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In de animistische godsdiensten speelt de divinatie eene voorname
rol. Het is toch niet te verwonderen dat de natuurmensch, overtuigd
dat de geesten, die hem van alle zijden omringen, een beslissenden
invloed op zijn lot en leven uitoefenen, bij al zijne ondernemingen,
bij al hetgeen hem overkomt, de gezindheid dier geesten tracht op
te sporen, zich van hunne gunst zoekt te verzekeren en verlichting
van zijn oordeel van hen hoopt. Vandaar de aanwending van allerlei
middelen om den wil der geesten te verstaan , om eene openbaring
van hen te erlangen. Eene der voornaamste uitingen hiervan is het
shamanisme.

De geesten, die vereerd worden, zijn vrij in hunne bewegingen
en niet aan bepaalde lichamen gebonden. Zij kunnen echter in het
een of ander voorwerp of lichaam varen, daarin tijdelijk hunnen intrek
nemen. Nu stelt men zich voor dat er personen zijn, welke de eigen-
schap hebben, dat zij op die wijze van tijd tot tijd doorgeesten
kunnen worden bezield, dat van tijd tot tijd de eene of andere geest
in hen kan opstijgen, kan nederdalen. Zulke personen, die dus in
bijzondere betrekking tot de geesten staan , zijn natuurlijk in de
oogenblikken, dat zij bezield zijn, met buitengewone gaven toegerust:
men raadpleegt hen aangaande de toekomst en het verborgene, doet
hun vragen over allerlei zaken en verschijnselen, consulteert hen in
ziektegevallen, enz. Het is dan niet die personen-zelve, welke geacht
worden te spreken, doch de geesten, welke in hen gevaren zijn:
die personen zijn dus de mediums tusschen de geesten en den mensch.
Het spreekt vanzelf dat de mediums alleen te raadplegen zijn in de
oogenblikken dat zij bezield zijn. Doch die bezieling kan ten allen
tijde plaats hebben, de geesten kunnen steeds bezworen worden in
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liet medium op te stijgen of neder te dalen. Daarvoor is het niet
alleen uoodig dat de geest wordt opgeroepen, doch het medium moet
ook geschikt worden gemaakt hem te ontvangen. Een en ander ge-
schiedt door het maken van toovermuziek en het zingen van toover-
liederen, door het branden van wierook en het uitvoeren van dansen,
soms ook door het gebruik van bedwelmende dranken, door al welke
middelen de ziel zich van het lichaam afscheidt en de geest hare
plaats inneemt. Het aanwezen van dien geest nu openbaart zich
daardoor, dat het medium in eenen staat van zinsverrukking, van
extase geraakt, die met verschijnselen gepaard gaat, welke nu eens
doen denken aan paroxysmen van hysterie, epilepsie of andere con-
vulsieve kwalen, dan weder aan de verschillende toestanden van de
hypnose — catalepsie, lethargie en somnarabulisme — herinneren. Deze
wijze om geesten te bezweren in bepaalde personen, die daarvoor
de geschiktheid bezitten, neder te dalen of op te stijgen, ten einde
door den mond dier personen godspraken te erlangen, pleegt men
in de godsdienstwetenschap het *̂ a»MW?*»«e te noemen, terwijl de
personen-zelve, de mediums, «&ma»'« of «&z*Ha«£ii taetea. — V^'Aedig-
heidshalve zij hier echter reeds dadelijk op een anderen vorm gewezen,
waarin het shamanisme zich soms openbaart. Bij de bezwering stelt
men zich voor, gelijk uit het medegedeelde kan zijn gebleken, dat
de shaman, alvorens den geest in zich te ontvangen, de eigen ziel
het lichaam verlaten doet. In enkele gevallen nu bepaalt zich de
geheele bezwering tot dit laatste, in dien zin, dat men meent dat
het medium niet de geesten, die geraadpleegd moeten worden , in
zich opneemt, doch zijne ziel naar de boven- of benedengewesten
zendt, ten einde daar de noodige openbaringen te halen.

Het is ons doel niet uitvoerig den oorsprong en de ontwikkeling
van het shamauisme na te gaan. Slechts op enkele punten zij hier
de aandacht gevestigd, die tot recht verstand van hetgeen wij van
deze wijze van geestenbezwering in den Indischen Archipel aantreffen ,
dienen kunnen.

Van genoegzame bekendheid is het dat bij natuurvolken het ge-
loof bestaat, dat ziekten veroorzaakt worden doordat de ziel het
lichaam verlaten heeft '. Pikwijls gaat daarmede de voorstelling ge-
paard , dat een booze geest de ledige plaats ingenomen heeft, dat
de zieke door een boozen geest bezeten is. Vooral ten aanzien van

' Zie, wat de volken van hot Maleisoh-Polynesisohe ras betreft, hiervoor onze
verhandoliiig: Hot animisme bij de volken van den Iudisolieu Archipel, blz. 9 w.
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krankzinnigen geldt die beschouwing. De buitengewone lichaamskracht,
welke deze personen dikwijls aan den dag leggen, hunne zonderlinge
handelingen en redeneeringen kunnen alleen toegeschreven worden
aan de daemonen, die in hen gevaren zijn. Wel verre van bespot
en beklaagd te worden, zijn krankzinnigen daarom niet zelden een
voorwerp van vereering, worden zij met eerbied-en ontzag behan-
deld , waar althans de overtuiging bestaat, dat het een machtige
geest is , die zich van hen heeft meester gemaakt. //Bei den Makusi-
Indianern in Guiana//, zoo lezen wij onder anderen in de interessante
verhandeling //Besessene und Geisteskranke ethnographisch betrachtet//
van Dr. Andree *, //werden die Blödsinnigen mit besonderer ehr-
furchtsvoller Scheu behandelt, da es allgemein Ueberzeugung ist,
dass diese Armen in inniger "Verbindung mit dem guten Geiste
stehen, weshalb auch ihre Worte und Handlungen für Aussprüche
der Gottheit gehalten werden. Die Buschneger am Maroni in Guiana,
die möglicher Weise solche Vorstellungen den Indianern entlehn-
ten, halten Kriippel und Idioten für heilig und nennen sie ya<&-
jtwih», Gotteskinder, und auch die brasilianischen Indianer behan-
deln Blödsinnige rücksichtsvoll; man schreibt ihnen einen besonderen
Zusaimnenhang mit verborgenen Kraften und prophetische Gaben
zu// 3. — In het Oosten genieten vooral bij de Egyptenaren krank-
zinnigen eene groote vereering. Zij heeteu in het Arabisch

, dat is: de door een J ^ $m» = daemon bezetene, of i
^ M é , dat is: de (in hooger sferen) gerukte. //Dervishes of every

sect and order in the Turkish empire//, aldus deelt Burckhardt in
zijne beschrijving van de bedevaart mede, //are found among the
pilgrims; many of them madmen, or at least assuming the appear-
ance of insanity, which causes them to be much respected by the
hadjis, and fills their pockets with money. The behaviour of some
of them is so violent, and at the same time so cunning, that even
the least charitably disposed hadjis give willingly something to escape
from them. They mostly come from other countries; for among the
Arabians themselves there are fewer crazy of these people than in
other parts of the east. Egypt chiefly abounds with them; and almost
every village in the valley of the Nile furnishes some ?«W«i, or
reputed madman, whom the inhabitants regard as an inspired being,

* Separatabdruok aus dem XIV Bande der'nMittheiluiifren der Anthropologificheu

GesellBch&ft in Wien».
s Andree, 0. o., biz. 2—3.
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and a blessing sent to them from heaven //. In eene noot voegt
Burckhardt hieraan de karakteristieke mededeeling toe, dat toen in
1813, //the Christian community of Gons, in Upper Egypt, had the
honour of possessing an insane youth, who walked about the bazars
quite naked//, de Mohammedanen van de plaats //growing jealous,
seized him one night, and converted him by circumcision into a
Mohammedan saint // *. Ook Lane staat uitvoerig stil bij de ver-
eering, die door de Egyptenaren aan krankzinnigen bewezen wordt.
//An idiot or a fool is vulgarly regarded by them as a being whose
mind is in heaven, while his grosser part mingles among ordinary
mortals; consequently, he is considered an especial favourite of heaven.
"Whatever enormities a reputed saint may commit (and there are
many who are constantly infringing precepts of their religion), such
acts do not affect his fame for sanctity: for they are considered as
the results of the abstraction of his mind from worldly things; his
soul, or reasoning faculties, being wholly absorbed in devotion; so
that his passions are left without control. Lunatics who are dange-
rous to society are kept in confinement; but those who are harmless
are generally regarded as saints. Most of the reputed saints of Egypt
are either lunatics, or idiots. Some of them go about perfectly
naked, and are so highly venerated, that the women, instead of
avoiding them, sometimes suffer these wretches to take any liberty
with them in a public street. Others are seen clad in a cloak or
long coat composed of patches of various coloured cloths, adorned
with numerous strings of beads, wearing a ragged turban, and bearing
a staff with shreds of cloth of various colours attached to the top.
Some of them eat straw, or a mixture of chopped straw and broken
glass; and attract observation by a variety of absurd actions // s. —
In andere Oostersche landen ziet men hetzelfde verschijnsel. Von
Kreiner verhaalt hoe in Damascus krankzinnigen als heiligen be-
schouwd worden, dewijl men gelooft, //ihr irdischer Bliek sei getrübt
durch die innere überirdische Anschauung Gottes, welcher sie theil-
haftig werden//. Men ziet hen dikwijls geheel naakt, //kaum mit
einer über die Schultem geworfenen groben Decke verhüllt durch
die Strassen wandern; andere sind fantastisch mit bunten Mützen
und aus alten Eisenstücken improvisirten Harnischen bekleidet, und

* Burckhardt, Travels in Arabia, dl. II , blz. 27—28.
* Lano, Au acoouut of the manners aud customs of the modem Egyptians , dl. I ,

blz. 3i5—34ü.
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mit Keulen, Aexteu, Lanzen bewaffhett.... So ist ein gewisser
Scheich-ed-Dennes, d. i. der Schmutzige, immer auf dem Bazar der
Siimereihiindler zu sehen, er ist ganz nackt, nur manchmal triigt er
eine wollene Kotze; er hat die Manie auf alien Eseln reiten zu
wollen. Wenn nun die Bauern ihre mit Holz beladenen Esel aus
den Dörfern in die Stadt herein treiben, wirft er die Holzladung
herab, setzt sich auf den Esel und reitet fort, der Bauer aber rennt
nach und ruft: Barek, barek, d. i.: segne mich, oder, ertheile mir
deinen Segen! worauf jener dem Bauer die Hand auf den Kopf legt
und ihm ins Gesicht blast. Der Bauer ist darüber ganz glücklich, und
sagt: Nehari abjad', d. i.: mein Tag ist ein gliicklicher// «. Ook in
Mekka worden, zooals Dr. Snouck Hurgronje ons mededeelt, krank-
zinnigen en onnoozelen, zoo niet bepaald vereerd, dan toch bijgeloovig
ontzien, zelfs door de anders niets en -niemand verschoonende straat-
jeugd, gelijk hij tijdens zijn verblijf in die stad gelegenheid had waar
te nemen. — Bekend is het dat de oude Grieken krankzinnigen met
eerbied behandelden ». Profetische gaven hadden de rt'/uyóA^TtTot dat is:
zij die door de nymphen bezeten, letterlijk: gegrepen waren, en dus
hun verstand verloren hadden. Zoo gold de chresmoloog Bakis voor
eenen vu/uyóA^ros ». — Bij de Russen stonden krankzinnigen van
oudsher in reuk van heiligheid en placht men aan hunne woorden
en uitspraken groot gewicht te hechten. Toen Iwan de Verschrikke-
lijke de stad Pskow verwoesten wilde, kwam hem een waanzinnige,
Nirnla geheeten, die als een profeet vereerd werd, te gemoet en
riep hem toe: //Iwan! Iwan! hoe lang zult gij onschuldig Christen-
bloed vergieten? Keer terug of u zal een groot ongeluk overkomen !//
op welke woorden //der grossmechtige Tyrann, so die gantze Welt
fressen wollte, sich auffgemacht, als wenn jne Feindt getrieben//.
Zoo wordt van czaar Boris Godunow verhaald, dat hij //sich Rath
holte bei einer unter der Erde lebenden, für heilig gehaltenen He-
lena Urodliwa (Helena, die Blödsinnige), deren Prophezeiungen stets
eingetroffen sein sollen und die von den Popen angesungen und be-
weihriiuchert wurde». Met eerbied beschouwt nog heden ten dage de

• Von Kremer, Topographie von Damasous, II , blz. 4. Ook Petermann (Reisen
im Orient, dl. I , blz. 60) zag te Damascus, bij gelegenheid vau een plechtigen
optocht, eenen krankzinnige die geheel naakt was en allerlei grimassen maakte,
nwahrend das Publikum, vornehm und gering , alt und jung, sich bemühte, ihm
zu nahen, seine Hand zu fassen und zu kussen".

' Bouohé-Leolercq, Histoire de la divination dans l'antiquité, dl. I , blz. 160—181.
» Bouché-Leclercq, O. o., dl II , blz. 263. Zie ook: blz. 10C, en dl. I , blz. 370.
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Eus iederen krankzinnige, dien hij W«ie«M?V, dat is: gezegende,
noemt. //Jede Gemeinde//, aldus Dr. Andree, aim wien wij ook het
voorgaande ontleenden, //der ein soldier Unglücklicher angehört,
freut sich über den Besitz eines solchen, denn jede seiner zufalligen
Reden wird von Rathlosen als Ausspruch eines lnspirirten geehrt.
Sie sind die Propiieten des Dorfes. Vor Allem ist man aber in den
Klöstern bemüht, dergleichen Gesegneten eine bleibende Zuflucht zu
gewahren und somit auch den Lohn ihrer Verdienste dem Orden
zuzuwenden// ». — Overblijfsels van eene dergelijke vereering van
krankzinnigen ontmoeten wij nog in enkele woorden en uitdrukkingen
bij sommige volken. Wij wijzen hier slechts op het Sanskritsche
Éfe»aW«y5nya, letterlijk: lieveling der goden, als benaming voor een
onnoozele, een idioot, en op het IVansche #e«e/, «qui veut dire
bénit'/, en dat gebruikt wordt //pour designer un niais, a cause de
cette opinion vulgaire que les simples d'esprit sont favorisés du
ciel// ">. Misschien dagteekenen ook spreekwijzen, als //kinderen en
gekken spreken de waarheid// bij ons en bij onze Oostelijke naburen,
en //uu fou enseigne bien un sage// bij de Franschen, uit den tijd
toen krankzinnigen nog in zekere mate beschouwd werden met pro-
fetische gaven te zijn toegerust. — Onder de volken van den Indischen
Archipel treft men deze vereering van krankzinnigen niet aan. Alleen
van de Gorontaleezen vinden wij vermeld, dat dergelijke personen,
die vooral onder de adellijken voorkomen, met onderscheiding behandeld
worden, daar men de ziekte toeschrijft, //aan te groote inspanning
der geestelijke vermogens, ten einde de diepe onbegrijpelijke geheimen
van den Islam te doorgronden// " .

Niet minder dan krankzinnigheid worden hysterie en epilepsie,
ook hypnotisme, zooals dit zich openbaart in catalepsie, lethargie
en somnambulisme •», toegeschreven aan geesten die bezit hebben

• Andree, Besesseue und Geisteskranke ethnoeraphisch betraohtet, blz. 4—5.
"> Littré, Diotionnaire de la langue francaise, i. v. Jen^t.
" Riedel, De laudsohappen Holontalo, Limooto , Boni enz., TijdBchr. v. Ind. T.

