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(Met 4 foto's).

Rij-, ketting- of kringdansen komen in het oostelijk deel van den
Timor-Archipel veel voor. Men kent ze onder verschillende bena-
mingen : />arfoa bij de Savoeneezen, £éfo/ai bij de Rotineezen, fconé
bij de Timoreezen, fé&<? bij de Beloeneezen, />?oe bij de Kisareezen.
Van de Alor-eilanden zijn die dansen bekend onder den naam /égro-
/égro, welke daar evenwel niet inheemsch is en door niet-Aloreezen
bedacht moet zijn (vgl. Mal. fo#oe, Jav. /afco<?, enz.).

Wel zijn de bewoners van de Alor-eilanden verdeeld in talrijke
ethnische en taalgroepen en -groepjes met onderling verschillende
zeden, maar allen kennen zij toch de lego-lego in profanen vorm als
amusement of eerbetoon, en allen hebben zij nog als kern van hun
dorp, gehucht of wijk een plaats of pleintje, waar de lego-lego in
vroeger tijd in haar oorspronkelijken, ritueelen vorm plaats had en
tegenwoordig, mogelijk reeds verbasterd, in menige streek nog be-
oefening vindt.

Is thans dus de ritueele beteekenis van de lego-lego reeds aanmer-
kelijk vervaagd — een proces, dat door islamitische invloeden in de
hand is gewerkt en vooral in de laatste dertig jaren als gevolg van
intensieve kerstening en door de openlegging van het land snel voort-
schrijdt, — in de vormen der volksgroepeering in Alor zijn nochtans
vele relicten en survivals aan te wijzen, welke een denkbeeld kunnen
?even van de overwegende beteekenis, die eertijds in de Aloreesche
maatschappij aan de dansplaats is toegekend. Merkwaardige bizon-
derheden, die daarmede aan den dag treden, maken het alleszins
waard het instituut van de lego-lego-plaats en wat daarmede samen-
hangt, nader onder de aandacht te brengen.

De geografische ligging en natuurlijke gesteldheid van de Alor-
eilanden hebben uiteraard de basis gelegd voor de maatschappelijke
en kultureele vormen, die er zijn ontstaan. Een aardrijkskundig over-

*) Dit artikel, reeds in het voorjaar van 1940 gezet en met de copie aan den
schrijver in Indië toegezonden, kon door hem niet meer worden teruggezonden.
Het is daarom hier te lande zoo goed mogelijk zonder copie gecorrigeerd.
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zicht en ethnografische oriënteering mogen daarom ter inleiding van
ons onderwerp voorafgaan.

De Alor-archipel, vormende de bestuursonderafdeeling Alor, ligt
oostelijk van Flores en benoorden Timor en is groot ongeveer 57
vierkante geografische mijlen (Alor 42,5, Poera 0,45, Pantar 13,30,
de kleinere eilanden Ternate of Reta, Kisoe, Kepa, Kariki, Soeanggi,
Babi, Roesa, Meritja, Batang en Treweg tezamen ongeveer 0,75).
De grootere eilanden zijn zeer geaccidenteerd en bezet met hooge
gebergten en toppen. Het in de lengterichting oostwest loopende mid-
dengebergte van het eiland Alor is tot 1000—1300 m hoog; de Piek
van Alor, gelegen in het oostelijk deel van het eiland, reikt tot 1665 m
hoogte. Het eiland Pantar is aanmerkelijk lager; niettemin ligt het
hoogste punt van het middengebergte nog op 660 m hoogte, terwijl
de tweelingvulkanen Delaki en Iljasi Awieng, in het zuidelijk deel
van het eiland gelegen, hun eruptiepunt Goenoeng Api op 976 m
boven zee hebben. Deze bergen zijn de laatste uit de reeks van deels
nog werkende vulkanen, die zich over de geheele lengte van Sumatra
en Java en over de Kleine Soenda-eilanden in oostelijke richting uit-
strekt. Is zuid-Pantar nog vulkanisch, het oostelijk daarvan gelegen
eiland Alor heeft een grootendeels oud-vulkanische bodemformatie.
De vulkaanvoeten zijn evenwel met goeddeels verweerde koraalkalk
bedekt. Deze geologische factoren, in samenwerking met den voor
deze oostelijke streken zeldzaam grooten regenval, hebben op Alor,
in veel mindere mate op Pantar en Poera, een vruchtbaren en voor
landbouw zeer geschikten bodem doen ontstaan. Dit heeft het mo-
gelijk gemaakt, dat op de bewoonbare gedeelten van den archipel —
het vulkaangebied van zuid-Pantar, vele bergtoppen en steile hellingen
en de meeste kleinere eilanden, die geen zoetwater hebben, zijn on-
bewoond — zich een betrekkelijk dichte, gezeten bevolking heeft
gevormd, die bij de volkstelling van 1930 ruim 90.000 zielen telde.

Het meestal steil uit zee oprijzende bergland, culmineerende in
steile ruggen en gedeeld door diepe kloven, leende zich niet alleen
gemakkelijk voor isolatie van plaatselijke volksgroepen, die zich daar
vormden en er uitstoelden, doch bood ook aan komende en gaande
zeevaarders weinig accomodatie voor blijvende vestiging en koloni-
satie. Begrijpelijk is het daarom, dat kultuurinvloeden (bijv. islami-
satie, verbreiding van weef kunst, van mais- en rijstbouw en verbouw
van handelsgewassen) er slechts langzaam zijn doorgesiepeld en men
er tot nog voor zeer kort menige archaïsche kultuuruiting in vollen
bloei kon aantreffen (bijv. mokko's of keteltrommen, naga-vereering,

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:08:02PM
via free access



DE ALOREESCHE DANSPLAATS. 483

gebruik van pijl en boog en pantsers, primitieve kleeding en lichaams-
versiering, en dan de dansplaats). Het behoeft dan voorts geen ver-
wondering te wekken, dat de nabijheid van de oude vaar- en handels-
wegen van de Molukken en Makasser naar de aan sandelhout en was
rijke eilanden Timor en Soemba (de naam Alor is mogelijk afgeleid
van Mal. a/oer of a/oeraw voor „vaargeul"; de beste doorvaart tus-
schen de eilanden is namelijk nabij de plek, waar de nederzettingen
Alorbesar en Alorketjil zijn ontstaan) en de ligging tusschen de oude
Portugeesche vestigingen Larantoeka en Timor-Dilly, maar van
weinig politieke beteekenis voor de Alor-eilanden is geweest. Politieke
invloeden immers behoeven, anders dan kultuur-invloeden, die ge-
makkelijker opgenomen worden, een duurzamen druk. Zij hebben
zich hier wel in geringe mate aan de kusten doen gevoelen, doch zijn
nimmer ver of blijvend in het binnenland doorgedrongen. Kustrijkjes,
organisch ontstaan en opgebouwd, zijn in hun jeugdstadium blijven
stilstaan of weder tenietgegaan, omdat de territoriale gesteldheid hun
expansie in den weg stond. Wat het Gouvernement thans als zelfbe-
sturende landschappen in Alor heeft erkend, zijn dan ook niet anders
dan constructies van ons sedert 1911 aldaar werkelijk gevestigd
gezag en liggen nog als een losse overkapping over de inheemsche
volksgroepeering heen.

Zoo vindt dan het grillige natuurbeeld van deze eilandengroep zijn
weerspiegeling in de groote verscheidenheid van ethnische en taai-
groepen en van elkaar deels overdekkende kultuurlagen van hare be-
woners, welke laatste desniettemin niet alleen in geografisch opzicht,
maar ook ethnologisch en historisch een bijeenhoorend geheel vormen.

