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Omtrent het eiland Kj>tjj z p zoovele tegenstrydige berichten
verspreid, da^ ikjiet nret.^onbelangiijk acht daarop de aandacjit
te vestigen ^waa^e 4 wegei.s de uiü-vbreide literatuur (/.ie het
Aardr. én Stat. SvdB. sub 7Ï««Ü7-) heb uitgekozen de werken van
Dr. BBddüigh,<'*Neêr]ands Oost-Indië'/, Deel I I I , en Dr. de
Hollander, «Land- en Volkenkunde van N. I.//, Dl. 11.

De eerste noemt het de broodkamer van Koepang (blz. 300)
en vindt deze naamsafleiding zelfs zeer natuurlijk, zooals blijkt
uit de bijvoeging, dat #<^ in het Maleiscli órood beteekent.
Daargelaten dat de uitvoer van voedingsmiddelen naar Koepang
zoo heel aanzienlijk niet is, moet die zonderlinge afleiding te
meer verwondering wekken, daar de eerste bewoners liet woord
èrtW wel niet zullen gekend hebben. De ware naam is dan ook
7iW (hier en daar Zote uitgesproken), alzoo genoemd naar
eene plaats op de noordkust, die nog heden j»a«^i jfote heet,
en waar men een gelijknamige kampong aantreft, die tot het
regentschap Zanr/oe behoort. Bij de inlaudsclie bevolking bestaat
eene overlevering, dat de^eerste nederzetting daar heeft plaats
gehad, en naar den aanvoerder het strand zijn naam ontving,
terwijl zij de verbastering tot &>** toeschrijven aan een ver-
keerd begrip der schepelingen, die bij hun eerste bezoek in de
nabijheid van dat strand landden en den localen naam op het
geheele eiland toepasten ' .

Het vleesch van den walvisch wordt door de bevolking van
Roti nimmer gegeten, en in zooverre de uitweiding op blz. 302
op Solor toepasselijk is , kan ik niet nalaten te wijzen op de
zonderlinge beschrijving van de walvischvangst der Soloreezen,

• By Satw heeft eene gelyke vergissing plaats gehad. De inboorlingen
noemen liet ^«woi?, in het Maleisch van Timor *«4oi? of .Sawof, maar
nooit Sura*. Keu eiland /Tu*»' is «m-gens Ijckend; dal. heeft geen andero
nnam dan /taxa.

3» voigr. ix. m
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voorkomende in het T. v. N. L,„1849, Deel TI,,, blz^ 66 , die
iu waarheid met de bekende Amerikaansche wijpe geheel.over-
eenkomt. Het. 7.ou trouwens uog al een groot waagstuk zijn,
om met acht voet /a»̂ <? bootjes, bemand mot iï ii 8 man, on
een touw van 15 tot 20 vndeinen op walvisschen jacht te ïnakrn,
terwijl het vermoeien van den geharpoeneerden visch, door
vasthechting van een groot aantal prauwtjes, wel tot de onmogelijk-
hedeu zal bchooren.

Nog verdient aanteekenfng, dat de Soloreezen geenszins den
walvisch eten , innar wel de «£«« //?r«(?, dio door do. Amerikanen
Jfae£ _/?,?!$ wordt genoemd.

De heidenen, waarvan op blz. 303 sprake is, heeten niet
/T/MII/O maar /.{/Vttlioe, en de roe»mA / M M / » niet ,?oc?/̂ o«e/̂ o
maar .ww^rotóoe; het oH'eren zelf heet .«ow^ro, en do offer-
priesters dragoTi den naam van M/rtHtWH/ĵ tf. Ook is de naam
van 0<w'«etf«<? voor oppergod alleen tot Timor bepaald, en heet
die op Roti may/oea/az', d. i. de godheid, die bovendelen
toewakboom) zetelt.

De daar tevens vermelde eedsaflegging wordt alleen gevolgd
bij het trouw zweren aan de J/fïi-/?«/)«-AW/t/wwi,* onder elkaar
zweren zij anders, en slaan oen kip don kop ai', waarmede
bedoeld wordt, dat do persoon, die eene valsche verklaring heeft
afgelegd, hel zelfde ongeluk moge treffen

Do wapenen dor Rotinoezen zijn sc.liietgeweer, houwer en
piek, welke laatste .sa^ai en niet a.vsa^rtrtj hee,t, evenals de
houwer «oor* en niet w«wfr« wordt genoemd (vgl. blz, ."507).
Van schild of boog maken zij geen gebruik, zooals de heer
van Ilijuden terecht opmerkt, en de beschrijving van pees en
pijlen is niet op Roti, maar wel op Solor toepasselijk ' .

