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BIJDRAGE TOT DE KENNIS VAN DE TAAL EN ADAT
DER KENDAJAN-DAJAKS VAN WEST-BORNEO. II.

DOOR

P. DONATUS DUNSELMAN O.T.M. Cap. |

MYTHEN EN RITEN IN VERBAND MET DE RIJSTBOUW.

I. Mythe omtrent de oorsprong van de rijst en de omen-vogels.

Deze mythe is opgetekend te Tiang, 20 km ten noorden van Karangan,
in het binnenland van Mempawah. Daar het verhaal zeer vlug is op-
getekend uit de mond van een vertellende Dajak, loopt het hier. en
daar wat met horten en stoten, vertoont soms kleine sprongen in de
gedachtengang en wordt zo vrij elliptisch. Daartegenover staat, dat de
dialoog levendig is.

Tjoerita agama1) Da ja* nang njanoeroet taroes ka ampésatn.

Nianlah njanoenaan dari antoe toelah2) Ené* Panitah3).
Roepa-roepa EnéJ Panitah bininja Ené* Doeniang, tapi boeké*

bininja batol. Ia ina* tjampoer tidoer. Taroes njangada*atn sékos

anak. Anaknja boeké * didalapm, toeboeh Ené* Doeniang.
.Jang-Jang si Djoelaté 4), akoe minta ada mandjadi'atn anak." Das,

tamoelih ada ia baranak, damanja Bafoeakng Koeloep.
Djadji tjoekoep ajas, tjoekoep bamain. Djadji ia toeroetn kadoenia.

Noeroetni* doenia nangar si Ené* Oemang-Oemang5) doea Enés si
Boelit-Boelit.

Baroe ia bagading, bapantja5, bapoeit6).
Djadji alah Nés si Oemang-Oemang njamadi5 Nés si Boelit-Boelit.
Angkénja alah si Nés Oemang-Oemang njaba Né s si Boelit-Boelit,

djoekoet ia makatn koelat karakng7). Setiap kali ia alah.
Sakali agis ia toeroetn kadoenia ada bégé nasi* ngarakat ka lonosnja.

Djadji tatélé' nasi* ngarakat ka lonosnja taroes di Nés Oemang-
Oemang njangkolopm8), taroes sagar toelakngnja. Makatn nasi1 nang
sabégé ngkoa taroes alah Né? Baroeakng Koeloep.

„Tagal ngahé kaos ngalahatn akoe?" .
„É J , akoe makatn djoekoet kalonosnjoe. Ahé damanja?"

Dl. 106. 21
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3 2 2 BIJDRAGE TOT KENNIS VAN TAAL EN ADAT DER KENDAJAN-DAJAKS.

„Koalah nasi5."
„Léa maé djoekoet ngkoa?"
„Nianlah damanja nasi5. Padi, laka' padi: baras. Nang koalah nang

njoemakatn tadi, ina5 koetaoe'atn ngalakat ka lonoskoe."
„Tjoba g a 5 0 ) , itjangan kami djoekoet ngkoa: kami nélé5aJ ia."
„Pajah, ana na5 1 0) wé5-apa5koe béra ka akoe. Sabab oerakng

kadoenia ina* émat. Koa angkénja apa'koe bai5 mare' kita5 manoesia,
sabab piroro"") . . ' . • • . "

„Sorotatn té; mare* kami; kami nanas sidi dah nélé5 ia."
Djadji poelakng oenang ia, naik kapoetjoek. Baroe5 ia nalama*12)

\vé5nja ampoes ka dango.
„Djatn 18) oenang, poelakng! Amé njoe ani-anias 14) kapadi

nang koa.
„Ana apa5njoe béra!"
Poelakng oenang ia. .
Djadi kadango 15) agi5 wé5nja, njamaoepoek16) padi koa sabégé

ka lanta517) kapoa5nja. Taroes katélé'atn di na5 apa5nja, naap agi5.
Djadji dah gandjil sidi ia. Djadi ampoes agis ia ka Né* si Oemang-

Oemang ba Né5 si Boelit-Boelit, oerakng talino.
„Maé oenang padi nang koa?"
,;.Inas koeitjangan oenang kita5. Kana 18) dah koeitjakng déhé tadi, di

na5 apaskoe naap agi? padi ngkoa."
Njakata Né5 si Oemang-Oemang njaba Né5 si Boelit-Boelit:

„Sorotatn ka antoe toelah!"
Djadji naik agis ia ka poetjoek. Ia baroe5 oelih19) padi ngkoa,

njamoeangan ka antoe toelahnja baroe5 toeroetn agi5 ka doenia, mare
Né5 si Oemang-Oemang ba Né* si Boelit-Boelit. Baroe5 njanjoeroeh
nanam ka dapóer. „Amé katélé5atn di na5 wé5-apaskoe!"

Djadji ia nanam. Ian boelatnja: boelatn anam; boelatn toedjoeh,
boelatn doealapatn. Djadji tjoekoep aja5 padi batoemoekng 20) palapah,
baboentikng laki21), moeré 22) taroes masak ngarangan 2 3) .

Djadji mobo5 apa'nja ka talino.
„Ha!, télé5lah matjam Né5 Baroeakng Koeloep: dah njamaré ma-

noesia. Tagal njoepiroro, nana5 didjaga kamoeda* bamain."
„Ampahé5a5ba", dja Né5 Doeniang.
„Koalah matjam kao5 sontok, ina5 émat. Toenggoe, ia koeboenoeh

kamoéda5 nang koa!"
Djadji nangis Né5 Doeniang nélé' anaknja maos diboenoeh.
Djadji babatak ia ka Ené* Baroeakng Koeloep: „Dari kao5 si

Anoea24), kao5 dah salah mare* oerakng talino padi.
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Djadji maté25) apasnja tadi. Djadji wéJnjian na' baranti nangis.
Djadji basisik20) ia, antas nangisi' anaknja. Djadji mobos ia agis ka
doenia, njatélés anaknja maos agiJ poelakng kapoetjoek nélésas na*
wés-apasnja. Djadji njanjorongan mati adoh37) toea.

Atakng anaknja njorot-njorot. Atakng dinjakataP anaknja.
Djadji djakata bininja: „Koa anak2S) da5 dari, tinggal ad oh toea

njanjorongan, tabak paté"20). Djadji anakpoen dari.
„Baik-baik, kaos otoha; kade5 kamaraga nang lotjor tantoe kaos

nabo soebajatn; kade5 kakéba', tantoe nabo talino."
Djadji loepa-loepa atinja, badjalatn taroes ka soebajatn. Djadji dah

taroes ka soebajatn baamalanan oenang ia ba Nés si Poetih, oerakng
soebajatn. Djadji bakata si Poetih: „Akoe soeka oegas ka kaoV'

,,Ia, didalapm kao' soeka, akoepoen soeka," dja EnéJ Baroeakng
Koeloep. Djadji taroes ia balaki-babini.

Djadji lama ia kasoebajatn, dah kanang oegas oenang apaJnja nang
nian tadi.

Djadji poelakng agiJ ia ka na' wés-apa5nja.
Djanja: „Kamaé kao5 ampoes?"
„Maraga nang lotjor koenitiatnis. Binikoe Poetih sidi tarigas."
„Poera'-poera* poelaknglah kaosboh30), otoh; batélé5 goetoe, ada

sété boeöeknja kapoetjoek oeloe, dibaboet koa boeboet; taroes tégét
ia kakaos ana"31).

Djadji tarasa pikiratn si Poetih maos baboentikng, taroes ténéng32)
baboentikng. Déé, sangahé lama balaki-babini ba Enés Baroeakng
Koeloep nanas baboentikng; ampéatn ia baboentikng. Djadji oemoer
boentikng sambilan boelatn sapoelah ari* tjoekoep oemoernja kaloear.

Ahé njamaranakatn? Sagala boeroekng satémpa lolong33).
Djadji héran EnéJ Baroeakng Koeloep nian tadi. „Ngahé binikoe

maranakatn boeroekng satémpa lolong? Eé ..., ampoesas akoe ka na*
wé*koe agi5. Sabab soesah hati koenélé5 binikoe maranakatn boe-
roekng."

Naik agis ia kapoetjoek notok nas wéJ-apasnja. Djanja: „Héran
akoe, wéJapasa," djanja, „binikoe maranakatn boeroekng satémpa
lolong. Ahé koemaréa' ia makatn? Léamaé koenalahas ia?"

„Nalah ia inas pajah: toemoekatn ma'an aoer kaoedjoekng panté34)
5, baroe' lapas sakali séko5."

Njalapasatn: Nang toeha35) bakata: kéto
„ : „ . „ „ : kohor

: „ „ „ : tjaroeit
»> • ]> u • • » • b o e r i a
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3 2 4 BIJDRAGE TOT KENNIS VAN TAAL EN ADAT DER KENDAJAN-DAJAKS.

Njalapasatn Nang toeha 35) bakata biang
djanték
roöh
djidji
ansit
doegal
tongo*
adatn
kidjakng30).

„Léakoalah langkah bahoema, makaradjaatn padi nian tadi."
„Poelakng agiJ kaos kabininjoe; batjaré kaos babininjoe. Baboet

boeöeknja kapoetjoek oeloe: mesti ia tégét kakao'. Ada soté boeöek
nang poetih kapoetjoek oeloenja."

Poelakng oenangagis ia ka nas wé'-apasnja3T).
„Batjaré ihan kao* ba si Poetih; dah batjaré sadja kaos toeroet

kadoenia, ngadjar manoensia, ,tampoeatn kao5 dah mare manoesia padi.
Mesti kao* babini agis. Saé bininjoe? Djamani."

Djadji babini Djamani oenang ia. Sangahé ia balaki-babini taroes
baboentikng. Tjoekoep oemoer 9 boelan 10 ari baranak: maranakatn
Koelikng Langit38), anak Nés Baroeakng Koeloep njaba Djamani.
Djamani oerakng talino. Djadji anak aja* tjoekoep, pané bamain.
Djadji ada sapoehoetn sarikatn30).

Amalatn anaknja njian tadi, Koelikng Langit, makatna* sarikatn-
apa'nja. ApaJnja dah maos naik agis kapoetjoek.

„Laian40) kao5^ Djamania. Akoe maos poelaknga5 kapoetjoek.
AsaJ ia toeroetna* katanah, anakta41) nian, akoe matakatn ka kaos :
batakatn ka anak, amé dilanggar kata na5 kakasnja, boh! AsaJ nja
toeroetn.tanah ato'nja naik, ahé kata kéto', djanték, amé dilanggar;
mesti namoe naas.

Tapi ana akoe mataki kao5^ Djamania, ma5alomlah anak laki inas

rabah dibai'atn, inas rabah dipasatn. Djadji toeroetn ia sakali kalar42)
amalanan boeah sarikatn anak nian tadi, asaJ bakata na* kaka5nja,
amé njalanggar; asa5 njalanggar dapat soesah. Sagala kohor, djanték,
boeria1, biang, roöh, djidji nang kakoa kaka5nja ma'an.

Djadji toeroetn agi* sakali Koelikng Langit, masih amalanan boeah
sarikatn nang nian tadi; kéto nglangkah adapatnnja, oedjoekng dja-
latnnja sakali mémang, njamoelangan43) agiJ karoemah. Doea kali
njamoelangan agiJ karoemah kata na5 kakaJnja.

Tjoekoep taloe kalinja naJ kakaJnja nang nian tadi mai'an, ia kalar
ngalanggar: njanaiki ngkoa sarikatn. Oedah njanaiki, napé dah nja-
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BIJDRAGE TOT KENNIS VAN TAAL EN ADAT DER KENDAJAN-DAJAKS. 325

makatn boeah sarikatn nang nian tadi: doek!... dinj ad jantoe544). Ia
ngalanggar kata nas kaka'nja nang nian tadi, antjoer mati, djantoe*
ka ampar. •

„Ha," djakata kétos, djakata boeria5, „mesti diri* papakatatn * ) .
Djadji adi'ta ngitjakng ia kapoetjoek naoeng." „Akoe njian tali
njawa," djakata apaJta, pasatn éné'ta. Ha, papakatatnba, adi'ta
kadjah ngantat ka na*apa*ta kapoetjoek."

Djadji njangantat kapoetjoek. Djadji naJ éné'nja ngidoepatn. Idoep
anaknja Koelikng Langit, inas agis poelakng ka talino.

„Ha, kaoJ poelakng agi* katalino, ngadjari5 palangkahan46) sagala
kata boeroekng." Djadji toeroetn ihan Enés Baroeakng Koeloep nga-
djari* manoesia ka talino.

Koa angkénja manoensia talino nian ngingatan kata boeroekng,
langkah nang kakéatn tadi, manoeroet pangadjaran nés Baroeakng
Koeloep.

V e r t a 1 i ng :

Het verhaal omtrent het geloof der Dajaks, dat zij volgen
tot op de dag van vandaag:

Zij volgen dit als zijnde afkomstig uit de schaamdelen van Enés

Panitah. Naar de schijn was Ené* Doeniang de vrouw van Enés

Panitah, maar zij was het niet in werkelijkheid. Zij hadden geen ge-
meenschap met elkander.

Hij verschafte zich zo maar ineens een kipd. Zijn kind werd niet
gevormd in het lichaam van Enés Doeniang.

„Jang-Jang si Djoelaté, ik vraag om een kind te maken."
Opeens, daar had hij een kind en zijn naam was Baroeakng Koeloep.

Toen hij groot genoeg was, kwam de speellust. En hij daalde af naar
de aarde. Terwijl hij naar de aarde afdaalde, hoorde hij de namen
van Enés Oemang-Oemang en van Ené' si Boelit-Boelit. Met hen
speelde hij het gading-, pantja*- en poeit-spel. Nés si Oemang-Oemang
en zijn jongere broer Né s si Boelit-Boelit verloren het. De reden, dat
si Né5 Oemang-Oemang en Né? si Boelit-Boelit het verloren, was, dat
zij paddestoelen (zwammen) aten. Iedere keer verloren ze.

Eens daalde hij (Baroeakng Koeloep) weer af naar de aarde, terwijl
er een korrel rijst aan zijn scheenbeen vast zat. Toen Nés Oemang-
Oemang de rijst tegen zijn scheenbeen zag zitten, at hij (de korrel)
op en voelde zich ineens fit. Omdat deze die ene rijstkorrel had gegeten,
verloor Né* Baroeakng Koeloep het ineens.
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„Waarom heb je mij overwonnen?"
„Wel, ik heb dat goedje op je scheenbeen gegeten. Hoe heet dat?"
„Dat is rijst."
„Wat is dat voor goed?"
„Dit heet „nasi". (Eerst is het) padi, en na padi is het beras. Dat

is het, wat je daar juist hebt gegeten, terwijl ik niet wist, dat het aan
mijn scheenbeen zat."

„Zeg, breng ons eens wat van dat goed, dan kunnen we het eens
zien."

„Dat zal moeilijk gaan, mijn ouders zullen boos op mij worden.
Omdat de mensen op aarde niet zorgvol zijn, daarom wil mijn vader
het niet aan jullie mensen geven, omdat jullie slordig en verkwis-
tend zijt."

;,Toe, verberg het dan; geef het ons, wij hebben het in werkelijkheid
nog nooit gezien."

Hij (B. K.) ging dan naar huis, naar boven. Hij holde zijn moeder
achterna naar het veldhutje.

„Kom, naar huis! Zit daar niet te morsen met de rijst. Aanstonds
wordt je vader boos!"

Hij ging dan maar terug.
Toen hij evenwel weer in het veldhutje van zijn moeder was, wik-

kelde hij een rijstkorrel in de slip van zijn lendedoek. Zijn vader zag
het direct en nam het weer af. Hij stond beteuterd. Hij ging dan maar
naar Né s si Oemang-Oemang en Né J si Boelit-Boelit, de aard-
bewoners.

„Waar is nu die rijst?"
„Ik heb het niet voor jullie meegebracht. Ik had het zoeven willen

meebrengen, maar mijn vader heeft de rijst weer afgenomen."
Toen zeiden Né* si Oemang-Oemang en Né* si Boelit-Boelit: „Ver-

berg het in je schaamdelen."
Zo ging hij dan weer naar omhoog. Toen hij de rijst had verkregen,

stopte hij deze in zijn schaamdelen en daalde weer af naar de aarde en
gaf het aan Né s si Oemang-Oemang en Né s si Boelit-Boelit. Hij beval
hen het te planten in de keuken. „Laat mijn ouders het niet zien!"

Zij plantten dan de rijst. Deze zijn de maanden: de zesde maand,
de zevende maand, de achtste maand. Toen de rijst groter werd, begon
ze uit te stoelen, de halmen kregen knopen, ze begon te bloeien en werd
geleidelijk rijp. Zijn vader gluurde naar de aardbewoners (mensen).

„Hé, kijk nou eens wat voor een manier van doen van die Baroeakng
Koeloep: daar heeft hij het aan de mensen gegeven. Omdat jij zorge-

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:08:11PM
via free access



BIJDRAGE TOT KENNIS VAN TAAL EN ADAT DER KENDAJAN-DAJAKS. 327

loos bent geweest en niet op de jongen gelet hebt, toen hij aan het
spelen was.

„Wat kun je er aan doen," zei Né s Doeniang.
„Op die manier word je arm, door niet zuinig te zijn. Wacht maar,

ja, ik vermoord die knaap". Né s Doeniang weende, ziende dat haar
kind zou gedood worden. Zij zei tegen Ené* Baroeakng Koeloep:
„Vlucht jij, Baroeakng, jij hebt verkeerd gedaan met de mensen rijst
te geven."

Zijn vader nu spande een springlans. En zijn moeder hield niet op
met schreien. Zij zat daar maar haar hoofdhaar te reinigen, intussen
haar kind bewenend. Toen keek ze weer naar de aarde en zij zag, dat
haar kind weer terug wilde komen naar boven om zijn ouders te zien.
Zij schoof een oude, dode zeug (in de springlansval). Haar kind kwam
stilletjes aansluipen. Toen hij aankwam, begon ze haar kind toe te
spreken (en in te lichten omtrent de val voor hem gespannen).

Zijn vrouw sprak (tot Né s Panitah) : „Die jongen is plotseling ge-
vlucht, en die oude zeug, die hij (in de val) heeft geschoven, ligt daar
nog, doorboord door de lans." En het kind vluchtte.

„Kijk uit, jij, mijn jongen; als je de weg, die rechtdoor gaat, volgt,
kom je stellig in de soebajan (schimmenwereld); als je links houdt,
dan loop je in de richting van de mensen. Hij lette niet op en liep
recht door naar de soebajan. Toen hij dan in de soebajan was gekomen
kreeg hij verlangen naar Né s si Poetih, een soe^a/an-bewoonster. Si
Poetih sprak: „Ik hou wel van jou."

