitoka, 114.

kjahi, 178.

Kjai Blorong, 500.

Kjai Dadoeng Awoek, 134.

Kjai Singa, 130.

kladt titan, 144.

Klatin, 123.

Klaton, 123.

Koekang, 352, 364.

Koemokomba, 478, 487, 492.

Koenjarakaroea, 355.

koki roha, 410.

kokopong , 288.

konang, 173.

konoor, 433, 449, 450.

Korintji, 115.

korowar , zie korwar.

korivar , 41 1 , 432 e. v.

kuai , 20.

kuda kuda, 293.

kudjang , 98.

kuis, 352.

kukang, 126, 352.

kule, 51.

kiimin, 86.

kuntianak, 249.

fe^r, 176.

La Galigo, 101, 469.

Lahatalla, 464.

lakon, 109.

Lakor, zie Letti.

lamali, 292.

lamha, 348.

lamiong selong, 42.

Zamoa, 387, 388, 394.

Lampong, 257, 320.

langgara, 417.

Langkoda, 351.

lareive, 384.

La Sa, 196.

Lasaeo, 467.

283 , Latoere , 82 , 473 , 481 e. v.

laiüolo , 106.

Leibata, 471.

lejak, 112.

lèlêmhutan, 11.

lêmah hodas, 373, 374.

Lèiigah , 506.

lëntu , 396.

Jenturu, 140.

Lepers isl. , 349.

Letti, 31, 54, 277, 283,314,322,

358 , 370 , 377 , 395 , 429, 445, 491

.

letüu liau, 380.

Uau, 12, 166, 237.

Lilang, 491.

Ling Yang, 382.

Lintjarabene, 478, 487.

Uto, 387.

lobo, 344, 413 e. v., 417.

Loda, 67, 121 , 124, 208, 229, 410.

Loeang-Sermata , 31 , 180, 270, 277,

313, 314, 342, 393, 445, 465.

Loemimoe'oet, 470, 478.

Loempang pandjalo, 492.

Loeo mewona, 493.

Loewoe, 101, 225, 229, 280, 417,

429, 468 e. v., 495.

Jolok, 510.

Lom (orang—), 474.

Lombok, 112, 123, 147, 1.50.

Lomot, 381.

Long Djoelan, 382.

Lowalangl, 168, 473 e. v., 481

e. V., 486.

lum, 412.

lumalês , 83.
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lurah, 133.

mabali tjdpa, 62.

Madagascar, zie Hova's.

Madoereezen , 11, 46, 48, 61, 69,

122, 156, 162, 398.

magaJi liau , 344.

magirot , 478.

magtatanggal , 117.

Mahatalla, 471.

Mahatara, 464, 471, 479,493,510.

maïk, 436.

Makabanasa, 505.

Makassaren, 6, 25, 26, 28, 29, 32

37, 40, 43, 44, 45, 48, 49, 53

56, 59, 69, 70, 71, 77, 78, 85

92, 95, 117, 118, 121, 123,124

126, 127, 128, 129, 130, 131

133, 135, 137, 138, 140, 142

158, 159, 162, 172, 174, 175

178, 179, 183, 190, 195, 203

204, 225, 226, 227, 238, 248

255, 259, 261, 264, 268, 269

278, 281, 283, 288, 318, 337

349, 352, 360, 367, 368, 369

370, 383, 397, 398, 399, 402

405, 412, 429, 464, 467, 486

500 e. V., 513, 514.

Makawalang, 351.

makêrru, 175.

niaïa^eka(t) , 7, 11.

Malagasen, zie Hova's.

Maleiers (Malakka), 1, 6, 21, 28,

35, 44, 52, 67, 69, 70, 91, 92,

96, 116, 117, 120, 121, 122,

129, 131, 132, 140, 143, 144,

146, 148, 149, 154, 157, 161,

163, 164, 176, 177, 179, 180,

186, 189, 197, 198, 203, 204,

228, 232, 246, 252, 255, 317,

427,- 444, 445, 447, 463, 464,

482, 514.

manahj 21.

mamhang , 482.