Bepaald karakteristiek is hetgeen op diezelfde bladzijde voor-
komt van ecu dans, die onder den naam van y;o«>toc/ #o»^
bekend is, wat Dr. de Hollander zelfs heeft overgenomen, en die
toch nergeus bestaat, on alloen doelt op het slaan op de^o»^r,
dal bij alle vermaken onmisbaar is en onze muziekinstrumenten
vervangt, zooals dat met eenige variatie op Java met de <̂z-

op Manado met de £o/<i«̂ «w<jr en op Ambon met de
het geval is. Dat de heer Buddingh, die bijna geheel

Iiidië rondreisde, een dergelijke fout maakt, is onbegrijpelijk.

' De Saboeneezen daarentegen hebben schilden van buffellede»', die zij
(Jav. /imguy) nooraen.
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Het ophangen van de pooten en lioorueu der geslaclite kar-
bouwen aan het sterfhuis (blz. 308) berust blijkbaar op eene
vergissing. Dit toch vindt nimmer plaats, en het ophangen vau
de hoornen (nooit pooten) geschiedt alleen bij de inwijding van
een nieuw huis. Eveneens is het lang boven de aarde blijven
van een doode alleen toepasselijk op Timor, waar het lijk niet
begraven wordt, vóór dat alles voor het daarbij gebruikelijke
feest geveed is; op Roti daarentegen worden de lijken onmid-
dellijk, en wel onder de huizen op eene diepte van 3—6 voet,
begraven.

De vele foutieve benamingen van negorijen, kapen , enz. worden
in liet vervolg van dit opstel verbeterd: ik wijs hier alleen op
TWoe 7fe/we« (blz. 312), dat i W o e T'e/oe heet, en dat de
daar voorkomende hoek van Omwas niet aan Roti's uoordkust
voorkomt, maar alzoo genoemd wordt de hoek van Timor vóór
straat Roti.

In eene noot op blz. 315 is aangeteekend, dat sommige
sawah's met een muurtje van klipsteen zijn omgeven, terwijl de
tabaksveldeu met bamboezen omheind zijn. De waarheid is, dat
men alleen steenen-pagars aantreft om maïs en giersttuineu,
en de natte rijstvelden van een levende pagar zijn omgeven,
zooals het voor de aanplanting vau tabak afgezonderde veld ' .
Die omheiningen zijn echter niet van bamboes, maar daartoe
dient de cara*,» ^?</-c/<a««, hier ^aw.ar J5W« geheeten.

Niet onaardig is de op blz. 317 gegevene verklaring van
r/ei£ //je/y/e, dat woordelijk beteekent:
Voor woo* of jrowWttJea zegt de Rotiuees:

Verdere bijzonderheden van Dr. Buddingh's reis over Roti en
Timor ga ik met stilzwijgen voorbij, omdat de geringe weten-
schappelijke waarde duidelijk is, en ieder, die den inlander
kent, bespottingen als op blz. 328 voor eene fijne ironie van
de inlandsche hoofden zal aanmerken.

Van meer belang zijn de verbeteringen, die ik zal aangeven
voor de "Haudleiding der Land- en Volkenkunde" van Dr. de
Hollander, oin reden dit werk zoo algemeen verspreid is en aan
de meeste ambtenaren tot grondslag van hunne studiën strekt.

' De tabak wordt nooit gerookt, maar alleen met sirih gekauwd. Zij
is niet icer sterk, daar zij vóór de droojring wordt uitgpwasscben. Tot
bemesting der ry^ivoliicn dient vooral soliapenUrek.
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Tn de eerste,jpjaatj» komt daarbij de staatkundige verdeeling
in aanmerking.

Zeer opvallend nl. is de vcrwarriug, die er heerscht. in de
opgave der tot de regentscliappen belioorende kanipongs '. Bij
een onderzoek uaar de ware namen, dankte ik aan de hulp
van den Heer Rozet, posthouder te Baa, .(die alle dialecten
der "Rotineesclie taal keilt), de ontdekking, dat vroegere reizi-
gers misleid zijn door de tweeledige beteekeuis, die de hoofden
aan liet woord /fcaw/wwy geven. Zij verstaan hieronder eerstens
de aanzienlijke geslachten en vervolgeus eene verzameling van
huizen onder een bepaald hoofd, en noemen dan die, waar de
Radja verblijf houdt, ter ouderscheiding «<?#«/•«.

Ik heb toen de moeite genomen daaromtrent overal een
plaatselijk onderzoek in te stellen en verkregen: 1». de namen
der ioiow^ï (ook iöiow^ï en ioio/fcz geheeten) of der voorname
geslachten als ra^/'a, ƒe<ö/• en /̂//i>«£o<??/; en 2". de namen der
kampongs, welker hoofden als «/a«e^ ^oro^ of £wo£ bekend zijn.