„Ja, als jij van mij houdt, ik hou ook van jou," zei Baroeakng
Koeloep. En zij leefden als man en vrouw.

Toen hij een tijd in de soebajan was geweest, begon hij weer te den-
ken aan zijn vader. Hij keerde daarom weer terug naar zijn ouders.

Zij (z'n moeder) zei: „Waar ben je geweest?"
„Ik volgde de rechte weg. Mijn vrouw Poetih is zeer schoon."
„Ga weer kwansuis terug (naar je vrouw), mijn jongen; ga on-

gedierte zoeken; er staat een haar boven op haar hoofd, trek dat haar
uit, dan zal ze meteen een hekel aan je krijgen."

Si Poetih nu voelde, dat zij zwanger zou worden en ineens was zij
zwaar zwanger. Vroeger, toen ze reeds lang met Baroeakng Koeloep
had samengeleefd, was zij niet zwanger geworden; nu was zij zwanger.
Toen ze dan negen maanden en tien dagen zwanger was, was haar tijd
gekomen om te baren.

Wat baarde zij ? Een grote mand vol vogels.
Ené? Baroeakng Koeloep nu was zeer verwonderd: „Waarom baart
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mijn vrouw een mand vol vogels? Wel. . . ik ga weer naar mijn moeder
terug. Want ik voel me bezwaard te zien, dat mijn vrouw vogels heeft
gebaard."

Hij ging weer omhoog naar zijn ouders. Hij zei: „Ik sta verwonderd,
vader en moeder, zei hij, „mijn vrouw heeft een mand vol vogels
gebaard. Wat zal ik die te éten geven? Hoe zal ik ze een naam geven?"

„Ze een naam geven is niet moeilijk: steek maar een aoer-bamboe
in de grond op het eind van je bordes en laat ze dan één voor één los.

Hij liet er een los: de omen vogel sprak: kéto •*.
kohor.
tjaroeit.
boeria"'
biang.
djanték.
roöh.
djidji.
ansit.
doegal.
tongo*'.
adatn.
kidjakng.

„Dat zijn de regels voor het ladang maken, bij het werk voor de
rijstteelt" (woorden van NéJ Panitah).

„Ga jij weer terug naar je vrouw; laat je van je vrouw scheiden.
Trek haar haar uit boven op het hoofd, dan moet ze een afkeer van
je krijgen. Er staat één witte haar boven op haar hoofd."

Hij keerde weer terug naar zijn ouders.
„Laat je eenvoudig scheiden van si Poetih; als je gescheiden bent,

dan ga je naar de aarde om de mensen te onderrichten, aangezien jij
de mensen de rijst hebt gegeven. Daar moet je weer een vrouw nemen.
Wie zal daar je vrouw zijn? Djamani. Hij nam dan Djamani tot zijn
vrouw. Toen zij enige tijd als man en vrouw hadden geleefd, werd zij
zwanger. Toen haar tijd vol was, negen maanden en tien dagen, baarde
zij Koeling Langit, het kind van Nè* Baroeakng Koeloep en van
Djamani. Djamani was een. mens.

Toen het kind groot genoeg was, kon het (alleen) gaan spelen. Er
was nu. een langsat-boom. Hun jongen, Koeling Langit, begeerde de
vruchten te eten van zijn vaders vruchtboom. Zijn vader wilde weer
naar boven gaan.

„Kijk zo staat het, Djamani. Ik wil weer teruggaan naar boven. Als
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ons kind uit het huis wil afdalen naar het erf, dan zeg ik je : zeg tegen
de jongen, dat hij de woorden van zijn oudere broeders niet overtreedt,
ja! Als hij naar beneden komt of weer omhoog gaat, laat hij dan niet
ingaan tegen wat de kétos, de djantêk zegt, anders zal hem noodzakelijk
onheil treffen. Maar ik zal het je (nóg eens) zeggen, Djamani; je
weet wel, de jongen laat zich niet verbieden, stoort zich niet aan een
bevel. Dus, als hij een keer naar beneden komt, steeds maar begerig
naar die vruchten (die jongen), en zijn oudere broers spreken, laat hij
daar niet tegenin gaan; gaat hij er tegenin, dan zal hij een ongeluk
krijgen. De kohor, de djanték, de boeria*, de biang, de roöh, de djidji,
dat zijn allemaal zijn eigen broers."

Koeling Langit nu kwam weer eens de trap af steeds begerig naar
de langsat-vrucbten; de kétos kruiste zijn weg vóór hem op het eind van
het pad, éénmaal inderdaad en hij keerde (met dit slechte voorteken)
weer naar huis terug. Tweemaal keerde hij zo nog met de woorden
van zijn oudere broers naar huis terug. Toen zijn broers hem tot drie-
maal toe verboden hadden, ging hij er zonder meer tegenin: hij
beklom de vruchtboom. Toen hij er in was geklommen en de vruchten
nog niet had gegeten: plof!.. . daar viel hij neer. Hij had de woorden
van zijn broers overtreden en viel te pletter op de stenen.

„Hé," riep de kêto*, riep de boerias, „wij moeten beraadslagen. Laten
we ons kleine broertje mee omhoog nemen, naar ginds. Ik ben de
levensdraad, heeft vader gezegd, heeft grootvader (ons) ingeprent.
Kom, laten we een gemeenschappelijk besluit'nemen, dat ieder van ons
broertje opneemt en naar vader brengt, omhoog."

En zij brachten hem naar boven. En hun grootvader wekte hem
weer tot leven. Zo leefde zijn kind, Koeling Langit, weer en keerde
niet meer terug naar de mensen.

,;Hé, jij (B. K.) ga weer terug naar de mensen om hen te onder-
richten in de regels omtrent de taal der vogels." Zo keerde Ené J

Baroeakng Koeloep weer terug naar de aardbewoners om de mensen
te onderrichten.

• * Daarom letten de mensen op de taal der vogels, en de regels zo juist
vermeld, volgens de leer van Né 5 Baroeakng Koeloep.

II. Over het ritueel van het raadplegen der vogels
bij het begin van de veldarbeid.

Het aanleggen van de jaarlijkse rijstvelden wordt genoemd baoema
batahoetn. Elke kampong heeft z'n eigen ladang-gebied, palasar ge-
heten. De Dajaks van Boven-Mempawah hebben naast droge rijst-
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velden ook natte rijstvelden, door hen papoek geheten en in sommige
gebieden zoals Katja* en Sompa5 komt zelfs de hoofdopbrengst van
de papoek of sawah. Als regel begint men met het maken van de droge
rijstvelden, bij voorkeur op de heuvels (ka mototn) of op de berghel-
ling (kaboekit) en daarna begint men met de papoek.

De hoofdleiding bij de jaarlijkse veldarbeid is in handen van de
toeha tahoetn, wel te onderscheiden van het kamponghoofd, aldaar
kdbajan geheten. De toeha tahoetn is belast met de regeling van de
cultushandelingen in verband met de jaarlijkse veldarbeid. Hij regelt
dus de offers, bezweringen, pantangs e.d. voor de kampong bij de ver-
schillende fazen van de veldarbeid. Zijn helpers zijn: 1. de pangalangok
tahoetn: deze treedt op als wakü of vertegenwoordiger van de
toeha tahoetn; 2. de panjanakng kalangkakng, wat letterlijk betekent:
de ondersteuner (sanakng) van de offerpaal of kalangkakng, be-
staande uit een ijzerhouten korte paal met vier uitstulpingen of
een bamboepaal, van boven gespleten en de naar buiten gebogen
janakng kalangkakng treedt op als helper en dienaar op de verschilr
lende offerplaatsen, zoals de pantoclak, een omheinde plaats met wat
houten poppen aan de toegangsweg tot de kampong, de paboeroengan
of parasiatn, de plaats, waar men de vogels of rasi's (voortekens) raad-
pleegt en de kadiaman, meestal op de berg, waar men zegen gaat vra-
gen over het veldgewas = minta radjaki tahoetn; 3. de toeha aléatn;
deze regelt de werkzaamheden op het veld. Onder aléatn verstaat men
een vaste werkgroep uit verschillende gezinnen, die elkander wederzijds
helpen bij de veldarbeid door beurtelings gemeenschappelijke arbeid te
verrichten op het veld (oema of papoek) van één dier gezinnen,

Dit gemeenschappelijk werken noemt men balalé en naar het veld
gaan werken als lid van zulk een gemeenschap noemt men: ka aléatn.
Vraagt men waar iemand is, dan krijgt men dikwijls ten antwoord: ka
aléatn of, wat practisch hetzelfde betekent, ka oema. Een niet al te
kleine kampong heeft onderscheidene van zulke werkgroepen of batang
aléatn, en elke batang heeft z'n leider of voorman, genaamd pangarah
aléatn, die de leden van de werkgroep bijeen moet roepen (mengerah,
kerah). De verschillende pangerah aléatn staan weer onder de toeha
aléfitn. De toeha aléatn is meestal iemand, die bekend staat als een
goed landbouwer en als iemand, die veel rijst pleegt te hebben.

De eerste faze nu van de veldarbeid bestaat in het raadplegen der
voortekens (barasi) en daar de vogels hierbij een hoofdrol spelen wordt
het ook genoemd inaboeroekng. De plaats, waar dit gebeurt, heet para-
siatn of paboeroengan.
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Van ouds bepaalt men de tijd voor het begin van de arbeid naar de
stand der sterren. Hiervoor verwijzen we naar het artikel van
M. C. Schadee, Gebruiken bij de rijstteelt in Tajan en Landak (Bijdr.
K. I. Deel 67, 1913, p. 237-244). Tegenwoordig volgt men reeds in ver-
scheidene gebieden de kalender van het Chinese jaar.

We hebben onze aantekeningen omtrent het ritueel van het raad-
plegen der voortekens in eigen dialect van het Katjas-gebied bij Men-
djalin. De taal is geen voorbeeld van zuiver Daj aks dialect, daar er
nogal Maleise woordschikkingen en constructies in voorkomen. De taal
der gezangen, mythen en ofïergebeden is zuiverder. Anderzijds geeft de
taal van deze aantekeningen beter de werkelijkheid weer van het heden-
daagse spraakgebruik bij de jongere generatie, waar het moderne
Maleise taaleigen langzamerhand meer doordringt. We menen daarom,
dat: het zijn nut heeft deze aantekeningen ook te geven in het eigen dialect
met telkens een vertaling en verklarende aantekeningen waar nodig.

1. Kadés oerakng mao* baoema noeroet adat oerakng nang man jak
labih doho5 bapadah ka djoebata. Tampatnja biasanja disaboet oerakng
parasiatn. Parasiatn ngian ditanam oerakng tapajatn „boeah koenjit"
damanja. Diian oega5 kalangkakng kajoe boeliatn. Samoeanja mao'
natapatna* parasiatn ngian: digago* tanah talidi dan rata sakali, agis

dibabah timawakng nang roesoepm. Tampat nang koa disiakngis

barasih-barasih: oerat ditatak dan daoekng kajoe dipopor oléh oerakng
batoedjoeh, kira-kira pasagi ampat.

Als men wil beginnen met het maken van de ladang pleegt men naar
algemeen gebruik eerst de djoebata's hiervan in kennis te stellen. De
plaats, waar men dit doet, wordt genoemd parasiatn. Op de parasiatn
wordt een tempajan in de grond geplant: de tempajan wordt genoemd
boeah koenjit (naar de gele kleur van de koenjit of curcuma. De
toeha tahoetn heeft deze tempajan ontvangen bij zijn aanstelling van
de Singa of het streekhoofd).

Hier moet ook een offerpaal van ijzerhoüt worden geplant. Dit alles
dient ter bepaling van de plaats voor het raadplegen der voortekens.
Daartoe zoekt men een wat hoger gelegen stuk grond, goed vlak en
onder een lommerrijke vruchtboomaanplant. De plaats wordt zorg-
vuldig schoon gemaakt: de wortels worden gekapt en allerlei blad-
dragende opslag (van zaden of wortels) bij de grond afgekapt door
een zevental mannen, ongeveer in een vierkant.

2. Waktoe goemarénja oerakng batoedjoeh nang ngian ngitjakng
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soeloeh toemiang dan taloe lamar karaké*, dikapoeri*, dibaré* gamér,
timako, rokok.

Waktoe djangahakng téték oerakng nang batoedjoeh ngian ngitjalaig
séko* manok saboengan tjalah, disambaléh dimaé tampata* kalang-
kakng nang koa tadi. Oerakng batoedjoeh ngian ina* moelih maiki*
api, sabab mao* nangara* pamadah, pamatak rasi ahé: ilik, ansit,
doegal. Kade ada pamataknja sabalah maé atakngnja, rasi ahé, ilik,
doegal, koenikng.

In de namiddag komen die zeven mensen terug met een fakkel van
toemiang-bamboe en drie stuks sirihbladeren, voorzien van kalk, gam-
bir, tabak en strootjes.

Als de avondhemel rood kleurt, nemen ze een rode vechthaan en deze
wordt geslacht op. de plek, waar men de offerpaal wil plaatsen. Zij
mogen geen vuur maken, omdat ze moeten luisteren naar wat voor
mededeling de voortekens geven n.m. de ilik, de ansit, de doegal; of er
een mededeling is, van welke kant deze komt en wat voor een omen,
ilik, doegal of koening.

T o e l i c h t i n g :

Djangahakng téték, avondrood; djangahakng, stralen, schitterend,
b.v. badjangahakng sidi pakéan oerakng kajangan nang koa, het kleed
van de hemelse verschijning was zeer schitterend; téték = titik, stip,
dus de fraaie stippen of vlekken aan de rode avondhemel.

3. Kade ada baik samoea atakng dari sabalah diadapm, di kéba*
kanan, di balikakng, disarapaatn pinang, karaké ka awa pama aboet
nang dikoa, ijak maos dipaké nangar pamadah oerakng nang baram-
poe5 adat, barampoe* tadjoer, gantékng, oewi akar, daoekng boeloeh,
milakng pasak soengé palasar palaja*.

Oerakng nang batoedjoeh nang poelakng karoemah nana* baapi; ka
tangah maraga soeloeh toemiang tadi baroe5 ditoenoe sampé karoemah.
Atakng karoemah oerakng diroemah disoeroehnja ngaranapmi5 poé,
soengoeh: malam nang koa bagawé sabébét.

Wanneer al de voortekens gunstig zijn komend van voren, van links
en rechts en van achteren, wordt een sirih-ofïer aangeboden aan de
voorouders, die daar wonen, om hiermee het oordeel te vernemen van
hen bij. wie de adat berust, die beschikken over de heuvelruggen, de
bergpassen, de rotan en de lianen, de struiken en bamboestoelen, alle
rivieren en het gehele ladang-gebied.
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De zeven mannen keren zonder eerst vuur te maken terug; pas on-
derweg wordt de fakkel van toemiang-bamboe aangestoken (en blijft
brandend) tot huis toe. Thuis gekomen bevelen ze de huisgenoten om
kleefrijst en gewone rijst in 't water te zetten (om eerst te weken en
te wassen); die avond heeft men een klein feestmaal.

T o e l i c h t i n g :

a. Worden de geluiden der genoemde omen-dieren van alle kanten
gehoord, dan noemt men dit rasi koeroekng: koeroekng padi, koeroekng
njawa sêngat d.w.z. zowel de padi als 's mensenziel is van alle kanten
door de rasi ingesloten en dus veilig.

Komen bedoelde geluiden alleen van links dan noemt men dit rasi
nambini, verklaard als: moelih ditakoeti, moelih diberanikan, dus eén
vrouwelijk d.i. zwak-ongunstig portentum, waar men bang voor kan
zijn, maar dat men ook kan trotseren.

Worden dé geluiden alleen van achteren vernomen dan, zo verklaarde
men mij, is dit een teken (paniadah): mao* ngaroesakatn diri', kaboen,
hak diri' d.i..een ongeluk zal ons treffen, onszelf, ons veld, onze be-
zittingen. Men zegt ook van dit portentum: masananja atakng dari
ajoe kabalikakng, de betekenis hiervan is, dat het komt (als een waar-
schuwing) van de ajoe, die van achteren woont, wat ik versta als een
teken, dat er gevaar dreigt voor de ajoe, de levensgeest vari het lichaam.

Komt het geluid alleen van rechts, dan spreekt men van rasi nang
laki of kêto%brani, een ongunstig voorteken, maar niet dodelijk: njawa
séngat masih ada.

De verklaringsmethode van de verschillende omina lijkt me zeer in-
gewikkeld en wordt niet altijd, naar ons begrip, consequent toegepast.

b. awa patna etc. is een letterlijke aanhaling uit dë bamang, het offer-
gebed, dat wordt uitgesproken onder het aanbieden van het sirih-offer.
Onder awapama worden verstaan, zoals de Dajaks mij verklaarden,
oerakng mati lama, de reeds lang overleden voorouders, die waken
over het gewoonterecht {nang barampoes adat...). Is het mogelijk, dat
awa hetzelfde is als arwah, aroewah, Arab. geesten, de overledenen?
Pama verklaart Schadee als kraniat, geluk aanbrengend (vgl. Het
familieleven en familierecht der Dajaks van Landak en Tajan, Bijdr.
K. I. deel 63, 1910 p. 390-347).

gantékng, een enge doorgang tussen twee heuvels of bergen en ook
tussen hoge bomen zoals een ladang-punt, ingesloten tussen oerbos.

milakng is een soort „classificator" met betekenis van alle Voor
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rivieren gebruikt men milakng of soemarakng b.v. soemarakng uis,
soemarakng soengé, alle rivieren; milakng oté soengé ada ikatn, in
iedere rivier, in alle rivieren zit vis. Mara is een dergelijk woord, even-
wel gebruikt voor bomen, b.v, mara poehoetn en ook in de uitdrukking
mara djadji, alles lukt.

4. Ampaginja toeha tahoetn njoeroehatn mandjawat pabajo dari kajoe
maribamatn. Oerakng kampong saari-arianan, sagala nang laki man-
djawat dan ngaraoet pabajo, saé nang pané. Sagala nambini njoemani
toempis-poé. Oerakng nang batoedjoeh, jaitoe toeha tahoetn, pan-
janakng kalangkakng, toeha aléatn dan ampat oerakng samanjak man-
djawat bantajatn parasiatn atos paboeroengan. Oedah djadji samoea
oerakng kampoekng mabirisatn babotn séko*, dan manok, tiap pintoe
sékos manok.