Mambang Tali Haroes, 463.

mampandoi , 139.

Mampatai, 350.

mana, 201, 392, 418.

Mande Roebiah, 108, 492.

Mandroko, 355.

Manjamei, 493 e. v.

Mangalaboelan , 480.

mangang-kuit , 291.

mangorai, 109.

Mantra's, 306, 368, 370, 506.

manuk, 448.

mapano-pate^ 190.

marapu, 342, 406.

mareindeng, 108, 109.

Marëndor, 479.

Maroaja, 492.

marutas, 271.

Mas Santrija en Mas Pinënggëp, 182.

mata hari, 474.

mata kanan, 167.

matakau , 214, 215.

mata kiha, 167.

mata ndeme, 474.

Matarau, 195.

matarêk, 447.

matei djaak , 366.

matianak of mati bêranak, 246.

matjan gadungan , 111.

matmate, 424.

mawongene, 408.

megiati, 299.

mêla, 162.

Melanesië, 169, 179, 201, 210,

236, 238, 303, 351, 360, 364,

371, 382, 385, 392, 404, 418,

465 (zie ook de afzonderlijke eilan-

dengroepen).

mênari, 447.

méngalap , 84, 505.

mengeUur , 56.

mênjaki^ 58.

Mentawei-eilanden , 16, 21, 136,

193, 283.
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meo, 4U7.

mimi, 126.

Minahassers, 13, 27, 29, 31, 32,

47, 56, 92, 94, 108, 117, 119,

138, 140, 146, 171, 175, 176,

177, 183, 192, 194, 204, 209,

215, 239, 248, 262, 263, 265,

267, 278, 280, 282, 283, 291,

297, 310, 315, 324, 351, 360,

373, 379, 383, 395, 401, 402,

404, 444, 446, 447, 452, 469,

475, 478, 494, 496, 497, 505,

509, 514 (zie ook op: Tonteni-

boan en Toumboeloe).

Minangkabauers , 6, 22, 43, 45,

67, 75, 76, 107, 109, 115, 118,

119, 132, 133, 135, 147, 148,

151, 160, 163, 176, 184, 198,

209, 210, 282, 313, 324, 384,

428, 490, 492, 496, 512.

Mindanao, zie Philippijnen.

minö, 384.

mintora , 449.

Moa, zie Letti.

mobaratapa, 73, 511.

mobuduata, 471.

Moentoe oentoe, 470, 478, 492.

Moeri djaoeh, 476.

Moeri krain, 476.

mojang , 387.

Molo, 499.

Molukken, 34, 41, 47, 99, 117,

182, 188, 215, 236, 249, 253,

255, 269, 273, 285, 295, 311,

377, 387, 392, 395, 465, 475,

488, 493, 507 (zie ook op de

afzonderlijke eilanden).

mompemate, 343.

Mong-karoe, 352.

mopatawi , 163.

morame, 78.

motaro , 447.

muka, 126.

mu' kur, 13.

muri , 453.

musah takolok , 345.

mustika , 202.

muti sala, 406, 407.

nabi, 507.

Nabi Adam, 150.

Nabiata, 466 e. v.

Nadaoja, 473.

naga, 406, 473.

nagari kakal , 375.

Nai darondongan , 153.

Nai Mëromak, 476.

Nai padengkaralëm, 353.

nais pau, 42.

naleuëng sambö, 142.

Nangga nangga, 356.

Nanggoei' dawa-dawa, 121.

Nanjoe, 381, 400.

Nanjoe samiang, 105.

nanrik, 447.

narako, 375.

nawu, 402.

nazalou, 139.

Ndengei, 496, 497.

Nekkinaoewi, 489.

nene bomba, 265.

ngasi, 138.

ngelmu, 112.

ngelmu kraton , 182.

ngelmu peling, 182.

ngelu^, 47.

ngeru , 4:1.