De Aloreesche bevolking kan men zich het best denken als een be-
trekkelijk homogeen en autochthoon Alfoersch ras, waarop in den
loop van vele eeuwen bloedmenging en kultuurinvloeden hebben in-
gewerkt, in het westen vanuit Lomblem en Solor, in het oosten vanuit
Timor, terwijl verder hier en daar kleine kustnederzettingen van zee-
vaarders uit Ternate, Celebes, Ende, Kisar, enz. zich langzamerhand
volledig in de bevolking hebben opgelost en voorts binnen het eilan-
dengebied partieele verschuivingen hebben plaatsgehad. De volks-
lagen, die daardoor zijn ontstaan, kan men samenvatten in een zeven-
tal ethnische, tevens linguïstische hoofdgroepen, nl. van west naar
oost:

1. de binnenlandsche bevolking van zuid- en midden-Pantar, ver-
deeld in Lemma', Maoetasch, Deïngsch, Madarsch en Bitangsch spre-
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kenden. Dit is een — in vergelijking tot de rest der bevolking van
den Alor-archipel — lichter getint, tenger gebouwd volksslag van
grootere lichaamslengte. Roodblond kroeshaar komt bij de Lemma'-
groep wel eens voor. Overigens is golvend haar overwegend.

2. de Blagarsch sprekende bevolking van oost-Pantar, Poera en
een gedeelte van Reta.

3. de Mohammedaansche kustbevolking van west-Pantar en west-
Alor, welke Kajangsch en Aloreesch, d.i. een Soloreesch dialekt,
spreekt.

4. de bergbevolking van de westelijke helft van het eiland Alor,
waarvan de kern, gemeenlijk Beni (d.i. vriend) of Barawahing ge-
noemd, is een primitief, ietwat pygmoïde ras, dat volgens zijn over-
leveringen vanouds in zijn woongebied gevestigd was en daarom
waarschijnlijk moet worden beschouwd als de origineele bevolking
van het eiland Alor, waaruit zich door bloedmenging met vreemde-
lingen gedeeltelijk andere volksslagen hebben ontwikkeld. Als der-
gelijke mengslagen zijn te beschouwen de Kelongs, die het schier-
eiland ten zuiden van de Kabola-baai bewonen (welke landstreek vol-
gens inlandsche mededeelingen in vroeger tijd Maloea werd genoemd)
en een hoogere kuituur bezitten, o.a. de weefkunst beoefenen; voorts
de bergbevolking van het vogelkopvormige schiereiland, gewoonlijk
Kabola-schiereiland genoemd, dat de Kabola-baai ten noorden af-
sluit. Deze twee volksslagen zijn over het algemeen genomen minder
kroesharig en van minder donkere huidskleur dan de Barawahings.
Alle drie hebben zij hetzelfde type van kleine paalwoning — bij een
deel der Kabola's wat grooter — met vierzijdig pyramidaal schilddak.

5. de midden-Alor-groep, verdeeld in talrijke taal- of dialektgroep-
jes, die een ander en grooter huistype met zadeldak heeft, in het
westen somatisch en in taal bij de Barawahings aansluit, doch naar
het oosten toe een donkerder huidskleur en meer langwerpig ge-
laatstype aanneemt, terwijl krul- en golvend haar in de plaats treedt
van het Barawahingsche kroeshaar. Volgens de volksoverlevering
hebben hier in den loop der tijden op elkaar volgende groepsgewijze
verhuizingen uit het nabijgelegen Portugeesche deel van Timor
plaatsgehad.

6. de Tanglapoei-groep, afstammelingen van een uit Timor afkomr
stige partij immigranten — volgens de overlevering heeft deze ver-
huizing vijftien generaties geleden plaatsgehad —, die een eigen
karakter vertoont en haar stempel ook gezet heeft op de omwonende
midden-Alor-groepj es, waarmede zij zich heeft vermaagschapt.
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7. de kustbevolking van midden- en oost-Alor, afstammende van
immigranten van Kisar, Timor, Kelong en Ende, die een eigen taal,
in oost-Alor „Wersin" genaamd, spreekt, welke in plaatselijke dialek-
ten is verdeeld, deels reeds lang Mohammedaan is (Koei, gedeeltelijk
Batoelolong), overigens geruimen tijd, eerst onder invloed van de
Roomsch-Katholieke missie van Portugeesch Timor heeft gestaan,
daarna sedert eenige tientallen jaren geheel en intensief Protestantsch
is gekerstend.

Men moet zich deze groepen en groepjes vooral niet denken als
„stammen".

De stam — hieronder verstaan de grootste, boven de geslachten uit-
reikende organische saamhoorigheidsgroep van dezelfde afstamming,
adat en taal — ontbreekt geheel in de volksgroepeering dezer streken.
De eenheden van de volksgroepeering zijn veel kleiner, zijn namelijk
de geslachten, bij welke evenwel een zwakke tendens bestaat tot aan-
eensluiting in unies van meestal nauw aan elkaar verwante geslachten,
die in eikaars nabuurschap wonen. Een gemeenschappelijk leider
hebben dergelijke unies van geslachten, voorzoover de mededeelingen
der bevolking reiken, alleen gehad op Pantar, en wel uitsluitend in
tijden van gemeenschappelijk oorlogsgevaar. Niet zoodra was dit ge-
weken of de gemeenschap herkreeg haar gewone aanzien en de voor-
malige krijgsoverste (ora in het Lemma', ara in het Maoetasch, o^d
in het Deïngsch, Madarsch en Bitangsch) verloor zijn gezagspositie.

Doorgaans voert de bevolking kampongsgewijs — onder kampong
worde verstaan een plek van samenwoning zonder meer — haar oor-
sprong op tot één stamvader en één stammoeder, de stichters der
nederzetting. Vaak heeten deze van overzee te zijn gekomen: in het
bizonder op oost-Alor van Timor en op Pantar van Alor of van
Noeha Bawa, een eiland gelegen tusschen Pantar en Lomblem, dat
bij een vulkanische uitbarsting ontvolkt en grootendeels in zee ver-
dwenen zou zijn. Meestal echter, vooral in het kerngebied van het
eiland Alor, zouden de twee voorouders voor den dag zijn gekomen
uit rots- of aardholen, zeldzamer uit bamboe- of pisangstoelen, dan
wel zijn voortgebracht door herten, boschkatten of wilde varkens, of
wel zijn voortgekomen uit de verbintenis van een man met een hond
of van een vrouw met een draak, een roofvogel (Mal. /a«^) of een
varken. Incestueuze verbintenissen in velerlei vorm waren luidens de
overlevering in die oude tijden schering en inslag.

Zelden komen in een kampong een of meer geslachten voor, die
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niet van vermelde gemeenschappelijke voorouders afstammen. Zulke
geslachten, die meestal oorspronkelijk immigranten waren, vindt men
hoofdzakelijk in de strandkampongs. Daarentegen treft men in het
bergland veelvuldig dezen toestand aan, dat een aantal in eikaars
nabuurschap gelegen kampongs gemeenschappelijke voorouders heb-
ben. Deze kampongs zijn dan uit een (vaak reeds verdwenen) moe-
dervestiging uitgezwermd. Op het Kabola-schiereiland is bijv. de
kampong Oa zulk een uitzwermingscentrum, op oost-Alor de kam-
pong Watena, op Pantar de kampong Hoe.