Beiden laat ik hieronder volgen ter voorkoming van latere
vergissingen en vergelijking met vroegere opgaven, waartoe ik
Ata als uilgaugspuut heb gekozen. Teveus is telkens opgegeven
het aantal weerbare manueu in elk regentschap aanwezig, zooals
liet door bovengeuoeindeu ambtenaar werd begroot bij de vele
oorlogen en partijschappen, die hij tijdens zijn langdurig verblijf
aldaar bijwoonde. Een huisgezin op 5 leden stellende, krijgt
men voor het aautal zielen een totaal van ruim 60,000.

BAA »

met 4<00 weerbare maunen. >'

B o b o t t g g i . K a m p o n g s . <*%!
•««flfttt

Ene ' Baadale iioi-^
Modok Toendaodale .;
Koenak Batoekapa
Soeki Oëteas »

' De vei'deeling in matolim' »!#'«* en ma/a^ari <o«fö«» wordt alleen in
de spreektaal gebezigd, om de ligging dier staatjes aan te duiden.

Ï Ter hoofdplaats £aof wonen nog een twintigtal Moliamodanrn, af-
komstig van Kocpang, die was en padi opkoopen of liever tegen lynwaden
inruilen.

* Ü« is het Rotineesclie woord voor water, en vele kampongs zijn dan
wok gciioi'iml naai- de daarlig strontnende beekjes.
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Kam pongs.
y IK

ui idae-mri i9 a i l ,gunT "

.' ügfloqfiifij obimooifoff Jjoloön

<>b HBS dr dj'ioüb r'Offifiu »•> Takai '^" Jsosratmi iri»
i i b ff l b0oHdw|g ,JAXO# I S ^ H nab

of) 6'gno'as ''*

Oëgela
Toeanatoe

•,jiE# .srfj f-' —.— Todan " " " "

Ndoedale '" '•'•'

•* ffiiavo Jfmimoiiusb uartio* Penapoea makalame

.«r Mtagonb Menggilama
" """" Loeaëlaiu

Kokalaiu
Ndololite '*'
Soekilaiu
Modok
Tanggaloei
Oëmaodale

TERMANO -of-ioo

met 2U00 weerbare mannen.

Bobonggi .

Masaboek
Meno
Lel i 5K ' i , | j i ' z : «;i

Dodanga
Kioekanak wKiwSk!

Kotadeak
S o e i ••••••

Tngondaoes '•'"•*

Oeloeauak^«^v i„.»^v~w „g j
Gofalaik l> ^,
Ingoebeoek
D e k o ••'•*' ""''*" ''' •'*'i^'''=-

Eudae
Tn^ofao

11-nTJ

K a ui p o u g s.

Kolilaiu
Olain
Kotaleleoek <, .̂
Olalain
Hala 3»ii''

O ë n o • Ï M H J M

Sosadale '•^-.oX

Tadabo lo • ^ '->^
T l

- '• Polibongohoé'iMooii 19T 's

Poladr.lelain » ' ^ " gifcmo-

Oënitas " ; " ^ " '
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Hol)ouggi. Kam pongs .

Botokaineug
liigouaoe i

niet

B o b o n g g i .

Tananggoi
Sani radja
Sani fetor
lnggoesoedi
Kanlain
Kawatna
Datik

Salpohi
Kodeinancn

. Lefak
Kade
Boesalate
Baocbofa
üoedikoen
Oëloeiiggoelaiu
Oëngelau

. Hoeledo
Gelamalole
Poelai
Baoedale
Leli
Hoetoe
Batoengolo
Peto
Poewainata
Oëndoele
Oëbolo
Nitouggoöu
Sibolo

KoRBAFO

700 weerbare uiannen.

K a in po n gs

Mokdale
Mamen
Soeoehoe
Eohoe
Okepado
Kalafeoe
Tjainatineoë

' Van énkele geslachten zijn ook de namen van zijlinien opgegeven.
Ik heb dezs niet willen verzwijgen, omdat het kon zijn, dat zij in soin-
Ulige wei'kcn als iam/.o,jy.j tokond staan,
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K a i n p o u g s .

Oeinakapa
Kolobafolaiu
Luggoeafolaiu
Daedaeosi
Kokadale
Oësinaclale
Oënggae
Danodale
Olefa
Bioek . '
Deaoëu
Deiielaiu

LANDOE

met 300 weerbare mauueu.

B u b o n g g i . Kau ipougs .