De volgende morgen geeft de toeha tahoetn order pabaja's te maken
van maribaman-hout. Alle mannelijke kampongbewoners in dit werk
bekwaam, zijn de hele dag bezig met het maken en opkrullen van
pabajo's. Al de vrouwen zijn bezig met koken van rijstmeelkoekjes en
kleefrijst.

De zeven mannen, te weten dè toehoe tahoetn, de panjanang kalang-
kakng, de toeha aléatn en vier gewone mannen, maken de bamboeomhei-
ning van de plaats ter raadpleging van de voortekens en vogels. Als
alles klaar is leveren de kampongbewoners gemeenschappelijk één
varken en ieder gezin één kip.

T o e l i c h t i n g :

Pabajo, stokje van enkele decimeters lengte, waarbij de bast van de
bovenste helft met een rotansplijtmesje (insaoet) tot sierlijke, witte
houtkrullen is opgesneden (ngaraoet) ; ze worden bij voorkeur gemaakt
van maribaman-hout, dat makkelijk splijtbaar is. Ze worden gebruikt
ter versiering van offerplaatsen en offers. Of ze nog een bizondere
betekenis hebben is mij onbekend.

mabirisatn (grondwoord biris), de benodigdheden voor iets (offer,
omheining, huis) gemeenschappelijk verdelen over alle gezinnen van
een dorp, die een bepaalde hoeveelheid materiaal of geld daartoe
moeten opbrengen.

bantajatn, omheining van bamboe. De bamboe wordt van boven tot
halve lengte gespleten en de splijtingen worden boogsgewijs links en
rechts in de grond gestoken.

5. Ampa ampaginja oerakng ampoes kapaboeroengan, ajas-énékatn,
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toeha-moedaatn, laki-binian. Ngitjakng toempi'-poé nang masak; ngi-
tjakng pabajo, isoJ, balioekng, béngkok. .

Pabajo ditakat ka tarékng bantajatn atos ditépakatn ka batakng
kajoe. Iso s , balioekng, béngkok dan padi oentoek banih nang koa diböe-
angan, kababah kalangkakng; pamboraan ditoenoé.

Boeis dipandjawat taloe talam. Ditangah boeis ada boeis babotn dan
sékos manok saboengan tjalah; palantaratn taloe été, {aloe singkat,
laloe disarapaatn ka djoebata, ka tadjoer, ka gantékng, ka palasar ka
palaja', ka oewi, ka pasak soengé.

De volgende morgen gaat men naar de paboeroengan, groot en klein,
oud en jong, mannen en vrouwen. Men neemt de gekookte rijstmeel-
koekjes en kleef rijst mee, als ook pabajo''s, kapmessen, dissels en lange
hakken.

De pabajo's steekt men in de bamboe's van de omheining of in in-
kepingen van een boomstam. Kapmessen, dissels, kromme hakken en
het zaaizaad legt men aan de voet van de offerpaal; wierook wordt
gebrand.

Men maakt een offer gereed van drie schalen. Op de middelste ligt
het varkensoffer en een rode vechthaan; de begeleidende offergaven
(bestaan ook uit) drie stuks, drie afdelingen; vervolgens wordt dit
aangeboden aan de djoebata's, aan de heuvelruggen, de engten, het hele
ladang-gebied, aan de rotan, aan de rivieren.

T o e l i c h t i n g :

Ainpa ampaginja. Het woord ampa betekent eigenlijk: zoals, even-
als; b.v. ampa koa, zoals dat, aldus. De betekenis van ampa in
de veel gebruikte zegswijze: ampa ampaginja, is mij nog niet duidelijk.

balioekng, een disselvormig bijltje om grote bomen te vellen.
béngkok voor parang béngkok,eeri soort hak, waarvan het brede, enigs-

zins gebogen ijzer dwars op de steel staat. De béngkok wordt gebruikt
om in zwaaiende beweging het lange gras te kappen van de papoek
of sawah. Men noemt dit: njabéng papoek.

painbaraan, een soort wierook van de wortelstok van njalipa, een
lelieachtig kruid met blauwe bessen.

boeis, algemene naam voor offer. Er worden drie schotels met offer-
gaven gemaakt. De middelste schotel wordt geplaatst op de offerpaal.
Deze schotel heet: boeis toeha, het hoofdoffer of het offer van de toeha
tahoetn; hierop ligt een stuk varken en een geslachte rode vechthaan.
Links en rechts van deze schotel staat nog een schotel met alleen een kip
als offergave, dit heet boei samanjak, .het offer van de gewone man.
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palantaratn, de kleinere offergaven, die het hoofdoffer vergezellen.
Zij bestaan uit: o. baras poê, baras soengoeh tjoekoep batalos angka-
bakngnja d.i. kleef rijst, gewone rijst met ei en tengkawang-voet; b.
salapa barinsis karakê, kapoer, timako, gamér, pinang, d.i. een sirih-doos
gevuld met sirih, kalk, tabak, gambir en pinang.

De rijst staat in drie borden of kommen op elkaar. Tot de palan-
taratn van de toeha tahoetn (boeis toeha) behoort ook nog: een gouden
of zilveren armband en 1 gulden.

6. Nang oerakng lain nangaratn pamatak solor nang baboenji kétoJnja.
Solor nang koa ada taloe été:

a. Solor kanan kaboekit ampoes maksoednja, ratinja: kéto'nja
matakatn diboekit moelih dioema dan boekit oega* ratinja: oentoekng
toeah saparati boekit aja'nja. Damanja solor panjanakng kalangkakng.

b. Solor tangah: toedjoenja ka tadjoer, ka gantékng, ka palasar
palaja5, ka oewi, ka akar, ka daoekng, ka boeloeh, ka pasak soengé.
Maksoednja ada pamataknja kéto* ato* boeroekng nang lain ato s

amapm d.1.1. samatjam rasi; péndéknja djahat baik rasinja solor nang
koa matakatn. toedjoean solor nang moelih dioema. Damanja solor
toeha tahoetn.

c. Solor kéba* toedjoenja ka tawakng, ka papoek. Kade ada kétoJnja
moelih dioema ina*nja, nangar pamataknja oegas. Damanja solor toeha
aléatn. Kadang-kadang disaboet solor oerakng nang manjak.

Anderen luisteren naar de solor of er een voorteken (kéto*) klinkt.
Van die solor"s zijn er drie:

a. De rechtse solor gaat (wijst) naar de berg; de bedoeling ervan is,
dat de kétos mededeling doet of men op de berg een rijstveld mag
aanleggen en „berg" betekent ook: groot onverwacht geluk, zo groot
als een berg (d.w.z. goede voortekens uit deze richting voorspellen
grote voorspoed). Deze solor heet solor panjanakng kalangkakng.

b. De middelste solor is gericht naar de heuvelruggen, naar de berg-
engten, naar het (oude) ladang-gebied, naar de rotan en de lianen,
naar de bladeren (bomen), naar de bamboe, naar de rivieren. De be-
doeling is (te onderzoeken of) er een mededeling is van de kéto * of
van andere vogels of van een vallende dode tak en dgl. portenta; in
het kort of er goede of kwade omina zijn van die solor, uitslag gevend'
in de richting van welke solor men een ladang mag aanleggen. Deze
solor heet: solor van de toeha tahoetn.

c. De linker solor richt zich naar de moerassen, naar de sawah's. Om
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te weten of men daar al of niet een rijstveld mag aanleggen luistert
men ook naar de kéto'• van die solor. Deze solor heet solor toeha aléatn.
Soms wordt deze genoemd de solor van de gewone man.

T o e l i c h t i n g :

Solor: zie bijgaande schets. Op twee paaltjes, kniehoog, legt men
een lange bamboe. Tegen weerskanten van deze bamboe steekt men 7
kruisstokken schuin in de grond en tussen de „mikken" van deze kruis-
stokken legt men weer een lange bamboe van ± 5 meter lengte: deze
bamboe heet solor; vgl. Mal. soeloer, verlengstuk. Dan steekt men
weer 7 kruisstokken op dezelfde manier in de grond, waartussen weer
een solor komt te liggen en zo nogmaals 7 stokken met een derde
bamboe er tussen. Het gehele staketsel heet ook solor. In totaal heeft
men drie van zulke staketsels of solor's. De uiteinden van deze bam-
boestaketsels raken alle de kambang of offerpaal en wijzen alle naar
de opkomende zon: ka mata'nri tampé.

De richting van de solor's boven beschreven en aanduidende de drie
„zone's" waar men rijstvelden pleegt aan te leggen, is dus intentioneel,
niet trecel". Het liefst legt men rijstvelden aan kaboekit, op de berg,
welke voor het Katja* gebied, alwaar dit is opgetekend, de Spatoen
is en verder op de heuvels (kamototn). De rijst van deze zone's is
smakelijker dan die van de lagere streken. De rijst op deze hogere
gronden wordt met een pootstok gepoot: dinoegal.

Tawakng noemt men moerassige gronden, welke echter niet bevloeid
worden. De ruigte wordt omgekapt en verbrand, en de rijst wordt ge-
zaaid (diamoeratn). Is deze ± J4 meter hoog, dan worden de rijst-
pollen, waar ze dicht opeen staan, met een kapmes „gescheurd"; dit
noemt men ngararas padi, d.i. de padi scheiden, of ook ngalingkat. Met
deze gescheurde padi worden de lege plekken bijgeplant (dinanami*
toa*toqs).

Een ander nat rijstveld, evenwel niet bevloeid als de papoek of
sawah, heet pantoesatn; pantoes (mantoes), met een parang kappen.
Omdat op zulk moerassig terrein nog veel jong hout staat, kan men
er niet als op de papoek of bevloeide sawah, werken met een parang
béngkok. Evenwel nadert de pantoesan tot de papoek in zoverre, dat
de pantoesan niet wordt bepoot als de hogere gronden, noch wordt be-
zaaid als de tawakng, maar beplant van het zaaibed (saméjan) evenals
de papoek. De padi van het zaaibed wordt uitgetrokken met de handen
[dibaboet).

Dl. 106. ' 22
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SCHETS VAN DE PARASIATN OF PABOEROENGAN
MET SOLOR'S.

PARASIATN

a kalangkakng, offerpaal. Is hij van ijzerhout gemaakt, dan wordt hij kambam
genoemd.

b boeah koenjit, een tempajan van de toeha tahoetn.
c solor panjanakng kalangkakng
d^ „ toeha tahoetn.
e „ toeha aléatn.
f bantajatn, omheining.
g toegangsweg tot de parasiatn.

SOLOR

7. Abis disarapaatn ka djoebata di toeha tahoetn kasamoeanja ngian
diitjakng karoemah, laloe tiap sékos manok dibalah doea: sabalah
dipandjawat adat ka toeha tahoetn dan sabalahnja oentoek oerakng
kampakhg, oerakng samanjak; damanja••: poélakng ka karamigi.:

Abis taloe ari taloe malam oerakng kampokng ina'.moelih ngawasi*
tanah. Oedah nang, koa baroelah oerakng ampoes agis ka parasiatn
ngitjak djoekoet diampa', ijak. bapadahas agis ka djoebata, kaawa
pama, ka oëwi, ka tadjoer, ka gantékng, ka mongkol, ka daoekng, ka
boeloeh, ka pasak sóengé; ..! ,;,

Abis nang koa baroes. oerakng samoeanaapi5 papajo sofé-soté lantas
ngawah. . . ,
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Nadat (het offer) door de toeha tahoetn is toegebeden aan de djoebata's,
wordt alles mee naar huis genomen en elke kip in tweeën gehakt: één
helft wordt als „adat" geschonken aan de toeha tahoetn en de andere
helft is voor de kampongmensen, voor de gewone man; dit heet: keert
terug naar het huis of woonvertrek.

Gedurende drie dagen en drie nachten-mogen de kampongbewoners
niet naar het veld. Na afloop van die dagen gaat men weer naar de
parasiatn, ingrediënten voor de sirihpruim medenemend om (daarmee)
weer kennis te geven aan de djoebata's, aan de awa pama, aan de
rotan, de heuvelrug, de bergengte, de lichte terreinverhoging, de bla-
deren, de bamboe, de rivieren (d.w.z. aan al de kosmische geesten dier
plaatsen), dat men gaat beginnen met het ladangwerk.

Daarna nemen allen een pabajo en beginnen met liet eerste kappen
van het terrein.

T o e l i c h t i n g :

Ngawah, syn. ngokol (kokol): het wegkappen van de ruigte van on-
geveer een vadem (dapah) in het vierkant, als teken dat men het terrein
voor rijstveld in bezit neemt. Zulk een stukje gekapt bos noemt men
kokolatn. Over de gebruiken hierbij, zie het vervolg van dit artikel.

Het verhaal van Mani Amas.

Hier past een mythe omtrent de oorsprong van het raadplegen der
voortekens, waarin het noodlot wordt verhaald, dat Mani Amas trof,
die zich niet stoorde aan de slechte omina van de solor toeha tahoetn.

Mani Amas is een beroemde figuur in de Dajakse mythologie, naar
het schijnt- wel bekend in de verschillende gebieden der Kendajan-
Dajaks.

In de reeds vermelde genealogie opgetekend in het Katja5-gebied
komt hij voor in het 20e geslacht. Schadee vermeldt in zijn artikel over
het Parmia (Bijdr. K. I. deel 59, 1906 p. 616-648) onder § 109:
Permainan Mané Amas, 7 spelen, welke blijkbaar dramatiseringen zijn
van de mythe, omtrent deze Mani Amas, behorende tot het parmia-
ritueel van de Manjoeké-Dajaks, te weten: \.,bahoema, het aanleggen
van een rijstveld; 2. baroemah, het bouwen van een huis; 3. bapantja,
het maken van een dodenhuisje (geestenhüisje); 4. ngago ikaan laoes,
op visvangst en op jacht; 5. ngago moeïs kalampiou, het jagen met een
blaasroer op apen; 6. mengajau, het koppensnellen; 7. notong, het feest
ter viering van gesnelde koppen. . •

Schadee zegt aldaar, dat Mané Amas de koppensneller is onder de
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déwata's. In de genealogie opgetekend in het Katja'-gebied wordt hij
echter vermeld onder manoesia nang ba galar, nang badjanang, d.i. de
mensen van titel, van hoge rang. Ook in het Katja5-gebied wordt Mani
Amas als een groot koppensneller beschouwd. Het grote koppensnel-
lersfeest of notokng kajoe ook genoemd pangaloemppt basi (het op-
nemen van het ijzer) is van Mani Amas afkomstig.

De hieronder volgende mythe geeft slechts een gedeelte van de ver-
halen omtrent deze Mani Amas. De taal van deze mythe is veel zuiver-
der dan van bovenstaande aantekeningen. Ze is opgetekend in het
Katja'-gebied.

Kaloempatatn barasi.

Roeat di Parawakng Toedjoeh"7). Dikoa parasiatn oerakng Bolékng
Batoengkakng 4 S) .

Mani Amas djadji toeha tahoetn, kaka'nja Oedjatn Toengal pan-
janakng kalangkakng. Bini Mani Amas, Kari Amas, anaknja nang
toeha Dajakng Litatn, adisnja nang moeda* laki, damanja Boedjakng
Onjé*.

Onjé5 njian na ' sinoenoeh toeboehnja, djalatnnja tingi'-babah, djoe- .
koet dipoeroe désé-doho, laloe karakaatn49). Koa angkénja ia oerakng
roemahan nimang:

Tépo s r>0) tababoet, padi tatoempah,
Bakaro* balamoet, batingi* bababah.

Sidi amé'mé dipatjo5 r>1) dangan djahat, nas tantoe koa radjakinja
oerakng nang laian. Saé gésnaoe*an ajoe kabalikakng?

Léa koa batakatn tempo Mani Amas barasi ka Parawakng Toedjbeh.
Sidi djahat matak rasi tahoetn. Ia nangar kidjakng ngaök, dahatn
djantoe5, pongo5 toemakng. Nang koa ihan pamatak mati badarah.

Léa maé kiranja ati Mani Amas mikiratn rasinja nang sakoa karos ?
A'ri njian ia raao' njobaa5 ngalanggar rasinja.
Ahé ihan mé ari ampaginja njangansah isosnja, njanonkékng sarakng

djanokngnja. Iapon ampoes baoetna52), noenaani rasi solor toeha
tahoetn.

Dah lama badjalatn atakng ia ka tampat nang dingokol, dingawah.
Dikoa ia mandjawat kalakng kadoedoekatn. ]3aroes ia moelaï ngibas.
Dah lama djadji pangoemanja; kajoe nang aja5 njamandjawatatn
pango 53), djoekoet ia dah maos nabaknga*.

Saboelatn lamanja ngarangké raba5 pangoema: njangitjangan ba-
lioekng bapaoekngja, paradah; pangonja njanaiki, kajoe djahanang
koapon njangobakng. Dah lama oega* kajoe nang koapon toemakng.
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Mani Amas. toeroetn kapangonja: roepan ja moesoeh dah nélé*atn
maan.

Saé gé s moesoehnja nang koa? Roepanja Léo Badja, oerakng
Rarapm Barangan.

Sarata njaninjak tanah di Mani Amas laloe bakata Léo Badja:
„Doesakoe" 54), sambil ia ngalansaratn bolékngnja S5).

Mani Amas njingkoebakng taloe kali, oedah koa njamaboet tang-
kitnnja56).

Dikoa njadoea badjadjakng, bapantoes, baparakng.
Saé nas alah, saé na'manang dé sé dohos. Djoekoet sabaja bidjak,

sabaja djadjakng.
Dah lama oega5 Mani Amas diakar néngo5 pahanja. Ahé ihanba:

tapantjar darah, kapala tangal, pingakng dinatak di Léo Badja. Ampéatn
Léo Badja dah poeas atinja, ia poelakng norét kapala Mani Amas.
Léa maé Kamang poelakng ngajo, léa koalah adat njanoenaan.

Ampahea5 bagis koa: Mani Amas dah mati dirasi patoJnja57)
riang karas.

De oorsprong van het raadplegen der voortekens.

Dit is afkomstig van Parawakng Toedjoeh. Daar was de parasiatn
van de mensen van Bolékng Batoengkakng.

Mani Amas was toeha tahoetn, zijn oudere broer Oedjan Toengal
was panjanakng kalangkakng. De vrouw van Mani Amas was Kari
Amas, haar oudste dochter Dajakng Litatn en het jongste broertje van
deze heette Boedjakng Onjés.