De Aiorees is altijd vooral landbouwer geweest en dit wel, voor-
zoover zijn primitieve milieu en ontwikkeling daartoe gelegenheid
boden, in de perfectie. Hij hechtte zich aan zijn woon- en bouw-
gronden, waar generatie na generatie opgroeide en weder ten grave
daalde. De oergeslachten, al dan niet ontstaan uit het oergezin der
overlevering, breidden zich uit, waarop zij langzamerhand minder
overzichtelijk werden, de onderlinge band ook losser geraakte, waar-
door zij uiteenvielen in dochter-geslachten, die op hun beurt uitdij-
den en zich splitsten. Zoo plantten de geslachten zich rustig als het
ware vegetatief voort, van welk proces in de aantoonbare historie
van Alor een overvloed van voorbeelden aanwezig is. Een gevolg van
deze vredige, door onderlinge oorlogjes maar weinig verstoorde evo-
lutie was, dat het gezag der geslachtshoofden zich steeds beperkt heeft
tot zaken van ritus en adat en dat geen andere banden de groep van
in eikaars buurtschap wonende zustergeslachten samenhielden dan
de onderlinge verwantschap en de gehechtheid aan den bodem.

In deze sfeer heeft het instituut van de lego-lego-plaats als ge-
slachtstempel voor den primitieven eeredienst kunnen wortelschieten
en zich rustig ontwikkelen en verbreiden over het geheele gebied van
den Alor-archipel.

De lego-lego-plaats of geslachtstempel is, zooals reeds werd opge-
merkt, van de grootste beteekenis geweest voor de volksgroepeering.
In menige streek, o.a. in vele Barawahing-kampongs, bij de Kelongs
en in zuid-Pantar, wordt de naam van elk geslacht altijd vermeld in
verbinding met het woord voor „lego-lego-plaats". Ook wisselen vaak
in die namen de woorden voor „lego-lego-plaats" en „geslacht" elkaar
af. Zoo hoort men in het Kelongsche de geslachtsnamen Noemoei-
eloer (Kelongsch e/oer = lego-lego-plaats) en Noemoei-aram (Ke-
longsch oram = geslacht) naast elkander gebezigd.

Bij elke lego-lego-plaats behoort een geslachtshuis, dat in de oudste
tijden genoegzaam onderdak zal hebben verschaft aan het toenmalige
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weinig omvangrijke geslacht. Thans wonen alleen het geslachtshoofd
en zijn familie erin, dan wel worden er alleen de gezamenlijke bezit-
tingen van waarde van het geslacht bewaard. Soms staat het ge-
slachtshuis leeg, is het pemali en mag het alleen door een bepaalden
persoon betreden worden. Op Alor en in het Blagar-gebied op Pantar
hebben de geslachtshuizen in den vloer altijd een balk of zware plank,
die het huis middendoor deelt en aan de uiteinden sierlijk is uitge-
sneden, vaak in den vorm van een drakenkop en -staart. Naar dui-
delijk blijkt, vormen geslacht, geslachtshuis en lego-lego-plaats één
geheel, een sacrale eenheid.

Voor waarneming van deze drie-eenheid in haar minst corrupten
vorm biedt het antieke Barawahingsche kampongmilieu de beste ge-
legenheid.

Het centrum van een kampong (Bar. wte/angr, afo'ngf of aww^), die
bewoond is door slechts één geslacht (Bar. ara»»aH<7 of ara«aM<7,
soms ook A'<m' of /dan^/ean), is het geslachtshuis (Bar. ftadaHg) met
de daarbij gelegen lego-lego-plaats (Bar. »najan<7). Daaromheen zijn
de gezinswoningen (Bar. &a/a of z>a/a, meer naar midden-Alor toe
Bar. tofca, èo of wi) gegroepeerd, in geaccidenteerd terrein staande op
daartoe met rotssteenen opgebouwde terrassen. Het geslachtshuis is
van het gewone west-Aloreesche woningtype en onderscheidt zich van
de andere huizen in de kampong, behalve door den reeds vermelden
bizonderen vloerbalk (Bar. fofc of ro/), door iets meer grootte, voorts
door horenvormige versieringen (Bar. tongra&e/ca) op den top van
het dak. De lego-lego-plaats is een geëgaliseerde ronde ruimte, onge-
veer 5 tot 10 m in diameter, waarvan het midden gevormd wordt
door een ongeveer 1 m hooge cirkelvormige steenstapeling (Bar.
ifcamtfnfir) ongeveer 2 tot 3 m in doorsnede, waarin middenin één,
soms meer langwerpige rots- of riviersteenen rechtop zijn geplant,
als zoodanig &amen/uz/ez/i (Bar. Zm' = tong) genoemd. Geen der
steenen is bewerkt. Dit steenmonument herinnert sterk aan de klas-
sieke lingam-yoni, zij het ook, dat de authentieke vorm hier ver-
basterd is.

Nabij de steenstapeling treft men wel eens een afdakje of huisje
aan (wfconfirm/a, letterlijk: gonghuis), waar bij de lego-lego de te
bespelen gongs worden opgehangen. In zeer oude kampongs bevinden
zich aan den rand van de lego-lego-plaats een of meer gemeenschap-
pelijke graven (Bar. IBO/OWS) van de uit het stamhuis gesproten hoof-
denfamilie. Stierf een bejaard lid van die familie, dan werd het graf
geopend en werden de daarin aangetroffen beenderen opgedolven,
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verzameld en gereinigd en, nadat het lijk in een ingraving in den
wand van het graf was gelegd, erbij begraven. Voor jongeren en
voor niet tot de hoofdenfamilie behoorende personen is op eenigen
afstand van de kampong een begraafplaats ingericht.

Ook ligt nabij de masang op een stellage (Bar. /afcraw/ï£) de naga
(Bar. 0eJanan<7 of o^na/angr) van het dorp: een uit hout gesneden
beeld van een mythisch dier, den vorm hebbende van een korte, dikke
en geschubde slang met gehorenden kop, krokodillenmuil en slagtan-
den. Op kop en staartpunt zijn vaak houten vogel figuurtjes aange-
bracht. Dit beeld heet den schutsgeest van het dorp te huisvesten.
Men geeft dien geest bij feestelijke gelegenheden en in tijden, dat
men zijn bijstand behoeft, te eten, soms door het voedsel langs den
muil van de naga te wrijven, soms door het voedsel te doen in een
speciaal daartoe in den rug van de naga gemaakte uitholling. De
naga's zonder gat heeten fcaré/i£, die met een gat èataW/ém. Voldoet
de schutsgeest niet, dan wordt de naga weggeworpen en een nieuwe
naga voor een anderen geest gesneden. Gezinnen en afzonderlijke
personen kunnen zich mede, op denzelfden voet, in de gunsten van

. een schutsgeest aanbevelen. Zoo ziet men in en nabij een ouderwet-
sche Barawahing-kampong tallooze naga's van verschillende grootte en
vorm om en bij huizen, op ladangs en in tuinen. Ookophetalgemeene
graf staat onder een afdak een naga, die vaak tot onherkenbaar wor-
dens toe met krullen gestyleerd is. Deze grafnaga heet èanoi/ém'.