L. en Vk., dl. XIX, blz. 102.
'* Het is Prof. Charcot van de Sapêtrière te Parijs, die het eerst het onder-

scheid tussohen deze drie toestanden bij het hypuotisme in het licht gesteld heeft. Het
kenmerkende van elk dier toestanden vindt men duidelijk en helder uiteengezet
bij: Dr. Cullerro, Magnetisme et hypnotisme, blz. 121 w . , en in de ten vorige
jaren versohene brochure van Dr. Nolen : Het zoogenaamde dierlijk magnetisme of
hypnotisme, blz. 14 vv. —Eigenlijk zijn catalepsie, lethargie en somnambulisme niete
anders dan evenzoovele verschijnselen van de hystero-epilepsie, in dien zin dat zij
spontaan het meost voorkomen bij hysterisohe personen en ook kunstmatig het gemak-
kelijkst en het volledigst bij hen kunnen worden voortgebracht. nC'est ohez ellea
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genomen van het lichaam van den lijder '3. Ook daarom worden
personen, die aan deze kwalen onderhevig zijn, vaak vereerd en
geacht met buitengewone macht, met profetische gaven te zijn toe-
gerust. Bij de Zulu's van Zuid-Afrika, om hier een enkel voorbeeld
aan te voeren '*, is volgens Callaway de hysterie "the disease which
precedes the power to divine//. Zij wordt toch toegeschreven «to
possession by amatongo or ancestral spirits//. De ziekte, aldus lezen
wij verder, //is common, from some it departs of its own accord,

(les hystériques) le plus souvent qu'nn rencontre la lethargie, la catalepsie et Ie
somnambulisme naturels; o'est ohez elles également que cee états seront le plus
faoOemeut provoqués artificiellement, avec leurs caractères les plus tranches et les
plus typiques» (Cullerre, O. o., blz. 98—99). Zie ook: Dr. Paul Regnard, Lee
maladies dpidémiques de l'esprit: sorcellerie, magnetisme, morphinisme, délire des
grandeurs, blz. 240—243, noot, waar de geloerde Bohrijver vooral doet uitkomen ,
dat de zoogenaamde periode van de extase of van de "attitudes passionnellesn bij
de hyBtero-epilepsie in het wezen der zaak hetzelfde is als het somnambule stadium
bij de hypnose. "L'hystërique», zegt hij onder anderen , "dans les periodes des
attitudes passionuelles de sou attaque, est en réalitó uue somuambule spontanée et
automate", waaruit het zich dan ook laat verklaren, dat het zoo gemakkelijk is,
"de la faire entrer en somnambulisme artificiel". Men leze ook blz. 74 vv., waar
eene uitvoerige beschrijving van de voornaamste verschijnselen der hystero-epilepsie
voorkomt, in verband met blz. 203 vv., waar de symptomatologie van de natuur-
lijke en van de kunstmatige hypnose gegeven wordt. Wij kunnen de lectuur van dit,
ook voor de ethnologen zoo belangrijk werk, niet dringend genoeg aanbevelen.

i* Zoo was de demonopathie, die vooral in de 15e, 16« en 17" eeuw dikwijls
epidemisoh in vele streken van Europa heersohte, en waarbij de aangetasten meenden ,
dat zij door daemoneu bezeten waren , niets anders dan hystero-epilepsie, gelijk
door Dr. Paul Regnard, in het eerste hoofdstuk van zijn in de voorgaande noot
geciteerd werk, overtuigend is aangetoond. En wat de hypnose betreft, merkt
dezelfde schrijver op: "Au moyen age, ot jusqu'au dernier siècle, les somnambules
rentraient sans doute aveo les hystóriques et les épileptiques dans la grande classe des
possedÓB; ils étaient exorcises aveo les autres malades de oe genre" (O. c., blz. 222). Zie
ook: Cullorre, Magnetisme et hypuotisme, hoofdstuk I (Le magnetisme a travers
les siècles); Tylor, Primitive culture, dl. II, hoofdstuk XIV, en daarvan vooral
blz. 137 vv. — Ten^ aanzien van de volken van den Indisohen Archipel kunnen wij
opmerken, dat de bij hen bestaande voorstelling, dat ziekten in het algemeen ver-
oorzaakt worden, doordat booze geesten bezit genomen hebbon van het liohaam
van den lijder, ook in het bijzonder van de epilepsie geldt. Het genezen bestaat
eenvoudig in het uitbannen van die geesten. Zoo bij de Niasers (Durdik, Qenees-
en verloskunde bij de Niasers, Geneeskundig tijdschrift v. Nederl. Indië, dl. XXII,
blz. 251), bij de bewoners van de Ceramlaoet-, de Aroe- en de Timorlaoet-eilanden ,
on bij die van Loewang-Sermata, Babar, Leti-Moa-Lakor en Wetter (Riedel, Do
sluik- en kroesharige rassen tussohen Selebes en Papua, blz. 181, 266, 306, 327,
357, 394, 452), enz.

'* Zie voor meerdere voorbeelden: Tylor, Primitive culture, dl. I I , blz. 131 vv.;
Cullerre, Magnetisme et hypnotisme, hoofdstuk I (Le magnetisme a travers los
siècles). Vergelijk ook noot 33 beneden.
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others have the ghost laid which causes i t , and others let the affec-
tion take its course and become professional diviners, whose powers
of finding hidden things and giving apparently inaccessible informa-
tion are vouched for by native witnesses" 's. Natuurlijk kunnen voor-
spellingen alleen gegeven worden in de oogenblikken, dat de lijder
door zijne kwaal bezocht wordt, aanvallen hiervan te verduren heeft,
immers door den geest bezeten is. Vandaar het streven, waar men
eene openbaring wenscht te erlangen, die aanvallen kunstmatig uit
te lokken. Hoe gemakkelijk dit is , hoe afmatting of zwakke, doch
aanhoudende prikkeling der zintuigen — van het gezicht, door het
fixeeren van eenig voorwerp, van het gehoor, door het luisteren naar
eene eentonige muziek, een eentonig geruisch of geluid of een een-
tonig gezang, van den reuk, door het inademen van wierook of
andere bedwelmende dampen, van het spiergevoel, door het dansen,
het uitvoeren van regelmatig wederkeeren.de bewegingen — dikwijls
voldoende is om paroxysmen te doen ontstaan of den hypnotischen
toestand op te wekken •«, is bekend, en kan zeker ook voor den wilde
niet lang verborgen gebleven zijn. Van die middelen zien wij hem
dan ook gebruik maken. Ziehier hetgeen IVitsch onder anderen
van de Ama-xosa van Zuid-Afrika mededeelt. Als tusschenpersonen
tusschen den mensch en de imi-sholugu of geesten der afgestorvenen
fungeeren de isi-ntonga. Deze vormen eenen stand, waarin alleen zij
kunnen worden opgenomen //welche sich in einein krankhaften Zustand
von Ueberreizung des Nervensystems befinden und in demselben
Hallucinationen unterworfen sind. Man glaubt, dass Jemand, der sich
in diesem Zustande, uku-twasa genannt, befindet, unter dein unmit-
telbaren Einfluss der imi-sholugu steht, und er hat somit die Ëe-
fiihigung, i'ntonga zu werden//. Is het gebleken dat iemand de uku-
twasa heeft, dan wordt hij met vele plechtigheden ingewijd. «Die
eigenthümlichen Anfillle von krankhafter Erregung kommen nun aucli
fernerliin zur Erscheinung und können künstlich liervorgeriifen werden
wenn man ihrer bedarf. Nur wiihrend der Dauer dieser Erregungs-
zustünde (uku-xentsa) ist der i'ntonga in unmittelbarem Verkehr mit
den iini-shologu und vermag die Geheimnisse der Gegenwart und
Zukunft zu durchschauen; er giebt alsdann die Mittel an, niittelst
deren Krankheit beseitigt und Ungliick abgewehrt werden kann , und
macht die Schuldigen namliaft, welche die Uebel veranlasst haben.

'» Tylor, O. c , dl. II, blz. 131—132.
i« Zie hiervoor: Cullerre, O. o., hoofdstuk IV; Regnard, O. c., blz. 226 vv.;

Nolon, O. o., blz. 14 w.
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Die Herbeiführung des uku-xentsa geschieht in feierlicher Weise im
Beisein einer grosseren Versammlung, welche unter Absingung ge-
wisser Melodien, unter gleichzeitigem Schlagen von ausgespannten
Ochsenhüuten den i'ntonga in die nöthige Begeisterung zu versetzen
sucht. Dieser selbst führt unterdessen in ihrer Mitte unter den wil-
desten , abenteuerlichsten Bewegungen eine Art Tanz aus, gewöhnlich
der Hexentanz genannt, wodurch er seinerseits zur Steigerung der
Erregung beitriigt, bis er endlich, nach Erreichung des höchsten
Gipfels, in den Zustand von Verzückung verfallt, welcher ihn hell-
sehend macht und ihn befahigt, die ihm vorgelegten ÏYageu zu
beantworten" '*.

Krankzinnigen en personen lijdende aan epilepsie, hysterie of
hypnose zijn dus met profetische gaven toegerust doordat een rnach-
tjge geest in hen gevaren is, bezit van hen genomen heeft. Doch
dikwijls is het om eene andere reden. De ziel heeft, naar de voor-
stelling van den natuurmensch, een eigen bestaan, geheel onafhan-
kelijk van het lichaam, dat zij naar willekeur kan verlaten. Het
spreekt vanzelf dat zij dan vrij in hare bewegingen zijnde, ook in
staat is veel van hetgeen verborgen is te weten te komen. Vandaar
dat personen, die in eenen toestand verkeeren, waarbij de ziel geacht
wordt reeds geheel of gedeeltelijk van het lichaam te zijn losgemaakt,
in meerdere of mindere mate de gave der voorzegging bezitten. Dit
is onder anderen het geval met stervenden. Volgens de ouden hadden
dezen «resprit prophétiquc, comme Socrate en avertit ses accusateurs,
auxquels il prédit Ie chatiment de leur crime: J'en suis déjèl, dit-il,
si eet état dans lequel les hommes prophétisent Ie mieux" '«. De
Homerische helden stierven dikwijls profeteerende. Zoo Patroklos,
die aan Hektor diens naderend uiteinde voorspelde:

«Doch ik verkondig u dit en bewaar gij het wel in uw geeste:
Niet lang leeft ge ook zelf voorwaar, maar naast u verrijst reeds
't Naderend einde des doods en de machtige Moira, u vellend
Onder Achilleus' handen, den edelen, Aiakos' kleinzoon» ".

En toen werkelijk Hektor later door het zwaard van Achilleus was
gevallen, profeteerde hij stervend op zijne beurt dezen den dood
voor Troja's muren:

«Maar zorg nu dat ik niet u de wraak van de goden berokken
Tegen den dag dat u eens toch Paris en Foibos Apolloon
Zullen verslaan, hoe dapper gij zijt, bij de skaiïsche vestpoort» *>.

" Fritsoh, Die Eingeboreuen Süd-Afrika's, blz. 99.
'* Bouché-Leolercq, Histoire de la divination dans l'antiquitö, dl. I , blz. 52.
»• Iliaa XVI, 851—854. ^
2» Ilias XXII, 358—3G0.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:50:24AM
via free access



4 3 6 DR. G. A. WILKEN, HET SHAMANISME BIJ DE VOLKEN

Ook slapenden hebben tot eene zekere hoogte de gave der divinatie.
In den slaap toch verlaat de ziel het lichaam, zwerft overal rond
en brengt zoo de droomen teweeg *'. Hetgeen men droomt, is wat
de ziel bij hare omzwervingen ondervonden, wat zij vernomen, wat
zij gezien heeft. "Vandaar het groote gewicht, dat aan droomen gehecht
wordt, dat de voorspellingskunst uit droomen , de oniromancie, onder
de divinatie-middelen overal zulk eene belangrijke plaats inneemt " .
Het spreekt vanzelf, dat veel van hetgeen de ziel in den droom
te weten komt, het resultaat kan zijn van mededeelingen van
geesten, met wie zij dan verkeer gehad heeft. Het is om dit ver-
keer te zoeken, dat bij verschillende volken het gebruik bestaat, op
plaatsen, door geesten bezocht of bewoond, zich te slapen te leggen.
Bij de Grieken en Romeinen lette men niet alleen op de toevallige
droomen, doch ook op die, welke men, na daarvoor zich opzettelijk
te hebben voorbereid, door incubatie, in sommige heiligdommen
(gelijk bij voorbeeld in die van Asklepios) of op de graven der af-
gestorvenen , ontvangen had. Van de Chineezen vinden wij even-
eens vermeld, dat mandarijnen, die eene rechtzaak niet tot klaarheid
weten te brengen, er wel eens toe overgaan om den nacht door te
brengen in den tempel van den Stedegod, ten einde van dezen in-
lichtingen te bekomen, terwijl de man uit de volksklasse dikwijls
droomonthullingen tracht te verkrijgen, door zich te slapen te leggen
op een of ander graf, hetgeen in de gesproken taal van Emoy
met den geijkten term MOÖ»ÓOSW7 , dat is letterlijk: een graf beslapen,
wordt aangeduid " . — Ook in den Indischen Archipel bestaat al-
gemeen het geloof, dat de ziel in den slaap het lichaam verlaat " ,
en dan verkeer met de geesten heeft, zelfs door bezoeken in het
geestenland te brengen " . De oniromancie wordt dan ook bij bijna

" Zie hiervoor: Tylor, Primitive culture, dl. I, blz. 440 vv.; Spencer, Prinoiples
of sociology, dl. I, blz. 150 vv.

*̂ Onnoodig is het hiervoor voorbeelden aan te voeren. Wij verwijzen slechts,
om eeii paar werken te noemen, naar: Tylor, Primitive culture, dl. I , blz. 121—123,
en Wuttko, Der deutsche Volksaberglaube der Gegeuwart, §§ 324—326. Voor de
oniromancie bij de klassieke volken, zie: Bouché-Leolercq , Histoire de la divination
dnns l'antiquité, dl. I , blz. 277 w.

** De Groot, Feesten en gebruiken van de Emoy-Chineezen, blz. 471—472 en 496.
Zie ook: Doolittle, Sooial life of the Chinese, dl. I I , blz. 130.

'* Zie hierover onze verhandeling: Het animisme bij de volken van den Indisohen
Archipel, blz. 13—14 en 16—16. Meerdere voorbeelden vindt men bij: Riedel,
De sluik- en kroesharige rassen tussohen Selebes en Papua, blz. 198, 285, 342,
378 en 440.

-••• Zoo bestaat bij de Lan^-Dajaks van Sarawak ook het geloof, dat de ziel in
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alle stammen aangetrolt'eu " . Dikwijls tracht men door incubatie
waarzeggende droomen te ontvangen. Van de Zee-Dajaks van Sarawak
lezen wij, dat zij somtijds //seek communion with the dead by
sleeping at their graves in hope of getting some benefit from
them through dreams, or otherwise// « . Ook andere geesten
tracht men op dergelijke wijze te raadplegen. Dit wordt aange-
duid met het woord ?M»»£W£. //TO Mdmjtw£ is to sleep on the tops
of mountains with the hope of meeting with the good spirits of
the unseen world. A man who was fired with ambition to shine
in deeds of strength and bravery, or one who desired to attain the
position of chief, or to be cured of an obstinate disease, would, in
olden times spend a night or nights by himself on a mountain,
hoping to meet a benevolent spirit who would give him what he
desired // " . Bij de Javanen pleegt men in moeielijke gevallen,
onder het opzeggen van formulen en het houden van vasten, een
nacht te slapen onder heilige boomen en op de graven der voor-
ouders , ten einde in den droom eene openbaring van de geesten te
erlangen »». Bekend is het dat ook incubaties plaats hebben op de
plekken, die als bijzonder aan de godin Ratu-Lörö-Kidul gewijd,
worden beschouwd. Zoo bij voorbeeld in de grot Karang-trètès,
ten Oosten van de Oepak-rivier in Jogjakarta. In de Javaansche geschie-
denis vindt men verschillende voorbeelen van vorsten, die zich op

den slaap liet lichaam verlaat. "Elders and priestesses", aldus lezen wij nu, noften
assert that in their dreams they have visited the mansion of Tapa (het opper-
wezen) , aud seen the Creator dwelling in a house like that of a Malay» (Spenser
St. John, Life in the forests of the far East, dl. I , biz. 189).