Daiama Rote
Kaipon Maeoë
Inggoeserik Oënalaiu

Oëmalada
Oëtoetoei
Kotadalek
Matarauiok
Soaok
Ledoeloe
Oëmila
Modalek
Batoekoa
Oëkak
Oëndoei
Oëbatoelaiu
Korodalek
Keuamaoin
Batoeapalioeu
Oëmasik
Nordalek
Oësoeti
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Kara pongs.

Oëkae
Baolap^ g a o d o ?T
Ladoelain

RENGGO

met ÏÖOO weerbare uianueu.
hA

Bobouggi .

Haontei
Dato
Maladatei
Anakaitei

"•'i if-.''

Kam pongs .

Kekahoe
Hoerocoin
Bapaikoe
Baramo
Ikoeraa
Baeoë
Tokobatoe
Boesadaelain
Ueteasa
Oëbololaiu
Rarano
Ilailea
Noli
Boidano
Oëinatalilo
Oëpooalain
Oërainata
Taboalain
1 komauoehoeöerti ji K-I <?'!

lia iJ
Alasiiidale W
Toearaolain
Faii >
Niioë
Lasioë
Ikomanoelaiu
Oesoelaiu
Ariranilain
Pepela
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met

Bobonggi

Inaai
Fia
Ari

met

Bobouggi,

Tarakoko
Lengomao
Mauasea
Kajoë
Moemoek
Sangi
Lako
Kedati

Rl OVER HET EII.ANI) KOTI.

OëPAO

200 weerbare inamuen.

K a m p o n g :

Seleai-tareboe
Batoeidoe
Sotilai

Manoeoë
Petidaen
Ealai
Ornado
Moödale
Boaë
Doëarlaiu
Oëfi
Ikoerara
Mepei
Batoesodan
Oëdosole
Doeile
ïokowatoe
Foinoereii

Bël.BA

1200 weerbare niauueii.

K a m p o n g s

Noenoë
Oësoeti
Oëbao
Noelaina
Mamaloe
Foei a a
Oëmata
Oëngeo
Soesioë
Nesoe
Longodale

Kitnadale

2U9
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K a i n p o u g s .

Akekala

Palioë
Oëhoe
Haladaiu
Kailai
Tat'akelioe
lioeëain
Jfanoepoelai
Oëinadale
Osekai ^
Poiioë
Bafanoë
Oëloeli
Pokowatoe
Safoeauiaoiu
Talitimon
Kelboekoë
Xgaoesclain
Loelipciialai
Hakoleten
Ingocpola
Oëloepoe
Oësoekoe
(lëheiia
Ocsoclain
Tidolean
Heanoin
Lalao
Tonilcten
Oëngoeui
ldocoin
Pao
Kataleten
Oëugeleu
Oëlao
Satetafa
Tjokobili
Foëoin
Jngoelilaj
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met

Bobo ngg i .

Besiteiu
Laikein
Neonteiu
Kalinteiu
Loaktein
Tasiktein
Soloktein
Folantein
Malesiteiu

met

Bobonggi .

Dongitein
Sakatejn

Kampougs,

Oefa
Doëmata
Popokedale
Oëboka
Oëoeloe
Oëlain
Kiloctoetoeöeii
Iktoelaa
Foekadali
Doi'iallin

Naoöin
Sionio
Lifoeoë
Loenoedale
Batoelain

DlOB

200 weerbare uiamien.

K a m p o n g s

()ëoctoe
Kekoain
T5oeëain
Oëledo
C )ëbeo
Oëbaock
Betekai
I'epelelain
Kanalaik
Dioedaik

LEI.ENOBK

50 weerbare manuen.

K a m p o n g s

Lineoë

tiakoatna
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Bobonggi.

Sinetein
Daliteiuu ^ q ai«: /i

IWi'i-SU.ANU ItOTL.

Kampougs

Nabibi
Maloelai nodoH
Dapeoë

niet' tM) weerbare mannen.

B o b o u g g i . K a m p o n g s .

Feaatna '•* Batoeloetoehoe
Modok • '•'• Foëoë
Tidok Manoekiodale
Ganiama . Benggoebela
Sani Batoelilok
Masahoe Kekasele

Fengolen
Meakon
Oënoesa
Batoemasik ' '

• >.T

inet 200 weerbare mannen. fti.wtó

B o b o n g g i .