Ngkai mantande songka, 486.

ngrdgd sukmd , 11.

Niassers, 10, 18, 23, 24, 28, 30,

32, 41, 42, 47, 54, 69, 73, 80,

82, 89, 97, 99, 101, 123, 128,

131, 132, 138, 139, 153, 161,

168, 169, 173, 174, 175, 177,

178, 179, 184, 193, 195, 205,

209, 211, 239, 244, 246, 247,

254, 257, 259, 261, 264, 266,

267, 268, 271, 279, 283, 294,
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307, 316, 318, 326, 327, 332,

355, 358, 362, 375, 384, 390,

398, 399, 400, 401, 403, 415,

416, 423, 426, 428, 432, 439

e. V., 473 e. v., 481, 486, 492

e. V., 494, 506, 507, 511.

Meuw-Caledouia , 426.

Nieuwe Hebriden, 241 , 303.

Nieuw-Zeeland, 196, 241.

Nini Towong, 437 e. v., 456.

nimu^ kier, 13.

nitu, 7, 172, 182, 194, 325, 384,

387, 407, 408, 424, 436.

nitum, 387.

niur halai, 151.

Njai Blorong, 500.

Njai Gëde Sëgoro kidoel, 498.

Njai Loro kidoel, 498 e. v.

Njai Seri, 150.

tijao , 6.

njaro , 422, 513.

njaiva, 6, 7, 13.

njdwa, 10, 173.

Njilitimo, LóO, 468.

nono, 191.

noso, 10, 168.

Notoka, 356.

nicnang , 513.

obu, 22.

Odoh, 441.

Oeliassers, 41, 86, 94, 153, 434.

Oemban, 479.

Oeniang Tënangan, 472.

Oepoe, 470.

Oepoe lero, 465, 475, 491.

Oesnenog ape'en, 467.

Oesnenog atoeta, 467.

Oesnenog naek, 467.

Oesnenog naek infenai, 467.

Oewang, 472.

omang, 509.

Omonga, 488.

Ompoe doeata, 471.

Ompoe Toehan Moela djadi , 473 , 480.

ompu, 185.

onuti, 238.

opo, 464, 470.

Opo geba snoelat, 466, 476.

Opo Lahatalla, 464, 466.

Opo piragoet, 466.

osali, 416.

owo owo, 358.

Paasch-eilanden, 281.

Padang, 61, 124, 130, 227.

padang togu , 149.

pae sumangè, 85.

pagar, 47, 139, 161, 219.

Pak Pak, .53.

pakualu, 335.

pcdasiëq panangga , 117.

palasik, 117.

Palau-eilanden, 281.

Palembang, 44.

pamai, 63.

pampahilëp , 398, 505.

panai-panaung , 190.

pandji djimat , 221.

pangantoho, 219, 220, 419, 422.

pangga-ramhi , 41 7.

pangguloh, 115.

pangnluhalang , 216 e. v., 439.

pangidui. 369.

panoi, 385.

pantis , 59.

panunggii, 404.

Papoea's (Nederlandsch grondgebied),

35, 122, 178, 183, 215, 220,

238, 245, 260, 261, 262, 264,

266, 267, 270, 275, 280, 311,

322, 326, 339, 355, 378, 392,

410 e. V., 414, 424, 425, 432,

449, 476, 488.

Papoea's (Duitsch grondgebied), 21,

42, 51 ,'76, 183, 206, 241, 275,

280, 288, 296, 313, 315, 356,

358 , 365 , 385 , 387 , 392, 41 2, 430.
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Papoea's (Elngelsch orondgebied)

,

166, 241, 288, 361, 364, 371,

425, 513.

parai merapu, 322, 379.

parapu meti , 342.

Parigiërs, 13, 160, 286, 362, 388,

455, 456.

patianak , 250.

patuntung, 401.

pawang , 96, 161, 164.

pemia , 432.

penanggalan , 117.

pèndapatan, 211.

pènegör ni semangat, 156.

pénise-niseèn , 400.