Een ander offeraltaar, en wel in den vorm van een prauw
gesneden, is vaak mede aanwezig nabij de masang. Een derge-
lijke offerprauw bij een huis duidt erop, dat hier een too-
verdokter (Bar. /«/MM^) woont. Bij dit voorwerp behooren dan eenige
toegespitste bamboe's (Bar. fcat/afc), die lansen voorstellen en ver-
vangen, terwijl het geheel meestal omgeven is door offermandjes en
-bakjes, bekend onder verschillende plaatselijke namen (<zrasriM<7, <on$r-
*on<7, tew/, &ato, enz.). Een derde en zeldzame vorm van afgodsbeeld,
alleen in de kampong Mainang opgemerkt, heeft een menschelijke
gestalte.

Gelijksoortige, hoewel niet zoo karakteristieke toestanden en bij-
zonderheden als voor de Barawahings vermeld, treft men ook elders
in den Alor-archipel aan.

Het aangrenzende centrale deel van oost-Alor vertoont een ander
en grooter huizentype met hoog zadeldak, welk type zich op oost-
Alor tot nabij de kust voortzet. De horenvormige kenteekenen aan
de nokuiteinden van het geslachtshuis ontbreken hier. Vaak zijn op
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den nok houten vogelfiguurtjes aangebracht en is veel werk gemaakt
van het snijwerk aan de uiteinden van den bijzonderen vloerbalk.
Minder markant is hier de lego-lego-plaats. Hierop komt vaak geen
steenmonument meer voor. De naga-vereering is in dit grootendeels
gekerstende gebied reeds nagenoeg verdwenen, evenals op de twee
schiereilanden, het Kabola- en het Kelonggebied, die de Kabola-baai
in west-Alor omsluiten en in volks- en woningtype samenhangen met
het Barawahinggebied. Wel is hier de karakteristieke lego-lego-plaats
in de gekerstende oude kampongs blijven bestaan, zij het ook, dat op
het Kabola-sehiereiland een citroenboompje de plaats heeft ingenomen
van de rechtopstaande steenen. Een opmerkelijk verschil is voorts,
dat in het oostelijk deel van het Kabola-gebied de horenversiering op
de dakspits van het geslachtshuis zooals bij de Barawahings voorko-
mende, is vervangen door mooi uitgesneden houten vleugels (Boe-
djanta: OÉTOf/̂ /a of arangr, Adang: oĵ iwaté) zooals, in anderen
vorm, ook op Pantar aan de geslachtshuizen is op te merken (aldaar
genoemd in het Lemma': jian^, in het Kajangsch, het Blagarsch en
het Maoetasch: £<?/a, in het Lalangabangsch: £afa, in het Déïngsch
/;a/an<7, in het Madarsch: £aië/, in het Bitangsch: &at(?/a). Voorts kan
opgemerkt worden, dat in het westelijk deel van het Kabolagebied,
waar de huizen grooter zijn, de dakspits der Barawahings vervangen
is door een lange en massieve nok. Markant is als overblijfsel van
vroegere gebruiken, dat nog wel hier en daar in de Mohammedaan-
sche kampongs langs de Kabola-baai (o.a. te Doelolong) door de be-
volking aan naga's wordt geofferd.

De eilanden Poera en Reta zijn geheel geïslamiseerd en gechristia-
niseerd. Zij vertoonen het karakterlooze woningtype der kuststreken
doch kennen wel geslachtshuizen met een bizonderen vloerbalk. Naga-
vereering is hier niet opgemerkt. Ter vervanging van naga's dienen
op Reta twee in bizondere vereering staande houten afbeeldingen
van de zeekoe (Mal. doe/oeMgr), omdat volgens de legende een
zeekoe eens een der voorouders bij een schipbreuk het leven gered
heeft.

Op Pantar zijn bij de binnenlandsche bevolking de woningen zeer
ruim en dienen voor meer families. Het schilddak dier woningen
vertoont een opwaarts geknikte daklijn. Bij de opvallend groote en
hooge geslachtswoningen (fcabt) is dit nog geaccentueerd en draagt de
nok aan haar uiteinden de reeds vermelde fraaie, uit hout gesneden
vleugelvormige versieringen. De bizondere vloerbalk komt hier niet
voor, wel echter bij de Blagarsche bevolking van west-Pantar*. De
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lego-lego-plaats is doorgaans al zeer in verval geraakt. Naga-vereering
is er niet aangetroffen.

Voor de overgebleven vormen en riten, die zich eertijds op of om
de Aloreesche dansplaats hebben afgespeeld, kan men thans dus
alleen nog maar in midden-Alor terecht. Maar wel is den geheelen
Alor-Archipel door, bij heidenen, Christenen zoowel als Mohamme-
danen de lego-lego-dans en -zang in zwang gebleven en vertoont de
volksgroepeering de kenmerken van haar ontstaan rondom de oude
lego-lego-plaats.

De lego-lego-dans is weinig gecompliceerd. Mannen en vrouwen,
soms apart, soms tezamen en dooreen, loopen achter of schuins naast
elkaar, met de handen elkaar op de heup of om het middel steunend
of vasthoudend, aldus een of meer kringen, op Pantar een spiraal
vormend, in een bepaalde pas in één richting voortgaand om het
steenmonument als centraal punt, waarbij men de cadans accentueert
door met den voet te stampen. Gebruikelijk is het daarbij, dat de
mannen zich in krijgsdos en de vrouwen in feestkleedij hebben ge-
stoken. Op Pantar heeft de man, die de rij opent, een ontbloot zwaard
in de hand, dat hij heen en weer zwaait, juister: waaiert. Hier is ook
de cadans van de lego-lego veel sneller, gaat de gang in een trippel-
pas over.

De dans wordt begeleid door zang en is al dan niet vergezeld van
slagmuziek op gongs of mokko's (keteltrommen). Vaak is het een
man uit de rij, ook wel eens iemand, die niet meedanst, doch midden
in den kring staat, die in solo een strofe zingt, waarop dan de dansers
invallen met herhaling en berijming van den laatsten zin.

De Aiorees is verzot op zijn lego-lego en neemt elke gelegenheid
te baat om zich daarin te uiten. Worden in den nachtelijken ritueelen
zang om het steenmonument de voorouders opgesomd en hun kwa-
liteiten en daden bezongen, de lego-lego heeft zich ook los weten te
maken van sacralen inhoud en handelingen en kan overal en te allen
tijde worden gedanst, bijv. door heerendienstplichtigen in hun rust-
uren tijdens wegwerkzaamheden. In den profanen zang worden dan
toestanden of gebeurtenissen kritisch belicht of worden hooge be-
zoekers toegezongen. Zoo is het mogelijk geworden, dat ook bij de
Mohammedaansche kustbewoners en bij de reeds voor meer dan de
helft gekerstende binnenlandsche bevolking de lego-lego veel en met
groote animo beoefening vindt.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:08:02PM
via free access



DE ALOREESCHE DANSPLAATS. 491

In de beschrijving van een oude Barawahing-kampong is reeds ter-
loops gewezen op het mogelijke karakter van het steenmonument der
lego-lego-plaats als een lingam met yoni. Wat de steenstapeling en
de daarop rechtop geplante langwerpige steenen beteekenen, hoe men
tot de oprichting van het monument is gekomen, daarvan weet de
hedendaagsche Aiorees geen uitleg meer te geven. Het zijn van ge-
neratie op generatie overgeleverde vormen of gebruiken, waarvan
men uit vrees voor de voorouders niet heeft durven afwijken. Vast
staat echter, dat het monument nauw verband houdt met de vereering
der voorouders en weinig of niet met eigenlijke vruchtbaarheidsriten.
De plaats ervan temidden van of nabij de gemeenschappelijke graven
der voorouders, de inhoud van den ritueelen lego-lego-zang rondom
het monument zijn reeds duidelijke aanwijzingen, dat dit gedacht
wordt als medium tot de voorouders, zoo niet als hun zetel. Nog
andere feiten duiden erop.