Tngoeuë Solooë
Doenikaina Oënoesa
Kncloeteëk Seda
Siokaiteëk •*' Batoemanoepoeiit-'•>«'
Kioekana Oëkea
Masalioc Oësoelai

Nitanalai (ii«W/l
98W9OÏ Ingocleua

ifwlnhf Kopeda

Koeaoin

Bolooi Ri_
ü'ofofliO Gaëlilo

t< is de hoogst gdegone plaats op Roti, +_ 400 voeten boven de
zee: het dauwt Jaar aqcr «terk, en des nachts kau het er soms vrij
koud zqn, ' ' ' '""*"••-
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. a y i i ü t j n i i , ^ " " " "

met 200 weerbare
ididcW

Bobonggi. ''-

Solotei
Lengalei -/-to^

Baloetei .u4<imini a-icdïi.
Dainitei

oodoateoiao)*;?
ëosiü'i

jIolilooJjiH IJOLK

fnpt 70Ó weerbare

Jiobonggi.

Hoeaoempoen
Tasitein
Hadeinongama
Moei a
Foëtein
B<idoleon
Masahoe
Foeadale
Poeilimatein
Oendaobaëtein,
Koeli
Kasoe ,„,,...,.- ,

Koalnin raljs;^?!'/'
Tetematein
Kalentein
Noendi
Sandi •
Oëfampa HW)O8

" " ' ' " " ' ' " ' ' • * ' • " ' " * ' " • ' " " " • " ' ^ '

mannen.
iatonig

Kam pon^ali!j;ü

Kolioin
Aiseledalëk
Daëloni
Lengoehoe
loeoin •'•«doU

Makahoë : ufifia'ï
Mokdale J„J,„M

Dateboela ^„brT

fflfifi

niainien. ooiisaaM

K a m pong s.

Bebalein
Noanadale
Fongka
Bitodale
Kampa.foelat
Seöekama
Felai
Aililo
Menggi
Bandoe
Oölangga .^.jo, >j

Kolobolong .xUacM
ïoeaboena
ïoewaë
Emboli
Doekedale
Lasoeama
Oëfik
Oëlolok
Laloedaie
•Toeanalaili " - ^ -J ^ * '

_LJe|pbet
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met 1000

Ho bon ggi .

Henoelaë
Boeralaë
Sabahë
Gaoepandi
Tolaoemboek
Meoleok
Kolek
Sandi
Kanaketoe
Soea

K a in pon gs

Denggalate
Oëteas
Adikama
Naoetasi
Soka
Danolaiv
Lebianan
Soöek toeana
Ijoeasio
Sinelondi
Foeakdale
ïimoelasi
luggoebeoek
Namodale
J)ompo
Lotoe
Soenioën
Manahelo
Bioe
Daëlioetilain
Nakawatoeu
Batoelain
Isitoea

Tl

weerbare mannen.

K a m p o n g s

Danoheo
Oëbo
Oëseli
Kotabeoek
Saëaoeu
Roioën
Meoaiu
Ombok
Dewaina
Gaoek
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Bob onggi. K a 111pongs.

AIOPSOPIIOP

Kona
Landoe
Moöioeinboek
Mokalpok
Liinggalodo
Bibimane
Feosoroe
Kpkadoplop
Manadato
Nalpfpo
Todpfeo
Danafeo
Mesafeo

-

met 400

Bobu uggi.

Spdefeo
Tasinipsa
Batoemesa
Kaifeo
Batesede
Omba
Sandaoeinpoe
Giriteë
Laimedne
Roa
Haoeoi
Piiüdnle

DEI.A

üëmbnck
Ot'liatop
Oi-no
Mougkak
Batoeiiaroek
Oëlasin
Olibaë
Liloaiu
Bokak
Deranitan
Batoengoeis
Oëderas
Belaoën
Soenoesa
Laloekoën
Otikeneka

weprbare mannen.

K a m p o n g s

Fi
Sedemaoe
Teteana
Hellenet
Loetililo
Soandaoe
Dander
Tasimamo
Edaoeën
Sedpoën
Toenggaoën
A ras
Boa
Fimo
Oëmoeti
Tetpntn
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K a in pon gs.

Dorowonggo
Hoeana
Oëhela
Toeaneo
Boeuioé
Oëfoë

met l.'JOO weerbare mannen.

B o b o n g g i . •_;

Taralianidi
Tarahaiiiona
Roa
Ait
Mandali
Paiidale
Haoeoi
Oinaleana . _ ^
Auoeudao

<v

i

» ,

K ampongs.

Boeëai
Boeamo
Eahoe
Difati
Tongga
Bata
Naleoiu
Toöelon
Nouggo

Soeioin
Soekio
Oëarek
Saë
Latiatna
Baleti
Olit
Oëdai
Fedon
Oëlolar
Giiioëu
Eetofeo
Haoesaoet
Leuoë
Menoama
Manggis ^
Saneoëu
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K a in pong a.

