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aan h.et oogsteu. Met moeite lokten wij een outlen p¿o

tot . ons, clie ons eenige aanwijzingen gaf omtrent den te
roigen wee. l

Steecls clen bergrug volgencl, liepen wij nu door zw¿¿¡

bosch; het pacl claalde meest zacht af ; maar onze hoop

om ilezen dag het lanclschap Lage te bereiken werd niet

verwezenlijkt. Het was reeds half zes, en nog steeds

waren wij iu het bosch. Nergens water. Einðelijk kwamen

*rj btj twee zijpaadjes; wij zonilen nu twee onzer mannetr

op verkenning uit, en een van hen kwam terug met het

verbliidencle berichü, dat er een patl naar een huis voertle

aan den oever van de rivier Kinapapoea. J)e bewoners

van het lruis waren vriendelijk genoeg ons toe te staau

oncler hun rijstschuur den nacht tloor te brengen.

Den volgend,en dag bercikten wij Lage. De lieclen van

Tewengkoe en Banäoa ontvingeu ons hartelijk als oude

bekenden. Wij brachten den nacht door te tsandoa bij

den stokouden kabosenja .Prr,pa i Dei, en bereikten den

volgenclen tlag Tomasa, yanrv-aar wij ons weldra huiswaarts

spoedclen.

lã December tr899.

Eenige ethnografische Aanteekeningen omtrent de
Toboengkoe en de Tomori,

door ALB. C. KRIIIJT.

Gedurende de reis in .\ugustus en September 18gg met
Dr. N. Àdriani gemaakt in het Oostetijk deel van Midden-
Ceiebes, had ik gelegeuheid eenige ethnografische gegeyens

te verzamelen oniler de Toboengkoe en de Tomori. Ik
geef het verzameljle hier onder zonder eenigen commentaar

van mijzelf, d.an nu en dan in noten. .

Zooals wij reeds hebben opgemerkt ín het verslag van
pasgenoemtle reis, (1) hebben vele'Ioboengkoe zich mefler:
voon gevestigd langs ile kusten van cle GóIf vaa Mori.
Daar zíj evenwel weinig of geen Barée kennen, en nog
minder Maleisch (trouwens een zeer gebrekkig middei om
in het Oostelijk deeì van onzen archipel achter finesses

van gewoonten en clenkbeelden te komen), kon ik v¿n hen
niet vele inlichtingen aangaanile hunne zeilen en gewoouten
verkrijgen. Onze weg bracht ons echter ook te Dongi,
eene vestiging van handelaren op het delta-eiland. van de
rivier Lâ. Hie¡ waren wij gedurende twee dlagen de gasten
van eenen ontwikkelclen Chinees, Ong Tjing Sing, die
gehuwd is met eene Toboeugkoesche adellijke dame. Äan
ileze schranclere vrouw, die het niet te veel was om te
vertellen van haar volk, en die dit deed in haar eigen
taal, vertolkt iloor haren echtgenoot, hebben wij onze
gegevens omtrent de Toboengkoe te clanken-

Wat de Tomori aangaat, in tle eerste plaats waren het

(1) Zie hie:: boven pag. 15?, 168.
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ile vorst en cle prinsen, die steeds gereed stonilen onze

vragen te beantrvoortlen. X{enigmaal verteld.en zij ook

uit ziehzeiven van ile gewoonten iler Tomori naãl aatr-

ieiding vau ilingen, welke wíj hoorilen of zagen. Op onze

verilere reis onäer de Berg-Tomori hadilen wij gelegenheiù

cle ontvangen gegeyens te controleeren, wat ous wij ge-

gemakkelijk viel, omdat een groot deel van dit volk he¡
Barée vlot spreekt.

Totoeng leoe-

Bij lret aa,nga¿n viln een huwelijk heeft de jonkmrn

meestai reecls met het meisje uitgemaakt. dat zij dezeu

stap zullen doen. -Eerst wanneer ile man zeker.is van het

meisje, geeft hij van zijn voornemen kennis aan zijne

ouilers, ilie de zaak tlan gaan bqspreken bij cie ouders

van het meisje, bij welke gelegenheitl tevens de grootte

van ilen bruidschat wordt vastgesteld. Op den voor het
truweiijk bepaalden dag wordt de bruidegom door zijne

vrienilen gebracht naar de woning der bruid. Hij beklirnt
die echter riet dadelijk, maar neemt eerst plaats in eeu

dichibijzijnd huis (na eene vooraf gegane afspraak) alwaar

de kali of een miniler geestelijke hem naar de Mohamma-

daansche voorschriften trouwt. fs deze plechiigheid af-

geloopen, dan begeeft de bruidegom zich naar het huis

van cle .bruid, maar ile ileur harer woning, welke voi

gasten is, worclt voor hem gesloten gehouden; eerst nad¿t

hü eenige geschenken heeft gegeven; wordt hij binnen-

gelaten. Ook om het achtergedeelte van het huis, waar

cle bruid fraai getooid. op hare slaapplaats zit, binnen te

tretlen, moet hij eerst een geschenk geyen; dit geschenk

zou bij vorstelijke personen zelfs uit een' slaaf bestaan"

Yervolgens mag de man øijne bruicl van haren hoofd
onttioen, en gaat naast haar zitten.

Nu neemt een ilfohammailaansche goeroe vóór hen plaats,
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6¡ rcciteerl eenige stukken uit ilen I(oran, wrarna een

doelang met eten wordt oþeebracht. In clie tloelang zijn:

rijsi, gekookte eieren, gebakkeu pisang en versche pisang.

Uit de meerdere of mindere gaarheid van dleze rijst weet men

ook te voorspellen of het huwelijk gelukkig of ongelukkig

øal øijn. Na dezen rnaaltijd (het bruidspaar eet, te zamen

ul deze doelang) gebruiken beiden sirih-pinang uit dezelfde

iloos, en hiermede is het huwelijk gesloten. Het spreekt

va¡. øelf, clat de gasten mecle onthaald worden, en tlen

nacht veriler cloorbrengen in vroolijkheicl.
Wanneer tusschen de jdnggehuwcleu eenige ver:wijdering

ontstaat, is de Toboengkoesche moeçler spoeclig gereed

eenig rnidclel te mengen in de rijst, die beiden zulien

eten, of in het water. dah ølj zulle¡r ch"inken, of in de

kaik, die zij bij het sirih-pinang kaurven zullen gebruiken.

Diú rniddel, ro moal¿e geheeten, moet clienen om de zich

van elkaar verwijderende har"ten v&n man en vrouw weder

tot elkaar te brengen. Bij dit soort middelen spelen tle

tranen van c\e r.lujung,i, ,z,eekoe" steeds eene groote rol.
Maar ook middelen om de irarten van man en yrouw van

elkaar te verwijcleren, kent zrj, wanneer een huwglijk van,

haren zoon of hare dochter niet naar haar zin is. l)eze
midclelen noemt rnen rut nzcttewe.

Is ile vrou'rv zwange.r geworilen, dan zijn zoowel voor
haar als voor haren man verschillencie dingen verboilen:
tle slendang mag zij zich niet om den hals slaan (dit
duidi op tle navelstreng, die d¿n den hals van het kind
uoï. omstrengelen bij de geboorte); man en vrouw mogen
geen dier slachten (- bloedvergieten; dit zíel op de groote
hoeveeiheid bloecl, die cle vrouw in dat geval bli de be-
valiing zou yerliezen) ; zrj mogen ook geen kip in stukken
snijden (het kincl zou dan bij gedeelten geboren wortlen);
ile a.s. moedler mae geen kraaE aan een baadje naaien
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(ilit zou de vagina venlau\Men en de bevalling tegenhouden);

man of vrour{' mogen geen kokosnoot van zijne buitenste

schil ontdoen (want dan zou het kinù zoniler hoofilhaar

worden geboren); ook mogen geen twee zw'angere Yrouwen

in hetzelfde huis zijn.
Is het kind ter wereld gebracht, ilan mag tle moeiler

het geclurende de eerste vier dagen niet zoogen; gedurende

40 dagen moet dle kraamvrouw zich bij een houtskoolruur
ÌvarmÈn, 20 clagen lang met het hoofd naar het Westen,

en 20 dagen lang met het hoofil naar het Oosten gekeerd.

De nageboorte wordt in een' rijstpot gelegd; verschil-
lende kruiden worilen er âan toegevoegd om haar zoolang

mogeiijk voor bederf te bewaren; vervolgens wordt de pot

goecl gesloten met foeja. Ien man en eeDe vrouw , tot
de familie behoorenile, brengen cle placenta weg; zij gaan

daarbij vieri¡aa1 het huis uit en in, bij ieäere keer, ilat
zlj in huis komen het kind kussenile; aij moeten echter

oppassen niet rechts of links te kijken, (anders zou het

kind scheel worden). Sommigen begraven ile placenta,

¿ncleren hangen haar op in een' boom. Wordt het kind
ziek, dan wordf de placenta opgegraven (als zij begraven

is), men legt er pisang en ríjst in vier soorten bij, en

plaatst er eene aangestokeu inlandsche kaars naast, w'aarna

zij wordt opgehangen. Was zij van den aanvang af op-

sehangen, dan doet men er het zelfcle me¿[e, en begraaft
haar vervolgens.

Wanneer eene vrouÌs in het kraambed sterft, Iegt men

eieren in de okseis hater atmen, en steekt naalileu in hare

lrandpalmen, om te voorkomen, dal zlj als pønf'iana onheil
zal aaurichten. Bovendien slaat men bij hare begrafenis

eene kokosuoot in tweeën; de helft, waarin het kiemgat,
neemt men med.e naar huis; de andere helft iegt men met

den boilen kant na¡rr boven op haar graf.

fs een kind geboren, ilan wordlt eeue kokosnoot geplant,
zooals men zegt om ilen ouilerdom úan het kiud á
kunnen nagaan.

Wanneer een kind sierk gelijki op een zijner ourlers,
gelooft- men, dat ouiler of kind spoedig zal sterven. Om
dit onheil af te wenden, legt die ouãer wat rijst o¡: de
wreef yan ilen voet van het kind; het kind. moet die rijst
eúen, en ilaarcloor wordt voorkomen, d.at een van beiden
spoedíg zal sterven.