Pentecosta, 364.

pèpo^ 118.

përkutut, 231.

përminakan, 218.

pêrsili, 97.

petara, 464.

Philippijnen, 13, 92, 114, 129,

187, 188, 191, 194, 205, 250,

295 e. V., 310, 324, 387, 398,

421, 442, 445, 464, 471, 490.

Pili, 196.

pinafi, 227, 502.

pitara, 181, 302, 335, 464.

Poeë rnpalaboeroe , 477 e. v., 483, 485.

Poeë di Songi, 103, 477.

Poelo Tello, 89.

Poetir santang, 479.

Poewa matowa, 107.

poiJii, 149.

pongko, 117.

pontianaq, 245 e. v., 252, 514.

popokang , 118.

popokang mananggala, 117.

pormanuhon, 448.

porsïli, 449.

Praboe sili wangi, 373.

pue, 470.

pulau buwaJi , 376.

piintiana, 248.

piisaka , 221 e. v., 427.

pustaha, 448.

putiana, 253.

puün, 288.

Radja Abdoellah, 198.

Radja Angin, 463.

Radja di bintang timoer, 355.

Radja ërdëm katana, 354.

Radja hantoeën, 104.

Radja kakijan diomas, 354.

Radja Meklewët, 328.

raego, 488.

rdgd alus , 10.

rahasia, 13.

rahjang, 489.

ranihu siporJias, 449.

rangau , 513.

ranjang , 489.

rapal, 112, 182.

Rarawolai, 488.

raromha rarajon , 324.

rarong , 359.

Ratoe Loro kidoel, 73, 498.

Rato ngkasimpo, 380.

raung, 334, 346, 357.

raung rara, 142.

rea bidat , 319.

Rëdjang, 118.

regat , 16, 136.

rënga-rëngan , 13,

rërët , 396.

Rigaheroe-heroe , 361.

rini, 47.

rirong, 138.

roJiong , 346, 357.

ronggeng , 450.

rora nanju , 400.

rorot , 510.

Rotti , 311 , 321 , 322 , 378 , 387 , 436.

ruku lowa, 142.

rumah islam, 410.

rumah le'u, 407.

rum sram, 410 e. v., 501.
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rur irania, 262,

ruwata, 471.

Sabajan, 381.

sabi ai, 259.

sabungan, 134.

sadiri, 95.

sait ni porhas, 204.

Sakai (orang), 24.

saki, 58.

salabé, 330, 403, 409.

salampuri, 291.

Saleier, 38.

Salomons-eilanden , 303.

saht, 410, 413.

sambalajong , 279.

Sambira dolo, 359.

sambufan rah, 75.

Samoa, 22, 140, 196, 281, 282, 387.

Sampaoekoer, 487.

sampun tujang , 95.

sampy, 212.

sandong, 292, 331, 345.

sandruda, 132.

sanger , 510.

Sangiang, 42, 104, 105, 291, 344,

451, 489 e. v., 495, 507.

Sangiang Seri, 150.

Sangireezen, 13, 27,117,118,191,

325, 352, 368, 379.

Sangkoeroewira , 467.

Sangoemang, 491.

sanian, 490.

sanro , 85, 95.

santri, 181.

sao , 412.

Saoega, 167.

Saparoea, 26.

sarang banua, 142.

saroJc bulau, 164.

sarong, 446.

satia ivati, 303.

Sating malenak boelaoe, 346.

Satomi, 228.

saukang , 412.

Savage island, 140.

Savoe, 55, 295, 311, 342, 378.

sawan, 98.

sawang, 58, 138.

sedeu, 395, 435.

sëmangat^ 1, 6, 67, 92, 148, 156, 161.

sêmbaJtjang, 489.

seri, 409.

Seri, 490.

Serang zie Ceram.

Seranglao, 57, 73, 253, 269.

Sese ntaola, 74, 136.