Mambota
Oënitas
Oëinaine
Souiama
Oëine

Oëa
üëlaiao
Maoinaoe

"liidor
Kina
L o l o n g •'• -•' «• *•• M

Gonggo
Lodaiio
Inggoeseti
Oënbao
lnggoelodo
Noensoemba
Toeasafoe
Gajauia
Soeimo **«****'

Balas
fiiuia
Ade
Bandoet
Manggamoeroe
Manoeborek
Inggoetenoeioe
Lolofeo.

DE.\GK\

lrwt SJTOO weerbare mannen.

K a m p o n g s .

Henoetei IiOetoemaoe
I^unitei Hoendihoe
Boeitei , Diioe. ,
Saoetei " ^ ' Manamolo
Sniii tt'i ' Ot'pupnn
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Boesaleo

Boai

Baoeleon

Manggi

Leseleo

Elo

Todan

Tasioë '

Fando •

Boloe

Lnena

Toenaloektei

AU.ÈRI.Et OVEJt lyST |I^ASp_ ^ ' t . . ^

,j Kampongs.

iic.I

:T

eiifo»'

!I1X

:. ,t

«V.

l'rw ,

Oëtoetoeloe

Medi

Kailain

taiw

tv»

I9ifl na

Raudeqë

Deoeaina

T o e a t o l o k ^ . ^ g

Modosina '

Oënbo

Danoërnbao

Oëtoembi '

Inggoenicngge

Lompodano i .

Oëfatoe ••>

Inak

Faiana

Feama
N o a s :QUül 'iffllüT

Lobeaina 7 «bioow &•>?•

Temas 7-KJ 9b sib , i

Moendek

Danoaua iaobad Jari

• Genioen an / slaab »(B

Lidor ;M ab qo

Gonggo

Ledomata iJvjiH qo

Otiinggoe

Doëlcte

î :, Teloekoeloe' toiv «ali/orf •'-

ibaiv u;.r<Loetoelai ig iMiJf*^ .gnhi •

jjü' Oeël >iai tjJabs^ ujis {is i

Fatoenao — • •

?: ïoetoebatöerneti! •;•!«*• sQ '

"• Tblama- •'

uob nr-r

i li: Alldalafoe „«si
iflif jiimoi •» v Holotpela usri-

Oedal • i 1*1/ .I-I.-H I . n !
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II (* t l UI £ -/ï t r ' . : ; < • • ' l i

^ Kampougs .
Henoelain

ibaM

met 18 weerbare mannen.

B o b o n g g i . Kam po ng 9.

Bobo Oësemboka
Loedoe Tiloenisi
Belolimpe

Tn verband met het vorige verdient dan ook de aandacht,
dat de <ö/»oe^oif?/'s ' geen kamponghoofden zijn, (deze heeten
wa?/<?£ groroA), maar oen bepaald aantal knmpongs onder zich
hebben, wier zaken zij echter nooit alleen, maar slechts geza-
menlijk mogen beslissen. Dat zijn nl. die kampongs, waar
hunne familiën verblijven, want zij treden in den waren zin
des woords als familiehoofden op. Bovendien zijn zij de tusschen-
personen, die de bevelen van den Radja aan de kamponghoofden
overbrengen.

In het bedoelde werk van Dr. de IT. worden de huizen ge-
zegd als deels van dCnzelfden vorm als die op Timor, deels
meer op de Maleische wijze gebouwd te zijn. Of de laatste
naam goed is voor met den grond gelijke huizen, wil ik niet
beslissen: op Roti noemt men de zoodanige roewa^ .ï/«w#£a,«ar V
De conische vorm der Timoreesche woningen wordt echter ner-
gens aangetroffen. Op Roti zijn de huizen op palen gebouwd,
met houten vloer en omwanding, welke laatste behalve de deur-
opening geheel gesloten is. Men vindt er tevens een zolder in,
en zij zijn gedekt met een dak van gawangbladeren of alang-

' De ware naam dier hoofden is /omoifioeit en niet ( « o « % o n , zooals
de zendeling Jackstein in Dl. XX van het Tijdsch. Bat. Oen. opgeeft. Op
•S'aiof heeten diezelfde hoofden /amoe^o^; ook daar zyn ly familie- en geen
dorpshoofden.

In die «Notizen» is bok eene minder juiste voorstelling gegeven van de
vnrlinuding tusschen Xarf/« en fo îoan faaa^; het bewarpn van den stok
met de daarover medegedeelde formnliteiten vindt slechts bij hooge uit-
zondering plaats.