5' Zoo, om hier slechts enkele voorbeelden aan te halen , algemeen in de Molukken
(Riedel, De sluik- en kroesharige rassen tusschen Selebes en Papua, blz. 11,114,
165, 198, 224, 285, 316—317, 378, 440—141), bij de Makassaren en Boegineezen
(Matthes, Bijdragen tot de ethnologie van Zuid-Celobes, blz. 98), bij de Javanen
(Veth, Java, dl. I , blz. 326), bij de Dajaks (Veth, Borneo's Wester-Afdeeliug,
dl. II , blz. 309—310; Hupe, Korte verhandeling over den godsdienst, zeden enz.
der Dajaks, Tijdschr. v. Nederl. Indië, jaarg. 1846 , dl. III, blz. 158—159 ; Spenser
St. John, Life in the forests of the far East, dl. I, blz. 190), bij de Bataks
(Niemann, Bijdrage tot de kennis van den godsdienst der Bataks, Tijdsohr. van
Nederl. Indië, jaarg. 1870, dl. I , blz. 297—298; Neumann, Het Pane- en Bila-
Stroomgebied, Tijdschr. v. h. Nederl. Aardr. Gen., 2<> serie, dl. III, blz. 310), enz.

2? Perham, Sea Dyak religion, Journal of the Straits Branch of the Royal
Asiatic Society, jaarg. 1884, blz. 300.

»» Perham, Sea Dyak religion, Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic
Society, jaarg. 1882, blz. 219.

5» Harthoom, De zending op Java, Mededeelingeu v. w. h. Nederl. Zend. Qenootaoh.,
dl. IV, blz. 126.

5e Volgr. II. «>
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groote of gewaagde ondernemingen voorbereidende, tijdelijk zich
hierheen terugtrokken onder anderen tot het verkrijgen van waar-
zeggende droomen so. Niet altijd is het door de personen-zelve, die
de geesten wenschen te raadplegen, dat de incubatie geschiedt.
// De toekomst door droomen te voorspellen //, aldus deelt de Heer
Kiedel onder anderen van de bewoners der groep van Leti-
Moa-Lakor van de Zuidwester-eilanden mede, //heeft telkens plaats.
Dit wordt gewoonlijk gedaan door eene vrouw, die, na eenige for-
mulieren gepreveld te hebben, tot dat einde gaat slapen// s».

Gelijk reeds hiervoren werd opgemerkt, is het de voorstelling
dat bij ziekten, eveuzoo dus bij epilepsie, hysterie en hypnose,
de ziel het lichaam verlaten heeft. Nu is het, zooals uit het pas
aangevoerde kan gebleken zijn, vooral door het verkeer dat 'de
ziel, in de oogenblikken dat zij buiten het lichaam zich bevindt,
met de geesten heeft, dat sommigen de gave der voorzegging be-
zitten. Waar dus ook bij evengenoemde kwalen een dergelijk verkeer
ondersteld wordt, daar zal men licht er toe komen, om meer daaraan
dan aan het vermeende feit, dat een vreemde daemon bezit genomen
heeft van den lijder, het profeteerend vermogen van dezen toe te
schrijven. Bij het kunstmatig voortbrengen van paroxysmen en van
den hypnotischen toestand zal het in dat geval dan ook minder het
doel zijn, dien vreemden daemon in den zieke te brengen, dan wel
diens ziel het lichaam te doen verlaten, ten einde in de boven- of
benedenwereld, in den omgang met de geesten, de verlangde open-
baringen te verkrijgen.

De oorsprong van het shamanisme kan ons na het voorgaande
duidelijk zijn. De eerste shamanen waren krankzinnigen en aan
convulsieve kwalen (hysterie, epilepsie) of aan hypnose (catalepsie,
lethargie, somnambulisme) lijdende personen, die eerst in de natuur-
lijke , daarna evenzeer in de door kunstmiddelen opgewekte aanvallen
hunner ziekte openbaringen deden. Later werden ook andere per-
sonen daarvoor genomen, doch vanzelf alleen zij, welke, bij aanwen-
ding dierzelfde middelen, blijken gaven, van voor hypnose vatbaar
te zijn of aanvallen te kunnen krijgen, analoog aan de paroxysmen
van hysterie en epilepsie. Meestal zullen dit ziekelijke, zwakke en
prikkelbare, bepaaldelijk neuropathische individuen zijn geweest.
Bij de oude Grieken, wier profetisme in het wezen der zaak niets

*• Zie onze vorhandeling: Het animisme bij de volken van den Indischen Arohipel,
ble. 245, on de daar aangehaalde bronnen.

»' Riedel, Do sluik- en kroesharige rassen tusaohen Selebeg en Papua, blz. 877.
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anders dan een shamanisine was — men denke slechts aan de

kunstmatig voortgebrachte mantische extase der pythia van het Del-

phisch orakel s» — was dit zeker het geval. Zoo zien wij dan ook

hoe de gave der intuitive, der natuurlijke divinatie door de latere

wijsgeeren, zelfs door hen die, gelijk Aristoteles, haar als eene alge-

meene eigenschap van den menschelijken geest opvatten, als meer

in het bijzonder eigen aan zieken en personen lijdende aan melan-

cholie voorgesteld werden ss. Nog heden ten dage nemen de shamanen

in Siberië //Kinder, die durch Aufgeregtheit oder Hinneigung zu

Kriimpfen ein leicht reizbares Nervensystem zeigen// tot leerlingen

" De Grieksche mantifc waa in zooverre ook een shamanisme, dat men haar
toesohreef aan nune irruption violente de l'esprit divin dans uu corps humain,
d'oü il chaase Ie moi conscieutn, om de woorden van Bouché-Leolercq in zijn
liiervoren meer aangehaald werk "Histoire de la divination dans l'antiquité" (dl. I ,
blz. 372) te gebruiken. Men dacht hierbij aan eene werkelijke bezieling, aan
eene tijdelijke incarnatie van de godheid in een menschelijk organisme. De pythia
ureprdsentait, ou plutót contenait en quolque sorte Apollon; elle était, comme Ie
dit une métaphore énergique, nuenceinte du dieumt, et elle parlait, non plus comme
interprète du dieu, maie a la première personne, en discours direct, comme étant
Ie diou lui-même" (Bouché-Leolercq, O. c., dl. I, blz. 366). Dit was de oorspron-
kelijke voorstelling, die wij echter ook bij sommige latere wijsgeeren, met name
bij Plato en zijne school, terugvinden (Bouché-Leclercq, O. c., dl. I , blz. 50 vv. , en
367 w.). Philo, de bekende Joodsche philosoof, aanhanger van het Platonigme,
wilde zelfs op die wijze het Hebreeuwsohe profetisme verklaard hebben, dat hij
beschrijft als een toestand van extase, waarbij de VOl'i' verdwijnt om voor den goddo-
lijken geest plaats te maken (Zie: Robertson Smith, The old testament in the
Jewish Church, blz. 428).

" Bouohó-Lecleroq , Hiatoire de la divination dana l'antiquito', dl. I , blz. 54—55.
Dat oorspronkelijk bij de oude Grieken aau hystero-epilepaie of aan hypnose lijden-
den , ook in de natuurlijke aanvallen hunner kwaal, godspraken zullen hebben ge-
geven, is wel aan te nemen. Een voorbeeld daarvan is ons bewaard gebleven. De
geschiedschrijver Nymphis van Herakleia verhaalt namelijk, nque Denys, fils de
Cléarque Ie premier tyran d'HéVaclée, avait aoquis un embonpoint tel qu'il en était
suffoqud et tombait parfois dans un sommeil cataleptique. Ces lethargies répótdos
avaient déVeloppé chez lui la faculté divinatoire, de facon qu'il pouvait rendre des
oraoles, et qu'il se mettait de bonne grace, derriére un paraveut, a la diBpoaitiou
des consultanten (Bouché-Lecleroq, O. c., dl. I , blz. 55). Overigens wijzen wij er op,
hoo, stellig als een overblijfsel uit den tijd toen zij, welke daaraan onderhevig
waron, voor de mantik gebruikt werden, de epilepaie lang door de Grieken als
eene heilige ziekte werd beschouwd. Zij zagen nune intervention surnaturelle dans
les brusques aasauts de l'épilepsie, Ie mal saoré, qui frappe comme la foudre et
s'en va, saus même laisser au patient Ie souvenir de ce qu'il a souffert. Il leur
semblait memo impossible qu'un tel ooup , parti d'une main celeste, n'aboutlt qu'a
ce résultat négatif, et, lorequ'il frappait un citoyen au milieu d'unc assemblee,
on Bavait que eet avertissement a'adressait a l'assemblée tout entièren (Bouohé-
Leoleroq, O. o., dl. I , blz. 161).
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aan »•, terwijl bij tal van andere volken, om niet minder natuur-

lijke redenen, vooral vrouwen daarvoor uitverkoren worden.

Onder de twee hiervoren bedoelde vormen vertoont zich het

shamanisme bij tal van volken in alle deelen der wereld. Voorheen

meende men, dat het meer bepaaldelijk eigen was aan de stammen

van het Mongoolsche ras. Zeker is het dat nergens deze soort van

tooverij of bezwering zoo sterk op den voorgrond treedt. //Another strik-

ing characteristic of the Mongolië religions//, aldus onder anderen Prof.

Tiele, //is their extensive magic and sorcery (shamanism). One might

say that even the gods and the heroes of epic poetry are sorcerers,

and that what their worshippers value above all are the magical

powers they possess. Shamans are most highly honoured. One of the

Chinese religions, and in fact that which contains the most ancient

elements, we mean Taoism, involve the most implicit believe in

sorcery, and even Buddhism, as it was adopted by the Mongols

and the Chinese, has degenerated to all but pure shamanism// «*.

Van een der stammen van het Mongoolsche ras, namelijk van de

'* Baatdaii, Beitriige zur vergleiohenden Psychologie, blz. 131. Zie ook: Tylor,
Primitive culture, dl. I I , blz. 132.

" Zie: Encyclopaedia Britanuioa, i. v. ife^wms, blz. 363. Uitvoerige mededee-
lingeu over het shamanisme bij de Chineezen vindt men bij: Doolittle, Social life
of the Chinese, dl. II , blz. 110—116, en De Groot, Jaarlijksche feesten en ge-
bruiken van de Emoy-Chineezen, blz. 226—237 en 504—607. — Ook bij de Chineezeu,
die in den Indischen Arohipel gevestigd zijn, komt het shamanisme voor. Ziehier
onder anderen een bericht daaromtrent van den Heer Groeneveldt: "In de Wester-
Afdeeling van Borneo vindt men eene soort \an waarzeggers, die beweren mede-
deelingen omtrent de toekomst of verborgene zaken te kunnen doen, doordien de
eene of andere godheid te dien einde in hen vaart en door hunnen mond spreekt.
Zij verliezen daarbij zelve hun bewustzijn en vertoonen dan eenen toestand gelijk
aan den zoogenaamden magnetischeu slaap in Europa, of geraken in eenen staat
waarbij zij zich pijnigen zonder dat het hun schijnt te deren. Hunne openbaringen
geven zij in woorden of op schrift, maar in beide gevallen gewoonlijk zoo ondui-
delijk , dat er een tweede persoon bij noodig is, om ze te verklaren. Die waar-
zegger is gewoonlijk een jongeling en hij wordt dan ook genoemd ^unj-«in, knapen-
liohaam, omdat alleen rijn lichaam gecenseerd wordt, met de zaak te maken te
hebben en zijn geest vervangen wordt door de godheid. Deze wijze van waarzeggen
wordt genoemd £ow/-(tón(/, nederdalen op den knaap, varen in den knaap ; zij
wordt gewoonlijk in practijk gebracht bij ziekte, om den aard daarvan en het ge-
neesmiddel te leeren kennen, en verder in allerlei andere gevallen waarin men iets
wenscht te weten, waar men langs den gewonen weg niet achter komen kan. Het
meest wordt op deze wijze geraadpleegd de god Kwan-ya, omdat diens dienst het
algemeenst is, doch verder ook die godheden welke plaatselijk het meest in achting
Kijii" (Notulen van de algemeeno- en beetuurs-vergaderingen van het Bataviaasch
Geuootsohap van Kunsten eu Wetenschappen, dl. IX, blz. 60—51).
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Tungusen van Zuidoost-Siberië, is dan ook het woord >/ shaman //
herkomstig. Zoo heeten hier de personen, die als mediums tusschen
de geesten en den mensch fungeeren '•. Docli, zooals reeds werd
opgemerkt, is het shamanisme wijd en zijd verspreid. Ook bij de
volken van het Maleisch-Polynesische ras komt het voor. Het is
ons doel, dit in de volgende bladzijden aan te toonen.