Het kind krijgt een naam in tle 4e maand. van zijn
leven; vooraf wordt het gebaad in water, waarin eenige
erfstukken van zijne groot- of overgroofouilers (of níg
ou¿lere verwanten) zijn gelegd. Den ìaam ontleent mei
aan omstandigheden, welke bij of tijdens de geboorte
hebbeu plaats gehad, aan éigenaardighàden van het kind,
aan planten en d.ieren, aan den Koran enz.; wil rnen eeu
gestorven farnilielicl tloen ,herleven', iu het kind, dan masl
eerst de naam van een zijner overgrootouders hiertoe ge_
bruikt worden. Bij ziekte word.t de na¿m vân het kind
veelal verantlerd. Ook in Toboengkoe is het streng verboclen
cle namen zijner schoonouders (of naaste verwanten zijner
sclioonouders) op eenigerlei wijze te noemen.

"{dopiie in haren oorspronkelijken vorm kennerr de
Toboengkoe niet (meer). Tirel komt het vaak voor, dat
een ouilerpaar, nadat het eenige kinderen door den clood
heeft verloren, een nog levend. kinil aan de familie geeft
ter opvoeding; ook doet men dit, wanneer een kind voort_
durend. ziekeiijk is. Heú verkoopen in schijn vau kiuderen
ìreefl veel plaats in Toboengkoe. Dit heeft'plaats, vanueer
het kincl langen tijil sukkelenil van gezon¿t ei¿ ls, en ook,
wauneer het kind, nog klein zijnde, zijn eigen faeces

ip.lL ".De 
zoogenaamde kooper van het kind bãhoeft geentanilielid te zijn: hij betaalt niets voor het kind, Ãaar
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moet yoor diens kleederen zorgen' het kind blijft intusschen

bij zijne ouilers, Wanneer het grtoter is gewortlen. gebeurt

het menigmaal, cla,t bet kind gaab inwonen bij zijnen

kooper; iu dit gevai krijgt het ook een deel van cliens

erf.nis; maar weilerkeerig moet' fllf "gekochte': kind clan

ook medehelpen âan het delgen van de eventueèle schulden

zijns koopers. Btijft het kind bij zijneu kooper, dan zorgt

deze ook voor zijn huwelijk, terwijl tle moeiler claarbli

alieen als getuige optreeclt. (1)

Bouwt de Toboengkoe aich eene woning, clan vorrlt

oniler ilen eersten paal begraven: een weinig gouil, wat

zilver; een stuk van een aartlen pot, en de klaag Yan eeu

baadje. I3ij hei bouwen moet er streng op gelet wolclen,

dat de palen of stijlen niet met het topgedeelte tt¿-r,ar

beneden rvorrlen geplaatst. Is het huis pçereetl, clan biudt

men âan een der hoofclsiijlen een' bos tawíl'an bladeren

(Dracaena terminalis), eett' ttos pas uitgeloopen

en .een' tros rijpe pisang. De kokosnote.n en

wijzen op ,roYervl0ei[", op /Yee]heid" en op het "zoete"
liefelijke, .vreedzame Yan

Van de pisang tracht iedere gast, die het

komt medevieren, iets machtig te worilen om clit op te

Omtrent deu lanclbouw, welke op clezelfde wijae

beilreven. als in het Possosche, Yerram ik nog de

bijzonderheclen: TYanueer men oe boomen op

Iand zal gaan yelleu, om op clie plek rijst te
bouwt men eerst een nriniataurhuisje, en hangt

enkele ininiatuurkleederen, en legt er ook wat goucl

eten in; vervolgens roept men alle boscbgeesten te

(1) D¿ar de verkoo¡ geheel in schijn geschiedt, ile kooper zclfs

prijs betnalt, zou meu hier gei'oegelijk van adoptie in gewonen zin

nen spleken. Ik heb het woortl rkoopen" echter behouden, omilat

zegsvrouw ilit rvoord steeds met nailruk gebruitte.

oc I

bietlt hun het huisje met zijnen inhoud aan, eu verzoekt

ban zr.;ch van die plek te verwijderen. Daarna kan 'men

veilig het geboomte gaan omkaPpen, zoniler bang te zijn,

rlat men zich zal wontlen. trtrranneer men het gras tìlsschen

fls opgeschoten rijst aan het wieden is, mag gedurende

3 dagen niemand, niet tot het gezin van alen eigenaar

behoorencle, het rijstveltl betreden- Ook mag.niet in een'

rijstiuin wordeu geschoten met een geweer' wart hierdoor

,åo ,de inhoud van rile rijst wegvluchten". Gedurencle

den tijd, waarop de oogst wordt binnengehaald, mag geen

vrremcleling het veld betreclen.

Worclt de rijst, te velcl staandle iloor muizen opgegeten,

d¿n is dit een bewijs clat de lat¿aanø (,levensaether") vau

de rijst is weggeloopeu ; deze moet dan worilen terugge-

haal}. Dit terughalen heeft op dezelfde rvijze plaats als

dit geschiedt bij een' rtteusclt, zooals vij beneilen zullen

zien. Op cleze zelfde wijze ook verzekert men zich van

den rijst-levensaether, lÍanneer men begint rnet het snijden

vaû de rijst, "opdat die levensaether niet ivegloope uit
vrees yooï het snijclen". Komen de aren leclig te voor-

schiju, dan besproeit men ile rijst inet water, waarin eeuige

kruiden en bladeren zijn gelegcl. Verboden is het eeu pot,

¡y¿arin rijst gekookt is, in stroomentl water af te wassen;

ilit zou ten gevolge hebben, dat cle geoogste rijst in cìe

schuur spoedig op zou raken.

T[auneer men ten oorlog gaat, slacht men een hond of

eene kip; de ingewanilen worclen onderzocht en uit zekere

keuteekenen (deze zljn clezelfde als die beschreven in

"llfededeeiingen" 40, 1896, blz. 25) meent men te mogen

1f¡ lfl" f"ng geleilen vertelile een Possosche priester mä, dat kip
eu honil zulk ee¡e voorname rol spelen in den oorlog, omilat øde kilt
s:rel in het pikleu en de honil snel jn het b{1en is", eigenschappen,

welke voor een strljtiei zeer gewenscht z$n.

Ðoo
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opmaken, of de ticl om uit te trekken een geschikte is
of niet (dit heet rudtopd). Ook ¡vordt vooraf het vogel=
gesclrreeuw gehoorcl, mc,mpodeø asui. Hiertoe gaat men
met eene geleding dunne bamboe naar de vogels luisteren;
zoodra men het geluid hoort, dat geluk voorspelt, worclt,

tlit in den bamboekoker "opgevangeu"; dit kokertje, op
den tocht ïnedegenomen, dient als talisman, waardoor de

tochtgenooten niet gewond zullen worclen. Het euustige
of ongunstige van dit geschreeuw maakt men op uit het
feit, of men het geluid rechts van zich, links, van voren
of van achteren hoort, of cle waargenomen vogel zijn kop
verbergt oncler zijn' vleugel, dan wel of clie rondkijkt enz.

Ook in Toboengkoe wordlt vooral de uil, #oø gehoord.
Een overblijfsel vau het koppensnellen (l) worilt nog

gevondlen in het moølakot'a,: voor sommige zieken namelijk
snijdt tle heid.ensche priesteres (die naast ileu Mohamma-
tlaanschen geestelijke hare funotie is blijven bekleetlen,
zooals in Boegineesche en Makassaarsche lanilen &e bi,ssoe)

uít een stuk sagobladscheede een menschenhoofd, dat
tusschen drie strrkken hout wonlt geklemd, en op het erf
van dle woning wordt opgericht. Daarna worclt de zieke
naar beneilen gebracht, en met zijne beste kleederen ge-
tooiil. Yrouwen dansen en zingen om den kop heen, en

mannen houden spiegelgevechten "met schild, speer en
boog"; een tooneel, zooals men dit onder cle -Toraclja's ziet,
wanneer zij een' kop hebben buitgernaakt. Hierua worilt
de zieke weilerom in huis gebracht, waarna men verwacht,
dai hij wed.er beter zal wordlen.

Wanneer iemand is gestorven, wordt het lijk naar Mo-
hammailaansche gewoonte gewasschen, in een stuk wit
katoen gewikkekl en in deu grond begraven, met het hoofil

1t¡ n. ** van Mori vertelile ons, ilat de Toboengkoe nog gewenã
zän d.e hoofilen tler verslagen vijanilen metle tè nemen.

ooQ

t66y hela trI¡esten gekeerd. ùfen weet evenwel nog veel

þ vertelleu van dlen tijd, toen men lijkkisten gebruikte,

uit boomstammen gekapt. Slaven en geringe lieden werden

toen eenyor¡tlig onder den grond gestopt, maar de lijken

van aanzienlijken werd.en in hunue kisten (waarin hunne

eigenilommen ook werilen gelegd) op stellingen geplaatst,

¡gt het groote d.ood.enfi:est, atmato, voor hen kon worden

gevierd. tlij die gelegenheid werd.eu cle beentleren der

gestorvenen bij elkander gezocht en naar eene of anilere

spelonk gebracht.

Lrj, die bij het lijk waken, korten zich clen tijd cloor

elkaniler raadlsels op te geven . 'Looãra iemand in slaap

dreigt te vallen, wordt zijn gelaat onder veel gelach met

houtskool en roet zwart gemaakt.

