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I EENIGE MEDEDEELINGEN OVER DE ALFOEREN
i VAN HALE-MA-HÈRA. '

DOOR

C. F. H. CAMPEN,

VI. (SW.)
Volksvermaken. — De Tjakalellee of krijgsdans en het Woetti-woetti. —

De Lego-lego of ommegang. — De Salei en inenari. - - De Tokkoe. —
Feestelijke maaltijden.

Behalve het reeds ouder den titel //muziekinstrumenten» be-
schreven Galellasche »wella-wella«, dat echter op het trekken
van den rottan na, dus als zangspel, door de Tobelloreezen
e7i anderen is overgenomen, hebben de Alfoeren nog de vol-
gende nationale vermaken, zooals:

£•. 1. de Tjakalellee.,
2. de Lego-lego,
;3. de Salei,
-1. de Tokkoe.

De Tjakalellee is een soort van krijgsdans, waarbij de danser,
voorzien van een langwerpig schild, »salawakko» , en gewapend
met lans en klewang, een strijd voert met een denkbeeldige)]
vijand, dien hij uitdaagt en aanvalt, tegen wiens denkbeeldige
houwen hij zich dekt en voor wiens lansworpen en pijlschachten
hij gillende op zij. springt, om straks, na een «reculer pour
mieux sauter», met het blanke wapen op hem in te dringen;
in het kort, de danser neemt, en dat op de snelle maat der
door een of meer gongs gesecondeerde tifi'a's, behendig heen en
weer springende of sierlijke passen makende, alle mogelijke
en denkbare standen aan, die in een gevecht van man tegen
man kunnen voorkomen.

Soms dansen bij groote feesten vier n. vijf mannen dezen
dans tegelijk, waarvan eeuigen dan, in stede van met lans en
klewang, met een geweer gewapend eenige losse schoten doen,
om het animo grooter te maken; bij zulke gelegenheden voeren
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ook de vrouwen den «woctti-woetti" uit, een wel ietwat wilde,
maar tocli niet oubevallige dans, waarbij de vrouwen, losjes de
iirincn oin beurten voor de boi'st en achter den rug zwaaiende,
vlug huppelend en daarbij met het lenige bovenlijf de bewe-
ging der beurtelings voor elkaar geplaatste voeten volgende,
in een halven boog om den tjakalellee-danser heen draaien,
door al dansende inin of meer den vorm een er slangenvolte af
te leggen. De vrouwen klappen bij het begin van den woetti
in de handen, storten zich daarop als liet ware te midden der
dansers en laten als aanmoediging het tja! tja! tja! en als uiting
hunner blijdschap een lang gerekt tjoe-loe-loe-loe hooren.

Hoewel de tjakalellee voor den oningewijde overal uit de-
zelfde, sprongen en houdingen schijnt te bestaan, kan man bij
eenige routine daaruit den landaard onderscheiden. Zoo is, bij
voorbeeld, al dadelijk uit de sierlijkheid en het dansende der
passen en de handigheid met den klewang te zien, dat de
danser een Galellarees is, even als de Toebarees door hetgeen
men bij 't schermen een appel bij den uitval noemt, terwijl de
Kauenaar door zijn wijdbeensch dansen gekend wordt, enz. enz.

Ook aan het slaan der tiff'a kan men hooren, door welken
stam de krijgsdans gedanst wordt; zoo wordt, bijvoorbeeld, de
(lalcllasche tjakalellee met een stokje geslagen, terwijl de To-
bellorees de tiff'a met twee stokjes roert en de Toebarees her-
kenbaar is aan de telkens repeteerende vlainslagen, die door
het snelle slaan met twee bamboelatjes verkregen worden.

Bij de tjakalellee, — waar men in den regel begint mei schild
en zwaard onder het Alfoersche krijgsgeschreeuw a-oen !-ijee!
(bloed-drinken) aan den besten danser dan wel aan de hoofden
aan te bieden, door deze wapens, onder het opheffen der saam-
gevouwen hand tot aan het voorhoofd of boven het hoofd, voor
's mans voeten te leggen, terwijl elk afgetreden danser op zijne
beurt de wapens op gelijke wijze aan een ander overhandigt, -—
is liet de gewoonte, dat men de tjakalellee-dansers, die het
netjes doen, of welken men een eer wil bewijzen, als het ware
in vervoering, rijke geschenken, zooals geweren, doeken,
sarongs, baadjes, gongs enz. voor de voeten nederlegt: een
dergelijke oflerande. komt echter niet zoo duur te staan als men
wel denken zoude, daar men deze voorwerpen nii den dans tegen
een koepang of zeven en een halven cent kan inwisselen.

(i eschikte dansers weten onder het dansen niet hunne, teenen
telkens het zand te doen opstuiven, hetgeen, evenals het
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krijgsgeschreeuw, het schudden der losgeraakte haren en liet
rollen deroogeu, er niet weinig toe bijdraagt, den indruk der
vertoouiug te verhoogen.