In de eerste plaats vestigen wij de aandacht op de stammen, die
de Zuidzee-eilanden bewonen. Ziehier hoe onder anderen Williams
het shamanisme bij de Pidjiërs beschrijft. Voor den priester of shaman
wordt een bord met welriekende olie geplaatst, waarmede hij zich-
zelven besmeert. Hij ontvangt dan eenen walvischtand, waarop hi j ,
onder diepe stilte van de toeschouwers, onbewegelijk blijft staren.
«In a few minutes he trembles; slight distorsions are seen in his
face, and twitching movements in his limbs. These increase to a
violent muscular action, which spreads until the whole frame is
strongly convulsed, and the man shivers as with a strong ague fit.
In some instances this is accompanied with murmurs and sobs, the
veins are greatly enlarged, and the circulation of the blood quickened.
The priest is now possessed by his god, and all his words and
actions are considered as no longer his own, but those of the deity
who has entered into him. Shrill cries of //«It is I ! I t is I !«/ /
fill the air, and the god is supposed thus to notify his approach.
While giving the answer, the priest's eyes stand out and roll as in

" Velen besohouwen dit woord S/UJWOTJI als cene verbastering van het Sanskrifc-
achc pramaJKJ, het Pali fwmana, dat "Buddhistisoh bedelmonnik of asceet» beteekent.
De Tunguseu moeten dit woord wel van de Chineezen overgenomen eu op hunne
geestenbezweerders toegepast hebben, misschien dewijl zij eenigo gelijkheid zagen
tusscheu de practijken van dezen en die van de bedelmonnikken, welke, bij do
verbastering van het Buddhisme in China, zich ook zeker op groote sohaal met
bezweringen eu tooverijen zullen hebben bezig gehouden. Anderen bestrijden echter
deze voorstelling. Schott (Uber den Doppelsinn des Wortes Scham&ne, Abhand-
lungen der Berliner Akademie der Wissenschaften vom Jahre 1842 , blz. 461 w.)
meent dat het woord «AOHMM van Tungusischeu oorsprong is en dat de overeen-
komst met het Pali fanuroa, het Sanskritsohe (T«»wwia slechts toevallig is. Hetgeen
door hem ter zake wordt aangevoerd, is echter niet altijd even afdoend of gegrond.
Zoo merkt hij op (O. o., blz. 463), dat het zeker vreemd zou zijn nwenn die
Tungusen das einzige Wort, das zur Bezeichnung ilirer National-Priester bei ihnen
existirt, erst von buddhistisohen Mönchen, die noch jetzt sehr wenig bei ihnen
gelten, erborgt, oder irgend ein :uideres ihnen eigenthümliches Wort dem famana
zu Getallen abgeachafft hatteim. Ter beoordeeling van de waarde dezer opmerking
vergelijke men echter noot 41, 109 en 159 beneden.
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a frenzy; his voice is unnatural, his face pale, his lips livid, his
breathing depressed, and bis entire appearance like that of a furious
madman. The sweat runs from every pore, and tears start from
his strained eyes; after which the symptoms gradually disappear.
The priest looks round with a vacant stare, and, as the god
says, ////I depart'///, announces his actual departure by violently
flinging himself down on the mat, or by suddenly striking the
ground with a club, when those at a distance are informed by blasts
on the conch, or the firing of a musket, that the deity has re-
turned into the world of spirits// w. Evenzoo bestond op de Saud-
wich-eilanden en op Tahiti het shamanisme. //Appearing to the priest
in a dream of the night//, aldus lezen wij onder anderen bij Ellis,
//though a frequent, was neither the only nor the principal mode
by which the god intimated his will. He frequently entered the priest,
who, inflated as it were with the divinity, ceased to act or speak
as a voluntary agent, but moved and spoke as entirely under super-
natural influence//. Overigens openbaart zich de bezieling hier op
dezelfde wijze als bij de Mdjiërs. //As soon as the god was supposed
to have entered the priest, the latter became violently agitated,
and worked himself up to the highest pitch of apparent frenzy, the
muscles of the limbs seemed convulsed, the body swelled, the coun-
tenance became terrific, the features distorted, and the eyes wild and
strained. In this state he often rolled on the earth, foaming at the
mouth, as if labouring under the influence of the divinity by whom
he was possessed, and, in shrill cries, and violent and often indis-
tinct sounds, revealed the will of the god. The priests, who were
attending, and versed in the mysteries, received, and reported to
the people, the declarations which had been thus received'/ 38. Op
Tahiti heeft men dikwijls waargenomen, dat personen //who in the
natural state showed neither ability nor eloquence, would in such
convulsive dilirium burst forth into earnest lofty declamation, declar-
ing the will and answers of the gods, and prophesying future events ,
in well-knit harangues full of the poetic figure and metaphor of the
professional orator. But when the fit was over, and sober reason
returned, the prophet's gifts were gone// 38.

W Williams, Fiji and the Fijians, dl. I , blz. 224—225.
«* Ellis, Polynesian researches, dl. I , blz. 373—374.
»» Tylor, Primitive oulture, dl. I I , blz. 134. Zie ook: Bastian, Beitrage zur

vergleiohendeu Psychologie, blz. 135—136.
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VAN DEN INDISCHEN ARCHIPEL. 443

Gaau wij nu over tot de stammen van den Indischen Archipel.

Van het Westen beginnende, noemen wij in de eerste plaats de Ba-

taks to. De shamanen, die bij verschillende gelegenheden optreden,

dragen den naam van « t o o , dat is letterlijk: het woord, daar zij,

als zij door eenen geest bezield zijn, ook geacht worden het woord

van dien geest te spreken *«. Andere benamingen zijn: /«MWTMM-

, dat is: hij in wien de begu of geest komt « , toyaraw of

, dat is: hij in wien de geest nederdaalt « , foaawdaraa of

j , dat is: hij tegen wien de geest leunt « . Nog spreekt

men van j»o-r$w$M«s'ara'*, een naam afgeleid van d/«$WM#a» zooals

een geest heet in betrekking tot den persoon, dien hij steeds komt

bezielen en door wiens mond hij alleen spreken wil, zoodat een

*o Over het shamanisme bij de Bataks vindt men meer of min uitgebreide mede-
deelingen bij: Burton en Ward, Verslag eener reis in het land der Bataks, Bij-
dragen tot de T. L. en Vk. v. Nederl. Indië , nieuwe volgreeks, dl. I , blz. 292—293;
Wilier, Verzameling van Bataksche wetten en instellingen in Mandaïling en Pertibi,
Tijdsohr. v. Nederl. Indië, jaarg. 1846, dl. II , blz. 295—296; De Haan, Verslag
van eene reis in de Bataklanden, Verhandelingen v. h. Bat. Gen. v. K. en W.,
dl. XXXVIII, blz. 17; Henny, Reis naar Si-Gompoelan en Si-Lindong, Tijdschr. v.
Ind. T. L. en Vk., dl. XVII, blz. 23; Larive, Eenige aanteekeningen gehouden
op een reisje naar en door de bovenstreken van Kota-Piuang, Tijdschr. v. Ind.
T. L. en Vk., dl. XVIII, blz. 256—259; Hagen, Beitrage zur KenntnisB der Bat-
tareligion, Tijdsohr. v. Ind. T. L. en Vk., dl. XXVIII, blz. 538; Neumann, Hot
Pane- en Bila-Stroomgebied, Tijdsohr. v. h. Nederl. Aardr. Gen., 2eserie, dl. III
(Afdeeling: Meer uitgebreide artikelen), blz. 307—309; Schreiber, Ein Tag in
einem Batta-Dorfe, Ausland, jaarg. 1882, blz. 185—186.

« In sifiaro is ioso het Maleische (j*»l# fta/ww = spraak, taal, woord. uDat hier
een on-Bataksch woord is genomen, behoeft geene vorwondering te baren" , zogt
Dr. Van der Tuuk, "(ik men let op zoovele Maleische woorden, die als versiordo
eigen- of bijnamen door den Batak, zelfB in zijn godsdienst, gebezigd wordonu
(Van der Tuuk, BatakBche ohrestomathie, dl. IV, blz. 182—183).

« Schreiber, O. c , blz. 185. — De term Aaroara stamt van ?•<>, het gewone woord
voor "komen" , af. De vorm 2*m>A<m wordt echtor speciaal gebruikt in den zin van:
een geest doen komen, om hem te raadplegen (Van der Tuuk, Batakschwoorden-
boek , i. v. J-O). Het woord k t m nu beteekent letterlijk: komplaate (sit venia
verbo!), zoodat Aaroan-ra-ietfu te vertalen is door: komplaats van den begu of
geest, dat is: plaats waar, hier bepaaldelijk: persoon in wien de geest komt.

« Het grondwoord van Aasyaran en jwnyaiwn is «ijnr, de term waarmede speciaal
het nederdalen van den geest in het medium wordt aangeduid (Van der Tuuk,
Bataksch woordenboek, i. v. sijar). Letterlijk beteekenen de beide woorden: plaate
waar, hier bepaaldelijk: persoon in wien de geest uederdaalt.

" Het woord Aasandarare komt van xmdai' = leunen, en beteekent letterlijk:
plaats waartegen, hier: persoon tegen wien geleund wordt. EvenzoopaTKMufcwan. —
Volgens den Heer Ködding (Die Batakschen Götter und ihr Vcrhaltuis zum Brah-
manismus, Allgemoine Missious-Zeitsohrift, dl. XII, blz. 475, noot) zijn Aoüawkmin
en Aaiyaiwi benamingen van "Medieu für irdische Geister", terwijl «ifioso gebruikt
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444 DR. G. A. WILKEN, HET SHAMANISME BIJ DE VOLKEN

een sibaso is , die door een specialen geest bezield
wordt •*. — De sibaso's kunnen mannen en vrouwen zijn, hoewel zij
in sommige streken, volgens Dr. Van der Tuuk *•, meestal, in de
landen ten Noorden van het meer van Toba, zooals Dr. Hagen
mededeelt **, altijd tot de laatstgenoemden behooren. Ieder dorp is
in den regel in het bezit van zulk een medium. //Wohl nie// ,
schrijft onder anderen Dr. Schreiber, //meldet sich zu diesem Amt
jemand freiwillig, es braucht aucli keiner diese Kunst zu erlernen,
sondern wenn der sibaso gestorben oder verzogen ist, so muss der
begu, Geist, selbst sich einen neuen sibaso erwahlen, indem er in ihn
fahrt, und zu diesem Zweck wird im Beisein des ganzen Stammes
so lange die obligate Musik gemacht, bis das erwünschte Ereignis
eintritt// *». Volgens den Heer Neumann onderwierpen in vroeger
tijden, de hoofden, bij hunne verheffing, zich veelal aan eene der-
gelijke proef, om te trachten den graad van sibaso te erlangen *«. —
Door tusschenkomst van deze personen nu worden de geesten, de
begu's, geraadpleegd, waartoe zij ten allen tijde kunnen worden
opgeroepen. Dit oproepen geschiedt in de eerste plaats door het be-
spelen van bepaalde muziekinstrumenten, voornamelijk van de
gondang en de gordang, twee soorten van trommen. Hiervoor wor-
den goede spelers vereischt, daar het bezield geraken van den sibaso
geheel van hun spel afhangt. Elke geest heeft daarbij zijne eigene
melodie *°. Verder behoort tot de bezwering het branden van wierook ,
bepaaldelijk benzoë si, blijkbaar ook met het doel den sibaso aan
de dampen daarvan bloot te stellen, hetgeen dikwijls meer opzettelijk
plaats heeft, door zijn hoofd met eenen doek te bedekken, die tot
op den grond afhangt, en daaronder de verbranding te doen ge-
schieden « . Om de geesten behoorlijk te ontvangen, dient de sibaso

wordt ter aanduiding van "Medieu für himmlisohe Geister". Dr. van dor Tuuk maakt
eoliter van dit onderscheid geen gewag. Alleen viudeu wij Aoaandara/i. (Bataksoli
woordenboek, i. v. sandar) opgegeven als behoorende tot de bijzondere taal, bekend
onder den naam van Aa<a-nt-i«sfi«-«ym', waarover straks in den tekst zal worden
gesproken.

*» Van der Tuuk, Bataksch woordenboek, i. v. d/urfjunj.
*• Van der Tuuk, Batakseh woordenboek, i. v. 6oso.
« Hagen, O. o., blz. 638.
« Sohreiber, O. o., blz. 185.
« Neumann, O. o., blz. 307. Zie ook: blz. 500, noot.
*> Neumann, O. o., blz. 284.
" Neumann, O. o., blz. 295; Larive, O. e., blz. 257.
" Schreiber, O. o., blz. 185; Hagen, O. c , blz. 538.
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in een bepaald costuum gekleed te zijn " ; moeten er meerdere
geesten opgeroepen worden , dan verschaft hij zich verschillende klee-
dingstukken, om die in den loop der voorstelling aan te trekken,
want elke geest heeft zijne bijzondere dracht 54. Eindelijk bestaat
nog de meening, dat de geesten gaarne betel of sirih gebruiken en
olie ruiken, waarom liet medium tijdens de bezwering door jonge
meisjes steeds van deze artikelen voorzien wordt, van het laatste
om gedurig het hoofdhaar daarmede te besmeren ««. — Is de geest
eindelijk in den sibaso nedergedaald, dat wil zeggen: heeft hij zich
meester gemaakt van de ziel, de tondi, van den sibaso en hare plaats
in diens lichaam ingenomen s«, dan kunnen hem de noodige vragen
worden gedaan. Het is nu niet meer de sibaso die spreekt, doch de
geest, de begu, in hem. De antwoorden worden dan ook gegeven
in eene bijzondere taal, bekend onder den naam van /«zfo-tti-fo^-syar,
dat is: taal van den nedergedaalden geest. Hoofdzakelijk onderscheidt
zij zich van de taal van het dagelijksch leven door het gebruik van
omschrijvende woorden, waarbij men de voorwerpen personifieert en
ze benoemt naar hunne bijzondere eigenschappen w. — Overigens
zien wij hoe hier de bezieling op dezelfde wijze zich openbaart,
door dezelfde verschijnselen van zinsverrukking of zelfs razernij ge-
kenmerkt wordt, als elders. //Nachdem//, zoo schrijft onder anderen
Dr. Schreiber, //die Musik eine Weile ertönt ist, sehen wir den
Leib des sibaso zu zittern anfangen. Jetzt wirft er das Tuch (waar-
mede zijn hoofd voor de berooking met benzoë bedekt is) von sich
und richtet sich auf. Mit ausgereckten Armen und einem in die Ferne
starrenden Bliek fangt er an, nach dem Takte der Musik sich langsam
zu drehen. Zugleich beginnt in seinen Gliedern bei den Fingerspitzen

5» Sohreiber, O. c , blz 185; Larive, O. c., blz. 257.
" Keumanu , O. c., blz. 309. Ook de Heer Larive (O. o., blz. 258) zegt, dat hot

medium tijdens de voorstelling van kleederen wisselt.
M Neumann, O. c., blz. 309; Larive, O. o., blz. 257 en 258.
so Neumann, O. o., blz. 295 en 307. Zie ook noot 143 beneden.
*' Dergelijke omsohrijvende woorden komen niet alleen in de Aa(a-nt-&e<7H-syar

voor, doch ook in de andere taaisoorten, die bij de BatakB gebruikelijk zijn, onder
anderen in de «Bwfrmjr-taal, de taal waarvan de vrouwon zich bedienen, als zij
over een lijk weeklagen, en in de Aato-^xwî oraisaon, de taal door den datu of
wichelaar gebezigd bij geestesaanroepingen of feestelijke gelegenheden. Voorbeelden
van dergelijke omschrijvende woorden ^zijn: «i-nunuf/od/oifc, letterlijk: stapper, in
plaats van x̂it ~ been ; si-«cyj-»iaAüioAi)'M — vorst flikkeraar, in plaats van <y» : =
vuur; 3!-ratya-7na)'tattnd(in zu vorst door-elkander-kruisgewijze-gebonden, voor
tanfc-mi-<7ordan<7 =i tramlijnen, enz. (Van der Tuuk, Bataksche spraakkunst, In-
leiding, blz. V—VI).
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anfangend ein taktmüsziges Zucken, das sich allmahlich Glied fiir
Glied dem ganzen Körper mittheilt, bis der Mann zuletzt in wilden
Spriingen tanzt, so lange bis er ganz erschöpft zusammenbricht.
Jetzt schweigt die Musik und nun ist es Zeit fiir den andern,
meist das Haupt der Familie, der mit ihm im Kreise gesessen und
alle seine Bewegungen aufmerksam verfolgt hat, den begu, der in
ihn gefahren ist, zu befragen, und zwar zuerst nach seinem Namen.
Nachdem der begu seinen Namen genannt, fragt er gewöhnlich
seinerseits , waruin man ihn denn gerufen habe. Nun wird ihm die Ver-
anlassung kund gethan und zugleieh sein guter Rath erbeten // *». —
Wij laten hier nog twee andere beschrijvingen van eene sibaso-
bezwering volgen. De eene is van den Heer Neumann. //Toen//, aldus
vertelt deze, // tijdens mijne aanwezigheid te Na Pompar een tijger
gevangen was, bracht men het dier heelhuids in de kampong, waar
hij op het plein werd opgesteld. De ïnuziekinstru menten werden voor
den dag gehaald, matten, waarop de sibaso's (een man en eene vrouw)
moesten plaats nemen, werden uitgespreid. Nadat de trommen eenigen
tijd bespeeld waren, begonnen de lichamen der sibaso's te trillen, welke
trillingen hoe langer hoe heviger werden. De gelaatstrekken namen eene
pijnlijke en vermoeide uitdrukking aan, totdat ook de hoofden aan die
trillingen deelnamen en hevig heen en weer werden gedraaid. Na eenen
ruk met de handen hielden de bewegingen plotseling op, om later
opnieuw een paar malen te worden herhaald. Door al die bewegingen
vermoeid, zaten de sibaso's als het ware machteloos neer. Dit was
het bewijs, dat zij door den geest bezeten waren. De radja van de
kampong vroeg hun toen, of Mangaradja Enda Penjaboengan, de
sombaon of geest van den Gompoelan (een berg nabij Na Pompar),
nedergedaald was. Op het bevestigend antwoord en de Avedervraag,
wat men van hem verlangde, en nadat ook de wensch was te kennen
gegeven, hem den tijger, dien men door zijne gunst gevangen had,
te offeren, stonden de sibaso's op en voerden een wilden dans uit
totdat zij vermoeid neerzegen. Dit gold als dankzegging voor het
offer, of liever als erkenning, dat de gave welkom was. Daarna kon
men den sibaso's allerlei vragen doen, totdat de geest, vermoeid werd
en ongeduldig door de sibaso's op den grond liet kloppen , ten teeken
dat hij weder naar zijne verblijfplaats wilde terugkeeren. Toen men
dit begrepen had, eindigde de radja met den wensch, dat de som-
baon het volk nimmer zijnen zegen mocht onthouden. In dat geval