Na de begrafenis maakt men voor ¿len overledene een

zoogenaam¿le batwtoali. Boven het uitgespreide slaapmatje

van clen doocle n-1. naakt merr een hemel; zljn hoofdkussen,

zijn drinknap, níjne wapens en andere eigenclommen worden

ilaar netjes bijeengezet; met iederen maaltijcl worclt ook

een bord met rijst en toespijs bij deze plaats gezet voor

clen overleilene. 's l\achts worilt er een lichtje gebraud

en eene otrde vrouw waakt bij ùeze bøtwwali. Op den

40ste! ¿lâg na het overiijden word.t deze ttøtw,oal,i, weEgeromen.
\Yanneer een ülån zijue overleden vrouw begraaft, volgt

hij eea' anderen w.eg n¿Ìår het graf ilan dien raarlangs
'hei lijk zijner vrouw worrlt gebraclrt. Op iederen geclenk-

dag, dien de Nfohammail¿neu gewend zljn, te vieren (3e,
7e, 10e dag enz.) gaat de man zich baden, en moet n¿r

dit baä onder êeu in A vorm gespleten stgngel \¡an eene

plant, nene born(tø genaandl, doorloopen. Dit inoet hij
iloen, opdat zijne tweede vrou\ì¡, zoo hij die heeft, niet

ryoedig sterve.
De zielen van sommige afgestorvenen gaan over in

krokodillen en anilere dieren.
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Heú rouwen bestaat hierin, clat men geene versierselen

mag dragen; men mag alleen gebruik maken van foeja-
kleeelingstukken. De rouwdragende laat zich rotan-banden
om tle polsen vlechten. Wordt er gerouvil voor eetr

vorstelijk persoor], dan mag men gedurende de rouwdagen
niet anilers eten dlan onrijpe gebrarrcle pisang, en gebakken
sago met suiler.

tr\ianneer iemancl kort na den dood van vailer.of moecler

ziek wordt, onclerstelt men, ilat zijn levensaether. die ook
in lret Toboengkoesch tat¿uanø heet, dloor de(n) overledene
genomen is uit verlangen naar haar (zijn) kind. Dan breugt
men eene kip naar het graf van den .overleilen ouiler, e¡
snijdi die claar ilen kop af. Het bloed vangt de priesteres
op in hare haud, en uit de vormen, die dit in de hand
aanneemt, bepaalt zij of de levensaethel yan den kranke
is weggeriomen door clen overledene, of dat de ziel<te is
vetoorzaakt door een slecht mensch (heks, weerwolf enz.);
deze proef noemt men pontønoa /cono mltnø. IManneer men
zich ook zonder proef van het eerste overtuigd. houdt,
pakt men eene levende kip in foeja en katoen, en begraafr
die op het graf. (1) Of men plaatst een bamboevat met
water gerilureuile een' nacht op dat graf, en met water
wordt cle zieke d.an begoten (pøzøø hono bøl¿o le tønoø).

tsij ziekte tracht men te rveteu of deze veroorzaakt is
cloor geesten van de zee of van het land. .fn het eersùe

gevai maakt men een miuiatnurprauw gereeil met aller]ei
eetrvâren, welke men in zee laat drijveu. .In het trveede

(1) Door nijn onclerzoek naar aanleiding van tleze rnerleileeling, ben

ik niet met zekerheiù te weten kunnen komen, of.deze kil moet be-

schouwil worden ¿ls een ofer, iL¡n rrel als een ¡Iaotsvervanger voor den

kranke. De ourstanrligheitl, ilab ile kip in foeja en Ïatoen wordt ge

wikkeltl, spreekt vool het l¿atste, Tlouwens in rele ofers ligt ile
beteekenis opge.ioten: ,;dit geef ik in m$ne plaats."
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geval zroePt men '¿le zor. aùtl'. Hoe dit geschiedt, ben

ik niei te weten kunnen komen.

In het algemeen gelooft cle Toboengkoe, ¿lat iemancl

siçþ worclt, doordat zijn levensaether is /wegEegaan"' of

zrreggehaald". -þlr worden ilan maatregelen genomen om

lrem terug te krijgen, J)e priesteres (in Toboengkoe sanrho

genoenicl) zet ilan toebereid voedsel gereecl op het erf van

áe *nnittg des kranken, en roept den levensaebher met haru',

terwiji ,¡ nt* vele en schoone dingen belooft' Vervol-

gens telt zij van I tot 7, en \r'anneer zij denkt, clat hij

gekomen is, vangt zij heur op in een' cloek, waarmede zij

lere.d heeft gestaan. Deze cloek vord.t da¡,nra over het

hoofcl vurt clen øieke gespreid, Iv'aarna inen onilerstelt, dat

trij zijn' Ievensaether terug ontvaugen heeft. en beter

øal worden.

Hetzelfde doet eene. moê¿ler voor haâr kind, wanneer

het bijzonder .lang slaapt; of zij giet rvat water cloor tle

vloeriatten, clen levensaether roepenile met lcwrw; lrjeti:.a

kal- nlj gerust het kind wak'kerschudden, zontler bevreesil

le øljr, dat het ziek ø'¿,I worden. Yan droomen is men

g'ewoon te zeggen, dat cle levensaether uit wandelen is

gegaan; dlaarom is het plotseling wakker ¡naken vatr eell

slapencle hoogst gevaarlijk. Tot cle droomen, 'welke eene

kwacle beteekenis hebben, behooren die, waariu men klimt
€n yalti, waarin men baailt, lvaarir¡ men geschoren wordt,

waarin een huis voorkomt, dat omvalt of slecht is; wanneer

een overletlene iemand goed oûtvangt in den droom, is

dit een voorbode van een spoeriQen dood; ook wanneer

men zich iu den tlroom bijzonder dik en weivareutl waant.

,Tllanneer men ilroomt, ilat men hoog klimt, zoniler te

vallen, claü men mager is, clat een huis in brantl staat,

zijn clit aitemaal voorspellingeu vau geluk en voorileel.

Orn de kwacle gevolgen van een slechten droom af te
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lÍenden, spreekt men bü het ontwaken uiets, maar men
gaat zich baclen of zijn gevoeg iloeu, 'rvaarbij men op dlen

gronrl spulvt. fn huis terugkeerende, vertelt men claÞ

ilen droom aan de huísgenooten.
Kinderen mogen niet spelen of gekheid maken met

lrunne schacluw; men zegt, dat zij tlaardoot ziek zuilen
worden.

Äanplantingen van r'¡:uchtboomeu (vooral r.-an sirihplanten)
tracht men te beveiligen cloor het ophangen van een

,¡matakan" (Tob. urw) bestaande uit eene fl.esch met water,

waar"in scirerpe krLrideu zijn gelegd, ciie clen clief blind
zullen maken. Ook gebrnikt men hiertoe eeu gedroogde
ltwtit'i, een soo¡t visch, die zich kan opblazeu ; sorns ook

sluit men ilrie steenen in twee op elkaar sluitende kokos-

doppen; cle beicle laatstgenoemde midclelen zullèn bewerken,

cl¿rt cle buik van den dief opzwelt. l)e "matakau" wordt
nu eens opgehangeu bij den aan¡llant, clan wee¡ tusschen
het geplante iregrir,r'en.

Onde'r cle clieren, clie een uailerenil onlleil aankoniligen,
moeten de slang en de huishagedis worden genoemcl.

trVanneer n.l. een slang over den weg kruipt, of voor den
reiziger uitgaat, mag men niet voortEaan (dii noemt men

Ttole ontttmò), tenzlj rnen ir¿r¿r,r kan clooden. Laat eene

huishagedis zijn geiuicl hooreu vóór den persoon, die zich
op reis rvil begeven, clan is dit eene rvaarschurving voor
hem om nog uiet te gaan; hoort hii dii geluicl echter
achter zich, ilan bev¿rt dit eene aanmoecìiging om spoedig
voort te g¿ìau.. Zgn twee lieilen aan het redetwisten, eu
'oegint eene hageclis te tjirpen, dan wil zij iriermede zeggen,
tlat de persoou, clie toeu juist aan het woorcl was, gelijk heeft.

Tumori.

Toen wij in het iandschap }fori aauJ<wamen, iras men

juisi bezig mel' rtlauar, d.i. het onkruicl wieden tusschen

iet geboomte, clat rveldlra zal worden gevelcl, om op die

plek een rijstvelcl aan te leggen. Wij hadden gelegeuheid

op te merken, dat ile landbouw in het Morische op dezelfde

wijze wordt beoefencl als in het Possosche (zie "Meded.."
Nederl. Zendeiinggenootschap Deel 39, 189a, blz. 129 e.v.).

Ook de Moriërs bewerken aìleen droge rijstvelden, het

liefst op cle helJingen der bergen of aan cle oevers van

,de rivier Lâ.
Wanneer men zal gaan planten worilt een sirih-pinaug

offer middeu in den tuin begraven. Over deze plek wordt

eeu vloertje gelegd van stukken hout, en d.aarop zet

zich het hnisgezin van den eigenaar van het rijstveld
neder om sirih-pinang te gebruiken. Het offer in clen

grond is bestemcl voor ile dmbw rø,itø, cie geesten van den

gronril, clie de rijst doen opw'assen. Men maakt hem op

het vloertje zijne opwachting als eene stille betle om aan

.de te planten rijst wasdom te geven. De rijst, die om

deze plek heen is geplant, wordt het laatst geoogst. Later,
w'anneer de aren aan het rijpen zijn, worilt een ei begraven

in lret veld, medle als offer aan cle ,i,ntbw wàta, terwijl de

rijpende aren hier en daar in beroering worilen gebracht
met den inhoud van een stuk geslagen ei, als het ware

om ze te voeclen. (1)

Bij het planten, ilat even als in het Possosche door
mannen geschiedt, eewapentl met lange aangepunte stokken,
waarmeile zij gaten ilr den groud steken, en door yrouyÌen

(t) 
"-t 

meerde¡e rav-raag is ons Ìtuitlel{jk gewordea, dat de rijst
om cle oferplaats heen meile een ofer is aan de aarileeesten, en dat zij
tevens díent om den leve:rsaetler van rle over:ig1e rijst zvast te houilen",
oprlat cleze niet weg zal loopen uit vrees voo¡ tret snijtlen of om eenige

andere reilen; hierrloor toch zouilen rle oren led.ig worden, of ze zorilen
worrlen opgegeten d.oor m¡tizen, Zoo moet ook de krachtige leyensaether

van het ei den levensaethei' van de rijst versterken en rvasthouilen".

oon
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die achter de mannen loopenile, het zaad in cle gaatjes

storten; heeft men dle gewoonte om achter tleze rijen van

plantenile mannen en yrouwen nog eene rij mannen te
doeu volgen. Deøe matrnen doen niet anilers d.an "[[sa
plantzang zingen" (men noemt dlt mongenge) waardoor het
planten niet aileen veraangeuaamcl maar ook gewijtl
rvordt. (I) ,I)e tøuaan¿ø van ile rijst is belichaamd in
een klein vogeltje tlàlcol,i geheeten" (in het Barée djekwlí';) (2\
deze vogel voorspelt door zijne verschillencle geJuiden ook,

of rle rijst zal gelukken of niet. Het is om dit vogeltje
niet weg te jagen, dat in de rijstvelden niet met geweren

mag worden geschoten.
\l¡auneer rneu met den oogst is begonnen, urag uiernancl,

niet tot het huisgezin of tot den oogst (in Mori oogsten

zoorryel mannen als vrouwen) behoorende, geclurencle cÌrie

dagen in het rijstvelcl komen. Niemand mag de ooEsters

toe;preken, terwiji zij zeiven eene reeks van woorclen ge-

bruiken, die een a,antal woorden uit het dagelijksche leven

moeten vervangen. (3) In den oogsttijd ook geeft men

elkander raadlsels op.