' In 'l Hal. Mal. is r. men^iMar, een hong tinis. (Vide Bijdrage lilz. 4j,
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dlftriggrSs",>'daiM<>t. opi twee. voeten van den'bodem •
men er nauwlijks onder heen kan zien. De ruimte onder het
hfe 'd ten* tot begraafplaats der lijkéü'.'l « u lUHlmtnav >M

Ala aanvulling van wat omtrent de voedingsmiddelen is aange-
teekend, moge dienen, dat de meest aangeplante padisoorlen zijn:

/>«rfi iSa^t/e, met 5 maanden groeitijd : de korrel is klein, plat,
donkerbruin vati kleur. Ontbolsterd vertoont zij zicli bruinrood.

/;. /l'̂ yèVo, met o maanden groeitijd: de korrel is klein,
lichtgeel van kleur.

ƒ;. Jfa«^^«*ar, met <5 maanden groeitijd: de korrel is mid-
delmatig groot, donkergeel vau kleur met bruine naaldjeSi'J "•

/;. üwe^/*, met 4 maanden groeitijd: de korrel is >kleffi*'feH
dik, met liehtgeelen baard. i'^ yü'^

B̂. /taëfcei, met 3 maanden groeitijd: de korrel ia lafig en
smal, donkergeel van kleur met bruine vlekken. "•' •ivifoii.''-.

/>. ^4?<e^ö«e, met 3 maanden groeitijd: de ko j j ^ fti» hiiddel-
matig groot, het hulsel vuilwit. •*»'•!'_• »A«i . it/ti-.: .

/>. A'«^ri«, met 5 maanden groeitijd: de korrel is klein,
plat en breed met liclitgeeleu baard. Benevens 3 glntiuosasoortcn:

/?. (Moa, met 6 maanden groeitijd: de korrel is middelmatig
groot, het hulsel lichtgeel. -lïiii.-. rs •

" j ^ * «iJÏa/i, met 3 maanden groeitijd: de korrel is groot, breed
en vuilgeel vau kleur.

p . /"•oefoê  jl/a«^/ia*ar, met 4 maanden groeitijd: de korrel
breed, het hulsel roodgeel van kleur me? witten baard.

Voorts komt ook hier de Sorghum vulgare onder den naam
van rf/a^öwy ^«<e voor; tevens wordt een sesamumsoort gegeten,
bekend onder den inlaudscheu naam van /e«a.

De ^e/e (Coax sp.) wordt slechts op zeer enkele hoöger' ge-
legen puuten als b. v. te 7Waé' geteeld; elders vindt men
slechts de <*?efe oe^a«, waarvan de vruchtjes, door de kinderen
tot snoeren aangeregen, om den hals gedragen worden.
•:•*Gierst' (panicinm) heet in het Maleisch 6 o ^ , iii het Roti-
neesch öê tf*t," daarvan zijn nog een paar soorten als eo£o£ jtroefoê
bekend.

Het voornaamste voedsel Van den Rothiees is ëchtef"'suiker
en toewak' *vaü' dëü loutarpalm.'TïJr verkrijging vaiï de laatste
wordt de vrouwelijke vrucht afgesneden, vervolgens om de drie
dagen drie malen daags goed geknepen, waarna het sap er uit-
loopt. Deze bewerkiug noemt men iVw £I*I?WÖ£. Door vermen-
ging vuil tl*» gegiste toewak met dronkeuinakende plantaardige

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:48:49AM
via free access



1 OVER UKT EIl.ANU KO't'I. 81J

erirj, krijgt, men de /ar^, , , terwijl, d£,s»ik(!«,,dourneiik.e}e
uitdamping wordt bereid. ,.> ,?S.,ï,rïó ^KU„;n r ^ , ^ , '

De vermaken der Rotineezeu bestaan vooral in danseu, als
/e«o (beter /e?wfo) en / ^ i , waarvan de eerste met het Javaansche
Wi<^%,, de tweede inet het Moluksche *>fo/efe geheel ovcreeu-
komt:,,b^,i b,ejd«n wordt onophoudelijk op de goug geslagen,
om de jnaat aan te geven, en van daar dat dit /we&w/ ^ , 7
voor een afzonderlijken dans is uitgemaakt.

Het zingen geschiedt meestal door beide seksen, die, in ecu
grooteu kring geplaatst, zich langzaam in de rondte voortbewegen;
de meest bekende zangwijzen zijn feia/rti en 4o6o?/e (niet Ao-
öa«e/J en / W o ) , ofschoon de variaties daarop tamelijk veel-
vuldig zijn. Gewoonlijk zingt er één voor en vallen de'anderen
met refrein in, somwijlen een octaaf hooier.