Deze Onjé had geen volmaakt lichaam, hij liep kreupel, omdat hij
vroeger poeroc (framboesia) had gehad en daarna ontsteking van de
gewrichten. Daarom hadden de mensen een liedje op hem gemaakt:

° De tépos wordt uitgetrokken, de padi uitgestort;
Nu ruw dan zacht, nu hoog dan laag.

Laat men toch heus een ander niet bespotten, de voorspoed van
zulke mensen is niet bestendig. Wie toch kent de ajoe ( = het ongeluk?)
(dat ons) van achteren (belaagt) ?

Aldus (luidt) het verhaal uit de tijd, dat Marii Amas de voortekens
ging raadplegen te Parawakng Toedjoeh. De voortekens voor de jaar-
lijkse veldarbeid waren zeer slecht. Hij hoorde een ree kidjakng roe-
pen, een tak afvallen, een dorre boom neerstorten. Dat zijn voortekens,
dat men de bloeddood zal sterven.

Hoe dacht nu Mani Amas over die zo harde voortekens ? Hij besloot
deze dag (deze keer?) de voortekens te trotseren.

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:08:11PM
via free access



3 4 2 BIJDRAGE TOT KENNIS VAN TAAL EN ADAT DER KENDAJAN-DAJAKS.

Welnu dan, de volgende morgen.sleep hij. zijn kapmes en hij bond
de houten schede om zijn middel. Hij ging uit om te gaan kappen de
richting volgend van de voortekens van de solor toeha tahoetn.

Toen hij een tijd gelopen had, kwam hij aan de plaats, die door de
eerste kap was uitgekozen voor ladang-terrein. Daar maakte hij een
platform om op te zitten. Vervolgens begon hij te kappen. Na een
tijdje was zijn ladang klaar; tegen de hoge boom maakte hij een stel-
lage, omdat hij deze wilde omkappen.

Een maand lang lag het gekapte hout op zijn ladang te drogen;
(toen) nam hij zijn kapbijltje met steel en handvat; hij klom op zijn
stellage en begon de djahanang-hoorn te kappen. Na een tijdje viel de
boom om. Mani Amas kwam van zijn stellage naar beneden; blijkbaar
had de vijand alles aangezien.

Wie was zijn vijand? Blijkbaar Léo Badja, een man van Raram
Barangan. Op hetzelfde ogenblik dat Mani Amas zijn voet op de grond
zette, riep Léo Badja: „Mijn buit!" terwijl hij z'n speer slingerde.

Mani Amas sprong driemaal (op zij) en daarna trok hij z'n zwaard.
Daar waren die twee aan 't springen heen en terug, aan 't kappen
en slaan. Aanvankelijk won noch verloor iemand. Daar beiden even
vaardig, even snel waren.

Na enige tijd bleef de voet van Mani Amas in een wortel haken.
'En jawel: daar spoot het bloed, een hoofd viel af, (hij was) door Léo
Badja in de lende geraakt. Nu was Léo Badja verzadigd, hij keerde
naar huis, het hoofd van Mani Amas op de heup gebonden. Evenals
een Kamang van een sneltocht terugkeert, zo volgde hij ook die adat.

Och ja; wat:viel er aan te doen: Mani Amas was gestorven van-
wege zijn hard portentum.

III. Over het ritueel bij het kappen en branden.

We geven hier weer onze aantekeningen eerst in het eigen dialect,
met vertaling en de nodige aantekeningen erbij.

2. Kade5 diris dah atakng- katanah nang dioemaa5, moela-moela
dikokoli* tanah nang koa; kadés ada rasinja nang baik pamataknja
baroe* ngokol taloe kokolatn. Abis nang koa mandjawat kalakng dan
pabajo ditépakatn kabatakng kajoe.

Kade' ada amapm, asoes ngaringkoeakng, kidjakng ngaök, binaoel
ngingkolék, kadang-kadang dipaké, kadang-kadang ina5. Nang koa roat
dimaé atakngnja. Rasi nang karas mesti ada adatnja.
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, Rasi nang ngian dipandjawatatn kalakngnja dioedjoekng oema natïg
noeJ talino; kade maos ngoemaa* tanah narig karas rasinja tadi
dibaré5 rokok, djoekoet diampa* dikalakngnja.

Als we gekomen zijn aan het terrein, dat gekapt moet worden, wordt
eerst een-klein stukje van het terrein schoon gekapt; als er een gun-
stig omen is, kapt men drie stukken. Daarna maakt men een platform
en de pabajo wordt in een inkeping van een boomstam gestoken.

Als er een tak valt, een hond jankt, een kidjang schreeuwt, een
(kiekendief roept, dan schenkt men er soms aandacht aan, soms niet.
Dat hangt af van welke kant (zulk een omen) komt. Een ernstig voor-
teken moet de vereiste adat ontvangen. Voor zulk een voorteken wordt
een platform gemaakt op het eind van het veld van dè mens; wil men
(toch doorgaan met) het afkappen van een terrein met een ernstig
voorteken dan legt men een strootje en wat sirih-ingrediënten op het
platform.

2. Poelakng ngawah ngian ari soténja baroe5 moelaï balalé5. Dalapm
balalé* kade5 ada nang loeka5, namoe laok, oema nang ngian inas

moelih dipaké.
Tapi kade namoe oelar oema ngian sidi baroentoekng dan taroes

dikaradjaatn. Ma'ana. maq* moelih padih manjak. .
Kidjakng ngaok, asoe5 ngarinkoeakng, amap, binaoel ngingkolék,

djantik pisatn masana diris nang ampoe'nja mesti ada nang binasa,
kamatisatn dalapm roemah tanga'. Biasa oerakng ngian baliatn doea
ari doea malam, diboenoeh asoe*.

Kade ada mimpi nang djahat: mimpi tangal gigi,. mimpi bakoréng,
mimpi batadjoek poetih, mimpi oedjatn njaroe, mimpi makatn asapm,
tjabé; angkoeloekng, taboe, mimpi samatjam ngian ma'ana panjakit
padi. '
. Tapi kade diris ada bamimpi nang baik saparati naiki* boekit, mimpi

oelar nang ajas, mimpi ganjé batanoek bapara-para, mimpi baranak
manjak, mimpi pantoelak, pantak, mimpi pantja karana, mimpi basoe-
boer, rriimpi basaroh kapasoebperatn, mimpi namoe ikatn, namoe
boeah sarikat, labat katimawakng, mimpi samatjam ngian masana
moelih padi manjak banar. Mimpi-mimpi samatjan ngian disaboet mimpi
soemangat modarata, soemangat padi-baras, soemangat oeang.

Teruggekeerd van de eerste kap begint men de volgende dag met de
gemeenschappelijke arbeid. Als er gedurende die gemeenschappelijke
arbeid iemand een wond krijgt, of wild (hert of kidjang) vangt, dan
mag dat veld niet verder gebruikt worden. Maar vangt men een.slang,
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dan is dat een zeer gelukkig teken voor dat veld; dan wordt het af-
gewerkt. Het is een teken, dat men veel rijst zal krijgen.

Schreeuwt er een kidjang, huilt er een hond, valt er een tak, roept
de kiekendief, (hoort men) de djantik pisatn, dan is dit een teken dat
de eigenaar van het veld een ongeluk, een sterfgeval zal treffen in zijn
gezin. Zo iemand pleegt dan twee dagen en twee nachten tot het balian-
ritueel over te gaan, waarbij een hond wordt gedood.

Heeft men (in die tijd) slechte dromen: dromen dat een tand uit-
valt, dromen dat men schurft heeft, dromen dat men een witte pluim
draagt, dromen over regen en wind, dromen dat men wilde mangga
eet, spaanse peper, pisang, suikerriet, dergelijke dromen betekenen
ziekte van de rijst.

Maar heeft men goede dromen, zoals het beklimmen van een berg,
dromen over een grote slang, dromen over een hert met veelvertakt
gewei, dromen over veel kinderen, dromen over de pantoelak-ofier-
plaats, over pantak (houten beelden voor beroemde overledenen) dro-
men over dodenhuisjes, dromen over begraven, dromen over het gaan
naar de begraafplaats, dromen over het vangen van vis, over het krijgen
van sarikjat-vruchten, over bijen in de vruchtboomaanplant, dergelijke
dromen beduiden, dat men zeer veel rijst zal krijgen. Dergelijke dromen
noemt men dromen van de ziel der bezittingen, de ziel van de rijst, de
ziel van het geld.

T o e l i c h t i n g :

Tadjoek poetih is een soort hoofdversiering, een soort pluim tussen
het haar gestoken. Zulke witte hoofdpluimen werden vroeger gebruikt
als versiering b.v. bij het op sneltocht gaan. Men gebruikte hiervoor
een soort bloemgras, rioekng geheten.

Indien men bij zeer ongunstige voortekens toch het aanleggen van
het rijstveld wil doorzetten, dan richt men ook wel een z.g. akoe parakng
op. Deze bestaat uit een paal met inkepingen {ditépak) en in die in-
kepingen worden van alle kanten scherpe bamboepunten gestoken (z.g.
soeda-soeda). Om deze paal wordt een bantajan, een bamboe-omheining
geplaatst. Men verklaart hiermede op voet van oorlog te staan met de
kwade geesten. Men erkent het hachelijke van de onderneming en door
een eed hoopt men de status quo te kunnen handhaven. In de begelei-
dende eed verklaart men: „Als de kwade geesten onze arbeid hinderen
moeten zij sterven, als de mensen (talino) de geesten lastig vallen,
mogen wij sterven."

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:08:11PM
via free access



BIJDRAGE TOT KENNIS VAN TAAL EN ADAT DER KENDAJAN-DAJAKS. 3 4 5

3. Narik aléatn kadoea kali óerakng ampoe* ari ngian ngitjakng poe
dan disoeman ka oema; ma*ananja: tanah nang lamoet, gamok, baboeah
manjak dan toeha aléatn njarapaatn poé tadi ka tanah, dibarés djoe-
koet diampa5. Hal nang ngian djadjinja waktoe „sikoan", tangah naik.
Léa koalari atoeran baoerna.

Waktoe nabakng kajoe nang ajas ada oegas adat. Bilamaé maos

nabakng ka oema ampoe* ari, oerakng ngian sadiaatn sékos manok,
toempi5, poé nang masak dan pinang karaké, djoekoet diampas. Dipan-
djawat kalangkakng samak kajoe nang aja* tadi, laloe dipandjawat
boeis, disampangan ka djoebata. Abis disampangan moelaï nabakng
kajoe nang aja5 njian; maksoednja amé badi bamangkas ka oerakng
nang ngoema aboet ngian.

Als hij de werkgroep voor de tweede maal (naar zijn veld) mee-
neemt, dan moet degene, wiens dag het is, kleefrijst meenemen, die op
het veld wordt gekookt. De betekenis hiervan is: dat de aarde zacht
en vruchtbaar zij en veel vruchten voortbrenge. De toeha tahoetn offert
deze kleefrijst aan de aarde en er wordt (ook) een sirih-offer gegeven.
Dit geschiedt tijdens „sikoan", als de zon halfweg gestegen is. Aldus is
de regel bij het kappen.

Bij -"het omkappen van een grote boom is er ook een (bizondere)
adat. Als men groot hout wil omkappen op het veld van de eigenaar
van de dag, dan moet deze gereedmaken: een kip, rijstmeelkoekjes,
gekookte kleefrijst, en pinang en sirih, ingrediënten voor het sirih
kauwen. Men maakt een offerpaal dicht bij de grote boom en maakt
het offer klaar; dit wordt opgedragen aan de djoebata's. Nadat het
toegebeden is, begint men de grote boom om te hakken; de bedoeling
van dit (offer) is, dat er geen onheilsinvloed besmettend overga op de
mensen, die dit terrein schoon hakken.

T o e l i c h t i n g :

Narik aléatn kadoea kali; narik aléatn is de gewone uitdrukking voor
het meenemen van de vaste werkploeg, waartoe men zelf ook behoort,
naar eigen veld. Zoveel maal men de anderen meeneemt naar eigen veld,
zoveel maal heeft men ook de plicht te werken in gemeenschap op het
veld van elk der anderen". Daarom onthoudt men hoeveel maal men op
eenzelfde veld terugkomt.

De persoon, op wiens veld men die dag werkt, wordt genoemd:
ampoe* ari letterl.: de bezitter van de dag d.i. hij, ten wiens gunste
men die dag werkt. Heeft iemand een merkelijk groter veld te bewer-
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ken dan de anderen, zodat hij. met hetzelfde aantal dagen niet ..klaar
komt, dan nodigt hij zijn alêatn één of meermalen extra uit bij hem.te
werken en slacht daartoe een klein varken. Deze vorm van balalê
noemt men njatjikng. De letterlijke betekenis van het woord is mij: on-
bekend. Bij het gewone balalê geeft de ampoe*ari slechts rijst mét. wat
groente (geen vlees). • . . • .

Ook kan men voor zulke extra dagen buiten eigen alêatn of werk-
ploeg gaan en willekeurige personen uit het dorp oproepen vrijwillig
te komen werken, met een te slachten varkentje als lokaas. Dat noemt
men dan niet balalê doch pabêlo. Men kon mij in het KatjaJ-gebiéd de
betekenis of afkomst van dit woord niet verklaren. Ook betaalt men
zulk extra werk wel met een stuk zout. Men spreekt dan van: ka oema
bagarê, naar de gemeenschappelijke veldarbeid gaan tegen zout {gare).

Wak toe sikoan. Sikoan is een Chinees woord, dat evenals verschillende
andere ingeburgerd is onder de Dajaks aldaar. Het betekent de eerste
kleine rusttijd of schafttijd bij het werk, zo omstreeks half elf in de
morgen. In 't Dajaks zegt men voor wat rusten badokokng. De meeste
Dajakse mannen van het gebied van Boven-Mempawah hebben een
kleinere of grotere Chinese woordenschat ter communicatie met de
Chinese tussenhandelaren en verscheidenen kunnen zich met hen in 't
Chinees verstaanbaar maken en soms vrij behoorlijk converseren..

4. Abis ditabakngi5 oema samoea dianti'atn ari darakng sampé
saténgah doea boelatn lamanja, damanja „ngarangké rabas.

Digago kira nang gagas sidi boeat ari api. Oedah sampé arinja oema
nang ngian maos ditoenoe, dipandjawat adat. Ngianlah adat nang koa:

Diboenoeh manok séko5 dan njoeman poé, djoekoet diampa' saraba
sabébét, laloe diitjakng ka oema. Atakng ka oema nang ditoenoea*
ngian laloe dipandjawat boeis. Oedah tjoekoep samoea nang paraloe
disampangan laloe dipandjawat kalangkakng ditangah raba*, disanga-
hatn kadjoebata, maksoednja ina'lain: amé badi, amé ma5 angoes;
mare* si Djalém radja antoe api; kade ada poedjoet. érot, si mamparé
sarantéké bapélah, batangkis diaboet nang di toenoea* ngian.. .

Abis disangahatn laloe ngampak taloe kali, minta antoe njaroe, minta
api atakng katangah oema. Laloe ditjotjol raba5 nang ngian bakoelilikng
oemanja masing-masing. Sambil tjotjol rabaJ léa koa oegaJ ngampak.
Laianlah oerakng noenoe oema. ; :.

Als het gehele veld is gekapt wacht men anderhalve maand, opdat
de hitte (haar werk doet); men noemt dit „het drogen van het kap-
h o u t " ; - • • . • • • • • • • • . , - . , - • • • . • ; . v : . :
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Men zoekt een zeer goede dag uit voor stookdag. Als de dag om het
veld af te branden is gekomen, maakt men datgene klaar, wat volgens
de adat vereist wordt. Deze adat is aldus:

Men slacht een kip en kookt kleef rijst, (neemt) sirih-ingrediënteh van
alles wat en neemt dat mee naar het veld. Aangekomen op het veld,
dat men wil branden, maakt men een offer klaar. Als alles, wat voor de
aanbieding aan de geesten nodig is, gereed is, richt men een offerstok
op midden tussen het gekapte hout en offert het aan de djoebata's, met
geen ander doel (dan te vragen): dat het niet tot onheilsoorzaak worde,
dat het niet nalate geheel op te branden; om het aan te bieden aan
Djalém, koning-hantoe van het vuur; en als er (kwade kwelgeesten)
zijn als poedjoet érot, si momparé, sarantéké, dat zij mogen verhuizen
en vertrekken van de plaats, die men wil afbranden.

Nadat hét offergebed is uitgesproken, roept men luid tot driemaal toe
om de geest van de wind en van het vuur uit te nodigen naar het veld
te komen. Vervolgens steekt ieder rond het eigen veld het gekapte hout
aan en onder het aansteken blijft men eveneens luid roepen. Aldus
brandt men de ladangs af. . •

T o e l i c h t i n g :

N jangqhatn, van sangahatn, het uitspreken van het volledige, grote
offergebed over een volledig offer of boeis, waarbij alle kosmische
geesten zoveel mogelijk worden opgenoemd. Een algemeen woord hier-
voor is njampangan, van sampakng, d.i. vriendelijk, met zachte woorden
iemand toespreken, iets mede delen, ook genoemd madahatn, van padah,
een beleefd woord voor mededelen.

Njarapaatn van serapa, sapa (Skr.), bezweringsformule, bezwering
wordt, behalve als synoniem voor njampangan. in 't bizonder gebruikt
voor djoekoet dianxpa*, het aanbieden van een sirihpruimoffer aan de
bosgeesten; tnatik, van patik, wordt gebruikt voor het aanbieden van
de vóórmaaltijd'bestaande uit kleef rij st en rijstmeelkoekjes, onder een
korte formule, waarbij alleen de huisgeesten worden aangeroepen. Dit
geschiedt alleen in huis. Ter onderscheiding van het volledige offergebed
(njangahatn), dat steeds begint met een langgerekt vibrerend óóóó en
waarbij men met de ziel van de uitgestrooide gele rijst op stap gaat naar
alle verblijfplaatsen van kosmische geesten, zegt men van de kortere
offergebeden: inas ba óóóó..-., ina* badjalatn, d.i. zonder ó ó ó ó . . . ,
'zonder te lopen; We hopen iater nog terug te komen op de offertaal
en de offerritus van deze Kendajan-Dajaks.
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IV. Over het ritueel bij het zaaien of poten.

Laka* noenoe oema baroe* moelih ngalaboehatn banih. Ngalaboehatn
banih ngian dohos-dohos dianti5atn taloe ari aboe diparaptn, ratinja:
amé namoekng aboe atau njangkaboek aboe; amé padi banih nang koa
mati lamas.

Lakas diparapm aboe taloe ari5 baroe* moelih ngitjakng banih
katangah oema.