(1) De versclillenile zangen cler Mor{êrs bij rlen lantlbouw in gebraik

nroeteo" zeer zinr$k "ijn, en gebeilen tot en iofprlizirgen a¿n zon en

maan en andere machten, äie ile rijst iloen geilfren, b;vatten. Benetlen

zullen w!' hiervan nog een voorbeeld zien.

(2) Ik ¡iaats . tlezen zin tusschen aanhalingsteekeus, omilat hij mli
zóó woorJei$K wercl medegetleelil iloor ]fokole Frle (Kamesi) van Ngoe-

soembatoe, en men niet ilenke, ilat ik hier eene ¡ersoonlijke meening

van mijzelf heb neergeschreven.

(3) Doo¡ nailer onile¡zoek in het ?ossosche en ook in -\Jori zljnwlf
tot tle overtuiging gekomer, il¿t men met het vervangen v¿u een aantal

woord.en niet op het oog leeft de geesten te misleiilen (zooals ik sclueef

in zMeiletl." Neilerl. Zendelinggenootschap Ðeel 39, 189ã, blz. 1.47tf4q,
maar om d.el levensaether vau tle rijst niet te yeÌschrikken d.oor het
gebluik van woord.en, welke haar (ðe {jst) znllen kenba¿¡ make¡, dat
zij gesnerlen, ¡aal huis gebracht, gekookt en gegeten zal wo:rðen. Juisà

ooo

Ofschoon tle foeja-kleecleren bij cle Bened.en-Tomori reeds

grooten¿leels verdrongen zijn door katoenen goederen, schrijft
åe adat toch voor, dat bij het oogsten d.e voorvad.erlijke

foejakleeding moet worden gebruikú. Deze foeja wordt op

deøellde wijze bereid. als in het Possosche (zie "Meded."
Nederl. Zendelingeenootschap Deel 38, L894, bIø. 200 e v.),

vau tlezelfde boomsoorten, meile met steenen hamerüjes.

De namen yan &et,e werktuigen zijn eensd.eels gebeel gelijk
aa,n die in ile Possosireek gebruikelijk, anclerdeels verschil-

len, zij van deze slechts iloor een enkelen klinker.
Eerst na het oogstfeest (hier mølcøtefc,rnpø tø'u ,het,

jaar afsluiten" genoemil) *ug cle rijst vervoeral worden

traar de schuren, welke claartoe vooraf in gereedheid zijn
gebracht, en waarin men verschillencle kruiden heefi gelegd,

ilie moeten bewerken, dat de rijst uiet spoeilig oprake.

Gedurende den tijd, ilat de rijst staat te rijpen zingt men

eeß ûang, díe tnotlelcat|,i, lror¿lt genoemd (de naam van alezen

z¿ng wijst er op, dat hierin de belichaarnile levensaetber
van cle rijst - het voeeltje ctrelcali, - wordt bezongen).
Heü aanìrefi'en van den oogstzang noemt men naetar¿a,.

De tnetunø wordt nog gezongen, zoolang men uog niet
tot het beplanten van de nieuwe rijstvelden is overgegaan.
Tijdens ons verblijf bij den l,4orischen vorst heeft hij ons
dan ook menigmaal op dezen statigen zang ¿loen vergasten;
hij leg'ile ons ook den zin er van uit. Deze komt op het
volgend.e neer: In het rnetwnø wortlt de //moe¿ler-maan"

(i,nø wala) sprekend ingevoerd. Zij kondigt zich aan als

ilie roorrlen, welke betrelking hebben op tleze Lanilelingen.zijn äoor
auilere vervangen. De gewoonte om enkele woorden iloor anilere te
Yer?angen ten einðe de goden niet te vertoo¡nen, - b!jv. Ìlanreer meû
in een bosch loo1ri - kennen ile bewo¡ers van Mirlden Celebes ook.
lf{ ileeld.en hieromtrent een en aliler mecle in het verslag van o¡ze
Molische reis.
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eene vorstin uit de ontlerwerelcl, en is gekomen, om nàar
de Moriërs te zien. (t) Verder word.t in clen zang mecle-

gedeeld, dat de maan (eene vrouw) 308000 kinderen
(sterren) kreeg, en de zo¡ (eene vrouw) een gelijk â,antal.

floen zeide c1e maan tot de zon'. ,Gij zult juwe kiuderen
dooden door uwe hitte". T)e zon zeide: ,laat ons beiden
onze kinileren rloodlen" (omdat zlj niet kon velen, dat de
maan hare kinderen zou behoud.en). De zon nam ilaarop
eene braailpan en braadde er hare kinderen in, tot zij
stierven (- als ile zon opkonit, verilwijnen, verbleeken cle

sterren). l)e maan cleeil, als of zij hare kinderen had
gedood, maar ztj had ze verstopt in een' tabakskoker van
barnboe. Toen cle zon was \yesgegaan (= ondergegaan),
iiet zij hare kinderen los, en dezen liepen overal (aan cìen

hemel) rond. Toen cle zon dit bemerkte, liep zij de maan
na; zlj kon haar echter niet krijgen, maar zíj staakte h¿re
vervolging niet. Verder wordt in het metuna de geheele

natuur bezongeu, vooral ile bloesems en het gew'as, zoodat

uit een en andler ivel blijkt, dat in dezen zang gedacht
worilt aan de maan als aan het vruchtbaarmakeuil element.

Boven deelcle ik mede, clat de rijst om de offerplaats
yan de 'inobw w,i,tø groeiende voorloopig blijft staan. Bij
het begin van ilen oogst bindt men een gedeelte van cleze

halmen tot eeu' bos samen, en yoor dezen bos wòrtlen als
offer borden met rijst, kippenlever, eieren en andere zaken
neergezet. Deze bundel halmen heet, even ais onder de

Toradja's: ,rtle moeiler van tle rijst" (Morisch ,ineno pøe).

Terwijl de uitgesproken gedachte bi;i de Toradja's is, claô

deze "rijstmoetler" ile vertegenwoortligster, tle stammoed.er
t: .r" Ur" geheelen oogst, en dus ook zuiuíg en voor'-

(1) Deze alleenspraak van d.e maan luidt in het Morisch.- ,falcu ina
wwlø Nggumai rømaà meøo wawo nantomori momltdo ana mokole 0äe,

ialcu nabwztølø walònggumai ramai ntolonclai .íne momþéo ønø.
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øicblíg moet rvorden bewaald, wil niet de Samengebrachte

ríjst op eene of andere wijze verdwijnen (dus zuiver animis-

tiscb), beschouwen de Moriërs cleze "rijstmoedet" als het

bijzonclere ofi'eraand.eel van deu rijstgeest Omonga, en ileze

riistgeest woont in de rnaan. Ons ,rmannetje in de maan"

i, voor de NIoriër Omouga. (1) Wanneer ai de rijst in den

fii1 is gesneden, 'çqordt ten slotte ook ,ile moecler van de

rijst" afgesneden en met de noodige eer naar de rijstschuur

gebracht, en daar op cleu vloer gelegd. Op dezen bos

wor¿len cle overige bossen gestapeld. Wanneer men nu tien

rijstgeest Omonga niet met de noodige eer behandelt, nieü

telkens ofi'ers voor hem neerlegt in ile schuur, zích niet

behoorlijk kieedt met hoofclbaud en baadje, ind.ien men rijst
gaat halen uit de schuur, (2) dan zal Omonga boos worden

en tob strafhet dubbele getal bossen opeten (cloen verclwijnen)

als men pas uit ile schuur heeft weggenomen; haalt men

bijv. 4 bossen uit de schuur, ilan eet Omonga ivau de

in de sohuur aanwezige bossen 8 op; err yerscheiclene

lieden beweerden, dat zij het smakken van clen geest bij het

eten hadden gehoord, Wanneer het oogsten geheel is afge-

loopen, wordt er op eene plank of op cle rijstblokken ge-

slagen (Morisch: moptanghw, Barée: montønggol,fi /om de

lanaøna van de rijst vroolijk te makenl'.
tsij het openen der rijstvelden worclt gelet op den stancl

van clen gorclel van Oúon Ttesh',i, genaamd; staat deze bij
het irvallen van den avond vlak boven ilen Oostelijken

(Ð Dit ir rreiler een voolbeeld, ilat het oorspronkelijke geloof aan

den min cf meer onpersoon$ken leve¡saetler (tønuana) bljontwikkeüng
der denkbeelde¡ oyergaat in het geloof aan persooll!'ke geesten.

(2) De lloriërs moeten ¿le rrijstmoeðer" in de schuur dus beschouwen

als een fetisch of een med.ium van Omonga. Door deze ontwikkeìi:rg
van denkbeelden moet, naar mijne. meening, ook ðe Sri der Javanen zijn
ontstaan, cle oorsprong van rryelk geloof Prof. lYiiken bij de l{i¡tloes
leeft gezocht.