Sohreiber, O. o . , blz. 185—186 .
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zou hij bij de eerste gelegenheid, die zich zon voordoen, een buffel
te zijner eere slachten. Hierover verheugd voerden de sibaso's een
wilden dans rondom den tijger uit, gevolgd door de hoofden van de
kampong, waarbij telkens schijnstooten met het mes en de kris naar
den tijger werden gedaan. In dien tusschentijd was de sombaon weder
uit den kring der menschen verdwenen// s». — De andere beschrijving,
die wij hier wenschen te citeeren, is afkomstig van den Heer Larive.
Nadat de sibaso (hier eene vrouw) gedurende vijf of zes minuten,
met de handen het gelaat bedekkend, doodstil gezeten had, «kwamen
eerst de voeten en toen het geheele lichaam iu eene sterke, zenuw-
achtig trillende beweging. Op eens woest opspringende, door welke
beweging het hoofdhaar (dat los was) geheel naar voren en over het
aangezicht viel, verklaarde de sibaso met een lang gerekt, zacht
klagend en zangerig geluid, dat de geest in haar kwam. Het orkest
maakte nu een helsch leven, zij zette zich en men bood haar sirih
aan, hetgeen zich gedurende den avond, wanneer de aanvallen te
hevig werden, meermalen herhaalde. Haar lichaam bleef intusschen
steeds in zenuwachtig trillende beweging, en na een paar malen als
razend te hebben rondgesprongen, draaide zij gedurende eenige mi-
nuten het hoofd zoo heftig op de schouders rond, dat men in de
verzoeking kwam te gelooven, dat zij het kwijt wilde zijn. Twee
groote tranen biggelden gestadig langs de wangen, en met de rond-
fladderende haren en haar afschuwelijk vertrokken gezicht won zij
niet in bevalligheid Links en rechts regende het nu vragen aan
den geest, die in haar was gevaren; de antwoorden werden soms
onder schaterend helsch gelach gegeven . . . . Haar stemgeluid was
nu eens hoog, dan weder zeer laag; soms hinnikte zij als een paard
of bootste zij het blaten van een schaap na. Hoe het schepsel die
vermoeiende rol zoo lang kon volhouden, was mij een raadsel; aan-
houdend hield zij de oogen met de haren bedekt en maakte zich
door middel van een hoofddoek allerzotste kapsels. In gewonen toe-
stand zijnde, verklaart de vrouw niet te weten wat met haar ge-
beurt, zoodra de geest in haar is gevaren , en hoegenaamd ook geene
herinnering te hebben van hetgeen men haar gevraagd en zij ten
antwoord gegeven heeft// « .

Behalve bij de Bataks, vindt men het shamanisme op Sumatra
bij de Maleiers, die op de Oostkust bij de Brouwerstraat en opliet

so Neumanu, O. o., blz. 308.
•» Larive, O. o., blz. 257—259.
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eilandje Bengkalis gevestigd zijn «'. Bekend is het dat hier de hoofd-
zetel is van de trubukvisscherij en den trabukliandel •*. De bewoners
van de verschillende dorpen, aan evengenoemde straat gelegen,
vinden hierin een hoofdmiddel van bestaan. De visschers vormen
eene soort van bond, aan het hoofd waarvan eene vrouw staat, die
den titel voert van <^Y«^a»^-rff/^« *». Hare waardigheid is erfelijk
en blijft dus steeds in dezelfde familie. De voornaamste werkzaam-
heid nu van de djindjang-radja is liet bezweren van de trubuk. Als
er namelijk eene langdurige schaarschte heerscht, er, tegen de gewoonte,
in den vangtijd «* geen visch komt opdagen, schrijft men dit aan
bovennatuurlijke oorzaken toe. Om te weten wat de oorzaken zijn,
moet er eene bezwering worden gehouden. Men stelt zich namelijk
voor, dat een zestiental geesten, die verblijf houden bij de verschil-
lende kapen en inhammen van de Brouwerstraat, de visscherij in
hunne macht hebben. De bezwering nu bestaat daarin, dat die geesten
worden opgeroepen, ten einde te kennen te geven, wat de reden is,
dat de visschen wegblijven, en wat er gedaan moet worden, om dat
kwaad te keeren. Hierbij vervult de djindjang-radja de rol van
medium. Met tal van ceremoniën en feestelijkheden gaat die be-
zwering gepaard. Door alle dorpen aan de Brouwerstraat wordt aan
de plechtigheid deelgenomen en duizende guldens worden daaraan
dikwijls ten koste gelegd. Het is hier de plaats niet, dit in bijzon-

•' Het oiland Bengkalis ligt, gelijk bekend ia, met nog drie andere eilanden,
tegenover de mondingen van de Siak en de Kampar, terwijl de Brouwerstraat, bij
do inlanders SSlat-Djati geheeten, het Noordelijkst gedeelte is van het vaarwater,
dat deze eilanden van den vasten wal van Sumatra scheidt.

•* De tri(6t«i; is eeu visoh die veel overeenkomst heeft met den elft hier in
Europa. Zij wordt voornamelijk gevangen om hare kuit, die gezouten in den handel
gebracht wordt. Hoewel zij verspreid wordt aangetroffen in de Straat vanMalaka,
in do wateren van den Riouw-Lingga-Arohipel en zelfs in de zee langs de West-
kust van Borneo, komt zij nergens in zulk eene groote hoeveelheid voor als in de
Brouwerstraat.

o' In het Maleisoh woordenboek van Von de Wall-Van der Tuuk vindt men

onder anderen opgegeven s \̂Xa>- rf/ind/on^ r= pleegvader of pleegmoeder van
* > ••• •

geesten, geestenbezweerders, pythonisse, en ,—I . S2AX»- (y*>i<i/am<7-r<Kya — gees-
tenbezweerders die de vorst voor zijn vermaak houdt, waarzeggers die den vorst,
inzonderheid op zijne toohten, vergezellen en door hem geraadpleegd worden. "Om
in den toestand van geestenbezweerder te komen" , voegt het woordenboek er bij
nmoet men zicli in extase brengen". Het schijnt dus dat het shamanisme ook in
den Riouw-Lingga-Archipel voorkomt. Zie hierover ook noot 178 beneden.

•• Men verdeelt namelijk den vischtijd in twee hoofdtijdperken, namelijk de
, of groote, en de frintanjr-ifcaws, of kleine vangst.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:50:24AM
via free access



VAN DEN INDISCHE!? AllOllIPEL. 449

derheden na te gaan «*. Alleen op enkele hoofdpunten willen wij
hier de aandacht vestigen. Twee orakels worden er bij de bezwering
door de djindjang-radja gegeven: het eerste wordt uitgesproken te
Boekit-Batoe, het tweede aan de monding van liet riviertje Beng-
kalis. In de feestloods, op de eerstgenoemde plaats, met veel staatsie
binnengeleid, neemt de djindjang-radja, vorstelijk uitgedost, plaats
op eene soort van divan, bekleed met gele zijde. Na zich het lichaam
met welriekende olie te hebben ingewreven, wordt zij, onder het
branden van benzoë. bestrooid met bruingeroosterde en witte rijst.
Weldra begint er eene omkeering in het wezen van de djindjang-
radja plaats te grijpen. Hare oogen beginnen te glinsteren en strak
op een punt te staren. Zij wordt als het ware met een anderen geest
bezield. In dien toestand geeft zij op, wat er gedaan moet worden,
om het feest behoorlijk te vieren, hoeveel buffels en geiten daarvoor
moeten worden geslacht, welke formaliteiten daarbij in acht moeten
worden genomen, enz. Met deze aanwijzingen is echter alles nog niet
afgeloopen. Het groote woord van het eerste orakel is nog niet ge-
sproken : de geest in de djindjang-radja heeft nog niet gezegd, wan-
neer men moet opbreken naar de monding van de Bcngkalis-rivier.
Het kan dagen duren, ja zelfs maanden eer het gewichtige woord
overtrekken ff van de lippen vloeit der in geestverrukkiug verkee-
rende vrouw. Heeft eindelijk de djindjang-radja gesproken, dan komt
alles in rep en roer: in een staatsievaartuig wordt zij dan, gevolgd
door alle feestvierenden, overgebracht naar de plaats waar het tweede
en voornaamste orakel moet plaats hebben. Ook hier neemt de be-
zweerster in de feestloods, terwijl daarbuiten het geluid van trommen
en tamboerijnen weerklinken, op een met gele zijde bekleedeu divan
plaats. Wierookwolken stijgen voor haar op, de inzalving met reuk-
olie heeft weder plaats, evenzoo de bestrooiing met rijstkorruls. De
bezieling van de djindjang-radja vangt weder aan. Herhaalde malen
krijgt zij zenuwtoevallen; zij zingt, gilt soms en rolt zich over den
grond. Is eindelijk het rapport tusschen haar en de geestenwereld
tot stand gekomen, dan verheft zij zich van haren divan en wordt
naar een, met gouden klokjes behangen schommel geleid, waarop
zij plaats neemt. Nu worden, onder het klingelen dier klokjes, een

•* Zie over de trubukbezwering en andere bijzonderheden omtrent de trublik-
viBScherij: Gramberg, De trooboekvisaoherij , Tijdachv. van Tnd. T. L. on Vk.,
dl. XXIV, Wz. 298 vv. , later ook opgenomen in: Do Indimiho Gids, jsuirg. 1880,
dl. II, blz. 331 vv., aan welke verhandeling ook de in den tokst vermelde bij-
zonderheden door ons zijn ontleend.
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voor een de zestien geesten opgeroepen, welke met de zaak der
visscherij te maken hebben. Zacht schommelend, spreekt de djindjang-
radja , in eene voor de leeken onverstaanbare taal, tegen die on-
zichtbare wezens. Zoo wordt door elk hunner, op zijne wijze, de
oorzaak bekend gemaakt van het wegblijven der visschen en de
middelen aangegeven, die tot herstel van het euvel moeten leiden.
Bij al deze verrichtingen wordt de djindjang-radja bijgestaan door
verschillende personen, onder wie de foVfo de voornaamste is. Deze,
eene vrouw, helpt en bedient haar, en tracht haar, door haar frissche
lucht toe te waaien en haar zacht zingende toe te spreken, bij hare
aanvallen van razernij, tot bedaren te brengen. Bovendien is zij het,
die, hetgeen de djindjang-radja tot de geesten spreekt en wat dezen
haar antwoorden, vertaalt en aan de aanwezigen overbrengt.

Op het schiereiland Malaka, waarheen wij nu overgaan, komt
het shamanisme voor zoowel bij de Heidensche Orang-Benuwa's als
bij de Mohammedaansche Maleiers. Bij de laatstgenoemden heeten
de shamanen jtwwatty «6. Wanneer de pawang moet worden geraad-
pleegd , //he calls down, «jw«ra«£arc "7 ̂  some familiar demon, and,
becoming possessed by him, speaks, at his prompting, words of
wisdom or folly as the case may be// •». Bij zijne verrichtingen
wordt de pawang bijgestaan door eenen helper of eene helpster,
tófo geheeten «». De voornaamste werkzaamheid van dezen persoon
bestaat in het bespelen van de trom of de tamboerijn, en in het

«• Zie voor het volgende: Maxwell, Shamanism in Perak, Journal of the Straits
Branch of the Royal Asiatic Sooiety, jaarg. 1883, biz. 222 w.

•7 Dit woord komt van <«}•«» — dalen, nederdalen, en beteekent: doen nederdalen.
os MaxweU, 0. c , biz. 223.
M Ook wel fritfuan, volgens Maxwell (O. o., blz. 226), »in cases of royal seances".

In het Maleisoh woordenboek van Von de Waü-Van der Tuuk ontbreekt het woord
&idu, terwijl als beteekenis van ^ j J J Wwaxi» opgegeven wordt: magische zaug,
door zangeressen mtgevoerd en door de rëbana (tamboerijn) geaocompagneerd. Zeer
zonderling wil Maxwell (O. c , blz. 225, noot) 6«Zua» tot het SanskritsohetndAawS,
Lat. tf«ZH<i = weduwe terugbrengen. Zoo het woord werkelijk Sanskrit was, zou
het eerder beantwoorden aan r-icfwJn = : wijze, ziener. Intusschen is het eerder aan
te nemen dat óid«an door het suffix a» (ter aanduiding waarschijnlijk van een
colleotief meervoud) van Wrf» is gevormd, en dit een Maleisch-Polyneaisch woord
is. Prof. Kern deelde ons mode, dat er in het oud-Javaansoh een toid» bestaat,
waarvan echter de boteekenis onzeker is, doch dat waarschijnlijk ..asceet" beduidt.
Misschien is met dit Wd» nog te vergelijken het woord «ZK, dat, gelijk wij straks
zullen zion, bij de Alfoeren van Hahnahera de benaming is van de ahamanenbo-
zwering. OverigeuB hebben wij het woord zooeven reeds ontmoet als titel van de
helpster der djindjang-radja bij de trubukbezwering.
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zingen van tooverzangen, die eene aanroeping aan de geesten be-
vatten. Vooral bij ziekten tracht men zich van de hulp der pawang's
te verzekeren, en worden de geesten bezworen, in hen neder te
dalen. Ziehier hoe de Heer Maxwell zulk eene bezwering beschrijft,
//The scene was the centre portion of a large Malay house feebly
lighted with two or three oil lamps on the iloor. The sick girl (ten
wier behoeve de bezwering plaats had) lay on a bed in a recess forniod
by curtaining off a space on three sides the fourth being open. Op-
posite to the patient, facing her left side as she lay on her back,
sat the pa wang, a big muscular Malay Presently the sound
of a small drum called attention to the proceedings of the pawang.
The drum was beaten by a wild-looking moenad, who at the same
time commenced a shrill chant addressed to the /«??«&<-#&&«, or tiger-
spirits, to which class of demons the pawang's familiar belongs. The
air was not unpleasing, the words were difficult to catch, but the
lines flowed in an easy rhythm and the metre was very regular. A
performer of this kind is essential to every pawang, and, as in the
present instance , is very often his own wife. She is commonly called
bidu As the bidu screamed out her chant, the pawang seemed
to become subject to some unseen influence and to lose control over
himself. Sitting rigid at first, holding in each hand a huge bunch
of leaves, he presently began to nod like a man overpowered with
sleep, then he sniffed at the leaves, waved them over his head,
and struck one bunch against the other. Finally, he fell forward
burying his face in the leaves and sniffing in imitation of a wild
animal. He was now on all fours, and became as violent as the
necessity of keeping to the circumscribed limits of his mat would
permit. He growled and roared and worried invisible objects on the
mat. Presently he sat up again, striking his chest and shoulders
with the bunches of leaves, and soon afterwards the music stopped.
We had now before us, not the pawang, but simply his body pos-
sessed for the time being by the tiger-demon. Henceforth, as long
as the séance lasted, he spoke in a feigned voice, pronouncing
Malay words with the peculiar intonation of the Sakei aborigines
and introducing frequently Sakei words and phrases unintelligible to
most of the Malays present// ™. Toen deze pawang over de ziekte
van het meisje was geraadpleegd, aldus gaat de Heer Maxwell voort,
werd er een andere geroepen //who dealt with a different class of de-