Johó* oerakng ampoe5 ari kamilé mao5 narik aléatn ka oemanja
loempat tidoer dini ari5 maksoed néléa' bintakng ratinja: bintakng
paté, bintakng raakng, bintakng dara bagoetoe, bintakng oelat, bintakng
sanoek, bintakng oakng, bintakng panjara5. Léo koa oega5 mimpi:
mimpi baïtjong, mimpi baranak, mimpi maniJ diatas batoe, mimpi
ngatapi roemah, mimpi baroemah, mimpi nanam pantak, pantoelak.

Kade namoe bintakng ato5 mimpi nang baik baroe* banih nang ngian
diitjakng katangah oema alapm-alapm dan ngago' ditangah oema nang
rata sabébét laloe mandjawat pangkalatn a to ' padapoeratn.

Didalapm pangkalatn nang koa dibaré saraba djoekoet: toegal paba-
nihan, djongko* boeloe mata, bakal tampat kalangkakng, boeloeh
disomakng, boeloeh dibalah taloe, boeloe disangkakng, kait kajoe, poe-
hoetn oenjit, bégé boenga, boeah limo, boeah langir, daoekng tingah.

Sagala djoekoet nang dinanam ngian ada paraloenja, ada maksoednja.
Abis dibamangan sagala djoekoet laloe diri5 naap sotés tatakatn

kajoe, dibamangan sambél dipangkongan katanah toedjoeh kali; laloe
ditabakatn, ngampak njarikng sakali maan.

Laka5 nang koa baroes dibanihan banih nang koa.
Lala5nja taloe ari oerakng inas moelih moenoeh manok, mapat

toengoel, bakampakatn katangah oema, noenoe orakng, karana, lapakng,
lami dikng, djoekoet nang disoeman, pilanoek, kidjakng, djoekoet
amali5^ sampé oerakng samanjak ngabat loebakng toegal.

Na het branden van het veld kan men pas het zaad werpen. Voor dit
zaaien wacht men eerst drie dagen om de as te laten intrekken en wel
om geen gat te maken in de as, om (het zaad) niet onder de as te bedel-
ven, opdat het zaaizaad niet verstikke.

Nadat de as drie dagen is ingetrokken, mag men het zaad naar het
veld brengen.

Alvorens de eigenaar van de dag de werkploeg naar zijn veld brengt,
staat hij vóór het daglicht op om naar de sterren te zien en wel naar
de sterrenbeelden Paté (Orion), Raakng (= kinnebakken: Hyaden?),
Dara bagoetoe ( = luizende meisjes: gedeelte van Schorpioen), Oelat
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(rups, ook Schorpioen), Sanoek (?), Odkng (Morgenster), Panjara*'
(?). Evenzo (let hij op) zijn'dromen: dromen dat men aan de moeder-
borst zuigt, dromen dat men een kind krijgt, dromen dat men baadt
staande op een steen, dromen dat men een huis van een dak voorziet,
dromen dat men een huis bouwt, dromen dat men pantak- of pantoelak-
beelden opricht (plant).

Bevindt men de stand der sterren en de dromen gunstig (genoemde
dromen zijn gunstig), dan neemt men in de vroege morgen het zaad
mee naar het veld; men zoekt een wat vlak terrein op het veld en maakt
(daar) een pangkalan (een schoongemaakt vierkant vak van liggende
stokken).

In de pangkalan brengt men allerlei zaken: een pootstok, staketsels
(ter bescherming van) oogharen (en zaad), een voorlopige offer stok, een
aangepunte bamboestok, een drievoudig gespleten bamboestok, een
gespleten bamboestok met dwarshout er tussen, een haakvormig stuk
hout, een curcumaplant, zaden van bloemen, citroenvruchten, langir-
vruchten, gedoomd rotanblad.

Al deze zaken, die in de grond gestoken worden, zijn nodig voor een
bepaald doel.

Nadat over dit alles een gebed (bezweringsformule) is uitgesproken,
neemt men een stuk hout en spreekt een formule uit, terwijl er zeven-
maal mee op de grond wordt geslagen; daarna werpt- men het weg,
terwijl men éénmaal hard roept. .

Daarna gaat men het zaad uitzaaien (uitpoten).
De (daarop volgende) verbodsbepaling is, dat men geen kip mag

doden, geen stronken mag afkappen, niet hard mag roepen op het veld,
geen garnalen, krabben, lapang (groene bosvrucht) of klimvaren mag
koken, te weten zaken, die men (als toespijs) pleegt te koken; geen
dwerghert of ree (mag doden) te weten, dieren, die als verboden worden
beschouwd, totdat men algemeen de pootgaten gesloten (acht).

T o e l i c h t i n g :

1. Is het gekapte hout bij het stoken geheel opgebrand, (angoes) dan
heeft men vóór het poten practisch geen werk meer. Is er veel hout
onverbrand gebleven, dan moet men dit op hopen verzamelen en afzon-
derlijk opstoken. Dit werk noemt men ngarantak of ook moempoetn van
poempoetn, hoop, stapel.

2. De opgesomde sterrebeelden hebben we niet alle met zekerheid
kunnen identificeren. We verwijzen hier nogmaals ter vergelijking naar
het artikel van M. C. Schadee (Bijdr. K.I., deel 69, 1914, p. 130-139).
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Het sterrebeeld Praakng hebben we volgens Schadee. als de Hyaden
aangeduid. Zelf hebben we geen uitsluitsel kunnen krijgen. Schadee,
die hieromtrent bijna 50 jaar vroeger zijn aantekeningen verzamelde,
zegt: „Kennis van deze 12 beeldenis nog slechts bij ouden van dagen te
vinden. Het jongere geslacht is al tevreden als ze de Pleiaden en Orion
kunnen aanwijzen". Dara bagoetoe wist men mij dan ook te wijzen
als de Pleiaden en Paté als Orion. Schadee geeft Paté als Peti en ver-
taalt het met varkens- of wildebeestenval. Men gaf mij voor Paté de
betekenis van petai, een lange peulvrucht (Parkia africana R. Br., vol-
gens Van Ronkel) waaraan de heldere sterren van Orion hen doen
denken.

3. De pangkalatn is een met lange stokken, af gebakend vierkant vak,
waar het zaaizaad op een offerstok of pabanihan wordt geofferd aan de
kosmische geesten. Hiervoor gebruikt men banih nang toeha, dat is de
rijstsoort die men volgens de bovengegeven mythe direct van de djoe-
bata's zou hebben gekregen. Men noemt dit ook padi nang katoeroenan
nang didjoebata mare' ka inanoesia moela-moela, d.i. de adellijke rijst,
die de djoebata aanvankelijk aan de mensen hebben gegeven. Men gaf
mij als naam voor deze rijstsoort palawakng barok, met een bizohder
witte korrel. Elders noemde men mij echter een ander soort.

In het gebed of bamang wordt gezegd, dat deze rijst wordt gezonden
naar (aangeboden aan) de sterren, de maan, de zon, de sterrebeelden
Paté, Raakng, Manoe etc.: dinjoeroeh ka bégé bintakng, boeah boelatn
ka mata" ari, ka bintakng paté, raakng, manoe ...

Deze zaairijst wordt besprenkeld met langir- en citroenwater en
gemengd met enkele oogharen (boeloe mata) van een kind. In de bege-
leidende bamang wordt o.a. gezegd „Akoe moeboehatn ai' langir, lima*,
soeroeh tjalikng tjaroné boeah padi ngian saroepa dingalangir, dinga-
limo, d.i.: Ik doe er langir en citroen op, en beveel deze rijstvruchi
glanzend en schoon (te worden), als met langir en citroen-gewassen.

En verder: Amé ia ampa'-kalapé; anié kana.oelat, kana bobok; anié
ia kana dingin darakng, dadar boeloe; ampéki ai5 amoëtn, ai* alatn
njoeroeh takakas, talia; njoéroehatn ia takadjoet, tagantor, d.i.: Moge
ze niet loos en leeg worden; dat ze niet aangetast worde door rupsen
of klander; moge ze niet geraakt worden door koude en hitte, geen
kippenvel krijgen (d.w.z. moge ze geen rilkoortsen krijgen, niet ziek
worden), (ik) besprenkel (haar).met dauwwater, met bladwater, (haar)
bevelend (weer) fris en aangenaam (te worden); (haar) bevelend op te-
schrikken, (weer) op te leven (uit haar hete koorts).
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Vóór dé toegal pabanihdtï, een stok rechtop in de grond gestoken,
symbolisch de plantstok aanduidend, worden drie rij stkorreis in de
grond gestoken tezamen met drie oogharen, en deze worden beschermd
doof drie schuin in.de grond gestoken stokjes (djongkos). Ook de rijst
wordt kortweg aangeduid met boeloe mata of ooghaar. De rijstpol, dié
hier opkomt, wordt naderhand nog met allerlei ceremoniën verzorgd.
Men vergelijke hiermee ook het artikel van Schadee: Gebruiken bij de
rijstteelt in Tajan en Landak (Bijdr. K.I., deel 67, 1913, p. 237-244).

De bakal tanipat kalangkakng is eeri stok, die dient als voorlopige
offerstok. Bij. het offer ter aaneensluiting van de pootgaten (ngamalo*
loebakng banih, cf. infra) wordt deze stok vervangen door een echte
offerstok of kalangkakng.

De boeloeh disomakng, een scherp aangepunte bamboe, dient als éen
sympathisch afwéermiddel voor alles wat scherp en gevaarlijk is, in 't
bijzondere scherpe, twistende woorden of vervloekingen, geuit tijdens
de gemeenschappelijke veldarbeid. Men zegt „kata nang tadjapm nang
kasar, nang djahat inas moelih dipaké dioeina, djadji ma*ana boeloeh
disomakng: amé badi, amé katadjaman, d.i. scherpe, grove, 'slechte
woorden mogen niet worden gebruikt op het veld, daarom is de beteke-
nis van deze scherpgepunte bamboe: dat zulks niet tot onheilsoörzaak
worde, dat het niet worde tot katadjaman. Onder het begrip katadja-
man, een bepaald soort badi, verstaat men in 't bizonder een scherpe
d.i. zeer pijnlijke bevalling, süperstitieus toegeschreven aan scherpe
woorden. De persbon, die door zijn woorden wordt beschouwd dit te
hebben veroorzaakt, wordt volgens de adat gestraft. .

De boeloeh dibalah taloe, een van boven drievoudig gespleten bamboe,
moet door zijn sympathische werking de vraatzuchtige dieren afweren,
die het: veldgewas belagen. In de bamang (bezweringsformule) wordt
gezegd: ngararak bóèbakng njawa laok taroes sampé kaparoet, dirarak
sampé katomokng, d.i. moge de levensopening van de dieren open-
splijten van mond tot buik, opengespleten worden tot aan de anus. ;

De boeloeh disangkakng, een opengepleten bamboe met: dwarshout
tussen de.splijting,, heefti een dergelijk doel. In de banumg uitgesproken
bij het in de grond steken van deze bamboe zegt men: „Njangkakng-
laok nang ramong, bonka*", d.i. moge zo de keel van verwoestende,
brutale dieren' open blijven staan als met een dwarshout in de keel
gestoken.

De kait kajoe, een stok met haakvormig einde, dient om hiermee
geluk en voorspoed vast te haken over het veld: „ngait oentoekng toeha".
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De poehoetn oenjit, de curcumaplant, dient ter verzwakking, ter
krachteloosmaking van onheilsinvloeden, zoals men zegt: ma'ananjq
panawar. De curcuma dient ook om, vermengd met rijstmeel de bekende
tapoekng tawar te maken, veelvuldig gebruikt bij bezweringen en.offer-t,
ritueel. . •

De bégé boenga, de bloemzaden, die uitgestrooid worden over de
pangkalan, moeten door hun aangename reuk ook een gunstige sym-
pathische werking hebben voor de rijst. Men gebruikt hiervoor o.a.
boenga salaséh (een soort passiebloem), boenga roekoe (een soort kaas-
jeskruid), boenga njalipa, een lelieachtig kruid, waarvan de wortelstok •
als wierook wordt gebrand. Ook plant men er saré (serai), het bekende
citroengras. Dit gras moet door zijn welige groei ook de rijst' er toe
brengen voorspoedig op te groeien. Het draagt als epitheton de bijnaam
manamoe, verkrijgen, en in de bantang wordt gezegd: akoe nanamd*
sarê manamoe soeroeh namoe akoe padi, d.i. ik plant de serai, die
verkrijgt, bevelend voor mij rijst te verkrijgen. Als dit citroengras
bloeit met witte bloesem, is dat een teken, dat men stellig veel rijst zal
krijgen; er moet dan een kip geslacht worden.

Ook plant men er wel daoekng lajakng, een gemberachtige plant met
gladde, kromnervige bladeren en donkere banden, veel groeiend op
vruchtbare bosgrond. Dit moet ook de padi er toe brengen vruchtbaar
te groeien en tevens hoort de plant bij de rijst, omdat men de bladeren
gebruikt om rijst er in te vouwen en zo te koken. Men verklaarde mij,
dat ze dient om vruchtbaarheid te vragen voor de rijst en om er later
de rijst in te vouwen, b.v. bij het eerstelingenoffer: minta padi soeboèr
dan doedi éjak ngalépéta* nasi nang koa.

Tenslotte steekt men gedoomd rotanblad, daoekng tingah, schuin in
de grond. De dorens zijn onheilafwerend en de schuin omlaag buigende
bladeren moeten de rijst er toe brengen om ook diep te buigen onder
het gewicht der volle aren. Later stekt men ook overal in 't veld, waar
de padi minder goed staat, dit blad in de grond.

4. Het verbod om na het poten garnalen, krabben, moerasvaren en
een bepaalde groene bosvrucht (lapakng) als toespijs te koken, berust op
de eigenschap van deze dingen om rood te kleuren bij het koken. Dit is
een badi of onheilsoorzaak, die ook de rijst een bepaalde ziekte brengt,
bestaande in aanvankelijk rode puntjes op het blad; de rijst kwijnt,wordt
grauw en sterft. Dit noemt men kasintoenoean of badi sintoenoean
(vgl. toenoe, branden).

Het verbod om een kip te slachten dient om de vogels niet te vertoor-
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nen, die de rijst zouden opeten, zoals men zegt: mantangan sagala djanis
boeroekng. Het afkappen van de achtergebleven boomstronken (mapat
toengoeï) is verboden uit eerbied voor de muizen, die daar graag nes-
telen : laldis tikoes, zoals men zegt, en het hard roepen op het veld wordt
pantang verklaard om herten en reeën niet te verschrikken: lalaV laok:
ganjé, kidjakng.

Als de pootgaten als gesloten worden beschouwd, wordt de verbods-
tijd opgeheven met het offer van een kip; dit noemt men ngabat
loebakng toegal, het sluiten van de pootgaten.
5. Hier mogen nog enkele aantekeningen volgen omtrent de verschil-
lende soorten rijst, welke men plant in dit gebied en haar eigenschappen
volgens verklaring der mensen.

Op de hoge gronden (ka mototn) plant men: palawakng barok, de
rijst oorspronkelijk van de godheid ontvangen, reeds boven vermeld.
Verder padi labatn beschreven als hitam-hitam, donker van kleur;
sakado beschreven als paling lamoet, damoek-damoek dan tjalah, d.i.
zeer zacht (om te eten), klein (van korrel) en rood; badjoean, genoemd
kasar, poetih, grof en wit; malaóe, kasaroega*, bégénja boentar-boentar,
d.i. ook grof, met ronde korrel.

Op de z.g. tawakng of moerassige grond zaait men pajang, ook wel
gebruikt op de pantoesatn (zie boven p. 337). Evenwel gebruikt men voor
de laatst genoemde terreinen meer de katoembar, speciaal gebruikt voor
de sawah's of papoek. Deze heeft een kleine, harde korrel en wat
donkere schil: orésnja itapm-itapm.

Alle bovengenoemde rijstsoorten behoren tot de gewone rijst (baras
soengoeh). Daarnaast kent men nog verschillende soorten van kleefrijst
of poé: poé rinjoeakng, met van binnen rode korrel, vandaar de bijnaam
rinjoeang, een roodbladige boom; poé arakng, van binnen zwart als
roet (arakng); poé amboko*, groot en grof; poé lamak, zeer zacht en
smedig (lamak, vet); poé sarawak, rood van kleur. Bij het planten
van deze laatst genoemde kleefrijst mag men niet drinken: ké njotjok
ai% bai* idoep zegt men, d.i. als men er bij drinkt, wil ze niet groeien.
Daar men nooit veel hiervan plant, ten hoogste twee kolak (1 géntang)
werkt men deze z.g. padi djahat ineens achter elkaar af, en dan mag
men drinken en andere rijst gaan poten.

Het schijnt, dat overigens de kleefrijst wordt beschouwd als enigs-
zins vijandig aan de gewone rijst. Mij is een geval bekend, dat iemand
zijn slechte oogst toeschreef aan het feit, dat iemand uit afgunst op
het veld grenzend aan het zijne aan de rand kleefrijst had geplant. Deze

Dl. 106. 23
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zou de levenssappen van de andere rijst naar zich toetrekken, zeker als
dit met een kwade bedoeling geschiedt.

Zulk een complex van aaneensluitende ladangs noemt men radakng.

V. Verbodsbepalingen in verband met de schijngestalten
van de maan.

De schijngestalten van de maan bepalen ook van oudsher de gunstige
en ongunstige tijden voor de veldarbeid. De volgende aantekeningen zijn
gemaakt in kampong Betoeng van het Sampak-gebied, dat grenst aan
Landak. Men zeide mij, dat vooral de bewoners van de Tapang-streek,
wonend op het scheidingsgebergte van Landak, maar nog behorend tot
de afdeling Mempawah-oeloe, zich nog streng hieraan houden.

Elders pleegt men zich veel minder te storen aan de volgende ver-
bodsbepalingen. Men vergelijke deze gegevens met die van Schadee
omtrent de Dajaks van Sepatah en Dait (Tijdrekening bij de Landak-
Dajaks, in Bijdr. K.I., deel 69, 1914, p. 130-139).

Men onderscheidt de volgende schijngestalten:

1. Sêgol: taloe ari boelatn. De zeer ijle sikkel, welke de nieuwe maan
vertoont op de 3e dag. De betekenis van ségol kon men mij niet zeggen.
De verbodsbepaling luidt: balala* satoe ari, gali'atn laok makatn
padi, d.i. één dag zich van werk onthouden uit vrees, dat de dieren de
rijst eten. Deze en volgende verbodsbepalingen betreffen alleen de veld-
arbeid. Thuis kan men de gewone bezigheden verrichten.