IrED. N.z.G. xf,iY. ,1ó
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hanzont, clan is het een goede tijd om met het toebereiden
van het rijstveld te beginnen. Staat hij bij het vallen

.van den avontl in het zenith, dan is de gunstige iijd. om

te beginnen voorbij, want rv'anneer men eerst dan met dit
werk begint, zuilen de muizen, rijsidiefjes en zwarte slangen

het gewas opeten. Het zevengesternte heet núø daùti-

De dagen en nachten hebben allen namen naar clen stanil
der maan, maar dagen, w'aarop het verboden is tuinarbeid
te verrichten schijnen de Beneden-Tomori niet (meer) te
hebben; de .Berg-Tornori wel. AIs een zeer slechte dag,
rf¡aârop niets van eenig belang (huwelijk, huisbouw, op

reis gaan euz.) mag geschieden, staat bekend de 30e daE

van de maanmaanil (deze valt dus weg, \vanneer de maand
?9 clagen telt). Deze 30e dag lieet tw"ø rw,i; wanneer

men bijv. op dezen dag rijst plant, aal zij o¡"rschieten

als kattehaar.
{Iit hetgeen boven gezegcl is aangaanile de maau, zou

men verwachten, tlat zons- en maansvertluistering in verbanil

zou staan met het äaar medegedeelde . verhaal. Dit is

echter niet zoo. Verduisteringen zouden ontstaan iloo¡
eén monster, ,i,/eøno ot'øo, die zor of maau opslÍkt. Hoc
zon of maan weer uit cle vercLuisteríng te voorschijn komeu,
'weet niema¡cl te zeggen, maar men drvingt het monsüer

øon of. maan terug te geven cloor hem te verschrikken
met een geweldig rumoer (maansverduistering heet in het

I[orisch: mewam,i lrno, zonsverduistering : samoor¿o oleo).

Äard.bevingen stelt men zich voor te ontstaan, doorclat de

i'eus, tlie de aardle op zijn' rug clraagt, en Boengkoe lawa

Jreet, zich heû oor krabt. De regenboog is de v'eg7 lvaar-

langs de mangod,i (ook orøn'í genoemd), geestcn die sicli
als echo openbaren, naar deu hemel gaan. Gaat men uit
suellen, en ziet men een stuk regeuboog in de'richtíng,
waarin het vijandelijke dorp iigt, dan is dit een zeker

teeken, dat meu een of meer koppen buit zal maken.

oÐo

Bij hei huwelijk yan een' slaaf wordt ¡iet yeel clrukte

gema¿ìl(t, Ìnaar zooveel te meer werk worilt er gemaakt

ian het huwelijk van een adellijk man. De bruidegom

wordl door zijne vrienden en familieleden geleid naar ìret

dorp van zijne bruid. Àan het d.orp gekornen, moet hij
eenige claar ¡vachtenclen een geschenk geveu, uit katoenen

goeileren bestaande; dit geschenk heel howe'i,. Aan de trap
1'¿p de woning zijner bruid gekomen, wordt hem niet
foegestaan naar boven te gaan, tenzij weder een clergelijk

gesclrenk, tinglcalopai, geheeten, is gegeven. l)aarna mogen

hij en zljn gezelschap vrij in huis komen. l)aar worilt
clan flink gegeten en ged.ronken, en eerst den volgenden

cìag wordt het huwelijk gesloten. Dit geschiedt op de

volgenc-le wljze: De wortei val zekeren hoom, perl,ua

geheeteu, word.t in stnkjes gehakt en op eeil koperen borcl

(doelang) gelegcl, te zamen met stukjes ei. fs dit gereed,

ilan worclt de bruict geroepen; tleze neernt plaats aan d.e

lirkerzijde van ilen bruidegom. Bruid. en bruid.egom nemen

nu een sLukje peclaø-vortel in de hand, spu'nen er op, en

leggen het weer op het kopereu bord; zoo doen zij ook
met tn'ee stukjes ei. (l) Iliermede is het huwelijk gesloteq.

len vrlje man of een prins mag hurven met eene slavin,
eu zijne kinderen worilen dan opgenomen in den stand.
van den vader; maar altijd wordt het hun nagegeven, dat
zij uit eene slavin zijn voortgesproten. Wanneer een slaaf
zich afgeeft met eene prinses, ïcorden beiden gedood.

Kinderhuwelijken komen voor in dlien zin, dat de oude¡s
der kinderen onderling afspreken, dat hunne kintleren,
groot gervorden, met elkaar zullen huwen. IIet rneisje mag

(Ð ;;"ekei,is van ileze zinnebeeldige handeling is duiilelijk: de
twee zIelen yan bruiil en bruiileqom worden tot één vereenigd (ltedaa is
r¡it tweeên getleeid"; speeksel is b{ d.e volkenvan ùIidilen-Celebesmeile
een drager van levensaethet).
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ilan van jongs af geene gekheid. inaken met anilere jonge-
Iieden, en wanneer zij van een hunnet een geschenk heeft
heeft aaugenomen, moet haar vacler voor clit vergrijp eene zeer

øware boete betalen, soms tot 8 slaven toe. Diezelfde
boeüe moet ìrij betaien, vanneer het meisje, groot geword.en,

weigert te hulverr met clen aaug'ewezen jongeling.

Het bepalen van de waarde van den bruiclschat in guldens
is niet te doen: katôenen goederen spelen hierbij eene

hoofdrol. l3ij clen bruidsschat van prinse" behooren slaveu

en lcørnøg,i, eene ketting van fijne zilveren schakeltjes, te zljn.
\Yanneer iemand een meisje úen huwelijk vra¿gt, dat

eene ouilere ongetrouwile zuster heeft, dan trachten hare

ouders den jonkman eerst bunne oudere doohter te doen

huwen. Wil cle jonkman hiervan niet hooren, ilan moet
hij aan die outlere zuster (of zoo er meertleren zijn aan

aan ieiler hunner) een slaaf of 4 karbouwen geven r bij
minderen en slaven bedraagt ileze afkoopsom vier ,rkain''s".

Wanneer een kind bujten het huwelijk wordt geboren,
wordt onclerzocht, wie ile vailer is, en of hij aan het meisje

ti'ouwbeloften heeft gedaan ; zoo ja, dan wordt tle vacler

ged.wongen te huwen met de moecler r;an zljn kind; wil
hij dit niet, ilan wordt hij beboet. Blijkt echter, dat het
geboren kind eene vrucht is van losse zeclen van het
meisje, dan schijnt er verd.er van cle zaak geen rverk te
worilen geuraakt.

Indien man en vrourq yan elkantler willen scheicleu

{leposwø), ilan moeten zij hunnen wensch te kennen geven
.aan den raad van ondsten van hun dorp. I)aarna heeft
dezelfde symbolische handeling plaats ais bij hei huwelijk,
maar thans om ile aan elkaar verbonilen lieden te scheiden:

Pedua-wortel wordt geschrapt, en dit schrapsel op eene

koperen schaal gelegd, waaraan ook een heel ei worclt

toegevoegcl. Nfan en vrou¡v' etel] een weiuig van het

?35

bo¿tschrapsel; daarna neemt een tier oudsten het ei' brengt

hel naat het water, blaast er oll' spreekt het toe, en werpt

het clan in stukken in het water.

Overspel ivordt gestraft met boete; o1: cle daacl bettapt,

heeft de beleedigde echtgenoot het recht zijne overspelige

wederhelft te dooclen.

Iemantl, clie zich aan bloeclschancle schuldig maakt, wortlt

gedoocl rloor middel van llurgen; geen clruppel bloecl v¿n

äe schuldigen mag op den grond vallen, w:rnt dan zou

cle rijst niet meer geclijen. Vereeniging vaû oom en nicht

worcli mecle als bloedschancÌe âaÐgemerkt, maar cleze zo¡cle

kan \rorden goedgemaakt met een ofi'er; een kleedingstuk

vân alen man en een \ian tle vrouw ivorilen op eene kopei'en

schaal gelegcl; liierop lant men het bloecl van een geslacht

dier (geii, kip) clruppelen, en daarna la¿t men een en

ander de rivier afclrijven' Oom en nichi vorclen clan

ceremonieel van elkan[ler gescheiden. l'leef en nicht mogen

met elkaar huwen, maar äaartoe moet vooraf éen karbouw

als offer $'ot¿len geslacht'
\Yanueer eene vïottw zwanger is (m,en'ti.ø) zijn er, nnar

ons verzekerdl weril, geen pamali-voorschriften roor vrollw

.of man. Zlj, díe met de zwangere in aanraking komen,

moeten op twee clingen beclacht zijn : in cle eerste plaats,

dat zlj, de trap van het huis opkomencle, nimmer iir het

miclclen ilaarv¿u blijven stilstaan, maar recht cloorgaau tot

midtlen in het huis; in de tweecle plaats mogen zíj, de

.zwangere vrouw voorbijgaande, haar nimmer van achteren

pu**rrrro, maar steeils Yan voren. Yorst n{aroendoe vertelcle

mij, dat hij eens bijna een sla¡f hacl iaten clooden' omdat

deze clit laatste voorscbrift niet in acht hacl gerlomen tegen-

over eene prinses in genoemile omstancligheiil-

Bij cle geboorte va,u een kind wordt cle uavelstreng

doorgesneilen met een scherp gemaakt stuli bamboe- De
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nageboorte worclt gewasscheu en, in een' aarcìen rijstpot
onder het huis begraven. ùlen heeft wel op te letten,
dat op deøe plek geen water of speeksel valt. Iu de

eerste dagen wordt deze uageboorte nog wel eens gevoecl

met rijst en eieren, welke gelegcl worden op cle plek,
waar tleze is begraven. Later kijkt men er nief meer

naar om (ook niet ais het kind. ziek wordt). Ook het
planten yan een' kokosboom bij cle geboorte vari een kind
schijnt in NIori geene Sewoonte te lijn.