In de kampong Kamengmi in midden-Alor verklaart een deel der
bevolking, dat hun oudste voorouders uit de daar aanwezige fcawewgr
(lingam) zijn voor den dag gekomen. Men brengt aan dezen steen
offers bij het kappen en branden van ladangs, dezelfde offers, die men
elders in den Alor-archipel op de opengekapte ladangs pleegt te geven
aan de grondgeesten (Mal. <o«iw ta-na/t). In Kamengmi zouden de
grondgeesten tevens de voorouders der bevolking zijn.

In Kolana (oost-Alor) werden vrpeger bij snelfeesten offers ge-
bracht aan het monument. In het Barawahing- en het Limboergebied
moet eraan geofferd worden bij aankoop van mokko's, elders weer bij
de hertenjacht.

Overal in het nog heidensche gebied van het eiland Alor brengt
men bij het beëindigen van den oogst aan het monument een offer
van wat nieuwe rijst en wat vleesch en soms ook pinang, de van
elders welbekende typische offerande aan afgestorvenen. Op Pantar,
waar door gebrek aan water en goeden bouwgrond de kampongs uit-
een zijn geraakt en mogelijk daardoor de vereering va» het monu-
ment in onbruik is gekomen, brengt men dat hulde-offer bij de twee
stijlen (Deïngsch en Madarsch sïZ, Maoetasch ji'/>é) van het verhoogde
dak der geslachtswoningen. De ruimte onder de daknok denkt men
zich als verblijfplaats van de geesten der afgestorvenen (vergelijk
Soemba).

De Aloreesche sacrale drie-eenheid dansplaats-geslachtshuis-geslacht
heeft de basis gelegd voor de Aloreesche volksgroepeering.
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Meestal wordt de kampong bewoond door meer dan één geslacht.
Het grootste aantal van aldus bijeenwonendegeslachten.dat geconsta-
teerd werd, is bij de Barawahings zes, elders zeven. Bij de Barawahings
zijn die geslachten (aremangr, £ar» of /e/ancjrfeart) dan altijd op de
boven aangegeven „vegatieve" wijze uit een moedergeslacht ontstaan.
Gebrek aan plaatsruimte voor woningbouw en vaker nog oneenigheid
konden de reden zijn, dat een dochtergeslacht uit de buurtschap weg-
trok en elders een nieuwe kampong vormde.

In de kampong is elke aremang geheel autonoom, behalve in ritueele
zaken. Zij bewoont een eigen wijk, waar zij haar eigen geslachtshuis
(Bar. fcadan<7) en dansplaats (Bar. matting) heeft. Afwijkende toe-
standen zijn aan exceptioneele omstandigheden toe te schrijven of
moeten worden opgevat als ontwikkelingsstadia van nog niet vol-
groeide aremangs. Gewoonlijk namelijk ontstaan bij het uiteenvallen
van een aremang eerst de geslachtshuizen der dochter-aremangs, ter-
wijl men voorlopig nog gezamenlijk de oude masang bezigt. Heeft
een volgroeide aremang door bizondere omstandigheden (brand,
afbraak) geen eigen geslachtshuis meer, dan volstaat men tijdelijk met
het oprichten en onderhouden van een klein, ongeveer 2 m hoog
gebouwtje, voorzien van de horenvormige versieringen, nabij de
lego-lego-plaats, als surrogaat. Die tijdelijkheid kan echter jaren aan-
houden.

Het oorspronkelijke geslacht en de eruit voortgekomen dochter-
geslachten hebben elk hun geslachtshoofd. Overal op Alor treden in
het geslacht naast het geslachtshoofd lagere gezagdragers op, broeder?
van het geslachtshoofd of oudsten van de jongere takken van het ge-
slacht, en wel in een vast aantal.

De Barawahings kennen drie gezagdragers in het geslacht, in
rangorde: 1. azvént (in de omgeving van Pantjoeran ook wel fci&awgr
genoemd), die het geslachtshoofd en de ritueele voorganger is,
2. A»az«&&<» die het dagelijksch bestuur voert, om zoo te zeggen: den
dorpsschout, 3. iïfe of ft'/fei, den krijgsaanvoerder. Gewoonlijk duidt
de Barawahing het aldus aan, dat de awe«ï de oudste broeder is, de
&awi£&<M de middelste en de /jfet de jongste. Valt het geslacht uiteen,
dan groepeeren de dochtergeslachten zich elk om een dezer gezag-
dragers als hoofd. Die geslachten krijgen dan, voor zoover zij bijeen
blijven, in de samenwoning elk hun rangnaam en wel: 1. azn'nz'a/a
(samentrekking van awent en va/a, d.i. huis), 2. towavató en 3.
fcofcafoa/ö. Voor meer geslachten, die op deze wijze ontstaan, is bij de
Barawahings geen rangnaam voorhanden.
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Hetzelfde aantal gezagdragers komt bij de meeste taal- en adat-
groepen voor. De Kelongs kennen als gezagdragers in het geslacht
(ara»t): 1. é-cfcm, soms /er genoemd, 2. />£&& en 3. /ïfc, doch hebben
een ruimere rangbenaming voor de geslachten, die tezamen in een
kampong wonen, nl. 1. öm-é/oer of /ër-Hoer, 2. /taw-^oer, 3. />£&<-
£/oer, 4. Hoemoej-ê/oer en ïè-cfoer.

Bij de Mohammedaansche kust-Aloreezen is het aantal gezagdragers
uitgedijd tot vier, in rangorde: 1. 6t»^, <j/afo'M<7 of fca£a-a;;ia, 2.
j«öra«gf, 3. /ioefcoen<7 en 4. &a/>ito«. De geslachten (/ë/angr) benoemen
zich door toevoeging van het woord /é/angr achter den rangnaam van
hun hoofd in het oorspronkelijke geslacht.

De binnenlandsche bewoners van het Kabola-schiereiland, die
onder sterken invloed van de kust-Aloreezen staan en zich met dezen
hebben vermaagschapt, hebben als rangbenaming voor de gezag-
dragers in het geslacht: 1. OÏWW', 2. marawgr en 3. fca/utaH. De be-
naming van hun geslachten (/ë/ongr) ligt niet vast. Het voornaamste
geslacht heet meestal atom-, jnatoe- of raö<-fc/angr, het tweede &a/>»ïa»-
of taMiö-te/angr, het derde soms jwarangr- soms dt't-/e/an<7, terwijl ook
wel eens naast een &a/>rfa»- of (en) een maraH -̂ZcfaHgr een toraa- of
(en) een rfi'i-Ze/angr in dezelfde kampong voorkomen.