De Alfoersche-Lego lego bestaat daarin, dat tal van uitge-
doste mannen en vrouwen in bonte rij achter elkaar in een
kring, die soms door een of twee versierde staanders wordt
aangegeven, de. lolessa of een choorzang met soli zingende,
statig rondloopen; deze dans is bijna altijd een eerbewijs.

De Salei, oneigentlijk ook wel eens Menari genaamd, bestaat
daarin, dat eenige vrouwen een soort van dans uitvoeren, die
slechts zeer weinig met liet gewone in Indië gebruikelijke
tandakken gemeen heeft.

Reeds geruimen tijd voor dat dedans begint, maken vrouwen
en meisjes een oorverdoovend leven op tinVs (trommen) van
verschillend kaliber, waartusschen zij de gongs (bekkens) dapper
laten brommen.

De mannen hurken onderwijl, volgens den adat, op een
eerbiedigen afstand van de vrouwen, naast elkander neder.

Na een korte poos komen de danseressen, volgens haar eigen
smaak en ideën met bonte sarongs, bloemen, hoeden, helmen
enz. op zijn schoonst uitgedost, twee, vier of meer in getal,
al op de maat der tifla's, huppelende en de opgeheven armen
als bij het tandakken verdraaiende, te voorschijn, waarbij zij
een schril, niet zeer aangenaam klinkend gekrijseh laten hooren.

Op hare plaats in het midden der toeschouwers gekomen,
blijven zij, nu echter de passen slechts aanduidende, met het
bovenlijf achter overgebogen, op dezelfde wijze voortgaan, om
straks, in de handen klappende en tja! tja! tja! roepende, met
een soort aanloopje van plaats te verwisselen; als zij van deze
toeren vermoeid zijn, bepalen zij zich om stilstaand, om beurten
nu eens den rechter over den linker dan weder den linker
over den rechter voet te zetten, zooals dit in vroeger tijd bij
sommipe ouderwetsche dansen geschiedde, terwijl zij daarbij telkens
ook naar die zijde met beide armen zwaaien en net doen
als of zij in de handen willen klappen; heeft deze pauze haar
nieuwe kracht geschonken, dan begint de eigenlijke dans op
nieuw, waartoe een harer door het aanbellen van een hysterisch
gegil het sein geeft.

Deze dans wordt meestal ter eere van een doode en vooral
door de stammen Galella en Tobello gedanst.

Het eigentlijke Meuari van Halémahéïa, een zuiver leest-
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vermaak, verschilt weinig van dat, hetwelk ook in de andere
doelen der Mol ukken gebruikelijk is.

Men heeft verschillende soorten of' wijzen, zooals de Koedek-
Koedeng, de Bedindaug, de Dengee-dengee, enz., die echter
alleen in zangwijs verschillen.

Vooraf zij gezegd, dat dit Menariën geen zuiver Alfoerseh
vermaak is, en, naar het schijnt, overgenomen is van de ls-
lamsche strandbewouers en eigent] ijk slechts bij de Galellarezen
en Tobelloreezen en lieden van Sahoe liet burgerrecht ver-
kregen heeft.

De muziek bestaat hierbij uit door de tifla vergezelden zang;
de dans geschiedt volgenderwijze.

Een der dansers werpt aan eene der djodjaroe's of jonge
maagden (?) een zakdoek toe, waarop zij opstaat en zich in
den kring begeeft, alwaar zij, bijna niet van plaats verande-
rende. , tandakt met een of twee zakdoeken in de handen ; de
danser draait nu min of meer huppelend al tandakkende om
de danseres heen, zich nu eens verwijderend en dan weer
naderbij komende: daarbij tracht hij vlak voor de danseres te
gaan staan, die deze poging echter telkens door eene snelle,
wending verijdelt; plagerijen zijn ook bier toegelaten en maakt
de danser, zoo hij daar kans toe ziet, van de onoplettendheid van
liet meisje gebruik om zich vlak voor haar te plaatsen en haar
op grooter of kleiner afstand op zijn Indisch snuivend te
zoenen "tjocni"; mag hem dit van voren niet gelukken, dan
gaat hij rug aan rug staan tandakken, om straks, zich onver-
verwachts omkeerende, een zoen (tjoem) op den hals der verraste
schoone te drukken.

De dansers, die zich bij dezen dans het meest vermoeien,
lossen elkaar onder waarschuwend handgeklap af, terwijl de.
danseresse soms vier of vijf dansers achter elkaar in letterlijken
zin afdanst, waarop zij, eindelijk vermoeid rakende, den zakdoek
aan haren laatsten danser, dan wel den eigenaar aanbiedt.

De bij deze gelegenheid gezongen liederen bestaan, hoewel
een hekeldicht hier op zijne plaats zou wezen, hoofdzakelijk uit
erotische zangen met zeer duidelijke dubbelzinnigheden, waar-
door, nevens de bijkomende omstandigheden, naar het schijnt,
de geslachtsdrift in hooge mate opgewekt wordt, gelijk de
vele afzonderingen in het donker, die bij het einde of zelfs
nog onder de partij plaats hebben.