Maxwell, O. c., blz. 224—226.
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mons altogetlier. The spirits which lie professed to be able to influ-
ence arc the //«W^<-*M« /̂I-CT , or the demons of the Sungkci-river, a
particular district in Perak. His method of procedure differed a good
deal from that of the pa wang of the hantu-bëlian. Instead of the old
woman with a little drum, he had a male bidu with a large round
tambourine//. Overigens had deze pawang ook eenen bundel bladeren
en wel van den pinang- of arecapalm in de hand. Na eenige voor-
bereidingen , //the bidu commenced to chant an invocation to the
Sungkei spirits, addressing them in turn by name. The symptons of
possession on the part of the pawang were convulsive shaking and
shivering, especially in the hand and arm which bore the bunch of
pinang leaves. Both tune and metre were quite different from those
employed in addressing the hautu-bëlian// « . — De shamanen bij
de Orang-Bënuwa's, althans bij de Mantra's, die in de binnen-
landen van Malaka tusschen den berg Ophir ten Zuiden en
en de Selangoer-rivier ten Noorden wonen, heeten joq/awj-, onge-
twijfeld eene gewijzigde uitspraak van pawang, welke naam overigens
ook bij hen bekend is « . Evenals elders worden de shamanen hier
vooral bij ziekte geraadpleegd. //Every poyang has several disciples
who attend him when he visits a sick person. A small hut is con-
structed near the house, and in this the incantations are performed,
every body being excluded save the poyang and his disciples. Incense
is burned, and invocations chanted to music until the poyang is
possessed by the spirit, which answers through his mouth the ques-
tions put by the disciples respecting the mode of treating the dis-
ease// « . Ook Newbold spreekt van de pojang's en hunne bezweringen ,
die volgens hem bestaan //in burning incense, muttering midnight
spells over a variety of herbs and plants > and in calling upon the
spirit of the mountains. Should the process be successful, the spirit
descends, throwing the exorcist into a trance, during which the

» Maxwell, 0. c., biz. 228.
" De verwisseling van de w en de j is zeer frequent, zoo bij voorbeeld in maaxw

en jnnjas. Juister zou het waarschijnlijk zijn te zeggen, dat yaaran^ eene gewijzigde
uitspraak is van jwjan; of jxyanjr. Dit laatste toch is misschien de oorspronkelijke
vorm geweest. Het grondwoord hiervan kan, volgens Prof. Kern, Jans' °* *i«™0
zijn, het in vele Indonesische talen gebruikelijke woord voor ngeeBt". Pajany of
yofyanj zou dan de substantiefvorm zijn vau jnoAjonj = een hjang of geest hebbend,
dus poA/awj of jxyonj, later yoja«jr en yaiwxnjr = iemand die een geest heeft,
eene benaming die volkomen het karakter van den shaman teruggeeft.

7» Logan, The Orang Benua of Johore, Journal of the Indian Archipelago, dl. I ,
blz. 277.
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knowledge he wishes to obtain is imparted// ?*. Niet alleen bij de
Zuidelijke stammen, doch ook bij de Noordelijker wonende Sakei's
komt het shamanisme voor. //They practice//, aldus lezen wij, «a
sort of sibylism. An arbor of thorns is framed; into this a man
and his wife are put. The neighbours sing outside, a strange noise
is then supposed to be heard, which is believed to be a sign that
the invoked spirit has possessed the inclosed pair. They then come
forth, and whatever they utter is considered the will of the spirits
alluded to// ™.

Van de stammen van het eiland Borneo verdienen vooral de Dajaks
van de Zuider- en Ooster-Afdeeling genoemd te worden '«. Bij de
Olo-Ngadju's treft men mannelijke zoowel als vrouwelijke shamanen
aan; eerstgenoemden dragen den naam van £#«?>, laatstgenoemden
dien van fó&zfl of iafta». In het stroomgebied van de Kahajan of
de Groote Dajak is echter alleen het woord basir in gebruik, en
spreekt men van io«?V-/-a/««', dat is: mannelijke basir, en Aaw-fla»;?,
dat is: vrouwelijke basir »?. Oostelijk van de Barito, in het district
Duson-Timor, bewoond door de Olo-Maanjan, zijn de shamanen meestal
vrouwen, zelden mannen. Zij heeten uuu&ztt, natuurlijk eene gewij-
zigde uitspraak van het woord balian ?*. Verder ontmoet men het woord
bëlian nog in Koetei, als benaming niet alleen van de vrouwelijke,
doch ook van de mannelijke geestenbezweerders, welke laatsten hier
weder schijnen voor te komen »». Bij de Olo-Ot-Danom heeft men, zooals
door Schwaner en Perelaer medegedeeld wordt, geen shamanen van
professie, doch treden de vrouwen, volgens eerstgenoemden schrijver
ook de dochters, der aanzienlijken bij voorkomende gelegenheden
als zoodanig op 8o. De balian's spelen eene voorname rol bij de
godsdienstige plechtigheden der Dajaks. «Sie verrichten//, aldus

7* Newbold, Political and statistical account of the British Settlements in the
Straits of Malaoca, dl. II , blz. 389—390.

f* Journal of the Indian Archipelago, dl. IV, blz. 430.
" Voor het volgende hebben wij voornamelijk gebruikt: Hardeland, Dajaksoh

woordenboek; Schwaner, Borneo (Beschrijving van het stroomgebied van de Barito);
Perelaer, Ethnographische beschrijving der Dajaks; Von de Wall, Beknopt ovei-
zigt van het rijk van Koetei, Indisch Archief, jaarg. 1849, dl. I ; GrabowBky, Der
Distrikt Dusson Timor in Südost-Borneo und seine Bewobner, Ausland, jaarg.
1884 , blz. 470 volg.

7? Hardeland, i. v. ftoitr.
« Grabowsky, O. c., blz. 470.
?» Von de Wall, O. o., blz. 96, 136 en 150.
<"> Schwaner, O. c , dl. I, blz. 186, en dl. II, blz. 76; Perelaer, O. o., blz. 34.

Be Volgr. II. 31
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Hardeland, sprekende speciaal van de Olo-Ngadju's, «ihr Werk mit
Hülfe der *«»^/«^ (eene categorie van goede geesten, die de lewu-
sangiang of het sangiang-land, gelegen ergens in den hemel boven
de nevelzee, bewonen) welche sie herabkommen und in sich fahren
lassen// •'. Wanneer een zoodanige geest zich met de balian heeft
vereenigd, zoo lezen wij nu bij Schwaner, '/gevoelt deze zich toe-
gerust met bijzondere krachten en met de gave van voorzegging;
zij geneest in dezen toestand zieken, draagt aan de goden bij ge-
legenheid van de feesten, welke te hunner eere worden gegeven, de
wenschen van den feestgever voor, en geeft het antwoord der sa-
ngiang's op de aan hen gerichte vragen// »». — Het medegedeelde
geldt ook van de basir's, de mannelijke shamanen. Ook zij treden
bij godsdienstige plechtigheden op en fungeeren op dezelfde wijze als
de balian's. Hunne diensten zijn zelfs meer gezocht en worden dan
ook beter betaald dan die van de laatstgenoemden « . Eene bijzonder-
heid , die hier niet onvermeld mag blijven, is dat de basir's, niet alleen
als zij in functie zijn, doch ook in het dagelijksch leven als vrouwen
gekleed gaan, en, evenals dezen, het haar op het voorhoofd gescheiden
dragen »*. — Overigens geschiedt de bezwering hier, gelijk elders, in
de eerste plaats door het maken van muziek, waartoe men zich vooral
van trommen bedient, doch verder door het «?««««<&;£, het zingen van
tooverzangen. Deze tooverzangen, a«^-###«» = stem of woord van de
balian's geheeten, zijn opgesteld in de zoogenaamde toa-saw^M^, dat
is: taal van de sangiang's, die zich van de gewone taal onderscheidt,
door het gebruik van vele bij het volk onbekende woorden, welke
verouderd of ook wel aan het Maleisch of aan andere vreemde dia-
lecten ontleend zijn. De augh-balian //ist poëtisch, voll Sinnbilder.
Die Form iihnelt der Hebraischen Dichtersprache hinsichlich des
Rhythmus und der kurzen parallelen Glieder, von denen das zweite
Glied in mehr der basa-sangiang eigenthümlichen Wörtern und
Sinnbildern das in planerer, mehr mit dem gewöhnlichen Daj.
vermengte erste Glied wiederholt Diese Lithurgieën werden

*' Hardeland, i. v. 4aZ«m. — In het Dnjaksoh noemt men «arongr neinen Platz
iii der Herzgrube, welohen die sangiang sioh zum Wohnplatz in deuen bereiteu,
die sich ihnen übergeben habenn, dat wil zeggen in de balian's en de basir's
(Hardeland, i. v. «anmj). — Sohwaner (O. c., dl. I , blz. 185) zegt dat de geeBten,
die in de balian's nederdalen, sanjrwnjr heeten. In de aantookeuingen op blz. 223,
wordt echter opgemerkt dat sa«jrs<zn<7 vermoedelijk hetzelfde is als sanjrt/MW?.

« Sohwaner, O. o., dl. I , blz. 185.
»» Hardelaud, i. v. J a w ; Sohwaner, O. c. , dl. I , blz. 186.
" Hardeland, i. v. 6a»»>; Sohwaner, O. o., dl. 1, blz. 186; Pei-elaer, O. c., blz. 85.
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in langgedehntem, ziemlich schrillem. schreiendem Tone unter
Trommelbegleitung rhythmisch recitirt, so dass die Hauptbalian
(«po = Stamm genannt) einen kurzen Satz vorsagt, welchen
ihre Helferinnen (^«wowtó = die Antwortenden) dann im Chorus
wiederholen//«5. Soms, volgens Perelaer bij groote plechtigheden,
is het echter niet de upo, de hoofdbalian, die voorzingt, doch
pen basir »•. Nog wordt er bij de bezwering gedanst, welk dansen
bij de Olo-Ngadju's #«%«!?, bij de Olo-Maanjan »«wi£ heet «. —
Over de verschijnselen, die de bezieling kenmerken, vinden wij slechts
weinig medegedeeld. //Wenn die sangiang in die balian fahren, be-
ginnen diese zu zittern //, zegt Hardeland •*". Overigens blijkt het
nog dat ook hier de shamanen, door de muziek en den zang en door
het dansen, in eenen staat van zinsverrukking, «van groote opgewon-
denheid// zooals Schwaner zich uitdrukt«», komen. Vooral bij bezwe-
ringen ter gelegenheid van ziekten is dit het geval. Van de Olo-
Maanjan , in het district Duson-Timor, lezen wij, dat de walian of
wadian (zooals het woord hier, gelijk wij boven gezien hebben,
uitgesproken wordt) //tanzend in E x t a s e ge r i i t , in der sie Dinge
aussagt, die Bezug auf die Krankheit haben, auch wohl die Ursachen
der Krankheit angeben; der gute Geist ist in sie gefahren, der den
bösen aus dem Kranken treibt // « . Zoo heet het ook van de Dajaks
van Koetei, dat de bëlian wonder het uitspreken van geheimzinnige
formules, in de nabijheid van den lijder rondspringt, t o t hij f lauw
nede r v a l t , als wanneer hij gezegd wordt, door zijnen dewa, god,
geinspireerd te zijn. In dien staat geeft hij dan de geneesmiddelen
voor den zieke op// so. De basir, die bij het tiwah- of doodenfeest
der Olo-Ngadju's fungeert, //windt zich daarbij vreeselijk op. . . Hij
spant al zijne krachten in, de zenuwen trillen, hij put zich uit in
heftige bewegingen, de gelaatstrekken zijn krampachtig mismaakt,
hij schuimbekt, dikke zweetdroppels rollen langs voorhoofd, borst
en armen, hij schreeuwt, gilt en raas t . . . . / / •'.

** Hardeland, Grammatik der dajaksohen Spraohe, blz. 4—5.
«" Perelaer, O. o., blz. 32; Sohwaner, O. o., dl. I , blz. 186.
8? Hardeland, i. v. fojwZ; Grabowsky, O. o., blz. 470. — Het woord nonriit is

natuurlijk de verbale vorm van feron/fc.
87a Hardeland, i. v. «OJOTW/.

M Sohwaner, O. c , dl. I , blz. 187. '
s» Grabowsky, O. o., blz. 471.
*> Von de Wall, O. c. , blz. 96.
•> Ullinann, Het tiwah der JDajaks, Tijdschr. v. Ind. T. L. en Vk., dl. XVII,

bla. 77.
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Wat de andere stammen van Borneo betreft, is het moeielijk met
zekerheid te zeggen, in hoeverre de personen, die bij hunne gods-
dienstige plechtigheden fungeeren, shamanen zijn. Zoo lezen wij van de
Dajaks van het rijk Sanggau in de "Wester-Afdeeling, dat zij geen
bepaalden godsdienst hebben, en dat alleen, waar dit noodig is , de
geesten door de J?7?<z»'«, priesters en priesteressen, worden opgeroe-
pen. Dit geschiedt door zeven malen rijst in den wind te werpen onder
het uiten van tooverspreuken. Daarop moeten de geesten verschijnen en
kunnen de bilian's aan hen de wenschen van de bevolking voor-
brengen 9*. — Van de Zee-Dajaks van Sarawak vernemen wij, dat
hunne priesters, ?K#MO»<7 geheeten, //frequently use the names of the
invisible spirits, and are supposed to be able to interpret their
language, as well as to hold communion with them// *'. De manang
is een persoon van groot gewicht, //all diseases being brought to
him for cure; to perform this, if the disease be internal, he calls together
all the friends of the sick person, and bij making, with the assistance
of others playing on gongs and tomtoms, a deafening noise, suffi-
cient to kill a person in ordinary health. He pretends to con-
verse with the spirit which troubles the afflicted person // >*. Even-
zoo heet het van de Land-Dajaks: //The priests pretend to meet and
to converse with spirits, to receive warnings, and sometimes pre-
sents from t h e m . . . . To increase their authority, they do not
hesitate to declare that they have predicted every event. No accident
happens to man or goods of which they do not say that they had
previous warning; and a sick man scarcely ever calls upon them for
their aid when they do not tell him that for some time previously
they had known he was going to have an attack// »«.—Men ziet dus
dat bij de Dajaks, zoowel van Sarawak als van Sanggau, de priesters
geacht worden in bijzondere betrekking tot de geesten te staan. In hoe-
verre zij echter, bij het optreden als geneeskundigen, bij het geven van
voorspellingen als anderszins, die geesten in zich ontvangen, blijkt niet.
Dat zij eenige overeenkomst vertoonen met de shamanen van de
Zuider- en Ooster-Afdeeling van Borneo , de balian's en de basir's, kan
niet worden ontkend. Vooral is dit het geval met de manang's van de
Zee-Dajaks. Merkwaardig is het zeker, dat zij, evenals de basir's,
als vrouwen gekleed gaan. //Though the manangs are of course men,

»» Bakker, Het rijk Sanggau, Tijdsohr. Ind. T. L. en Vk., dl. XXIX, blz. 422.
»» SpeuBer St. John, l ife in the forests of the far East, dl. I , blz. 02.
<" Low, Sarawak, bk. 176.
»» Spenser St. John, 0. o., dl. I , blz. 201.
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yet some pretend to be women, or rather dress as such, and like
to be treated as females// ••.