Kolana (oost-Alor) kent slechts twee gezagdragers in het geslacht:
1. ^a^oc-ï(/em;«fl of /éri en 2. jt&Mwo.ya. Het overige Alor kent steeds
drie gezagdragers in het geslacht (orawawgr, soms a/awuzngr, aféwt,
röiffl'nj of arami, Tanglapoeisch: #Mrama«a), die overeenkomstig
de taalverscheidenheid vaak streeksgewijze een andere naam dragen,
bijv. in:

Koeala Limboer: 1 a w m , 2 toMMiitó, 3
Limboergebied: 1 azwnï, 2 £a/>Jto«, 3
Wateleboei: 1 jafegrét'tftw., 2 h'm'wmt, 3 ^
Kamengmi: 1 ^aègrcïrfDna, 2 jajwajwrni, 3
Kanaoemana en Werendo: 1 modoemo, 2 tetowtara, 3 tè
Timomang: 1 ja^trfén, 2 ftmm?m, 3 idtfe,
Sidomang: 1 ja&Kfm<7, 2 awwjrn, 3
Boelman: 1 rfejjMwoeai, 2 feaizviltngr, 3
Tanglapoei: 1 ja^oewiarformö, 2 oeftit^a^o^ 3

In deze streken komt echter, voorzoover de bevindingen leeren,
geen rangbenaming voor de geslachten in de kampong voor.

Ook op Pantar en Poera kent het geslacht (Zëfang', Lemma' en
Maoeta: /ém<7) de drie gezagdragers. Zij heeten daar: 1 foa&a (Bla-
garsch: »wotoe£a£a, m<?̂ oe of f&oHw), 2 wjarang» en 3 èa/>tïan. Een
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rangbenaming van de geslachten in de kampong is niet geconstateerd.
Anders dan op Alor is, zooals reeds werd vermeld, bij de binnen-
landsche bevolking van Pantar een over eenige kampóngs tezamen
gezagvoerend krijgsoverste bekend (Lemma': ora, Maoetasch: ara,
Déïngsch: oerf), die echter alleen in tijden van oorlog werd aange-
wezen.

(Gelijk reeds is opgemerkt, heeft de volksgroepeering, gevormd om
de lego-lego-plaats, geen behoefte of gelegenheid gehad uit te stijgen
boven de samenwoning van eenige geslachten. In die kampóngs
(kust-Aloreesch: fczco, Pantar en Poera: afcawt/, afraw of a^aw,
Kabola: fraMgr, Kelong: afrm, Barawahing: att'w<7, wte/an ,̂ midden-
Alor-talen: mawé of WMTMI, Tanglapoei: «WKO^ Wersin: i/î zna,
Gatokman: a/>angrj is het gezag van het voornaamste geslachtshoofd
slechts zeer zwak en bepaalt het zich in het beste geval tot ritueele
aangelegenheden. Alleen in de kustkampongs, die zich tot miniatuur-
rijkjes hebben opgewerkt, is sprake van een centraal gezag, uit-
gaande van het voornaamste geslachtshoofd, soms (het landschap
Alor) van den kapitan. Ook hebben die kustrijkjes op Pantar en Alor
met meer of minder succes nabijgelegen binnenlandsche kampóngs aan
zich schatplichtig of onderhoorig gemaakt, evenwel zonder dat sprake
kon zijn van eenige organisatie hierin, en alzoo niet van eenige orga-
nisatie, steunend op de inheemsche volksgroepeering. Zooals reeds
met een enkel woord is vermeld, heeft het Gouvernement die kust-
rijkjes als zei f besturende landschappen erkend en is sinds onze feite-
lijke bemoeienissen met deze eilandengroep het gebied ervan verdeeld
onder de voornaamste dier rijkjes, waarbij de kleinere en onbelang-
rijke in de grootere werden opgelost.

Is de Alor-archipel, gelegen op de scheidingslijn tusschen de weste-
lijke en de oostelijke genitief-constructie, met zijn taalverscheiden-
heid, waarin taal- en kultuurinvloeden van vele zijden zijn opgenomen,
voor den taalvorscher een rijke mijn, waaruit menige linguïstische
en kultuurhistorische verrassing valt op te delven, met betrekking
tot ons onderwerp kan gewezen worden op enkele voorbeelden van
verspreiding, verschuiving en „overlapping" van benamingen, die in
verband staan tot het instituut van de dansplaats alias geslachts-
tempel der Aioreezen en de daarmede samenhangende volksgroe-
peering. : i ' i

Het woord fc/aM<7 voor „geslacht" is n.h.v. met Soloreesche immi-
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granten den Alor-archipel binnengekomen en heeft op Pantar en
Poera en op het Kabola-schiereiland de inheemsche benamingen
grootendeels verdrongen. Niet onmogelijk lijkt het, dat het op Pantar
voorkomende woord voor „geslacht" /É?ÏW<7 daaruit is voortgekomen.
Ook in het Barawahing-gebied wordt reeds hier en daar het woord
/e/awg' benut voor samenstellingen ter benaming van geslachten.
Daarnevens komt hier het eigen woord amwawgr of an»;iaw<7 nog
veel voor. Veelvuldig doet zich in dit gebied (doch ook alleen hier)
ter benaming van geslachten de samenstelling voor met wa/a (d.i.
huis), /tt<?fo, $neto of <7<?to, of w f i Het woord /n't'fa treedt, voor-
zoover is kunnen worden nagespoord, niet (niet meer?) zelfstandig
op, doch wordt nog wel begrepen als synoniem voor aramangr. In de
nabije omgeving der Barawahings komt het niet meer voor, doch
wel wordt het aangetroffen op Pantar in het woord voor „lego-lego-
plaats", vide Bitangsch /eragréto, Madarsch / m ^ of /ër#é?J, Déïngsch
Zar<7c/. In het eerste deel dezer samenstelling kan het woord /êr voor
„geslachtshoofd" (Wersin, Kelong, enkele kampongs in midden-
Alor) worden onderkend.

Het tweede'vormwoord voor geslachtsbenamingen, wa<i, komt ook
voor in samenstelling als kampongnaam, evenals de evenmin zelf-
standig aangetroffen term won, welke kennelijk nauw daaraan ver-
want is.

Het reeds genoemde midden-Aloreesche woord mané behoort tot
een opmerkelijke cyclus van woorden voor „kampong" of „huis" in
Alor. Het komt in de beteekenis van „kampong" zelfstandig voor als
MKH»(?, Mianéi of r«am', in Tanglapoei MMMJÖ/O, en samengesteld in
kampongnamen als MMMĴ , wan of WÖMÜ in midden-Alor tot aan de
oostkust van Alor. Westwaarts komt het in die beteekenis voor als
ten<7 (Kabola-schiereiland, waar het ook „huis" kan beteekenen,
vide ia«0/>£/o/ voor „pemali- of geslachtshuis"), aian^ (Pantartalcn),
afcm<7 of Ö-ZHM (Kelong), afoiw^ az>mt7 of ai/«i^ (Barawahing), zoo-
wel zelfstandig als samengesteld in kampongnamen. Echter schijnt
het vroeger „huis" beteekend te hebben blijkens het woord voor
„daknok" in de midden-Alortalen: /jafco ĵmm r̂, foifcoewtangr, gróoe-
JMangr en de nog bestaande beteekenis van „huis" in a/>Hö»# (Gatok-
man) en 6o«^ (Kabola.).

Mogelijk hangen (als afleidingen?) met den Barawahingschen vorm
samen de woorden voor „trap" in midden-Alortalen en elders: a7vs«<7
(Oewasi), awüiga (Sedekata), zwn^a of wwj^a (Wateleboei,
Kamana, Kamengmi), m j (Silapoei), otóti (Kelong), aw<?ni (Boe-
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jaman, Talawala), aze/é (Adang), ctwércngr (Berakboekoe, Alobana-
boei, Maiwal), en voor „deur": wtn̂ rfca (Silapoei, Koeneman), awm<7
(Siboboi), aiwgr (Gatokman). Niet onwaarschijnlijk is van a r a j ook
afgeleid het Barawahingsch üwém voor „geslachtshoofd" (vgl. Boeja-
man azcém hierboven).