2. Kadakng tainpil: doealapatn ari boelatn. Dit is het eerste kwartier
op de achtste dag der maan. De verbodsbepaling luidt: balala* doea ari,
lala* laoekatn, d.i. twee dagen werkverbod, een verbod vanwege het
eten der dieren. Het woord laoekatn betekent letterlijk: door dieren
overvallen. Werkt men op deze dagen, dan zal de rijst voortdurend van
vraat te lijden hebben.

3. Paoeh: doea balas ari boelatn. Het maanbeeld vertoont op de 12e
dag de vorm van een paoeh of ajam-vrucht, scheefrond. De verbods-
bepaling luidt: balata* satoe ari, balala' tanah masapm, d.i. verbod voor
1 dag, een onthouding van werk, opdat de grond niet zuur zal worden.
De ajaw-vrucht is, zoals de naam zegt, zuur.

4. Kira: taloe balas ari boelatn. Het maanbeeld is op de 13e dag bijna
(kira) volwassen. De verbodsbepaling luidt: balala' satoe ari, lala*
gali*atn matia* dara boedjakng, d.i. één dag zich van veldarbeid
onthouden uit vrees, dat de huwbare meisjes en jongens zullen sterven.
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Deze verbodsbepaling is er terwille van de mensen en niet van de rijst,
of zoals men zegt: lala' nang njian djantoes ka manoesia, ina* ka padi.
Djadji lala3 kira, lala! boedjakng, lala* idoep. Het bijna volwassen
maanbeeld wordt sympathisch overgedragen op de bijna volwassen
mensen.

5. Boedjakng ato* karinama aja*: ampat balas ari boelatn. De vol-
wassen maan wordt vergeleken met een volwassen man, boedjakng.
Karinama ajas is de benaming voor volle maan. Het woord karinama
correspondeert o.i. met het Sanskrit-woord poernama. Men moet zich
dan twee dagen van veldarbeid onthouden, omdat de ogen der dieren
(dan ook) groot zijn om ons werk te zien = balala* doea ari djoekoet
mata laok aja* nélé pakaradjaatn diri*.

6. Riripatn: toedjoeh balas ari boelatn. Riripatn betekent een beetje
minder worden, dus de afnemende maan op de 17e dag der maan.
Balala* taloe ari, men moet zich dan 3 dagen van veldarbeid onthouden.
De bizondere reden van deze verbodsbepaling ontgaat mij.

7. Kadakng poelakng: 22 ari boelatn. Laatste kwartier op de 22ste dag
der maan. Dan moet men zich 2 dagen onthouden van veldarbeid:
balala* doea ari. Reden onbekend.

8. Ngaloeakng: 24 ari boelatn. Het maanbeeld vertoont volgens de
Dajaks op de 24ste dag het beeld van een vleermuis of kaloeakng en
dit gaat gepaard met één verbodsdag. Reden onbekend.

9. Ngalalah idoep: 29 ari boelatn. Ngalalah, van kalalah, betekent rollen
met het hoofd als iemand, die gaat sterven, stuiptrekken. Men houdt
dan één verbodsdag: lala* gali5atn padi niatia' = niet werken uit vrees,
dat de padi zal sterven.

10. Njalapm: 30 ari boelatn. De maan is ondergedoken (van selam,
duiken), donkere maan dus, gepaard gaande met één verbodsdag tot
werken.

VI. Ngamalo loebakng toegal.

Enige tijd na het poten, als de rijst begint op te schieten, heeft men
een offerplechtigheid op het veld, genaamd ngamalo loebakng toegal.
Voor de betekenis van het woord ngamalo gaf men mij ngarapat, dicht
aaneen sluiten. Het is een offer om de pootgaten (loebakng toegal) aan-
een te doen sluiten, om de padi zo weelderig te doen uitstpelen, dat de
afstanden tussen de pootgaten dichtgroeien. Terwijl er een kip wordt
geofferd, vraagt men aan Enés Pangingoe, de beschermgod van de rijst:
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ngingoe, njaga tanaman nang ada katangah oema njian, labih-labih padi,
d.i. te beschermen, te waken over de aanplant van dit veld, in 't bizonder
over de rijst. De aanplant bestaat n.m. behalve uit rijst uit secundaire
gewassen als maïs {djagoeng), een soort gierst (djawa*), allerlei kom-
kommerachtige gewassen als katimoen, odé, toemalatn en gamang, en
een soort meloen, peranggi.

De verdere veldarbeid bestaat uit wieden, wat ook weer geschiedt in
vaste werkploegen. Bij de Kendajan-Dajaks pleegt men slechts éénmaal
het veld te wieden. Deze wiedtijd wordt genoemd pangaroempoetatn.

VII. Ngarantoek, eerste snit.

Het snijden van de eerste rijsthalmen geschiedt volgens een plechtig
ceremonieel, genaamd ngarantoek. De juiste betekenis van dit woord
is mij nog niet duidelijk. Volgens sommigen zou het komen van het
woord ngantoek (tataap kakata ngantoek), wat zou betekenen madah,
njampangan, kennisgeven, mededelen. Alvorens de nieuwe rijst te koken
moet men hiervan kennisgeven aan Nés si Koeloep en aan Ncs Panitah,
daar deze godheden de rijst geschonken hebben aan de mensen.

Men snijdt enkele van de eerste rijpe padi-aren af (mipit genoemd).
De nieuwe rijst wordt gewikkeld (dilépét) in bladeren van het lajang-
kruid en gekookt.

Bij de pakjes rijst worden wat seloeang-visjes gebonden, die even-
eens in bladeren zijn geroosterd. Deze offergaven worden in een kopje
als eerstelingenoffer, soempalah tahoetn, toegebeden aan Nés Panitah,
wiens naam slechts mag worden uitgesproken door oude lieden en in
wiens plaats dikwijls alleen Nés Si Koeloep wordt vermeld. Verder
wordt het opgedragen aan de verschillende sterrebeelden, aan de zon,
aan de maan, aan het ijzer( de ijzeren landbouwwerktuigen), aan het
huis (de huisgeesten) en aan alle plaatsen, d.w.z. aan alle djoebata's van
wegen, tweesprongen, velden, rivieren, bossen en bergen. Ook wordt
ervan medegedeeld {kababah) aan de kwade geesten van de onderwereld,
opdat deze de oogst niet belagen, en aan alle badi's of onheilsoorzaken.

Daarna nuttigen de mensen de nieuwe rijst, vooraf gegaan door een
vóórmaaltijd van rijstmeelkoekjes en kleefrijst. De oudere rijst wordt
daartoe tot rijstmeel gestampt, waarvan koekjes (toempi) worden gebak-
ken in kokende klapperolie. Deze rijstmeelkoekjes worden genoemd
kakak, oudere broer. Zij moeten klaar staan op de voorgalerij om hun
jongere broer, de nieuwe rijst, ceremonieel te ontvangen.

Dit eerstelingenfeest heeft voor mij een bizondere bekoring. De men-
sen zijn blij gestemd, zonder de uitbundigheid van de grote oogstfeesten,.
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en wandelt men in deze tijd door de dorpen, dan klinkt overal de uit-
nodiging: Naik, toean, niakatn soenipa lah tahoetn. Kom naar boven,
toean, en eet (met ons) de eerstelingen van het jaar.

VIII. Matahatn.

Is de rijst voor het grootste gedeelte rijp, dan gaat het oogsten begin-
nen. Tevoren heeft men zich in huis bezig gehouden met het maken van
matten, manden en wannen benodigd voor de oogstwerkzaamheden.

Alvorens echter in gemeenschappelijke ploegen naar de velden te
trekken voor de oogst, "moet eerst de rijstziel door een magisch offer
worden beveiligd. Er bestaat n.m. groot gevaar, dat bij al de manipu-
laties en bewerkingen, die de rijst nu moet ondergaan, te beginnen met
het afsnijden, het overstorten in de verschillende manden, het uitstorten
op de matten, het uittreden etc, de rijstziel op de vlucht zou slaan.
Daarom wordt eerst in huis een offer gebracht en in het offergebed
wordt de rijstziel bezworen te blijven, zich vast te houden aan de ver-
schillende manden en oogstwerktuigen. Wegens het telkens weerkerend
woord tahatn, blijf, houd vast, wordt dit ceremonieel genoemd matahatn.
Zo zegt men in het offergebed of bamang:

„Tahatn ka tangah oema; tahatn ka ingé, ka ransoekng; tahatn ka
langko, ka bidê, tahatn. ka njiro, ka dako*; tahatn ka baloek; tahatn ka
lasoekng, ka pabarasatn, ka padaréngan, ka pakoératn; tahatn ka roemah
ka karamigi; tahatn ka nanglaki, nambini, kakokot kamoedas; tahatn
bapakantakng baparoeapm, paladjoe, d.i.

Blij f op het veld; blij f in de kleine oogstmand, in de grote draag-
mand; blijf in het drooghutje, op de grote mat van rotan, blijf in de
wan en kleine wan; blijf in de grote kokers van boomschors, blijf in het
rijstblok, in de tempajans dienend als bewaarplaats voor beras, bij de
opschepplaats; blijf in het huis, in het woonvertrek, blijf bij de man-
nen, de vrouwen, in de handen van de kinderen, blijf en vermenigvuldig
u, zwel op en geef verzadiging.

De ingé is een klein mandje, dat de vrouwen met een band om het
voorhoofd op de rug hebben hangen en waarin zij de afgesneden padi-
aren werpen. Is de ingé vol, dan stort men de inhoud in grote draag-
manden, ransoekng genaamd, waarin de rijst door de mannen naar de
pondok op het veld en verder naar huis wordt gedragen. Om meer te
kunnen laden wordt deze mand verlengd met een sterke tikar of mat,
sobokng genaamd, welke in de mand wordt gezet, zodat er een stuk
boven uit steekt.

Een langko is een droogplaats voor de rijst, meestal gemaakt op de
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panté of het open bordes vóór de voorgalerij. De langko bestaat uit een
vierkant van dikke, op de rand staande planken en daarop twee schuine
daken van palmblad, welke opengeklapt kunnen worden bij droog weer
en gesloten bij regen.

De bidé, een grote mat van rotan en boomschorsrepen, wordt o.a.
gebruikt om de korrels van de aren los te trappen, met een draaiende
beweging van de voeten, terwijl men zich aan een stuk boomschorsreep,
aan een balk gebonden, vast houdt. Dit noemt men ngirik. De njiro en
de dako* zijn wannen, waarmee het kaf van de rijst wordt gescheiden.
Die gebeurt ook binnenshuis, uitsluitend door vrouwen, terwijl het
ngirik het werk der mannen is. Na een drukke dag op het veld zijn de
vrouwen nog tot 's avonds zeer laat bezig met nampi (van tampi), wan-
nen, van de die dag geoogste rijst. Men bindt daarbij een doek om het
haar om zich te beschermen tegen het stof, dat de huid irriteert, miang.

De baloek is een grote koker van boomschors ter bewaring van de
rijst.

De pabarasatn is een tempajan of martavaan ter berging van de ont-
bolsterde rijst of beras. De padaréngan is ook zulk een tempajan, maar
een kostbaarder soort, een erfstuk of zoals men zegt: tapajatn katoer-
oenan. De rijstblokken of lasoekng staan bij deze Dajaks een paar deci-
meter boven de grond tegen de wand van de woonvertrekken op de
pangarohng of smalle gaanderij vóór de woonvertrekken. De vrouwen
staan op de vloer bij het stampen. Bij andere stammen staat het rijstblok
op de vloer en de vrouwen er boven op, terwijl men met de voeten de
rijst in het stampgat veegt.

De pakoératn is de plaats in de keuken van het woonvertrek, waar
men de gekookte rijst uit de rijstpot of kaléng opschept (bakoér) met
een houten spatel of pangoér.

De termen bapakamakng, baparoeapm en paladjoe zijn eigenlijk
magische zegenwensen; bapakamakng betekent, dat weinig tot veel
wordt, mogelijk van het Maleise kembang, zwellen, groot worden;
roeapm betekent iets dergelijks; het omhoog komen van kokend water
noemt men ook roeapm en paladjoe betekent verzadigd, gevoel van
verzadiging.

Na het ceremonieel van matahatn gaat men in gemeenschappelijke
werkploegen naar het veld voor de eigenlijke oogst, bahanji of balalé
ngatam padi. Op het veld wordt te voren ook nog een offer gebracht.

IX. Naiki dango.

Als de oogst in zijn geheel binnen is, viert men het grote oogstfeest,
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genaamd bagawê naiki dango, het feest bij gelegenheid van het binnenr
brengen van de rijst in de rijstschuren of danko. Dit geschiedt onder
grote, feestelijke offers in huis en bij de rijstschuren. Het is het Dajakse
Nieuwjaarsfeest. Men viert feest, omdat men alles zo gemakkelijk en
voorspoedig heeft verkregen door de gunst der goden, gelijk men zegt:
njoekaatn djoekoet samoeanja nang dah diri* tamoe talapm tahoetn
toemaré; djoekoet ditamoe rémé, ditamoe inoerah, d.i. zich ver-
heugen om al hetgeen'we in het afgelopen jaar hebben ontvangen, omdat
we het gemakkelijk en goedkoop hebben verkregen.

We willen hier een meer volledig offergebed weergeven, dat de
toekang njangahatn d.i. de bidder, uitspreekt over de offergaven op en
rondom de grote koperen offerschaal (pahar) gerangschikt, terwijl hij
met gekruiste benen op de voorgalerij gezeten is voor de offerschaal.

Zulk een offergebed wordt onderscheiden in 4 gedeelten.
Het eerste gedeelte heet: badjalatn, lopen. Vooraf gegaan door de

ziel van de sacrale rijst, die de priester voor zich uitwerpt, gaat hij op
weg naar alle plaatsen, waar de geesten zich bevinden. Hij grijpt met
beide handen in offergebaar de rand van de offerschaal en begint met
een lang, vibrerend óóóó . . . .

I. O ó ó ó . . . . Kitas, Pama, Palé, Niboekng, Kampas, Moengaris88),
djoebata kajoe ajas, kajoe tingis, djoebata todjos, gantékng, taloek
ranto, djoebata ai*, tanah, boelatn, bintakng, iringan ada'atn6 9).

Aoes, kita* pama, nang didalapm roemah karamigi, palawangan,
totoratn, taboer atap, soempajatn ajo, sarapoekng goemakng, kaso
bobok, kaso bangkawatn.

Nang dipoetjoek kitas tiharap, nang dibabah kita* tilantakng, nang
di kébas di kanan nélé* ngédokng.

Akoe njaroes njampado man ki ta s : njaroeatn boeis bantatn u0) na' .
Si Anoe batoempahé atangan ka5 Lopo noengkat Bawakng. Njala*
ngowan Padjadji, atangan ka Djoengoeng, ka Dapah Maradaï M ) .

I. Oóóó . . . . Gij, pama, Palé, Niboekng, Kampas, Moengaris, geesten
van de zware en hoge bomen, geesten van de ladang-punten, van de
engten, van de rivierbaaien en inhammen, geesten van het water, van
het land, van de maan, de sterren , de begeleiders van ons bestaan (?).

Gij, pama in het huis, dé woning, de uitstekende dakrand, de nerven
van de dakbedekking, de gevelbalk, de dakbalken, de dakribben (gemak-
kelijk aangetast door) klander, de dakribben (waaraan) de ataprepen
(gebonden zitten).

Gij, die boven zijt met het gelaat naar omlaag, die beneden zijt met
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het gelaat naar omhoog, die links en rechts zijt, ziet toe en aanschouwt.
Ik roep U en nodig U uit: ik roep, opdat het grote offer van N.N.,

zo vervloedig, moge bereiken Lopo, die het Bawanggebergte schraagt,
Njalas, die de Padjadji bewaakt, moge bereiken Djoengoeng, Dapah
Maradaï.

Na dit eerste gedeelte, dat we de aanbieding van het offer zouden
kunnen noemen, begint een tweede gedeelte: het vraaggebed, dat nog-
maals besloten wordt met een opsomming van de kosmische geesten.

II. Mangké ga ' akoe ngaripang kitas pama, koaba paminta'nja oega*
naJ Si Anoe. Kade baoema batahoetn ampa ngangkoet ai s man tanah;
mihara baboetn raja ramoh ampa ka poelo ka Pamapaï °~), minta bakoe-
makng late5, mihara manok basigé aoer, ampa boeroekng makatn
boeah kajoe ara.
Sarata oega' ia minta batoeboeh njaman, baati sanang, babohol lanoe*,
basoekat panjakng; bagago batoeboeh njaman modal rata ampa moelak-
ngis taporatn, moelakngi * pasaratn8S), saraba tamoe rémé, tamoe
moerah.

Koaba paminta'nja, pamaa nang koenjaroe, koenjampadosatn, baik
ba kita' djoebata ai s , djoebata poelo, koala, soengé; baik kitaJ nangdi
Samabatn, die Karimawatn, di Saangan, Tihakng Adji, Samaboeë,
Sangiangan, Tampakng Kaladi M) , koanja agi5.

Dat ik U, pama, roep, geschiedt eveneens op verzoek van N.N. Als
hij zijn jaarladangs maakt, moge het zijn als het aanbrengen van water
en grond (waaraan nooit gebrek; moge hij zo rijst oogsten); (moge hij)
zijn varkens kweken in rijke vruchtbaarheid als op het eiland Pamapar,
ik vraag er zoveel als er bij een klopjacht worden ingesloten; voor de
kippenteelt een vruchtbaarheid als van de aoer-bamboe, die (talloze)
spruiten geeft, zoveel als er vogels de vruchten eten van de vijgeboom.

Ook vraagt hij een gezond lichaam, een tevreden hart, een lange
buiknaad, een lange soekat; in gezondheid rijkdom te zoeken gelijk
iemand terugkerend van een opslagplaats in het bos, alles gemakkelijk
en goedkoop verwervend.

Dat is zijn verzoek, o pama, die ik roep, die ik uitnodig tegelijk met
U, geesten van het water, geesten van de eilanden, de riviermonden, de
rivieren, tegelijk met U, die (woont) op de Samabatn-berg, aan de
Karimawatn-rivier, te Saangan, op de bergen Tihakng Adji en Sama-
boeé, te Sangiangan, op de berg Tampakng Kaladi e.a.

Daarna begint het derde gedeelte van het offergebed. De uitge-
nodigde geesten zijn allen gekomen en gaan de maaltijd nuttigen. Water
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wordt uitgestort om de handen te wassen, en offergaven en aanwezigen
ondergaan magische bezweringen. Ook wordt eten aangeboden aan de
kwaadwillige geesten.