Vestigen wij uu de aandacht op de volken, die het eiland
Celebes bewonen. Bij de Alfoeren van de Minahasa treft men, onder
de benaming zm^'a», eene klasse van personen aan, die bij verschil-
lende godsdienstige plechtigheden, vooral bij de fosso's of oflerfeesten,
eene voorname rol spelen en de leiding daarvan geheel in handen hebben.
Bij den stam der Toumbulu zijn de walian's bij uitsluiting of meestal
mannen, bij de andere stammen, voornamelijk in het Zuiden der Mi-
nahasa en ook bij de Bantik's in het Noorden , bij voorkeur vrou-
wen 97. Elk dorp heeft eene groote schaar van waliau's. Zij zijn in
afdeelingen verdeeld, aan het hoofd waarvan twee of drie hoofd-
walian's staan , die met den naam van «Mü&m-foa aangeduid worden.
Bij elke fosso of ofi'erfeest zijn er gewoonlijk verscheidene walian's, van
tien tot dertig, doch soms nog meer, en een der walian-tua's werk-
zaam 9*. — In enkele gevallen nu zien wij hoe de walian's als shamanen
optreden, door de &»J»MK '̂« of geesten, waartoe ook de zielen der
afgestorvenen behooren, bezield worden. Zoo geschiedt dit onder
anderen bij het «jawa^'a» of het groote offer. Na eenige voorberei-
dende werkzaamheden, //beginnen de walian's eenige onverstaanbare
woorden te prevelen, den ëmpung Lembei uitnoodigende in hun
midden te willen komen, terwijl de walian-tua, de hoofdwalian, al
bevende en sidderende de oogen in verschillende richtingen schuw
en angstig vreezende naar boven slaat, alsof hij daar iets ontwaarde,
waarmede hij echter de komst van den ëmpung wil te kennen geven.
De god Lembei dan eindelijk nedergedaald en in den opperpriester
gevaren zijnde, maakt deze, door zijnen invloed bezield, onder
vreeselijke en afschuwelijke trekkingen, eenige sprongen, en wel op
eene daarvoor gelegde vijf of zes voet lange en één voet breede
plank, slaat steeds met eenen bundel bladeren heen en weer en doet
al dansende het huis schudden, terwijl hij zingende de geschiedenis
van een hunner goden verhaalt. In deze werkzaamheid wordt hij ,
na verloop van twee uren, door een anderen priester vervangen ,
die echter de geschiedenis van een anderen god zingend moet voor-

9* Spenser St. John, O. o., blz. 62. Zie ook: Low, Sarawak, biz. 175—176.
w Graafland, De Minahasa, dl. I , blz 131; N. P. Wilkeu, Bijdragen tot de

kennis van de zeden en gewoonten der Alfoeren van de Minahasa, Mededeelingen
v. w. h. Ned. Zend. Gen., dl. VII, blz. 131. Zie ook: Iets over Bolaang-Mongondou
en een Bantik-fosso aldaar, Tijdsehr. v. h. Nederl. Aardr. Gen., dl. VII, blz. 9, noot.

o» N. P. Wilken, O. o., blz. 118—119.
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dragen, deze door een derden, enz., en zoo gaat het nacht en dag
door» 9». Ook bij het offer w y & r , dat voornamelijk plaats heeft
om zich van de hulp der ëmpung's, bepaaldelijk van den ëmpung
Mualongan, tegen de booze geesten te verzekeren '«o, fungeert de
walian als shaman. Na een varken geslacht en van buiten schoon
gemaakt te hebben, aldus lezen wij namelijk, komt de walian in
zijn plechtgewaad, opent het dier en drinkt dan iets van het warme
bloed; doch de priester is het eigenlijk niet die het drinkt, maar
de ëmpung Mualongan die in hem is en door hem handelt'«». — Het
medegedeelde heeft alleen betrekking op de Noordelijke stammen der
Minahasa. Doch ook bij de Zuidelijke zien wij hoe de walian, hier
zooals reeds werd opgemerkt in den regel eene vrouw, bij oflerfeesten
door ëmpung's bezield wordt. Bepaaldelijk vinden wij vermeld, dat
bij het « m ^ f ó , een fosso die na den oogst wordt gemaakt, op
den derden dag, de ëmpung Si-niema-in-tana 'o* //in eene walian
komt, waardoor deze vreeselijk aan het schudden en beven geraakt//.
Dit schijnt voornamelijk plaats te hebben, wanneer men van de god-
heid wenscht te vernemen, waarom er niet meer rijst is geoogst 'o*.

Met de walian's van de Alfoeren der Minahasa kunnen in vele
opzichten de ?#0#ara'# van het landschap Bolaiing-Mongondou verge-
leken worden. Ook dezen — zij kunnen mannen zoowel als vronwen
zijn 'o* — hebben de leiding althans van de voornaamste ofterfeesten
in handen en treden dan daarbij wel eens als shamanen op. Vooral
is dit het geval bij het offer wo&w«&'<(, dat gegeven wordt wanneer
men van de geesten der afgestorvenen , de £«r«Km«»'tf en de /-ató's ">*,
het een of ander te weten wil komen. Is er bij voorbeeld iemand
ziek of gewond, dan wordt er gemobondit, om door de geesten te
ondekken wat de oorzaak der ziekte of verwonding zij. Is er iets
verloren, dan wordt er gemobondit, om te weten waar men het ver-
lorene kan vinden, of door wien het gestolen is >06. Een woliau

•» Graafland, O. o., dl. I , blz. 114.
>°o Graafland, O. o., dl. I , blz. 123.
ioi Graafland, O. c , dl. I , blz. 122.
i " Deze gmpung wordt al» de schepper der aarde beschouwd, gelijk de naam

/Si-mema-en-tawi, dat is: die de aarde gomaakt heeft, dit vanzelf aanduidt.
">» Graafland, O. o., dl. I , blz. 116.

i"* N. P. Wilken en J. A. Sohwarz, Het Heidendom en de Islam in Bolaang-
Mongondou, Mededeeüngen v. w. h. Nederl. Zend. Gen., dl. XI, blz. 257.

""> De fairaKUXMi's ziju de geeBten der voorouders van het vorstelijk geslacht, de ta£t«'«
die van de voorouders van het volk (N. P. Wilkeu en J. A. Sohwarz, O. c., blz. 256).

•«• N. P. Wilken en J. A. Schwarz, O. c , blz. 262.
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wordt dan geroepen. Deze begint, verschillende liederen aan te heffen
«ter eere van onderscheidene karauwan's of takifs. Dit gezang is
hem een middel om zich door die geesten te doen bezielen. Bij de
bezieling laat de wolian een woest gekraai vernemen, en begint ter-
stond het rechterbeen in eene bevende beweging te brengen, als
kenmerk van de werking des geestes. Deze manoeuvre moet hoogst
vermoeiend worden door haar langen duur, dewijl zij onafgebroken
dient te geschieden zoolang het otter plaats heeft, dat soms uren aan-
houdt". Pinang (betel) en roko's (cigaretten) worden ondertussehen
overvloedig aan alle komende en gaande geesten aangeboden, die
door tusschenkomst van liet orgaan des wolians er gebruik van maken.
»Bij een der offers die wij bijwoonden", aldus deelen de schrijvers,
aan wie het voorgaande ontleend is , verder mede, * verklaarde de
wolian, dat de geest hem bij zijne komst iu het lichaam bezeerd
had. Aanstonds werd door eene vrouw een haan genomen, in diens kam
eene lichte insnijding gedaan en met het daaruit druipende bloed de
pijnlijke plaats van den wolian aangeraakt" "".

Hoewel zij reeds tot den Isl&m zijn overgegaan, verdienen de
stammen van Zuid-Celebes, de Makassaren en Boegineezen, hier niet
minder genoemd te worden. Onder de wezens, die door hen vereerd
worden, behooren de <&«>«&'* of moafo's, bestaande uit Batara-Guru
met zijne vrouwen, zonen, dochteren en verdere afstammelingen,
welke voorheen geruimen tijd op aarde verkeerd hebben, doch nu
gedeeltelijk in den hemel, gedeeltelijk in de onderwereld gevestigd
zijn. Zij zijn de bijzondere beschermgeesten van de menschen en
worden bij verschillende gelegenheden opgeroepen en geraadpleegd •«».
De personen, van wier tusschenkomst men zich veelal daarbij be-
dient , zijn de dü«»V •"». Zij komen vooral in de Boegineesche landen

W N. P. Wilken en J. A. Sohwarz, O. o., blz. 261—262.
'•* Zie over deze dewata's of rewata's onze verhandeling: Het animisme bij de

volken van den Indisohen Arohipel, blz. 232 vv., en de daar aangehaalde bronnen.
'*• ZooaÜB door Dr. Van der Tuuk is aangetoond (Bataksohe spraakkunst, blz. 50)

is 6t»«» uit het Sanskritsohe JfofaAu = Buddhistisch bedelmonnik, asceet, ont-
staan. Het is zeker zeer eigenaardig, dat zoowel de Tunguseu (zie boven noot 36)
ftls do Boegineezen er toe gekomen zijn, om hunne geestenbezweerders te benoemen
met aan het Sanskrit ontleende woorden, die hetzelfde beteekenon. Overigens , om
dit in het voorbijgaan hier nog op te merken, is het volstrekt goene zeldzaamheid
dat eene oorspronkelijke zaak met een niet-inlandschen naam aangeduid wordt.
Meestal zal men or toe gekomen zijn dit te doen, om zioh tegenover vreemden
verstaanbaar te maken. Een voorbeeld hiervan vindt men in onze verhandeling:
Het animisme bij de volken van den Iudischen Arohipel, blz. 187, noot 4. Zie
ook: Van der Tuuk, Bataksch woordenboek, i. v. y»tó. Verder kunnen wij hier
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voor eu heeten afkomstig te zijn van het rijk Loewoe. Op plaatsen,

waar zij in eenigszins grootcn getale aanwezig zijn, zijn de bissu's

tot een college vereenigd, aan welks hoofd de_pKK>a-«j«foa'« (letterlijk:

oude heer) staat, terwijl de overigen in betrekking tot hem «««^«ra's

dat is: leerlingen, doch hier meer volgelingen, ondergeschikten,

heeten ••». Overigens kunnen de bissu's mannen zoowel als vrouwen

zijn. Ten aanzien van de mannelijke bissu's of i?*ra-tor<?, dat is:

hooge bissu's, in tegenstelling van de vrouwelijke, die aangeduid

worden met den naam van fo'&SK-jWwy^/o, dat is: korte bissu's • " ,

moet nog opgemerkt worden dat zij, gelijk wij dit ook van de basir's

bij de Olo-Ngadju's gezien hebben, niet alleen als zij in functie

zijn, doch ook in het dagelijksch leven, als vrouwen gekleed gaan'12.

Deze bissu's nu worden geacht in bijzondere betrekking te staan tot

de dewata's of rewata's, die zij in zich ontvangen kunnen. Daartoe

legt de bissu zich te slapen, om spoedig daarop, onder het gekras

van eenige porseleinen kommen of schotels, die met de randen over

elkander gewreven worden, stuiptrekkende te ontwaken ••». Overigens

er uog op wijzen, hoe verschillende godheden of geesten, die in den Indischen
Archipel vorcord worden, aan hot Sanskrit of aan het Arabisch oiitleondo namen
dragen, zonder dat die geesten of godheden daarom van Hindüsohon of Arabischeu
oorsprong zijn. Zoo heet, om hier slechts een enkel voorbeeld aan te halen, het
Opperwezen Qp9-jreóa-sn«tó, bij de Alfoeren van Boeroe, ook Opo-faAafaia, van
welke benaming het laatste lid cone verbastering is van het Arabisohe ^*b*J <üil«
Zie uitvoeriger hierover onze zooeven genoemde verhandeling, blz. 161—163, en
verder: blz. 217—218, 221—222, enz.

»° Matthes, Over de bissu's, blz. 4—5.
»i Matthes, O. c., blz. 5.
i " Matthes, O. o., blz. 2. De mannelijke bissu's heeten daarom ook Ija&iiat, dat

is letterlijk: pseudo-vrouw (Matthes, O. o., blz. 31, enBoegineesoh woordenboek, i. v.
6ot). Met dezen naam toch bestempelt men in het algemeen hen, die, hoewel
mannen, zich in kleeding en manieren het voorkomen van vrouwen geven. Bepaal-
delijk schijnen dit de impotenteB te doen. De Heer Von de Wall, sprekende van
de Boegineezen, die op de Oostkust van Borneo (Koesan en Koetei) gevestigd zijn,
zegt onder anderen: "Te Pagatan bevindt zich een tiental van die ongelukkige
sohepselen, bij welke zich de mannelijke kraohten niet ontwikkeld hebben (impo-
tentes), en derhalve zich als vrouwen kleeden, alle vrouwelijke bezigheden ver-
riohten en zioh onder de vrouwen ophouden. Onder de Boegineezen komen veel van
die rampzaligen voor, ook te Samarinda heb ik er een aantal gezien. De Boegi-
neezen noemen hen t/efe&ri (leze: tjabttat) . . . . De Boegineesohe vorsten hebben hen
gaarne in hun gevolg. Velen hunuer hebben het in de bereiding van inlandsch gebak
tot een zekeren ^raad van volmaaktheid gebracht" (Von de Wall, Overzigt van het
rijk van Koetei, Indisoh Archief, jaarg. 1850, blz. 462). Dat uu de mannelijke
bissu's zich als vrouwen kleeden , schijnt bepaaldelijk ook te wezen, gelijk wij straks
zullen zien (zie uuot 151 beneden), dewijl zij impotentes zijn.

' " Matthes, O. c., blz. 40 en 41. Zie ook: Boegineesch woordenboek, i. v. jroniaru.
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hebben er bij de bezweringen vau de bissu's tal van andere plechtig-
heden plaats. Vooral ter gelegenheid van de inwijding van eenen
nieuweling in het ambt, wanneer dus de geesten opgeroepen moeten
worden om den candidaat voor het bissuschap voor de eerste maal
te bezielen, zijn de ceremoniën omslachtig en van langen duur.
Hoofdzakelijk hebben dezen dan plaats bij de zoogenaamde Amw/m-
mwz&g, een vertrek of gebouwtje gelijk gewoonlijk bij feestelijke ge-
legenheden voor de ontvangst der geesten in gereedheid gebracht
wordt "*. Door een hoofdbissu worden dan, onder het bespelen van
trommen en bekkens, liederen gezongen waarbij de rewata's verzocht
worden, hunne verblijfplaatsen in den hemel of in de onderwereld
te verlaten, om zich daar ter plaatse te verzamelen. Verdere plechtig-
heden daarbij zijn: het branden van wierook, het besmeren van
enkele voorwerpen, tot de lammin-rewata behoorende, met wel-
riekende olie, het bestrooien van andere met geroosterde rijst,
enz. "s . — Bezield zijnde sprekende bissu's eene eigen taal, welke in
vele opzichten overeenkomt met het oud-Boegineesch, zooals dit onder
anderen in het bekende heldendicht La-Galigo bewaard is gebleven •>«.