Woorden voor „kampong", die beperkt zijn tot de eigen taalgroep,
zijn /«e/o (kust-Aloreesch, vgl. ook bijv. Ngadjoe-dajaksch /ra/o,) en
fwefowgr (Barawahing).

Het Barawahingsche woord voor „huis", zelfstandig of in samen-
stelling, is z/ö/a of 6a/a (vgl. Mal. balai), dat in dezelfde beteekenis
elders voorkomt als 6éfa (Lemma', Maoeta), 6a/ (Lalangabang) en
misschien ook als 6é (Déïng). In het oostelijk randgebied van het
Barawahingsch is het woord voor „huis" 6a (Siboboi) of /a (Maiko-
weda). Is in dit 6a een overgang te zien tusschen 6a/a en 6an<7?

Het typische midden-Aloreesche woord voor „huis" is joraj of
.ro^ (vgl. Ambonsch xoaj. Het komt in corrupten vorm verder over
geheel Alor, uitgezonderd het centrum van het Barawahing-gebied,
voor en wel in diezelfde beteekenis zelfstandig als JO (Pido, Weding-
mana, Kolomana), .roe (Langkoeroe), .ro/o (Manamang, Laweneman),
/o/a (Tanglapoei), oi (Boedjanta), waarschijnlijk ook als ewt
(Kelong). Samengesteld met het oost-Barawahingsche 6a komt het
in dezelfde beteekenis voor als jo6a (Wersin, Molimpoei), «>e6a
(Lona) en fo6a (Barawahingkampongs op het Kelong-schiereiland
en in het achterland van Koei). Ook in het woord voor „geslachts-
huis" treden .swai en 6a op, nl. als Joë6a (Pido, Wateleboei),

(Oewasi), .roeé6ata (Silapoei), 5wé6araH<7 (Langkoeroe),
(Manamang, Laweneman, Wedingmana, Kolomana).

Opmerkelijk is, dat in het gebied, waar het woord jocaf voor „huis"
overheerschend is, nl. midden-Alor, een ander en grooter huizen-
type, met hoog zadeldak en lange nok, voorkomt dan ten westen daar-
van in het Barawahing-, Kelong- en deels Kabola-gebied, waar de
woningen klein zijn en een spits toeloopend vierzijdig schilddak
hebben. In de gemengd-Barawahingsche kampong Maikoweda in
midden-Alor komen beide huizentypen naast elkaar voor. Het groote,

wordt /a-wa^o^a f«MW<?ea = vrouw), het kleine wa/a-typè
= man) genoemd.

Dezelfde geslachtsaanduiding vindt men in het Langkoeroesche
woord voor „geslachtshuis": feaaVten C/CM = man). Het woord fcadé
is aequivalent aan /feorfmgr (Silapoei) en £oa"aM<7 (Barawahing), beide
woorden voor „geslachtshuis". De Barawahingsche uitgang an^ wordt
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immers in de midden-Alortalen vaak tw<7, i of é, vgl. ara»tt»»<7 en
ara»», afémingr, a/emj; wajawgr en «UWJ'M^ (Siboboi), ma/i (Kamana),
m<?/<? (midden-Alor).

Het woord &adt' komt ook voor in èoron ĵfeadt = gonghuisje (Timo-
mang, Woisika). In het Limboergebied heet „gonghuisje" feoean^feaW.
De overgang van &adt in £an' maakt het waarschijnlijk, dat er ver-
wantschap bestaat tusschen het Barawahingsche woord /Wawgr voor
„<7«ibc/t/j/it«V en het veel in de Alor-talen voorkomende woord
fcart of fcaré voor „geest" of „spook". Zeer waarschijnlijk beteekende
dit woord oorspronkelijk „vooroudergeest" of „voorouder" blijkens de
beteekenis van feart ook als „geslacht", „sacrale eenheid", in welke be-
teekenis ook het woord Waw^fain (omgeving Pantjoeran) voorkomt.

Het woord fearé (ook aangetroffen in het nabije zuid-Celebes als
oud woord voor „vorst" en als stamvorm voor fcawwngr (heer) en
/>a£a>VMa (soort abele dans), komt in de beteekenis van „naga" voor
als /;an (Kelong, Boedjanta), /iar of /tarf (Boedjanta), fcah' (Gatok-
man), en in verbinding met het oost-Aloreesche woord jafc (oud of
sacraal) in woorden als jâ jfearfi (Silapoei, Koeneman) voor „naga"
en £am«ia£ (Langkoeroe) als naam voor den naga-vloerbalk. Niet
onwaarschijnlijk is van den vorm /tar of /tari in samenstelling met
wan*? (huis) afgeleid amwanp, het Barawahingsche woord voor „ge-
slacht". Voor den oud-Indonesischen oorsprong van Jjart pleit het
voorkomen van den vorm Aana in de beteekenis van „mythische zee-
slang" bij de Niassers (L. N. N. A. Chatelin. Godsdienst en bijge-
loof der Niassers. T. B. G. 1880 p. 115).

Het evengenoemde woord ja& komt in samenstelling voor in vele
benamingen van gezagdragers in het geslacht in oost-Alor, en voorts
zelfstandig in de beteekenis van „naga" (Silapoei, Langkoeroe) en in
die van „naga-vloerbalk" (Siboboi). Het komt verder voor in de
vormen jafcoe (Limboer-gebied) in de beteekenis van „naga", en
.ra&att<7 (Gatokman, Silapoei, Pido, Manamang, Laweneman, Weding-
mana, Kolomana, Wersin), .ra&an (Lona), .nz&a/ (Tanglapoei), .ra&tnf?
(Koeneman, Wateleboei, Kamana) en mran<7 (Woisika-omgeving)
in de beteekenis van „naga-vloerbalk".

Deze vloerbalk heet bij de Barawanings tafc of ro/, in welken
eersten naam het woord safe weder is terug te vinden. Het woord ro/
komt met dezelfde beteekenis voor als rf<5/ (Kelong), rfot (Adang),
tfoet, tfoeifeawg' en doet/>e/o/ (Boedjanta).

Het voorkomen in Alor van de lingam-yoni en de naga, beide be-
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hoorende tot het kultuurbezit van het Hindoeïsme, zou al dadelijk tot
de gevolgtrekking voeren, dat beide door „Hindoe's" in Alor zouden
zijn gebracht. Deze meening zou steun vinden in de aanwezigheid van
„Hindoe"-oudheden in de onmiddellijke nabijheid. Op het nog tot de
onderafdeeling Alor behoorende, thans onbewoonde eiland Roesa,
gelegen tusschen Pantar en Lomblem, bevinden zich eenige oud-
heden, die in groote vereering staan bij de omwonende bevolking.
Daartoe behooren allereerst een voorwerp van eigenaardige vorm,
dat in een groote schelp nabij het strand ligt, voorts een klein bronzen
Hindoe-beeld, dat op een heuvelrug is opgesteld, en een nabij het
strand als lingam opgerichte monolith van zoo bizonder regelmatigen
vorm, dat zij den indruk wekt door menschenhand bewerkt te zijn.
Deze oudheden evenals de vele verspreid liggende potscherven en
verweerde bronzen ringen zijn volgens de bevolking afkomstig van
de oude bewoners van het eiland Bawa, dat bij een vukanische uit-
barsting zestien generaties geleden uiteengevallen zou zijn in een drie-
tal eilanden, onder welke Roesa, en overigens in zee is verzonken.
De overlevenden zouden zijn gevlucht voor een klein deel naar Alor
en overigens naar Pantar, waar eenige kampongs van hen zouden
afstammen.