De priester stort zevenmaal water uit op de vloer en zegt daarbij:
III. Asa, doea, taloe, ampat, lima, anam, toedjoeh: basasah, basingkomor-
ba oenang kita5, pamaa, nang koenjaroe5, koenjampados; kanas djadji
manang, djadji laba, djadji oentoekng, djadji toewah koanja agi5.
Angatai* dibatangan, dingin sadjoek di roakng toeboéh.

Aoes njasah djoekoet nang kalat, nang pahit, nang bahakng, nang
mansaoes, nang maong65), agi'nja koa.

Aoes, kitaJ, nganjoetatn ia kapoesat ai s , ka paoeh djanggi °6), ka
laoetan lapas, ka tampoes langit.

Een, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven: reinigt u, spoelt u de mond, gij,
pama, die ik heb geroepen, heb uitgenodigd: moge het overwinning en
winst, voorspoed en onverwacht geluk worden en nog meer. Heet is
het water in de rivier, koel en fris in het lichaam.

Ja, (wij) zuiveren (alles) wat wrang, wat bitter, wat scherp, wat heet,
wat stinkend is en zo voorts.

Ja, drijft gij dat af tot de samenkomst van alle water, tot aan de
paoeh djanggi, tot aan de wijde oceaan, tot aan het einde van het
hemelgewelf.

Vervolgens worden het huis met zijn bewoners en alle aanwezigen
bezworen met het magische tepoeng tawar, een mengsel van rijstmeel,
curcuma en kippenbloed. De priester, begint bij zich zelf en brengt wat
van dit meel met een rotansplijtmesje tegen z'n voorhoofd, daarbij
zeggend:

Asa, doea . . . . toedjoeh: tawar, tawar, tampoekng tawar, tampoekng
djati, mata baras, mata oenjit.

Kade mimpi djahat, pangaré djahat nang nanas sinoenoeh: mimpi
kaoedjanan, kanjaroe'atn, nang lain lain ngkoa ag i ' : ngalalak, ngósok
ia man tampoekng tawar, tampoekng djati nang njian.

Boekatn oenang mobok marompokng adat atoeran nang njian.
Toeroetn di Oewang2, Gantong Tali, Tabikng Tingis, Ené J Oente5 di
Kalimantatn, Ené s Bantjina di Tanjoekng Boenga, Ené s Sali di Saba-
kal67), koa angkénja kami maké ia tingor kamaningor, dah pahjak,
dah goléhatn 6S) kami ihannja.

Een, twee . . . . zeven: bezwerend, verzwakkend meel, voortreffelijk
meel, rijst en curcuma.

Als er slechte dromen, slechte droomgezichten zijn, die niet zijn zoals

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:08:11PM
via free access



362 BIJDRAGE TOT KENNIS VAN TAAL EN ADAT DER KENDAJAN-DAJAKS.

het behoort, dromen dat men door regen of storm wordt overvallen eri
meer dergelijke: reinig en was ze met deze tepoeng tawar, met dit
voortreffelijke meel.

Dit is niet een zo maar zelf uitgevonden ritus. Deze stamt van
Oewang2, Gantong Tali en Tabikng Tingi*, van Enês Oenté te Kali-
mantatn, van Ené* Bantjina te Tanjoekng Boenga, van Ené' Sali
te Sabakal, dat is de reden waarom wij ze gebruiken van geslacht op
geslacht; dat zijn wij inderdaad reeds van oudsher gewoon.

Vervolgens worden de offergaven bewerkt met dit bezwerend meel,
en volgens de begeleidende tekst worden daarmee het huis en al zijn
bewoners bezworen:

Asa, doea . . . . toedjoeh: tawar, tawar, tampoekng djati, mata baras,
mata oenjit; ian badama akoe nampoekngi' tawar karamigi, toengkakng
palawangan, toengkakng njawa séngat.

Een, twee.... zeven: bezwerend, voortreffelijk meel, rijst en cur-
cuma, dit betekent dat ik met dit meel het huis bezweer, tot steun van
de woning, tot steun van de levensadem.

Hierna werpt de priester wat van alle offergaven toe aan de kwaad-
willige geesten, die het geluk der mensen belagen, onder dé volgende
woorden:

Ngian bagiatn ongko'atn kita5 nang diapm kabalikakng, nang dah
djadji pongo' amapm 69), nang dah momo, nang dah lajoe. Aoe*, kitas

Sarantéké Saraédé, Poedjoet érot, Doemoen, Boeta, Late5, Djoem-
balang tanah70). Aoe s , amé kitas baati ina5 tantoe, inaJ sinoenoeh ka
anak, kaparoetjoe kita* agisnja koa.

Dit hier is uw portie, uw aandeel, gij die woont achter onze rug, die
geworden zijt tot dode bomen, tot dorre takken, die reeds gestorven,
reeds verdord zijt.

Ja, gij, Sarantéké Saraédé, Poedjoet érot, Doemoen, Boeta, Latés,
Djoembalang tanah. Ja, weest gij niet kwaadwillig, niet boosaardig voor
uw kinderen, uw kleinkinderen en zo meer.

IV. Hierna begint het vierde gedeelte van het offergebed, genaamd
moelangan boeis, d.i. het terugbrengen van het offer, het terugvoeren
van de offergaven naar huis, nadat de djoebata's en boze geesten hun
aandeel hebben genoten, opdat daarna de mensen (talino) kunnen nut-
tigen, wat zij hebben aangeraakt en waarvoor zij hun zegen hebben
achtergelaten op de offerspijzeri.

De Dajak zegt dan ook: diri* makatn barakat djoebata, d.i. wij
eten de zegen der goden.
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Het begint mét een bezweringsformule met als magisch instrument
de toengkat poé, een bamboe met kleef rijst, die gedurende het offer-
gebed tegen de oft'erschaal heeft gestaan. Deze koker met kleefrijst is
bestemd voor de goden en heeft in het midden een opening. De gewone
stervelingen eten de kleefrijst door de bambdekoker aan het begin te
splijten en zo de rijst er uit te nemen. De djoebata's beginnen in het
midden bij de opening.

Met deze toengkat poé stoot de priester zevenmaal op de vloer,
zeggende:

Asa, doea . . . . toedjoeh: sangahé gas roros dikalampé gantékng,
boeliatn boekit, toengkat basi, toengkat timaga: sisa* ga s toengkat
roros poé ngian.

Kadésnja toenjoekng réhos, kita* moengkakng-matjagat ia.
Aoes, ina5 toenjoekng, inas érok. Aoes, ia koalah oega5 kaidoepatn

kampokng toempoek, aoe', tamoe tarangkat agisnja. H a a a . . . . ! Ia
akoe ngantakatna5 roas poé nang ngian sakali agis. Asa, doea . . . . lima:
aoeJ tarima laba, tarima oentoekng kampokng toempoek, nalaki, nam-
bini, kamoeda', agi'nja koa.

Aoes, baoema batahoetn ampa ampar dibidé.
Aoe', mihara manok ampa boeroekng kajoe ara.
Aoes, mihara babotn ampa baja dilatés, agi'nja koa.
Een, twee . . . . zeven: hoe (hard) ook moge zijn het kernhout van

de kalampé-boom in de bergkloof, van het ijzerhout op de berg, van
een ijzer of koperen staaf: meer nog (nog over) deze stok met kernhout
van kleefrijst.

Als (bovengenoemde zaden) doorbuigen en overhellen, moet gij ze
stutten en steunen. .

H a a a . . . . nogmaals wil ik met deze geleding van kleefrijst stoten:
één, twee . . . . vijf: ja, ontvang winst, ontvang voorspoed, kampong,
huizengroep, mannen, vrouwen, kinderen en zo meer.

Ja, als (wij) de jaarladangs maken (moge het dan zijn) als het uit-
spreiden (van rijst) op de mat.

Ja, (mogen wij) kippen telen als vogels in de vijgeboom.
Ja, (mogen wij) varkens telen als er ingesloten zijn (bij een klop-

jacht), en zo meer.

• Hierna stort de bidder weer zevenmaal water uit op de vloer, bedoeld
voor de geesten om na de maaltijd hun handen te wassen en de mond
;te., spoelen onder de volgende woorden:

Asa, doea . . . . toedjoeh: basarah, basingkomorba oénang kita'.
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patnaa nang koenjaroe*, koenjampado: kanas dj ad j i laba, djadji
manang, djadji oentoekng, djadji toewah. Kami makatna5 sisa loa5,
djangkam, tjaméh kita'.

Een, t w e e . . . . zeven: wast u de handen, spoelt uw mond nu, gij,
pama, die ik heb geroepen, heb uitgenodigd: moge het winst, moge het
voordeel, geluk en onverwachte voorspoed betekenen. Wij willen eten,
wat gij hebt achtergelaten, wat gij hebt beroerd en aangeraakt.

Vervolgens omvat de priester weer met beide handen de rand van
de koperen offerschaal en met een langgerekt óóóó . . . . als in de aan-
vang, begint hij het offer terug te voeren van de plaatsen der geesten,
naar huis.

O ó ó ó . . . . , basimpitn, batanjapba kita5, pamaa: itjakng ka* Ba-
wakng boekit nang tingi*, ka Panokng loensoer nang lanoe5, atangan
ka Lopo nang moengkat Bawakng, ka Njala' ngowan Padjadji, atangan
ka Djoengong, ka Dapah Maradaï.

Oóóó. . . ., wij ruimen op, wij nemen de tafel af, o., gij, pama: wij
nemen het weg van de Bawang, de hoge berg, van de Pandoeng, de
lange bergrug, van Lopo, die het Bawang-gebergte schraagt, van Njalas,
die de Padjadji bewaakt, van Djoengong, van Dapah Maradaï.

Hierop tinkelt de priester met een rotansplijtmesje (insaoet) tegen
het ijzer van een dissel (balioekng) weer tot zevenmaal toe, mogelijk
bedoeld als begeleiding van de vertrekkende gasten :
• Asa, doea.. . . toedjoeh, sangahé gas boenji tjanang, boenji babandé,
sisa' ga5 boenji téntékng balioekng; njantak ka tampoes tanah, ka
sisi' langit. Atangan ka oerakng nang bagalar, nang babansa badjanang,
nang kaja soegih, koaba paminta5 nas Si Anoe.

Een, t w e e . . . . zeven: hoe (sterk) moge zijn de klank van de tjanang-
gong, de klank van de babandé-gong, groter nog is de klank van dit
bijlgetinkel: ze reikt tot aan het einde der aarde, tot aan de rand van
het hemelgewelf. Ze moge bereiken de mannen van titels, de mannen
van voorname rang, de schatrijken, dat is het verzoek van N.N.

Het offergebed wordt besloten met een animistische ceremonie: het
terugroepen van de zielen van rijst, varkens, kippen etc.

Onder zevenvoudig getinkel tegen het ijzer van de dissel zegt de
priester:

Asa, doea . . . . toedjoeh. Koerrr soemangat padi, baras, baboftï,
manok, soemangat modal rata, soemangat manoensia. Iian roëmali
tanga', tampat kadiaman. ••/)
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Koerrra5!
Een, twee... . zeven. Keer terug, ziel van de padi, van de rijst, van

de varkens en kippen, ziel van de bezittingen, ziel van de mens. Dit is
uw huis, uw verblijfplaats.

Komt terug!

N O T E N .

*) Agama, ook diwijls ocgama en igama, heeft een algemenere betekenis dan
godsdienst. Men verstaat er meer onder een stel van regels en opvattingen, vol-
gens welke een bepaalde groep mensen leeft. Toen in de laatste twee jaren
vóór de oorlog met Japan ook in het gebied van deze Dajaks de nationalistische
propaganda vrij sterk doordrong en ook onder hen druk leden werden geworven
voor allerlei partijen w.o. in het bizonder Parindra en P. A. B. (Persatóean Anak
Borneo) spraken de Dajaks over allerlei agama's: Agama Serani, Agama
Kristen, Agama Parindara en Agama P. A. B.

2) antoe toelah, aanduiding van de schaamdelen.
3) Ené* Panitah: Deze wordt algemeen als de hoogste djoebata beschouwd.

Toch blijkt enkele regels verder, dat Né s Panitah een kind vraagt aan
„Jang-Jang".

4) Jang-Jang, Si Djoelaté, de plaats van deze' godheid in de Dajakse theogonie
is mij nog onbekend.

5) Oemang, dit is ook een naam voor een eenzame vrouw, die geen kinderen
heeft.

6) bagading, krachtmeting met onderarmen, steunend op de elleboog.
bapantja*, krachtmeting met de handen, de vingers in elkaar grijpend;, wel
te onderscheiden van: pantja, klein huisje; pantjah, dikwijls.
bapoeit, krachtmeting met scheenbenen tegen elkaar.
bakapos, krachtmeting met knieën tegen elkaar.

1) hoelat karakng, een groot soort zwam, groeiend tegen boomstammen. Dit
was het voedsel der mensen, alvorens zij de rijst kenden.

8) njangkotopm, ook njingkohpvi, iets in z'n geheel in de mond stoppen en
opslokken. Korte vorm: kolopm.

9) ga*, modaal partikel.
10) na*; zoals reeds vroeger opgemerkt, wordt dit partikel gebruikt voor per-

sonen bij het opnoemen van één (of meer) uit velen. Het is het partikel, waar
Pater H. Geeroms over schrijft in zijn artikel „Over de derde persoon meervoud
in het Austronesisch", Bijdr. K.I. deel 102, 1943 p. 41-79. Op p. 47 zegt
de schrijver in een conclusie: In verschillende Indonesische, Melanesische en
Polynesische talen treedt de 3e pers. meerv. op als pluralisator bij substantieven.
Deze talen maken gewoonlijk geen onderscheid tussen hetgeen door de zelfst.
naamw. wordt uitgedrukt. Het Fidji, Tettum en Mosin maken hierop een uit-
zondering ; de grammatika's zeggen duidelijk, dat deze meervóudsvorming alleen
met personen of iets dgl. kan gebruikt worden. Misschien mogen wij vermoeden
dat, indien ons materiaal vollediger ware, wij nog elders deze distinctie zouden
aantreffen". Wij durven, wat schrijver vermoedt, bevestigen voor dit dialect der
Kendajan-Dajaks. We hebben nas nooit anders horen gebruiken, dan voor per-
sonen.
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u ) piroro, slordig, verkwistend.

^•) nalama*, v. tdama'5, vlug lopen, zich haasten (batalama*).
Synoniemen zijn: gatjéh (gantjéh), bidjak, kandjar {bakandjor).

13) djatn, ook djé* of mdjé', komaan.
14) mi-ani, verspillen, verknoeien, syn.: osali-osafi, ngosah.
15) dango = pondok, een hutje op of bij het rijstveld. Een hutje in het bos

als tijdelijke verblijfplaats voor werkzaamheden aldaar heet bagan.
1 0) maoepoek v. paoepoek = boengkoes, inwikkelen.

" ) lolita*, de vóór afhangende slip van de lendedoek of kapoas. Bij andere
Dajakstammen (b.v. in het Sanggau-Kapoeas gebied) betekent kapoas boombast,
gebruikt voor kleding.

l s ) kana heeft de functie van een modaal hulpwerkwoord ter uitdrukking van
een conjunctief. In deze zin vormt het een soort irrealis: ik zou het zoeven
meegebracht hebben of ik had het zoeven willen meebrengen, maa r . . . Het wordt
ook veel gebruikt ter uitdrukking van de optatief, b.v. kana djadji oentoekny,
djadji toeali, moge het voordeel, moge het geluk brengen (gebedstaai cf. infra).

19) oclih, vgl. Mal. oléh in beroléh, verkrijgen. Een gebruikelijke vraag bij
terugkeer van jacht of visvangst is: „OclihV, Heb je wat gevangen?"; nwelili
correspondeert met het Maleise boléh in de betekenis van mogen, b.v. „ina*
moelih, dat mag niet.

20) batoemoekng (batoemoek?), uitstoelen; batoemoekng palapali, de pari ver-
vertoont nog geen stengel of halm; deze zit nog opgesloten in de schede = palapah.

a i ) baboentikng laki, de halmen beginnen knopen te vertonen. De zwelling
van de knopen wordt gezien als zwangerschap (boentikng); de padi bevat even-
wel nog geen vrucht, vandaar het epitheton laki, man, mannelijk.

ss) Moeré, het bloeien van de rijstaren. Ofschoon „mannelijk" en „vrouwelijk"
categoriën zijn, waarin de Dajak de kosmos rangschikt, schijnt hij toch geen
flauw idee te hebben van mannelijke of vroüwelijken organen bij planten. De
rijst behoort tot de djoekoet nambini d.i. tot de zaken, welke tot de vrouwelijke
sfeer behoren.

23) masak ngarangan, masak sepotong-sepotong dari tangkai padi, hier en daar
wordt een padihalm rijp; ngarangan van karangan, klaar maken.

"24) Si Anoea, van anoc, dinges + vocatief-suffix -a; bedoeld is Baroeakng
Koeloep. Blijkbaar durft zijn moeder in dit dreigend gevaar zijn naam niet uit te
spreken.

2 o) maté, een springlans (paté) spannen n.m. een horizontale scherp aangepunte
bamboe, welke door middel van een elastische boog kan afspringen.

B6) basisik, ongedierte zoeken op eigen hoofd. De vrouw is zo bedroefd, dat ze
maar stil op de vloer zit te treuren en zich bezig houdt met haar haar te zuiveren
van cngedierte.

2T) adoh, zeug.

-s) koa anak, een constructie overeenkomend met itoe anak i.p.v. anak itoe. In
spreektaal doet men dit nog wel eens. Ik geloof niet, dat het onder invloed ge-
schiedt van de Westers-Maleise constructie itoe anak, dat kind.

m) Deze woorden zijn blijkbaar gesproken tot Né* Panitah; het verhaal lijkt
me hier wat verward.

.ao) boh, een gemoedelijk toevoegsel, zeer veel gebruikt in de spreektaal, on-
geveer overeenkomend met ons „hoor" in b.v. niet vergeten, hoor! Amé
toe pa, boh.
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31) Hier geeft de moeder van Baroeakng Koeloep hem een middel aan de hand
om ruzie te zoeken en daardoor scheiding te verkrijgen. Blijkbaar volgt Baroeakng
Koeloep de raad nu nog niet op. Even later wordt die zelfde raad nog eens
herhaald.