Bij de geboorte van zijn eerste kind geeft de vzrder

aan zqne schoonouders een geschenk. I)itheel øui. Ooms
en tantes ailopteeren dikwíjls een neef of eene nicht.
Àdoptie buiten de familie komt ¡immer yoor. IIet aa,n-

genometr kind deelt in de erfenis zijns pleeeouders, terwijl
ileze ook zorgt .rool den bruiclsschat, wanneer zijn pleeg-
zoon trouwt.

Ook ond.er de Moriërs bestaai het geloof, cLat oucler of
kind, spoedig moeten sterven, wanneer zij sterk op elkaar
gelijken. Men zegt, d.at er ook een midclel is, om dit
geya¿r af te wenilen, maar niemanil, ilien wij er naar vroeger,
wist ons te zeggen, welk dit micldel is (waarschijnlijk
wilcle men het ons om de eene of anclere reclen niet zeggeu).

Een bepaalden leeftijd, rv'aarop het kind een' naam
krijgt, is niet aan te geven. ,Wanneer het kincl kan
zlltert", zeide Maroeniloe ons, oheeft het steeds al een

naam". Iu de keuze van den naam zijn de ouders geheel
vr1j. l{et is ook geoorloofd het kiud te noemen naar een

zijner grootouders, miis tleze reeds gestorveu is. lieemd
e'enoeg kennen cle .[{oriërs, wier zeden en gewoonlen zooieel
overeenkomst vertoonen met die der Toraclja's, niet hct
gebruik om iemanil naar zijn kind le noemen met voor-
voeging van ,,vacler ltan", elt ,moed.er van". trlrordt het
kiud ziek, d.an geeft'meu lief een anileren naam.
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. De namen zijner schoonouders mag men in geen geval

rritsPreken'
l¡ besnijdenis, incisie, wordlt aan alle jongens volbracht,

maar cle leeftijd, rvaaroP dit geschiedt, is zeer verschillend.

De handeling hangt voor een groot deel af van den wil

van het kind. Nu eens geschiedt dit door een stukje

hout onder het preputium te brengeu, en de iruid daarover

olen te splijten, clan weer door een mes er onder te bren-

gro, .o het preputium te splijten tloor met eeu stuk hout

op c1e voorhuid boven het mes te slaan.

Wrt betreft cle gewoonten bij het begraveu volgeu de

Serg-'1'omori nog de oude heideusche voorschriften. De

hoofclen en \¡oornamen ondler cle Berg-Tomori v'orclen bij

hunnen doocl in kisten gelegcl, en op eene met eeu d¿k

oyer¿lehte sielling geplaatst. trVij zagen op oûze reis vele

van deze lijkenhuisjes, enkele met drie lijken er in. Behalve

een troonhemel en velerlei versieriìrgen Yan rood en wit katoen,

vonden wij op iedere kist een manclje met rijst, eieren,

sirih, pinang en andere dingen. Op onbepaalcle tijclen

wortit een groot offerfeest geviercl' dat taønetogle¿ wordt

genoemd (grclwd. tengke; ile Possoër zegt voor clit dooden-

offet: mc,tenghe). Lieclen yan geen a¿r,nzien of slaven wor-

den alleen iu den gronil begraven.

Dit zelfde heeft plaats met de gewone lieclen onder de

Beneilen-Toinori. Op cle gewoonúen bij cle begrafenis van

aanzienlijken en prinsen ondler ile Beneden-Tomori ]reeft

het Mohammadanisme reeils in zooverte invloed gehad,

dat de lijken begraven worilen, maar ín eene kist. Het
lijk wordt na gewasschen te zijn in wit katoen gewikkeltl,

en in de kist gelegd, waariu het 2 \ I dagen in huis

wordt bervaaril. Gedurende dien tijcl wordlen ieileren avond

geweren afgeschoten. o¡l den .Jden, 7d€u, l0de¡, 14den,

2Osten enz. tot l00it"" dag vorclt eeu aloo¿lenmaaltijcl ge-
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houilen (eene navolging van de ùfohammadanen). Op den
boven bepaaldeu dag vorclt het lijk naar buiten gebracht
langs eene geimproviseerde trap uit eene der vensterope-
ningen (dit gebruik is hoogstwaarschijnlijk overg'enomen
van de Boegineezeu). Is het lijk begraven, en heeft cle

lVlohammaclaansche Eoeroe op het graf zijne voordracht
gehoucleu, ilau worclt boven het graf eene hut opgericht,
wa¿rin vijftien siaven (wonneer ile overlecleue een vorst is)
moeten waken. Zij mogen tot niemand spreken, en geen

mensch mas het woord tot hen richten. Zij mogen geen

voedsel halen in het dorp, waarin cle overleilene heeft
gewoonil, maar zij verschaffen zich dit door eenvoudig
kippen, rijst en groenten weg te nemen uit de naburige
clorpen. i\iemancÌ mag zich hierover bij den vorst be-
klagen. I)eze wacht van slaven wordt opgeheren, zoodre
een of meer koppen voor tlen overleilene zijn gesneld. il)
Hiermede wordt ook ile rouw opgeheven.

Wanneer yoor een vorsielljk persoon gerouwcl wordt,
mag eï niet worilen Sezongen (een shaf zori, clit verbod
overtred.ende, geclood worden) ; alleen rvitte cn zwarte
kieecleren mogen worden gedragen; enkel- en arLnringen
moeten worden afgelegcl; geen wít, zwart of rooil katoen
uoch koperdraacl (dat gebmikt ¡rordt tot het vervaardigeu
van armringen) mag vorclen verkocht cloor de vreemile
handelaren. l)e weiluwe en cle wed.uwn¿lar sluiten zich in
huis op, zoolang nog geen kop is gehaalcl voo¡ hun echt-
genoot. Gedurende díen rouwtijcl mag cle weduirnaar Eeene
vronw:. en de rred.uwe geen' rnan toespreken.

(i) De bedoeling is iluideläk: d.eze slaven worilen ird,roil verkìaarc.',,
waaliloor men hoo¡i, dat de overledene zich voorloopig met rlit gezel-
schap tevreden stelt (ile slaven toch zijn in éón huis met hem, rvant de
ziel blijft aanvar,)<e1!jk verwijlen bij haar lijli), t:ot t$rì. en wijle een of
meer koppeu zijn gesneid..
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. Na verloop yan eenigen tijcl worclt een algemeen dooclen-

feest gevierd, om d.e zielen der afgestorvenen in Mori

onilu Eenoemd, hun afscheid te geven naa,r het zieienland.

Op clit cloodenfeest, ilat evenals bij de Berg-Tomorí tuneenglce

wor¿lt genoemd., worilen de beenileren der afgestorvenen

uieù bijeenverz¿meld (ttj spreken nu van t'[e l]eneilen-

Tomori), Toch wordt in de lobo een katafalk (soli'karo)

ofgerictrt, en tlaarop poppen geplaatst, ilie eene houten

mom (ptemí,ø) voor krijgen, clat het gelaat van den over-

ledene moet voorsteìlen. (1)
. Verscheidene ùloriërs vertelclen ons, clat zg zeer bevreestl

\raïen voor zielen van afEestorvenen, tttz'i,tw, die op aarde

bleven rondzweÑen. Laugen tijd mocirt het ons niet ge-

iukken iets te rveten te komen aangnande cle ervaringen,

welke men zich voorstelt, die de ziel heeft, o¡: hare rvanile-

ling naar het zielenlanil, toen vorst Maroendoe ons uit
zíchzelf vertelde, wat zijne ran het lichaam gescheiden

ziel iracl ouc.len onden, toen hij gedurende een paar dagen

in den toestancl van schijncìoocl had gelegen. lk geef de

vertelling hier; zooals ik h¿ar geilurende en dadelijk rra

het verhaal heb opgeteekenci:

"-Eenige 
jaren eeledeD", vertelde hij, "ben ik gestorven,

.aitlrans mijne ziel, (onitu,) lras uit mijn licltaam. De

mènschen r'r,eeuden, en vele vazallen waren leeds gekotneu

voor de begrafenis. -Ik zag mijzelf loopen olr ecn breeclen,

schoongernaakten Ìveg, toidat ik aan eene rivier kwam,
waar .eene pr¿1rw aan clen oever iag; cle voorsteven van
ðe prruw w¡rs nog niet geheel afeewerkt, ook t{e schepper

-ttl Z;" t."t racler 'begúp ,¡m. solikuro ea pemía Inljn opstel over

zEen tengke-ofer bij tle Tortdja's", Meded. Nederl. Zendelinggenootschrp

Deel 3'9, 1895, blz. 230 e.v. Uit het Morisch wotrlt het woo':d. ltemia
verllarrd.. Het is afgeleiil'van mia, Morisch rrmensch". Pemi'a is dt¿

gevoegelijk te verta'en met rmenschenbeelil".
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(roe'iriem) was uog niet geheel gereed. Ik ging er in
zitten en zette mij zelf over. De weg bleef voortilurend

even mooi. Teu slotte kwam ik aan eene rivier, welks

water voor de helft roodl en voor de anilere helft zwart
was gekleurd. Er lag eene brug over. I Àan clen overkanl

zag ik vele huizen en menscìren, oniler wie ook mijn
grootvatler eu inijn ouil-oom, die met elkaar aan het twisten
iraren. De een riep mij toe: ,rKom over ile brug", cn

de ancler riep: ,rGa weg, ga terug, mrjn jongen!" (1) ik
øette den voet op de biug, maar ilezen begon zóó te schom:

melen, clat ik er niet over durfcle gaan, en op mijnen
weg terugkeerde. Op mijnen terugtocht kwam ik aan een'

tweesprong, en dlaar zat een groote harige Inan, dien ik
daar te voren niet had gezien. Deze vroeg mij: "Waar
gaat gij heen ?" Ik antwoordcle: "Ik wilcle de brug
overgaàn, maar deze schommelcle te veel". De man zeide:

,Gij ø1jt een gelukkige, en omdat ik medelijden met u
heb, zal ik u bij clen heer cles hemels (aë løngi') brengen.