Siak, 24.

sial, 247.

siama, 135.

siamang, 187.

Siaoe, 41, 250, 253,270,283,471,

497, 498, 505.

si Apo nimema in tana, 470.

sibaso , 448 e. v., 454.

si Boeroe sorba djati, 153.

si Boroe Deak Paroedjar, 473

sidang bela, 240, 504.

sidingin, 149.

si Djiboen, 153.

Sihai, 473.

si hampung bahal, 133.

silaon, 439.

sïlém, 184.

süindjuang, 138.

si Malindeman , 374.

si Manembo, 396.

Sinaug bela djambang-djambang, 353.

Sinang Sari, 150.

Sinajar, 379.

Sinajawan, 379.

Singa mangaradja, 230.

Si niëma in tana, 470.

sipilit, 142.

si Radja inda inda, 153.

siri, 138.

sirugo , 375.

sisidjuë, 142.
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sitawar , 149.

Siwi, 510.

Siwoeë, 153.

Soelaneezen, 38.

Soembaneezen , 155 , 226 , 295 ,311,

321, 342, 378, 387, 406.

Soendaneezen, 11, 64, 89, 119, 126,

156, 173, 177, 193, 249, 267,

362, 377, 509, 512.

sofu-sofu , 261

.

sogot, 369.

soi, 138.

sojomo, 369.

sokma, 11.

Solor, 311, 406, 465.

sombaon, 178, 287, 439, 506.

sondari^ 126.

sone hoa, 378.

songko, 117.

sopu, 417.

sorga, 355.

Soripada, 480.

sorodadu, 286.

soso, 14, 35.

sou, 413.

sukma, 10, 11 , 174.

sumanga, 85, 134, 135.

sumangan, 7, 86.

sumangat, 6, 7, 67, 76, 107, 175, 176.

simangè\ 6, 22, 67, 132, 176.

sumangot, 439.

sumanti^ 396.

suruga, 355.

suwaika, 117.

suroangi, zie swangi.

swangi, 113, 117.

<a6a, 138.

^ac^a zangarofa, 511.

tadea, 890.

Tadoeëng, 506.

<a(ï?(, 103.

tahaseng , 20.

Tahiti, 139, 282.

Taidoeë, 498.

takule, 51.

talèdèk, 450.

Tamai Patakloeng, 349.

tambilaha, 132.

Tamei tinggi, 472, 479.

Tana lanto, 492.

fa«a/ï merah, 376.

TanahsiBaloengoen,zieBataks{Timor).

tandojae, 284.

Tangaloa, 195.

Tangaroa, 476.

tangijang , 490.

Tanirabar, 54, 57, 58, 129, 178,

242, 260, 276, 315,- 358, 370,

465, 512, 513.

tanoana, 12, 66, 171, 176.

Tan Tekkan, 882.

taragdli, 332.

tarawau, 382.

tariang, 429.

taro uman , 207 , 208.

tarunga, 169.

tataro, 179.

tawa'ang, 138.

fehido, 441.

temboan, 404, 405.

têmpajan, 222, 223.

Tempon telon, 327, 342, 344, 491.

^^wfii, 7, 8, 90, 91, 172.

Tënggëreezen , 373, 439, 498.

tengke, 343, 344.

Tenin Lalloe, 382.

tëtëlës, 95.

tiang dërës, 152.

tiawo, 287.

Timoreezen, 29, 35, 57, 68, 85,

112, 113, 134, 143, 159, 167,

177, 191, 193, 207, 213, 221,

226, 239, 258, 270, 277, 283,

295, 311, 318, 321, 330, 387,

398, 406, 467, 476.

Timorlao, 58, 178, 261, 329, 358,

370, 395, 423, 435.
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Uwah, 259, 271, 291, 292, 344, 345.

tiwukar, 291.

tjakal hakal desa, 394.

To'ar, 470, 478.

Tobaroe, 257, 410.