De Tokkoe bestaat daaruit, dat een sierlijk uitgedost knaapje,
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onder gezang en tifta-begeleiding, over de armen der feestvie-
renden herhaalde malen om het feesthuis heenstapt.

De jongelui gaan daartoe in twee rijen tegenover elkander
staan en geven elkaar de handen, waarop het jongske zijnen
ommegang begint en daartoe zijne handen op de schouders der
tegenover elkander staande jongelieden legt en op hun saam-
gestrengelde armen gaat staan, om vervolgens, zijne handen van
schouder tot schouder verplaatsende, over de door de armen
gevormde brug zijnen weg te vervolgen; naarmate het kind
zich verplaatst, treden de achtersten der ineespelenden uit de
rij en gaan hand in hand naar voren, om daar wederom plaats
te nemen; dit alles geschiedt onder het zingen van

Tokkoe wo, kamoe tokkoe
Tokkoe dikka, No panee.

Dok dit feest geeft vooral veel gelegenheid tot verliefde
plagerijen en knijpt en zoent men elkaar geducht; zoodat
vooral deze tokkoe dikwijls dient tot het aanknoopen van
liefdebanden, daar ieder natuurlijk met hem of haar in de rij
gaat staan, dien hij het liefst heeft.

De Tokkoe, die waarschijnlijk een sedert verloren gegane
religieuse beteekenis ten grondslag heeft, is meer bijzonder aan
den stam Galella eigen.

Feestelijke maaltijden worden bijna altijd in de in elk dorp
te vinden Saboea, een openstaande loods, gehouden. In het
Kausche binnenland heeft dit zelfs op patriarchale wijze nog
eiken avond bij de gewone dagelijksclie maaltijden plaats, —
minstens het geheele dorp neemt daaraan deel.

Tegen den tijd, dat het eten zal beginnen, verzamelen zich
alle mannen in de saboea, om door eenige schalen daloe of
wel sagoeweer den eetlust te prikkelen, waarbij clan tevens op
de groote tifia geslagen en de lolessa gezongen wordt.

Door de jonge meisjes en vrouwen, die bij feesten niet met
de mannen aanzitten, maar een afzonderlijke tafel hebben, wordt
intusschen het meestal reeds koude maal, — de Alfoer eet
bijna altijd koud eten, — opgedragen.

Daarop wordt dan door het snel achtereen slaan op de tifia
een teeken gegeven, bij wijze van laatste waarschuwing. Men
neemt alsdan zittende of staande plaats aan de aan weerszijden
der saboea geplaatste tafels.

De mahimo's (dorpsoudsten) of voornaamste der aanwezigen,
die aan de hoekeu der tafels geplaatst zijn, heffen nu tot drie
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keer toe liet krijgsgesehreeuw "aoeu"! (bloed) aan, waarop
allen telkens meteen oorverdoovend "ijee>/ (drinken) invallen, —
daarna mag men beginnen te eten; echter vergt de etiquette,
dat ieder op zijne beurt zegt: "ïigori oho", ik eet, of //ngori
okkee», ik drink, waarop alsdan in koor geantwoord wordt:
/'djo-oc/ (ja lieer). Zoodra de eerste honger gestild is, wat een
poosje duurt, — want de Alfoer eet bij dergelijke gelegen-
heden lang en veel — begint de een of andere, opstaande en
al etende, de lolessa te zingen, waarbij hij dooi' de anderen al
etende en drinkende geaeeoinpagneerd wordt. Bepaald wonder-
lijk is liet feit, dat zi j , zonder zich te Verslikken onder dit
zingen, bijna zonder ophouden vuistgroote brokken naar binnen
spelen.

Sommige der feest vie re uden gaan daarbij rond met een grooten
bamboesen koker met sagoeweer op den rug, anderen daarentegen
met rollen gekookte rijst, (zoogenaamde nassi djahat), in de
handen, met het kennelijke doel, om alle mogelijk nog bestaande
gaatjes goed aan te vullen, "t geen bij de werkelijk verbazende
krachtontwikkeling der Alfoersche spijsorganen geen kleinig-
heid is.

Dit elkander opproppen met rijst en volgieten met sagoeweer,
wordt zoowel als eerbewijs, als ook als verplichte vricndschaps-
dienst beschouwd.

Het gaat op dergelijke feesten uiterst hartelijk en gastvrij
toe; echter geeft het ruime gebruik van sagoeweer wel eens
aanleiding tot een groote vechtpartij, die alsdan meestal met
den koetjie, het Alfoersche box-instrument, wordt uitgevochten.

]STa afloop dezer maaltijden wordt in den regel eerst de tjaka-
lellee gedanst en gaat men dan pas over tot den doppa-doppa,
een beurtgang of een der andere opgesomde vermakelijkheden.
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