Houd. mij maar vast aan mijne haren, en wees niet baug."
Ik klom op zijne heupeu, en nu wies de man op, mâar

zijne voeten bleven op den grond staan. Eindelijk kwara

ik boven in een ander land. Ik was er op gekomen tloor
een eat, waarilc¡or de harige man zijn hoofcl had gestoken.
Toen ik op het land (in den hemel) stonil, .trok de harige

zijne voeten op, en kreeg toen weer zijne gewone lengie.
Ik zeide tot hem ,Ga met mij mede", maar de harige

antwoordde: ,Ik mag niet bij den heer des hemels komen;
ga glj alleen". Nu kwamen twee ouile yrouwen op mrj

af, die mij vroegen, wie mij had gebracht. Tk wees op

Ut. T5" 
,Ga ilan met ons mede", zeíden zlj, en zlJ\

(1) JManneer in het Possosche iema¡il lang op stervea ligt, zegt rnen

van hem: zljn gestorveo frmíIieleilen zija het met elkaar rriet eens,

(momõesapu-sø2u), of zlj hem ¡u reetls b$ zich zullen halen.
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brachten mij in een groot huis, waar d.e heer iles hemels

øal, een man met een wit vel en een' baard, uet als u
(op ons wijzende). De heer cles hemels zeide: ,Ik zal t
een lang leven geven: eet rileze sirih-pinang." Nu nam
hü een sirihblad, legrie er een stuk siriir-vrucìrt en een

stukje pinaug op, deed er kalk brj, en vouwde het blad
op. lk nam toen afscheid, en kwam weer bij den harige,
die mij woeg: "Wat heeft de heer iles heuels gezegal?"

Ik antwoorclde: "Hij heeft mä sirih-pinang gegevel:'. "T)an

'r:oet gij het speeksel er yà,n niet uitspuwen, zeicie h!j'
Toen brachü htj *tj terug op d.en tweesprong en ik wandelcle

Treer alieen voort. Zoo kwam ik aan een beekje, waaro\rer

een stuk hout lag. Ik stapte er op, maar het brak, en

gelijk met clen krak was mijne ziel weer in het lichaam
teruggekeerd, eD. zag ik de .menschet om mij heen weenen,

omdat zij dlachten, clat ik dood was. fk at toen wat
rijstepap, eu dronk kokoswater, w'aarna ik wederom gelieel
bijkwam. Ik had nog een gecleeite van de sirihpruim,
mij door den heer des iremels gegeveû, in den moucl; ik
heb hem tot adjimat gemaakt, evenals een kluitje aarcle,

dat ilc uit het hemellancl bacl medegenomen." Alclus iras
het verhaal van vorst Maroencloe.

Onder de geesten namen de boven reeils genoemde'inúu
toi,tø (de geesten van het land., iì.ie cie rijst doen groeien)
eene eerste ¡:laats in. NIen stelt zich zulk eeu geest voor
als een grooten bok met lange haren en lange lippen. (1)
Hij scìrijnü den menschen geen krvaad te iloen, maar degeen,
die hem bij eene ontmoeting zou durven toespreken, zou
dit moeten bekoopen met zware hoofdpijnen.

-(1) Bij A" Possoë¡s behooren de alilus uitzionile geesten tot eeue
afzonilerlljke klasse, tnangobi genaamd, wratyân in een enkel Barée-
volksverhaal nog spnr,ke is; me! ver.gel$ke hiermede ð.e mangodi der
Moriërs, clie ile echo is. 

.
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f)e echo stelt men zich ook voor als eeu geest, mangorlà

genaamdl. Hij zon tle gedaante hebben van een naakt
mensch, wiens linkerarm en linkerbeen korter zijn dan
zijne rechter ledemateu. Wanneer men hem toespreekt,
geeft hij antwoor,l meb d.ezelfde woorden, welke men heeft
gebruikt. 'Lijn vermaak is om de menschen roor cle¡
gek te houden. (l)

De boou,rgeesten heeten in }fori ortitu ustío. \\ranneer

men een grooten boom wil omhakken, ì.egt men aan zi.jn'

voet sirih-pinang, tln noodigt ilen geest, clie in clen .boop
'woont, uit naar eene anclere plaats te verhuizen, r'aartoe
men herh in cie gelegenheid stelt door een miniatriurlacldertje
tegen deu boom te plaatsen.

Voorts is er nog een soort geesten, díe on,i,tot, nzrtsrío,

"de geest clie als een boorn vordt", heeten, en ilie oi'ereen-
komen met de longga ð,er Toradja's. Iirijgt men zulk een

geest pas in het oogi, daû is hij niet grooter clan de duim,
maar langzamerha¡¡cl schiet hij o1i tol een' reus. Jn f,oeiyoe
zag ik inderiijcl rooilkoperen bijlen, die gevonden waren

in riviertjes, en \yûarva,n men ber¡'eerde, clat het tandeu
waren yir.rl lou.ggø, wiens eenige tancl jaarlijks uitvrrlt. (2)

Eenige lieden van Pet¿si'l nu vertelden ons, d¿rt deze

koperen bijlen ook nu err ilirn in het Nforische l'orclen
gevonilen in riviertjes. Men ziet ze hier ¿rail voor dontler-
steenen, en gebruikt ze als voorùehoedmicldet. Wij koäden
el echter geen \ran te zien krijgen.

Het koppensnellen is nog algemeen in gebruik irr Mori.
fn iret verslag van onze reis deelden wij mede, dat de

(1) Dit is tot irutoe het eenige voorbeelil, rÌat rvij in Mirlùen-Cetebes

gevonden hebben, rlnt rlc echo nls een geesi wor<It voorgestelil (er zljn
natuurlijk vele va¡. ilie geesten). Elilers in Mid<len-Celebes wolilt <le

echo beschousd als een verschijnsel, 'ee¡ relks verklaung mer geeûa

moeite behoeft te doen (eveuals cle bli}sem en de ùoniler),
(2) Zie Medeil. Nederl- Zendelinqgenootschap Deel 42, 1 898, blz. 63-64-
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vorst eeüe maaucl, voorclat wij hem bezoohten, twee koppen

hail veroverd- op een' zljrcr vazallen, die tegen hem rebel.

leerde. Deze koppen lagen nog te clrogen oniler eene

¡iistschuur. ì)e gervocinten bij heú koppensnellen ondler

de lforiërs komen geheel overeen meb die onder de Torad-

ja's, zooals ik die reeds beschreven heb. In de uiilegging

van het n¿otoná wea (I) gaat men hier nog verder dan bij
d.e Toraclja's Bij dii motoná u;ea' stroolt rnen rijst in een

regenscherm, waarin, nadat het scherm weiler geopend is,

vbestappen zullen staan afþedrukt, of er zal zich haar in

beviuclen, wâ,nneer cle koppensnellers geluk zullen hebben

op hunnen tocht. Nu zegt de Moriër nog, dat clit ook

roorspelt, welk soort slachtoffer men zal krijgen; want is

het in cle rijst gevonden haar kort, dau wijst clit op een

kiud, is het larrg, op een volwassen mensch, is het grijs

op een oude van dagen.

l)en kop wordt in de lobo (geestenhuis) (wanneer de

afstand van ile piek, waar men het slachtoffer heeft ge-

kregen tot cle lobo niet te groot is), of in het veid, sirih-

pinang aangeboden, dat hem wordt toegereikt op de punt

van een øwaard. De kop zou clan steeds de oogleden

openen en sluiten bij wijze van toestemming op de woorilen,

hem iloor ilen voorvechter toegesproken, dat hij niet bgos

moet zíjn, aatgezien door zijnerr clooil is bewezen, dat hij
ongeiijk hacl. l)an wordt de kop r¡an züne vieeschcleele'.
,pntdaan (de scalp. rvordt verdeeid, om die in de adjimat te

ldoen of aan het iiwaarù te hechten), en de schedel wordt

neergelegd op de bladeren van de arenga saccharifera in
het ciak van ile loho. (ù) In het Barée heet deze hoop

(t) ,H" koppensnellen der Tortdja's van llid.ile¡.-Celebes en zijne

leteekenis", Verslagen en Metleðeelingen d-er Kon. Ac¿demie van Weten'

schappen. 4cle Reeks, Deel III, b1z. 153.

(2) Ziez nH.el koppensnelleu" blz.162 i64 165.
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Éenschen rç'orden ilan "onrustig van binnenste", gaan met

verwanten en vrienilen twisten, en Yerlaten eindelijk nijdig

het clorp om rusl te zoeken op hun rijstveld of in de

rrildernis, waar zli gemakkelijk eene prooi worclen van

den vijand.
tiet lijk van clen verslagene mag niet begraven, of op

eene stelling geplaatst worclen, ¡¡auilets zou men den moed-

pissen zijnen dood te wreken". Het wordt alìeen om-

,ioga aoot een stevige omheining opdat wilde varkens of

honden heü lijk niet zullen verslinden' Eerst wanneer tle

vrede gesloten is, kan cle f'¿milie van den 'r'erslagene diens

beentleren bijeenzoeken en begraven. Zijn in de lobo

gebrachte schedel wordt clan dikwijls gestolen om die bij

het overige gebeente te kunnen begravert. Voor verslagentrn

wordi, eehter nooit het groote dood.enfeest (tertglca) gevierd-

Ðe ziel, on'itu, van ilen verslagene blijft op aarde ronil-

dwalen, en zijn levensaether, tanuøttn, veranilert in muízen,

die de rijst opeten; dlaarom moet men een verslagerrc 'Åe
eten geven, opdat zijn' in mu.izeñ verantiercle levensaether

de rijst .niet'opete. [Het lijk van iemand, die zeifmcjorcl

heeft gepleegd, wordt met aiie eer behandeld, want wauneet

men dit niet cleecl, zou ùe levensaether van den zelfmoor-

ilenaar, die ook in muizen verandert, de rijst opeten' De

lijken van gecloode moordletaars en overspelers laat men

daarentegen eenvouilig in het veld of in de wildernis liggen]'