32) ténéng, groot, gezwollen, ténéng boentikng, zichtbaar zwanger.
M ) satémpa lolong; têmpa, een grote mand met vierkante bodem, gebruikt voor

het bewaren van de rijst. Het is geen draagmand als de doebang, maar uitsluitend
een bewaarmand, welke op haar plaats blijft; têmpa, némpa betekent ook zitten,
blijven; lolong, syn. lorokng, uitgieten, uitstorten.

34) toemoekatn aoer kaoedjoehng panté, steek een aow-bamboe in de grond op
het eind van het bordes: blijkbaar om de uitvliegende vogels gelegenheid te geven
er in neer te strijken en daar hun stem of geluid te laten horen, volgens welk
geluid zij hun naam krijgen.

^ nang toeha, elliptisch voor rasi nang toeha, een oud voorteken, een voor-
teken, dat van ouds geëerbiedigd wordt en zo de pregnante betekenis heeft van:
ernstig, zwaar; syn. rasi nang laki, een mannelijk of sterk voorteken, tegenover
rasi nambim, een vrouwelijk of zwak voorteken, dat men gemakkelijker kan
trotseren; rasi nang karp', een hard voorteken.

86) De laatste drie genoemde n.m. tongos, adatn en kidjakng zijn geen vogels;
tango* of pongo*, een rasi of vóórteken bestaande in het afvallen van een dode
tak. Een andere naam voor een dergelijk ongunstig voorteken is amapm, be-
staande in het afvallen van een dode tak, die in de boom blijft hangen.

naas is ook een naam voor een onheilsportentum aangeduid door het vallen
van een tak, maar daarnaast ook gebruikt in de algemene betekenis van onheil
(zie verderop in het verhaal) .

adatn is voor zover mij bekend nog een vierde naam voor een onheilsteken
uitgedrukt door een vallende tak. Schadee preciseert dit teken als: het neervallen
van een dode tak bij windstilte (Bijdr. K. I. 1904 p. 536).

kidjakng, het roepen van een kidjang, ree, is een zeer algemeen onheilsteken.
Bij deze Kendajan-Dajaks wordt dit teken genoemd rasi mati, een teken, dat er
iemand zal sterven.

De reden, dat deze rasi's hier worden opgenoemd bij de omen-vogels is moge-
lijk, omdat zij ook „namens de goddelijke vogels" de mensen waarschuwen bij
hun veldarbeid. Zie ook de volgende mythe omtrent de oorsprong van het gebruik
acht te slaan op de voortekens.

Ansit èn doegal schijnen ook geen vogels te zijn, maar een soort cicaden of
krekels, evenals ilïk en koenikng, op welke laatste men bizondèr achtslaat, indien
men 's avonds op de bosgeluiden gaat letten. In sommige streken raadpleegt men
n.m. de rasi's, overdag en dan is de keto '-vogel de voornaamste, in andere streken
raadpleegt men de rasi's 's avonds na zonsondergang en dan let men op de roep
der cicaden, in 't bizondèr op de koenikng. Men spreekt resp. van: barasi siakng
en barasi malam. J. T. Later in zijn artikel „Godsdienst en volksgebruiken bij
de inheemse bevolking van Landak", Tijdschr. B.G. deel 67, 1927 noemt als omen-
vogels : keto, djriap, djètjé, köö, söö, biang, djantik, papo en boerak. Hij noteert
verder: „volgens de Dajakse opvattingen zijn de voorvaderen van deze vogels
dezelfde als die van de mensen; zij kwamen gelijktijdig met de mens en ook
met depadi uit de hemel op aarde" (o.c. p. 104).

Als nachtvogels geeft dezelfde auteur op: goending (is overdag de keto), Hik,
sisik, perasa, peséré en póesarantoe (o.c. p. 105).

M. C. Schadee in zijn artikel „Bijdrage tot de kennis van de Godsdienst der
Dajaks van Landak en Tajan", vermeldt als vógelorakels (par. 26): kéto*,tjerja,
njoera*, boeta*, soeoeh, djidjit, tjerjap (bëkëm), genoteerd bij de Manjoeké-
Dajaks van Darit.
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37) Het verhaal is hier weer minder duidelijk. Wij verstaan, dat Baroeakng
Koeloep, ditmaal de raad van zijn moeder heeft opgevolgd en volgens die raad
ruzie heeft gezocht met zijn vrouw Si Poetih en dit nu bij zijn terugkomst aan
zijn moeder meedeelt.

3S) Koelikng Langit; koelikng, waarsch. = kililing, rondom, dus het ronde
hemelgewelf. We hebben twee genealogieën opgetekend van deze Kendajan-
Dajaks, waarin het ontstaan der dingen wordt verhaald (tnoela idocp, moela
djadjï). Eén bij de Ambawang-Dajaks bij Pontianak en deze begint met: Gindar
tanah man Koelikng Langit, de andere bij de Katja'-Dajaks bij Mendjalin, lui-
dend: Koelikng Langit doea Poetar tanah, waarmee mogelijk een kosmisch oer-
huwelijk wordt bedoeld, wat op een oudere scheppingsmythologie wijst. We hopen
deze genealogieën later nog te kunnen publiceren.

3a) sarikatn = langsat of lansat, een vrucht, Lansium domesticum Jack.
40) laian, samentrekking van léa ian •= bagai ini, begini, aldus.
41) anakta. Pater H. Geeroms sprekend over het suffix-amda in zijn reeds ge-

citeerde artikel, zegt aldaar p. 67: „In werkelijkheid bestaat het suffix uit drie
varianten, n.1.: -anda, -nda en -da". We menen hier nog een vierde variant te
zien van dit suffix n.m. -ta. Verderop in ditzelfde verhaal komt het nog enige
malen voor.

4Z) kalar, een woord dat zeer veel gebruikt wordt in dit dialect, mogelijk een
Nederlands leenwoord (klaar). Het betekent steeds „klaar staan", steeds „willig
zijn" om iets te doen en verder nog „altijd iets doen", b.v. kalar béra, altijd
weer kwaad worden; kalar ngasoe*, altijd maar weer met de honden (asoe5)
op jacht gaan of zijn.

4S) njcmwelaaigan, vervoegde, transitieve vorm met verzwegen object: kata of
rasi; moelangan kata rasi, met de onheilspellende woorden der vogels naar huis
terugkeren.

44) dinja djantoe*, o. i. een merkwaardige vorm n.m. een vervoegde vorm,
waarbij elk denkbaar object schijnt te ontbreken. De vorm doet ons denken aan
een medium-vorm.

45) papakatatn, vgl. Mal. perpekatkan, iets bespreken.
46) palangkahan, van langkah, pas, schrede. Hier betekent het woord: sjarat

akan berdjalan, de wetten en regels omtrent het lopen onder de voortekens der
. vogels.

47) Parawakng Toedjoeh, een streek in het Gado*-gebied, bestaande uit zeven
heuvels.

4S) Bolékng Batoengkakng, ligt tussen Tiang en Toenang ten Noorden van
Karangan.

48) Karakaatn, (van raka, gewricht), pijn in de gewrichten, een verschijnsel,
dat met framboesia samenhangt en soms leidt tot een blijvende vergroeiing.

°°) tépó*, een kruidachtig gewas.
3 1) patjos, bespotten, uitlachen.
52) baoeina, in 't algemeen = berladang, een rijstveld aanleggen; in 't bizonder:

het kappen van gras en lichte ondergroei. Zo zegt men: baoema dohós baroe*
nabakng, eerst de ondergroei kappen, daarna het zware hout; baoema ka papoek
si Anoe, gras kappen op de sawah van N. N. In deze betekenis is ngoema —
nabas i= ngibas.

^ paiigo, een stellage aangebracht rond een zware rimba-boom, waarop men
gaat staan om deze een stuk boven de grond om te kappen, omdat beneden de
stam te omvangrijk is

S4) doesakoe, een jachtterm; vgl. het gebruik van deze term in de mythe om-
trent de oorsprong van het maken van pantok's in een vorige publicatie; de doesa
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is het voornaamste gedeelte van de buit, bestaande uit de kop van het verslagen
dier. Met deze uitroep eist Léo Badja de kop van Mani Amas voor zich op.

B°) bolékng, een lans of speer met een weerhaak, ook tampolékng genoemd.
5G) tangkitn, een snelparang of kort slagzwaard, tegenover isos, gewoon kap-

mes, voor werkzaamheden. Een bekende pantoen luidt: lain iso%. lain tangkitn;
lain doho* lain angkitnl, iets anders een iso*, iets anders een tangkitn; iets
anders vroeger, iets anders nu!, d.w.z. andere tijden, andere zeden; andere heren,
andere wetten.

°') pato!, een offer aan de bosgeesten, in 't bizonder aan de Kamang's, hen
uitnodigend door middel van de rasfs of voortekens de mens in kennis te stellen
omtrent het gunstige of ongunstige verloop van een voorgenomen handeling. Zo
wordt patos practisch synoniem met rasi.

5S) Palé, Niboekng, Kompas en Momgaris zijn namen van grote rimbaTbomen
en tevens van geesten of van „zetels" van geesten, awa pama of djoebata.

Dit offergebed is opgetekend bij de Dajaks van Ambawang bij Pontianak. In
de tekst van een elders opgetekend gebed (te Tiang in Ooeloe-Mampawah) wordt
gesproken van: kajoe nang baawa, bapama, d.i. bomen, die awa, die pama bezitten.
Men verklaarde mij dit als: kajoe nang basar-basar ada baawa, ada bapama, add
pangiffoe, ada batigawal, d. i. grote bomen hebben hun awa, hun pama, hebben
beschermers, hebben bewakers.

Elders hebben we er reeds op gewezen, dat de awa pama worden beschouwd
als de zielen, de geesten der voorouders. Zij worden echter ook djoebata' ge-
noemd in de tekst van hun gebeden en zelfs de kwaadwillige geesten of hantoe's
worden betiteld als djoebata, .zoals verderop in dit offergebed blijkt. Toch ont-
kent de Dajak ook weer, dat djoebata, awa pama en hantoe hetzelfde is. Mogelijk
ligt de oplossing hierin, dat awa pama en hantoe eigenlijk de geesten der voor-
ouders zijn, evenwel beschouwd als gedeïficeerd en daarom ook betiteld als
djoebata.

59) iringan adaatn. Wij hadden dit steeds verstaan als: begeleiders van (ons)
bestaan. M. C. Schadee zegt echter in zijn artikel: Tijdrekening bij de Landak-
Dajaks (Bijdr. K. I. deel 69, 1914 p. 130-139): Isingam is de Grote Beer, die
begeleider is van bintang Toré (Sirius) als ongeveer gelijktijdig met deze aan
het uitspansel verschijnend en ondergaand. En adaatn beschouwt hij als de al-
gemene aanduiding der sterregroepen, waarnaar de mensen hun rijstbouw rege-
len. De uitdrukking bintakng pangada (volgens Schadee synoniem met adaatn)
komt ook voor in andere teksten, door ons opgetekend.

*°) boeis bantatn, de naam voor een groot hulsoffer; bantatn is de rijst in een
klein kopje of schoteltje boven op de offergaven van de pahar of offerschaal.
Deze rijst wordt in het begin van het offergebed opgeworpen (dilantékatn) naar
de djoebata's. De boedjakng baras moet de geesten roepen. Kleinere offers hebben
geen bantatn.

61) Djoengoeng, Dapah Maradaï, namen van mythische plaatsen of van his-
torische plaatsen in het gebied der Manjoeké-Dajaks. We hebben deze plaatsen
reeds ontmoet: in de mythe omtrent het maken van pantaks.

82) Pamapar, een mythisch eiland, waar het wemelt van varkens.
l63) taporatn, een plaats in het bos, waar het gezochte naar men weet aanwezig

isL Men heeft b.v. een bepaald soort rotan nodig en weet, dat het daar en daar
. te vinden is, zodat men het niet tevergeefs behoeft te zoeken.

pasaratn, een plaats waar benodigde zaken reeds verzameld zijn en achter-
gelaten (pasar) om te zijner tijd te worden gebruikt. Ook hierheen gaat men
dus nooit tevergeefs.

64) De hier opgesomde bergen, rivieren en vruchtboomaanplanten zijn alle ge-

Dl. 106. 24
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legen in het gebied Loemoet (tussen Mendjalin en Mandor), waar de Dajaks
van Arhbawang vroeger gewoond hebben.

65) mansoè* (van man, met, en saoes, damp), waar de damp afslaat, d.w.z.
heet, ook gebruikt voor koortshitte. Kmnoeda^ mansaoë*, het kind is zeer heet
(van de koorts).

maong, een onaangename, scherpe reuk, inzonderheid als die van de giftige
tedoeng-s\axig.

<t0) pdoeh djanggi, een mythische mangga-boom, groeiend aan het einde (of
middelpunt?) van de aarde.

°7) Oeangü, Gantong Tali, zijn personen uit de eerste geslachten van het Dajakse
scheppingsverhaal. Het eerste gedeelte van een genealogie opgetekend bij de
Katja'-Dajaks luidt:

1. Koelikng Langit doea Poetar tanah, maranakatn
2. Sino Njandong doea Sino Njoba, „
3. Si Njati anak balo boelatn, • „
4. Tapantjar anak mata ari, „
5. Iro-iro doea angin-angin,
6. Oeang-oeang doea Gantong Tali, „
7. Toekang Nangé doea Malaékat, „
8. Soemarakng a i J , Söemarakng Soengé,
9. Toengoer batoekng doea mara poehoetn, ,,

10. Antoejoet doea baroedjoet, „
11. Popo5 doea Proesoek.

In détails is mij deze genealogie nog niet duidelijk, zoals vroeger reeds gezegd.
Iro-iro (Sde geslacht) werd mij verklaard als: ina *• tatap, hiroe hora, dat is dus:
chaotisch. Angin-angin betekent langit, hemelruim. Oeang-oeang, zwevend, noch
van boven, noch van onder verbonden; van gantong tali zei men: tali nang koa
nang oeang-oeag, ina* ada tampoes. Ina* ada poengka*, d.i. dat touw is zwevend,
zonder eind en zonder begin. Blijkbaar wordt hier de chaotische toestand der
schepping geschilderd. Na dit zesde geslacht komt het zondvloed-verhaal, mij nog
niet bekend. Dan treedt Nangé op, de vruchtbaarheidsgod, reeds vroeger vermeld.
Van deze Nangé zegt men: parantaratn djoebato antoe: een tussenpersoon hebben
tussen djoebata en hantoe. Hij kan allerlei wondere dingen maken. In de volgende
geslachten worden vermeld de rivieren, de planten n.m. toengoer batoekng, pollen
van bamboe, mara poehoetn, de bomen en antoejoet, lianen en in het 11de geslacht
de eerste twee mensen: Popo' (schuim), de man, en Roesoek (rib), de vrouw.

Tabikng tmgi*, hoge berm, wordt steeds vermeld in verband met Oeang-Oeang
en Gantong taii. De betekenis ervan zal mogelijk duidelijker worden door het
mij nog onbekende zondvloed-verhaal.

De drie Dajakse voorvaders: Oenté, Bantjina en Sali worden, voor zover ons
bekend, overal in de rituele taal der Kendajan-Dajaks vermeld, (zie mijn artikel
in Bijdr. dl. 105 blz. 147 v.v.).

c8) pahjak, goléhatn, synoniemen voor: zeer oud gebruik.
iB9) nang dah djadji pongo*, amapm, die geworden zijt tot dorre bomen, tot

dode takken; een aanduiding van de schimmen van overledenen. Het vallen van
een pongo*. of amapm is een ernstig onheilsportentum, naar het schijnt afkom-
stig van deze schimmen.

TO) Dit is een opsomming van namen van kwaadwillige geesten of liantoe's.
Sarantéke Saraédé hebben we reeds ontmoet in de mythe omtrent de oorsprong
van het belian (Bijdr. dl. 105 blz. 152 e.v.). Een broer van deze is Salah Pênal,
ook dikwijls genoemd in het gebed. Deze kwelgeesten wonen op de zijsprongen
van wegen: zij steken hun been uit. Wie op hen trapt, wordt door hen geslagen
en wordt ziek. In een andere tekst wordt hier bijgevoegd: Abis ma*alom: kami
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manoesia badjalatn siakng tnalam: amé ngatjo kami d.i. gij weet het; wij mensen
lopen dag en nacht, wilt ons niet lastig vallen.

Poedjoet érot ziet er uit als een kikvors (saparati réga) en woont in steile berg-
wanden (diapm dikarébét). Deze kan men zien in tegenstelling met Doemoen, ook
een soort kikvors, die in holen woont. Hiervan zegt men: katmja ada, ditéléh
ina*, koa angkénja antoe sidi, d.i. zijn woorden zijn er, maar hij wordt niet gezien,
daarom is het een echte hantoe.

Boeta is een boze geest, die zich vertoont als vuur, aangeduid als ibalis api,
duivel van het vuur.

Late; naam voor ratelende donderslag, hier een boze geest.
Djoembalang tanah, een aardgeest vgl. Mal. djembalang, e.s.v. spook, aard-

geest in de gedaante van een buffel of rund (Klinkert). Mij wordt als betekenis
van het woord djoembalang opgegeven: menjambar, zich storten op.
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ERRATA.

In de twee artikelen getiteld: Bijdrage tot de kennis van Taal en Adat der Kendajan
Dajaks van West Borneo, dl. 105, p. 58-105 en p. 147-218.
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Farintikng, lees:

Tarintikng.
Sinjati, lees: Si Njati.
waranakatn, lees:

maranakatn.
Sinjati, lees: Si Njati.
Mata Ari, lees: Mata'ari.
„tinangan", lees:

„timangan".
baliatntanam, lees:

baliatn tanam.
Tanang, lees: Tanong.
tampa'.atn, lees:

tampa'atn.
Tampa., lees: Tampa5.
beroempahan lees:

bertoempahan.
met die, lees: met olie.
manpokng, lees: mompokng.
gloesem, lees: bloesem,
matjaha, lees: matjaha5.
matjahas., lees: matjaha5;
hoekoen, lees: hoekoem.
paridoepatndiris, lees:

paridoepatn diri5.
bepaalde, lees: betaalde.
Rare Paroengan, lees:

Raré Raroengan.
komische, lees: kosmische,
panjampiatn >=, lees:

panjampiatn:
djantakng:, lees: djantakng.
naoel, lees: navel,
mantok, lees: mantak.
mantok, lees: mantak.
noengkedjekng, lees:

noengkédj ékng.
Orénjaboekng, lees:

Oré Njaboekng.
béra, lees: béras.
pangkalina, lees:

pangkalina s .
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