Andere volksvermaken zijn: ,.,j •

l.o. het / ^ t «rfa/c, of wedrennen van paarden bimren eene
vlakte, ^oe.ï genaamd, ilie van de omgeving meteen steeuen muur
is afgesloten. Gewoonlijk gaat dit gepaard met luid gescheeuw
en het afschieten van geweren, om de paarden aan te viam;.,

2». het /«^; «o/i o f ^ ö « ^ ^-«/a^, waarbij een kalapanoot
op een staak ter hoogte van een el wordt gestoken, en eerst
de Mai-Bnpa-Kompaiii en vervolgens audere negorijen en kam-
pongs worden opgeroepen, om hunne bedrevenheid te toonen
in het afslaan van het uitspruitsel.

3«. het wei!«^a of »«*ƒ/*, waarbij de partijen hunue bedrer.
venheid moeten toonen in het toebrengen van schoppen, en
daartoe twee aan twee of met ééue hand of met beide handen
elkaar vasthoudende, hunne tegenpartij hevig schoppen, hetzij
rechtstreeks, dau wel half cirkelsgewijs het lichaam achterwaarts
slingerende.

Ueze vermaken vinden alleen plaats bij gelegenheid van het
z. g. nieuwjanrsfeest, dat eenmaal 's jaars gedurende 2, of 8
dagen gevierd wordt, en waarvan de,,*ijd„yppr, elke.negorij
verschilt. Het schijnt dat. hieraan eene dankzegging voor don
voordeeligen oogst of voor het invallen van den goeden moeson
ten; grondslag ligt, waarvan de ware beteekenis sedert de invoe-
ring van het Christendom grooteudeels is verloren gegaan^,.,! n°'

Van de taal is nog weinig bekend. De heer Heijmering maakte
daarvan eene woordenlijst,Jlie, opgenomen in den 8enjaargang
van liet Tijrlschjr,,,y.,!(, J.', voor een enkel dialect vrij nauw-
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Zouals ik van den lieer Rozet en eenigc meer ontwikkelde
hoofden vernam, zijn er in liet geheel zes dialecten van de
Rotineesche taal en wel;
één van de staatjes 7'*, /„o/e en
ééu van 7V/v//a»o, 7'a/aë C7i
één van
één van
en /?o,iaï;

één van ZWa en O é W e ; eu i » ' / i m W I O W
één van /*/„«, en D«**« ,,, .,,,.,,„(.,y| A.CK!

Dit verschil is vermoedelijk net gevolg van de afscheiding
der kleinere staatjes, wat o. a. voor /Jc/a uit OéW(? eu Ze/airc
uit /J#«^£a nog zoo lang niet geleden is.

Ten aanzien van de omringende eilaudjes heerscht er eeue
groote verwarring, door £a«//oe aan de noordkust als een af-
zonderlijk eiland op te geven. Dit regentschap is wel degelijk
aan het overige flo^* verbonden door eeu strook lands, die bij
springtij en in den regenmoesou onder water staat.

Wil men nu dat gedeelte wegens die tijdelijke afzondering
een eiland noemen, dan kan het toch uooit gezegd worden on-
bewoond te zijn, daar het staatje Zu?i</o<? met al zijne kam-
pongs daarop is gelegen, en ook naar^het zuiden door die strook
geheel begrensd wordt, zooals op de kaart vau Mejvill van
Carnbée onjuist is aangeteekend. Op deze laatste komt als

.noordkaap ya««[/o«y iVaia#a voor; ook dit is verkeerd; men
heelt, in het noorden twee kapen, een oostelijke, Jlw^ott^r jVo«r/ü,
en eon westelijke 7'a»fl£/c//̂  PwtfX'wtf .4/oe.

y,ajj, de andere eilandjes behooreu 7?i6* of jVtwwa /^'6i tot
£a«^ye; .i(/'dwa en JVo«a«r/ayc tot /Je^/ta; iVoe,»̂  tot 0ë«a/e;
7)üë tot öao; /Ja?/a, ^oe*»/»*, £a«^cie en JVö^va«a»uc/i lot

, y / , terwijl /^67iü?m slechts eeu rots in zee is. Op de twee
laatste wonen menscheu van het staatje 7ï. Ten slotte deel ik
hier mede, dat omtrent het nabijgelegen Sawao in de meer-
genoemde handleiding de naam AWow/, voor het geheele eiland
opgegeven, slechts eeu kaap is; dat ev geen kampong &'«' be-
staat, niüar vermoedelijk 7"a«^/o»y //a«*w» bedoeld wordt, eu

i.Jjet eilaiidje aan de zuidkust uiet 7Moe,j, maar 7Wcet» heet.

-'•"' ^ m b o n , 20 Nov. 1873. '• ;!DJB Ü
. ' Ü I È ' J • , • • : : ' •(••••• . h ; r j ; ) > - ! : : - ;
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