Gaat men een' kop halen, om ilaarmeile den rouw voor

een' overled.ene op te heffen, dan wortlt de bnik van hel

slachtoffer opengesneclen, en een stukje witte foeja, waaraan

franjes zijn gesneden, wordt in den geopenden buik gelegd' Dif
stukfoeja heet ww¿owwho,,de haren voor de beenderen'" (l)

l1t Oit too eene symbolische hantleling zijn- om ile weggenomen

acaip, de zetel van d.en levonsaether, aan clen velslagene terug te goven'

De buik is ook tle zelel tan levensaether: men ilenke aan tlen weerwolf
ùie het ingewautl (ile lever) van zijne medemenschen opeet'

bladeren towugó. l)eze naatn uu wortlt verklaard uit het

Morisch, ¡saar tle naarn toba¡''i, luídt- Tttl¡urd beteekent

,de ,zwarte", en ziet ongetwijfeld op het zwarte voorkomen

van de areñga sacchaÌiferà. Dai juist de bladeren van

ilezen boom wortlen gebruikt zom dlen kop eene iegerstede

te spreiilen" wordt ten eerste verklaard uit het algemeeu

op ilictden-Ceiebes heerschende geloof, dat die boom vroeger

eãn mensch is geweest, waartoe men zeker aanleicling vonil

in het zwarts ,rhaar" (Nfol. iV{al. gernutw, op Java idjalt),

ilat aau den voet der bladstelen groeit; en teu tweecle uit
ìret algemeene geloof, dat alle zielen 'zwart" zijn' (l)
Hiervan volgt benerì.en nog een voorbeeld'

De Moriërs hebben nog een niet bij cle Tortrdja's in

gebruik zijud miùdel om een vijand machtig te rvorclen.

iYroo.r, men namelijk het feest viert van het in d'e lolto

brengen van den veroverclen kop (bij de Toradja's nzc'nt'-

peleleha genoemd, øíe ,het koppensneilen'" blø' 165-66)

worclt in het geestenhuis rijst gekookt; deze wordt dan

gemengcl met eene soort oebi, met steenvruchten van ile

"rrog* 
saccharifera (die aeer jenkverwekkend aijn) met

branclnetel en andere øaken, äie jeuk- of pijnverwekkend

zljn blj aanraking. Yervolgens wordt het opperhoofd van

hát clorp aangeroepen, met wien meü op voet van ooriog

leeft, en hij en zijne famiiie worden uitgenoodigd Yan lìet

gereedgemaakte voedsel te komen eten: "Wij hebben iets

irkkett voor u klaargemaakt"- Men gelooft vast, ilat clan

dle levensaether (tanøønø) van enke]en iler aangeroepenen

van het gereedgemaakte voedsel zullen komen eten; die

-[¡ V"oa""" dat men onder ile Toniljat zeglt trgij ziet er uit als

eeî angga (ziel)", wanneer iemands. lichaam zw¿rt is gewo*clen iloo¡ het

opruimen van ve¡brantl hout in ket r!'stvel!' IIet øwartm¡ken van

iemands gelaat, wanneer hij in slaap valt geclurentle het wakìrn bij een

läk staat eveneeûs naet tlit geloof ir verbantl'
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V[a,nneei' cle krijgers hebben veroverd, zljn ø1j als c101,

en eten de l.rerseuen van tleu verslagene. Zrj komen niet
eer tot rust, clan **oít.t zij pahnwijn met gemberwottel

gemengcl hebben gedronken uit clen schedel van den verslagene.

Ook cte vron!Íen zijn bij cle terugkeer der strijders als

krankzinnig, en zijn niet vc¡lclaan, clan wanneer zij in den

rredegebr,rchten kop hebben gebeten.

nvenals in het Possosche wordt ook in Mori na eenen

sneltocht ín de lobo een' zang.gezongeÊ' waarin eene be-

schrijving van tlen krijg rvordt gegeven. Dit zingen heet

ook rnodelowli, evenals de zang gedurende het groeien van

cle geplante rijst aangeheven. In hel iaatste gecleelte van

dezen zang worilt cle gesneide sprekend ingevoerd (men

verlelde ons liierbij, dat eeu verslagene door zijne oksels

spreekt); de verslagene besclirijft zijn' eigen toestalcl,
,dat de phosphor"iseerende boornmosseu hem tot licht dienen,

clai hij zijn zwaaril onder zljn ligmatje heeft opgeborgen,

clat hij zijne speer in den grond heeft gestokeu, clai hij

wate¡ haalt in een vat yan een bijzonder soort bamlioe,

clat de bladeren van dle waterlelie hem tot kookpot dienen,

dat hij paddestoelen als rijst eet", en klaagt er ovèí,

lÍaarom men zijn levensaether, tøta'ttønø, heeft genomen,

terwijl toch zijn clood nog uiet bepaald was door de

geesten in het zielenland.

Ieder belalgrijk dorp der Tomori heeft een geesteuhuis,

lúer ook lobo genoemd. Vorst Maroeniloe verzekerde ous

uitdrukkelijk, dat de geest, die in cle lobo te Petasia woont,

en die ook oø'itw worilt genoemd, de ziel is van een cler

voorvaderen, wieus naam niet meer bekend is. De voor-

vechter is in staat hen naar beneden te roepen; bij zulk
eene gelegenheid mag niemancl in de lobo, maar allen

staau er om heen; dan geeft de voorvecliter vier tikken
op de trap van het geestenhuis, en prevelt daarbij iets,
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dat hrj alleen weet. l)an komt de onàtu naar benedlen,

eeo naakt, zwart mensch, wiens lichaam rnet glanzend haar

is begroeid". Wie niet moedig is, loopt op dit gezicht

hard weg.

Wanneer een huis is gebouwd, wortleu kippen geslacht.

De lever en een stukje vleesch worclen in een blad ge-

wikkeicl, en te zamen gebonden met de scharen van het

dak, ùáá"r, waar deze met de palen van het huis samen-

treffen (clit heet ttooml¡wø manw). Lndien iemantl in een

huis sterft, lqaaraan het rnorubuø mø?¿lr nog liet is geschied,

dan mag die doode niet beweend en begraven worilen, en

ook het groote ilooilenoffer (íenglce) mâg voor hem niet

worilen gehouden. Het lijk worclt eenvouilig in eene grot

(waaraan het Morische gebergte zeer rijk moet zijn) bijgezet.

Yan de spelen zagen wij: steltenloopen (nc,/'oho), met

den voetbal, van rotau gevlochten, spelen (mesem,pø), tollen
(m.ogans'i), het slaan van kleine plankjes, die de tegen-

partij moet opva,ngen, (mohelø, Barée: molelø). De spelen

hebbeu allen hun' tijd; zoo mogen de genoerr-de spelen

gespeeld 'worden tusschen den rijstoogst en het planten

tan de rijst.
Ten sìotte nog eenige korte varia op ethnografisch gebied:

Het trapBen op de schaduw van een aanzienlijk persoon

vorilt aangemerkt als eene beleediging, tenzij dit geschiedt,

nadat die persoon iloor clen aanzienlijke tot zieh is geroepen,

Droornen wortlen veroorzaakt, doordat ile levensaether

(lanaanø) uit wandeien gaat.

Het vijlen der tanden gebeurt op onbepaalùen leeftijd,
en heeft plaats als in het Possosche.

Het beschilcleren yan foeja kennen de Moriërs riet; de

foeja wordt egaal rood geverfd met de schors van dleu

rolo-boom, of met den wortel van den d'olo-hoom.

Mannen en l-rouwen brengen zich met branilende zwaur
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b¡anilwonc'len (1tøñtQ toe op äe armen. rlfen doet cliú,

volgens hun zeggen, ,voor het mooi".
^Wanneer katten kippen stelen, worilen hu.n ile ooren

afgesneilen, en men øegt, ð,at, zij het daarna niet meer doen,
Slaapt cle voet, dan strijkt men er speeksel op tot

genezing.
\l¡anneer men, op reis willende gaan bij de haard

zittende, niest, is dit een goed teeken, want' orlan verlangt
men naar tle anclere h¿ard"' (de haard van het huis,
waarheeu men wil gaan). Niest men bij de trap, dan is
dit een slecht teeken.

Posso, Januari I 900.

0e Talen der To Boengkoe en To Mori,

cloor l)r. N. ADRIANI.

In Augustus en September 1899 bezocht ik, in gezel-

schap van den Heer ÁIb. C. Kruijt, Zendeling-Leeraar te

Posso, êen deel van het gebiecl ciat beheerscht vrorclt cloor

den Døtu r'i tanø, den Vorst van Petasia, rsaarin ik, het

Barée sprekende gedeelte buiten rekening gelaten, twee

clialecten eener zelfde moedertaal, het Ùfcri'sch, ile taal iler

To }lori aantrof. Het Oostelijk dialect, clat ten W. aan

het Boeng'koe'sch, cle taal der To Boengkoe, grenst, is de

t¡al del laagvlakte en van het Oostelijk deel van het

bergland Mor'i; naar ile voornaamste en meest bekende

vestiging, Petas,i,a, zal dit dialect híer Petas'ia'sel genoemd

¡qorden. De taal van het grootste cleel van het bergland,

het \\restlijk dialect, welks trV. grens de O. grens van het

Barée is, zal bier uitsluitencl Mor,i,"sc/¿ genoemil worden.

Onze reis raakte ook het $ebied van ale taal der To
Boengkoe, het Boeng hoe'sc /2, wa,aryar- eene woordeulijst kon
opgeteekend wortlen, zooäat ook van deze taal hier iets
kan medegedeeld worden.

Het Boengkoe'sch is buiten zijn eigenlijk gebied. zeer

verbreiù. Wat het Baróe is aan de 'I'.-ktst en het Pa-
ioe'sch aan de W.-kust der Tomini-bocht, dat is het
Boengkoe'sch aan de kust cler Tolo-golf , bezuid.en de

Tomoli-baai. De handelaren (d.oorgaans Boegineezen, Ma-
kassaren en Chineezeu van Makassar) spreken met de To
lVIori steeds }Soengkoe'sch. Toch geloof ik clat het Boeng-

16*