Bij het toekennen van een Hindoe-origine aan de Aloreesche
lingam-yoni-variant behoort evenwel opgemerkt te worden, dat dit
alleen gelden kan voor den vorm van het monument. Van een in de
klassieke Sjiwaïtische lingam-yoni tot uiting gebrachte vruchtbaar-
heidscultus is in het hedendaagsche Alor niets (niets meer?) aan te
toonen. Eerder vindt in den Aloreeschen lingam-yoni-dienst een
oorspronkelijk en typisch-Indonesische vooroudervereering belicha-
ming, hetgeen blijken kan uit de aanwezigheid van de gemeenschappe-
lijke graven rondom het monument, de hierbij gebrachte offeranden
voor afgestorvenen en den inhoud van den ritueelen lego-lego-zang
daaromheen. De mythen omtrent het tevoorschijn komen der voor-
ouders uit aardholen en meer nog uit rotsen, kunnen als een aan-
wijzing worden opgevat, dat de vooroudervereering zich vanouds in
een steencultus heeft geuit. Op dezen aldus geprepareerden bodem
kan dan een latere Sjiwaïtische lingam-yoni-eeredienst — die meer.
ideëele en symbolische begrippen bevat dan zich met het primitieve
natuurgeloof der Aioreezen laat samendenken — vormgevend hebben
ingewerkt, en dit wel met prijsgeving van het karakter van phallis-
tischen eeredienst.

Kan dus de lingam-yoni-vorm van het Aloreesche steenmonument
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aan Hindoe-invloed worden toegeschreven, de naga-vereering lijkt
van oudere dagteekening te wezen. Ware de naga-figuur aan de
Hindoe's ontleend, dan zouden ook andere figuren uit het Hindoe-
pantheon in het Aloreesche volksgeloof zijn overgenomen. Hiervan is
geen spoor aangetroffen. Ook rechtstreeks aan het Hindoeïsme ont-
leende woorden komen, voorzoover is kunnen worden nagegaan, niet
voor. De namen o<?fana«$r of 0£«a/aw<7 (Barawahingsch) en
(midden-Aloreesch) zijn klaarblijkelijk ontstaan uit Mal.
door vreemdelingen als naam gegeven aan den Aloreeschen draak-
vorm, en hebben zich ingeburgerd zonder evenwel de eigen in-
heemsche namen geheel te verdringen. Deze zijn terug te brengen
tot vormen van ja& in de beteekenis van „oud, sacraal" en van /zar<?,
dat de nevenbeteekenis van „voorouder" heeft, wat op zichzelf reeds
een aanduiding is, dat de naga-cultus nauw met de voorouderver-
eering samenhangt.

In verband hiermede mag niet onvermeld blijven, dat een deel der
bevolking van oost-Alor verklaart voortgekomen te zijn uit den echt
van een aardsche vrouw met het sterrebeeld naga, welke oervader
dezen oost-Aioreezen aanwijzingen heeft gegeven omtrent het tijd-
stip voor den aanvang van diverse ladangwerkzaamheden. De drie
horenpunten van die naga zijn het sterrebeeld Orion, dat ook in andere
streken van den Indischen archipel den aanvang der veldwerkzaam-
heden aangeeft.

De Aloreesche naga-vereering laat zich mogelijk verklaren door
hetgeen in een ander Indonesisch gebied, waar naga-vereering als
begeleidend verschijnsel van zich in een steencultus uitende voor-
oudervereering optreedt, kan worden opgemerkt, met name bij de
meergenoemde Niassers, die in meer opzichten trekken van gelijkenis
met de Aioreezen vertoonen.

Bij de Niassers van zuid-Nias en de Batoe-eilanden werd eertijds
het lichaam van een overleden jioe/oe (adellijke) geborgen in een uit
een boomstam vervaardigde doodkist, die den vorm had van een
prauw, uitloopend in een naga-kop. De kist kan ook beschouwd
worden als een volledig naga-lichaam, dat uitgehold is ter bewaring
van het lijk. Ze werd niet begraven, maar op de algemeene bijzettings-
plaats eenvoudig op een steenstapeling neergelegd. Kan het zijn, dat
de Aloreesche graf naga oorspronkelijk ook een dergelijke,, uit één
stam vervaardigde naga-doodkist is geweest, die men bij gebrek aan
groote woudboomen later vervangen heeft door een miniatuur ervan
— naar analogie van het miniatuur-geslachtshuis —, terwijl men het
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lichaam van den overledene daaronder begroef ? Kan het zijn, dat
aldus de grafnaga een fetis werd van den overledene en daarmede het
prototype van de Aloreesche naga-beelden als zetel van andere geesten
dan de zielen der afgestorvenen? Bleef de fascineerende naga-ge-
daante aldus bewaard, de primitieve Aiorees kon de herinnering aan de
prauw waarmede zijn afgestorvenen naar het zielenland togen, toch
niet prijs geven en maakte als tweede grafbeeld de è, de ,,prauw-naga".

Zijn de Aloreesche naga-beelden (met uitzondering van de grafna-
ga's) ook oorspronkelijk als middelen tot schuttende magie te beschou-
wen, de naga-vloerbalken kunnen een andere origine hebben. Merk-
waardig is, dat ook bij de Niassers de oude sioeloe-woningen
(waarvan thans nog een drietal is overgebleven) vloerbalken hebben,
die aan het uiteinde een naga-kop vertoonen. De naga, als watergeest
bij uitnemendheid, de gestorvenen naar het zielenland varende; de
naga, de gezamenlijke woning torschende; de naga, /icrW, voorouder,
hoofd en alom zeer gevreesde (vgl. Mal. fowwwiw = koningstijger) —
deze verschijnselen zouden tot speculaties kunnen voeren omtrent
een kennelijk al zeer oude natuur-religie van centraal-Aziatischen
oorsprong, waarvan thans alleen in vergeten uithoeken als Alor nog
levende brokstukken zijn te vinden. Vergelijking met Nias, dat in
steen-cultus en in andere kultuuruitingen een merkwaardige paral-
lel met Alor biedt, doch de naga-vereering reeds heeft prijsgegeven,
vergelijking ook met ander verwant gebied met vooroudervereering
en steenkultuur (in het bizonder Assam en omgeving, waar Khassi's,
Naga's en andere stammen in hun steenkultuur zoo'n treffende ge-
lijkenis met Nias vertoonen) zou waarschijnlijk een blik geven in een
Indonesische kultuurperiode, die over het algemeen reeds ver in het
verleden ligt, doch waarvan survivals nog te vinden zijn op en rond
om de Aloreesche dansplaats.

Met het snelle voortschrijden en doordringen van kerstening en
andere beschavingsinvloeden in Alor zullen evenals de uitstervende
naga-vereering de resten van de Aloreesche steen-cultus eerlang ge-
heel zijn weggevaagd. Wat echter van haar kultureele resultaten
blijven zal, zijn de merkwaardige vormen in de Aloreesche groepeering,
en de profane vorm der lego-lego als Aloreesche vertegenwoordig-
ster in de reeks van rij-, ketting- of kringdansen van het oostelijk
deel van den Timor-archipel.

Kalabahi 1928 — Goenoeng Sitoli 1938.
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