Tobeloreezen, 14, 21, 26, 28, 34,

48, 54, 56, 61, 68, 69, 73, 87,

109, 113, 124, 143, 163, 168,

172, 175, 177, 203, 213, 225,

229, 240, 244, 251, 255, 261,

264, 280, 818, 341, 370, 393,

400, 408, 430, 436, 444, 445,

453 e. V., 456, 466, 486, 507.

Toboengkoe, 265, 425.

tohugo, 492.

Toerateya, 52 (zie verder op Ma-

kassaren).

toka, 114.

tokata, 87, 172, 342.

Tokong, 18.

tolokende, 94.

to mebutu, 117.

Tomori, 327, 360, 488.

tondi, 7, 80, 155.

Tongaiti, 195.

ton luwa, 12, 183.

Tontemboan, 13, 30, 40, 47, 55

108, 124, 137, 404, 487, 492

510 (zie verder op: Minahassa).

Toradja's, 12, 18, 27, 28, 29, 30

32, 34, 37, 38, 40, 43, 45, 46

47, 49, 51, 54, 55, 56, 61, 65

66, 70, 73, 74, 76, 78, 79, 92

94, 101, 102, 103, 109, 114

117, 118, 119, 121, 123, 126

127, 128, 129, 132, 133, 136

137, 138, 140, 143, 146, 147

148, 149, 152, 158, 159, 160

161, 163, 171, 172, 174, 175

176, 177, 178, 179, 180, 192

193, 197, 201, 202, 208, 210

213, 215, 221, 224, 225, 229

235, 238, 239, 243, 248, 251

255, 256, 260, 262, 264, 267

268, 269, 273, 277, 280, 282,

283, 284, ^285, 289 e. v.„ 296

ije. VmJ310, 312, 318, 320, 323,

327, 328, 331, 343.', 350, 351,

357, 359, 362, 367, 369, 370,

371, 372, 373, 379, 383, 387,

389, 391, 392, 394, 395, 397,

399, 401, 402, 403, 412, 413

e. V., 418, 420, 422, 425, 431,

443, 445, 446, 447, 448, 456,

463, 469, 477, 481, 483, 485

e. V., 488, 492, 493, 494, 495,

496, 497, 503, 504, 511, 513.

Toras nanggar djati, 494.

tosan kiming, 162.

towali, 323.

toiüong ^ 292.

towugi, 238.

towiiri, 238.

Toumboeloe, 13, 30, 83, 108, 404

(zie verder op: Minahassa).

tubu, 13.

tugcda, 266, 440.

tukang, 126, 128.

tumotowa, 396.

tunggu laban oio mate, 287.

turun, 272, 332, 371.

tuutu, 407.

tmvan bêsar, 190.

udja mbamba eo, 46.

ular gantang, 180.

ulavm, 203,

ulok si baganding, 122.

uma marapu, 406.

urang tjindëku, 115.

urang wali^ 209.

urip-ok, 169.

voho, 207.

voho-matam , 207.

wadah, 336.

wadian, 106, 445, 451.



541

wadian matdi, 346.

Waerkola, 498.

wailan, 405.

wajang , 109,

wajo^ 176.

walian, 108, 129, 451.

walikamhing , 145.

Warere, 494.

waru-waru^ 142.

Watoebela, 58, 86, 182, 186, 269,

377, 390, 397, 465, 475.

watu ing kïlat, 204.

Watoe pinëwetengan , 209.

Wawo maborosi, 380.

weopu, 492.

Wetter, 54, 58, 377, 435, 465.

widadari^ 342.

wücdat, 75.

wolian^ 84.

wonge, 183, 365, 395, 408, 409.

wongi mafdia, 410.

umrake, 103, 492, 496, .507.

Zuidwester-eilanden, 191, 366, 435.

Zuidzee-eilanden , 35 , 139 . 192 , 195

,

197, 236, 241, 281, 282, 284,

303, 350, 360, 371, 882, 385,

465, 476, 481, 494.
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