Dat ook op de Philippijnen het shamanisme voorkomt, zien wij in
de eerste plaats uit de kortelings door Prof. Blumentritt uitgegeven
verhandeling van Don Isabelo de los Reyes over de Tinguianen,
een der stammen die het eiland Luzon bewonen "?. Deze hebben
«gewisse Weiber, welche bei schweren Erkrankuugen den Verlauf
derselben voraussagen können. Tritt ein solches Weib in Action,
so halt es zunachst einen Monolog, augenscheinlich bittet die Hexe
den Anito (de gewone benaming op de Philippijnen voor de zielen
der afgestorvenen, die als beschermgeesten vereerd worden), er moge
ihr mittheilen, was sie von ihm zu erfahren wünscht. Wiihrend sie
solches schwindelt, geht sie im Hause des Kranken hin und her,
ihre Stimme immer mehr und mehr erhebend, dann packt sie einen Hahn
oder eine Henne van jener Art, die dem Anito geweiht ist, und
erscheint mit dem Thiere in der Hand auf der Azotea ' ' 8 und schwingt

"* Zie hierover onze verhandeling: Het animisme bij de volken van den Indi-
sohen Archipel, blz. 234—235, en de daar aangehaalde bronnen.

"» Matthes, O. c., blz. 23 vv.
"» Matthes, O. o., blz. 2.
i'* Zie: Mittheilungen der Kais. Königl. Geographisohen Gesellsohaft in Wien,

dl. XXX, afl. 1—3. Hek in den tekst medegedeelde is ontleend aan afl. 3,
blz. 138—139.

"8 .iaotea, ein nicht übeidachter Raum in gleicher Flucht mit der Wohnung,
der die Stelle von Hof und Baloon vereint.
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den Vogel in besonderer Weise, als ob sie den Anito herbeiriefe.
Schliesslich schneidet sie dein Hahne den Kragen durch und lauft
zu dem Tiager des Kranken, um ihn mit dem Blute zu salben. Sie
kehrt nun auf die Azotea zurück und erwartet in fortwahrenden
Monologen den Eintritt eines Windes, denn in seinem Hauche führt
er den Anito mit sich. Erhebt sicli ein Lüftchen, so ist der Anito
erschienen: die Zauberin eilt zum Kranken zurück und bricht dort,
uachdem sie sein Lager umkreist hat, zitternd zusammen, denn der
Anito ist in sie eingefahren. Ein Mitglied der Familie nahert sich
nun der in Extase befindlichen Seherin und fragt sie, ob der Kranke
gesunde oder nicht: ihre Diagnose wird als der Ausspruch des Anitos
selbst, der aus ihr herausspricht, angesehenv. — Ook de prieste-
ressen, die bij de Igorroten bij verschillende godsdienstige plechtig-
heden fungeeren, geven voor dat zij door de anito's bezield worden.
Zoo onder anderen als zij bij zieken geraadpleegd worden. //Die
Priesterin//, aldus Prof. Blumentritt in zijne voortreffelijke verhande-
ling over den godsdienst van de Maleische stammen der Philip-
pijnen , //veranlasst zunachst, dass Alle sich aus der Hütte des Kranken
entfernen, der ganz allein in derselben zuriickbleibt; sie selbst setzt
sich in der Thüre nieder und verharrt dort eine ganze Nacht, augen-
scheinlich in tiefer Verzückung. Schliesslich ruft sie die Verwandten
des Patiënten herbei und kttndigt ihnen an, dass die Anitos sich
ihr nahen. Da sie in dieser Zeit dem Basi-Branntwein sehr stark
zugesprochen hat, so beginnt sie in vollstem Stadium der Trunken-
heit Ausrufungen auszustossen und die Gliedmassen in erschreck-
licher Weise und mit grimmigen Verzerrungen des Gesichtes zu
verdrehen, bis der ganze Körper von einem convulsivischen Zittern
gepackt erscheint. Mit kreischender Stimme verkündet dann die
Gauklerin den Anwesendeu den Willen der Ahnengeister// "•. —
Verder moeten de Bisaya's hier genoemd worden. Deze hadden, in
den tijd der conquista, priesteressen, io&K&m geheeten »", welke

•" Blumentritt, Der AhuenoultuB und die religiösen Ansohauungen der
Malaien des Philippinen-Archipela , blz. 27.

'•* Blumentritt schrijft, in navolging van de Spaansche auteurs, ftaftaytore. Dit
woord is de gereduplioeerde vorm van faibin, dat bij de Manobo's en de Bagobo's
van Mindanao, respectievelijk ^priesteres" en "waarzegster" beteekent (Zie:
Blumentritt, Vocabular eiuzelner Ausdrücke uud Redensarten, welche demSpanisohen
der Philippinisoheu Insein eigen thümlich sind , i. v. fta^faw», en Sohadenberg, Die
Bewolmer von Sud-Mindanao, ZeitBohr. für Ethnologie, joarg. XVII, blz. 35).
Zeer waarschijnlijk is dit 6a»&m hetzelfde als het woord 6a2ton bij de DajakB, en
waZian en JcoJJan bij de Alfoeren van de Minah&sa en de Bolaang-Mongondoners,
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//ihren Göttern (scilicet den Anitos) cin Schwein opferten , indem sie
es mit Lanzenstichen tödteten; wiihrend dieser Ceremonie hatten sie
drei Raserei-Anfalle, beim dritten Male brachten sie sicli in eine so
ausserordentliche Aufrcgung, dass ihnen Schaum vor den Mund trat,
worauf sie zu weissagen begannen und die Fragen beantworteten,
welche derjenige, der das Schwein hergegeben hatte, an sie stelltc/ '2'.
Tets dergelijks wordt ons ook van de Tagala's bericht. Bij het bren-
gen van dierenofl'ers, ter genezing van zieken, «umtanzte die Priesterin
mit mannigfachen Gesten nach dem Klange von Instrumenten das
Thier, worauf sie es (mit einer Lanze) tödtete. Mit dem Blute des-
selben besprengte sie den Kranken und die Vornehmsten unter den
Anwesenden. Man hiiutete nun das Opferthier ab und richtete es
zum Braten zu, das Geschlinge übergab man aber der Priesteriu.
Diese betrachtete, Sprüche zwischen den Zahnen murmelnd, die
Eingeweide lange und sorgfaltig, dann aber begann sie in Verziickung
zu gerathen, sie verzerrte ihr Gesicht und verdrehte ihre Glied-
massen bis ihr der Schaum vor den Mund trat und sie förmlich von
Sinnen zu sein schien, in diesem Zustande oder, falls sie ohnmiichtig
geworden war, nach wiedererlangter Besiimung theüte sie den Um-
stehenden mit, was der Anito ihr über den Zustand des Kranken
mitgetheilt hatte'/ ' " . Hoewel dit niet uitdrukkelijk gezegd wordt,
mogen wij zeker, zoowel van de Tagala's als van de Bisaya's, aan-
nemen, dat men ook hier aan eene bezieling van de priesteres door
de anito's geloofde. Dit blijkt overigens nog uit eene inededeeling
van Thévenot. Van de bewoners der Philippijnen tijdens de con-
quista, dat zijn dan zeker de twee genoemde stammen in de eerste
plaats, sprekende, zegt hij toch: "Le Sacrifice se fait dans leurs
maisons, la Victime est tantost un porc, tantost une poule, tantost
du poisson ou du ris et selon les difl'erentes Victimes, Ie Sacrifice
est nominé diuersement, il se fait en frappant la Victime, avec
certaines cérémonies, que Ie sacrificateur fait en cadance, marquée
par un tambour ou par un cloche, c'est dans ce temps la que Ie
Diable les possede, qu'il leur fait faire mille contorsions et
grimaces.. . . ' / >**.

Naar de Molukken overgaande, ontmoeten wij het shamanisme
allereerst bij de Alfoeren van Halmahera. Voor het drukke verkeer
met de geesten, die men over ziekte, aanplant, misgewas, reizen

i« Blumentritt, O. c , blz. 23.
"2 Blumentritt, O. o., bli. 35.
"» Blumentritt, O. o., blz. 23.
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enz., in het kort over alles, wat van eenig belang is, raadpleegt,
bedient men zich van mannen of vrouwen, die de kunst van ^om-
«̂A? (dat is woordelijk: rillen, beven) of ?'</?< (dat is: slapen) verstaan.

Ziehier hetgeen wij daaromtrent bij den Heer Campen vermeld vin-
den '24 |)c persoon, die als medium fungeeren wil, //gaat daartoe
op eene dego-dego of rustbank liggen met eenen doek over het hoofd.
Na eene korte poos onbewegelijk gelegen te hebben, begint het
lichaam te trillen, en slaat het medium met zijne opgetrokken
ellebogen aanhoudend op de rustbank; deze trillingen en trekkingen
worden met korte tusschenpoozen hoe langer hoe sterker; de voeten
volgen de beweging, zoodat het lichaam weldra op en neer danst,
en de persoon dikwijls moet worden vastgehouden, om te verhin-
deren dat hij van de bank valt. Deze handeling duidt aan, dat de
ziel zich van het lichaam scheiden wil. Hoe vaster nu het zieltje
zit, des te langer duurt de kunstvertooning; eindelijk eene laatste
rilling, en de ziel is weg. Oogenblikkelijk echter maakt een nabij
zijnde KW?^ of geest van eenen afgestorvene zich van de ledige
woning meester, en er komt weder leven in het reeds stijve lichaam;
het medium gaat met wijd opengespalkte en starende oogen langzaam
en stijf opzitten, en ziedaar het geschikte oogenblik gekomen, om,
gebruik makende van de alwetendheid van den geest, hem eerbiedig
naderende te ondervragen. De ontvangen antwoorden hebben, wel is
waar veel weg van Delphische orakeltaal, daar zij meestal slechts
uit onzamenhangende woorden bestaan, of wel eenen raad bevatten,
dien de geestenbezweerder ook zonder dat vertoon zou hebben kunnen
geven, maar op de vraag, wiens geest uit hem spreekt, zal het
medium nooit het antwoord schuldig blijven. Men moet zich echter
bij dit ondervragen haasten , want daar vallen op eens de oogen dicht;
de wongi kondigt aan, dat hij weggaat, en het lichaam ploft als
dood op de dego-dego neder. Een oogenblik later komt er weder leven
in, de rechtmatige eigenaar, de ziel, is teruggekeerd en heeft zijne
oude woning weder in bezit genomen. Nog een oogenblik en het
medium wordt wakker, wrijft zich de oogen uit en doet zich erg
verwonderd voor, als iemand die uit een diepen slaap wakker
wordt'/. In de hoofdzaak komt hetgeen Dr. Riedel ons van de Ga-
lela- en Tobeloreezen mededeelt, hiermede overeen ' « . Uitvoerig

»• Campen, De godsdienstbegrippen der Holmaheraache Alfoeren, Tijdschr. v.
Ind. T. L. eu Vk., dl. XXVII, blz. 443—444.

12» Riedel, Galela- und Tobeloresen, Zeitschr. für Ethnnlogie-, jaarg. XVII
(1885), blz. 67—68.
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wordt door dezen schrijver de wijze beschreven, waarop men zich
als medium kan doen inwijden. "Die Personen, welche dio Kunst
oder die Methode der gomahate erlernen wollen, gehen zu
einem, der in der Kunst bewandert ist. Bevor der Lehrer den
Schuier in den hypnotischen Zustand versetzt, legt er Blumen von
manuru (Jasmimum sambac), tjampaka (Michelia longifolia), ka-
nanga (Cananga odorata) und gabi (Jasmimum grandiflorum) in
eine Schüssel Wasser, neben welcher eine Pinang- oder Areca-Blume
liegt. Darauf geht er mit seinem Schuier allein in ein Gemach und
legt sich mit ihm auf eine Bank, wobei sie sich mit Leinwand zu-
decken. Die Hausgenossen verbrennen inzwischen wohlriechende
Blatter, Holz and Wurzeln. Fühlt er convulsivische Zuckungen der
Muskeln, dann erhebt er sich, niinmt zwei ihm dargereichte Ta-
schentücher und tanzt unter dem schrecklichen Rasseln der Trom-
meln. Nachdem er einige Zeit gesprungen hat , erweckt er den
Schuier, liisst ihn hinsetzen, und auf die Schüssel mit Blumen vor
sich hinsehen, indem er ihm die Pinangblume an die Nase hiilt. Der
Lehrer fangt wieder an zu springen und liisst seinen Schuier so lange
sitzen und starren, bis derselbe convulsivisch wird. Er kommt ihm
von Zeit zu Zeit naher, zieht ihm am Haupthaar und murmelt un-
verstandliche Incantationen. Fallt derselbe in den hypnotischen Zu-
stand, dann richtet er ihn auf und liisst ihn tanzen. Einige Ge-
hilfen begiessen ihn mit wohlriechendem Wasser oder Wasser, in
welchem die oben erwahnten Blumen gelegen haben. Der Unterricht
dauert drei Nüchte. In der ersten Nacht muss der Schuier Zuckungen
bekommeu, in der zweiten muss er zum Tanze aufstehen, in der
dritten tanzend oder vielmehr wüst springend die Taschentücher fest-
halten. Zeigt es sich in der dritten Nacht aber, dass er dies nicht
fertig bringen kann, so ist dies ein Zeichen, dass die. Geister ihn
nicht zu einem gomahate auserwühlt haben. 1st er ein gutes Me-
dium, so uuterrichtet der Lehrer ihn noch zehn Niichte hindurch
in seiner Wohnung, worauf er dann die Erlaubniss erhiilt, seine neue
Funktion zu erfüllen//.

Naast de Alfoeren van Halmahera moeten de Alfoeren van Ceram
en die van Boeroe genoemd worden. In zijne beschrijving van de
zeden en gewoonten der stammen, die het landschap Waerama op de
Noordkust van het eerstgenoemde eiland bewonen ' " ^ maakt de

i" Opgenomen in zijn werk: Het eiland Boeroe, zijne exploitatie eu Halfoersolie
instellingen, blz. 7 vv.
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Heer Wilier onder anderen gewag van eene soort van geestenzieners
sou-sou geheeten , die onder bepaalde ceremoniën in bezwijming vallen
en alsdan den geloovige met de bovenwereld in aanraking brengen
of de toekomst openbaren. Zij doen veelal dienst als geneesheeren,
of liever als bezweerders der ziekten, waarvoor zij met geëvenredigde
geschenken worden beloond '»*. — Uitvoeriger zijn de berichten,
die wij van het shamanisme bij de Alfoeren van Boeroe hebben.
Onder de wezens, die door deze Alfoeren vereerd worden, behooren
ook de ««««««'*, geesten welke op bepaalde bergen of rotsen, in
riviermondingen enz. verblijf houden. Deze geesten kunnen, als zij
daartoe opgeroepen worden, in bepaalde personen, welke tot hen in
bijzondere betrekking staan, nederdalen en die personen alsdan de
gave der profetie, der geneeskunde en dergelijke meer mededeelen.
Ziehier de wijze waarop deze geestenbezwering plaats heeft: De geeste.n-
ziener laat voor zich eenige wierook of welriekende damar ontbranden,
terwijl hij in eene hurkende houding zich op den grond nederzet.
Onder het slaan der tifa's (trommen), roepen nu de omstanders den
sanane, dien men verlangt, bij name aan en verzoeken hem, met
allerhande vleiende bewoordingen, toch in dien persoon te willen
nederdalen. Na eenigen tijd, hetgeen van de meerdere of mindere
goedwilligheid van den geest afhangt, beginnen de voeten en de
handen en daarna het geheele lichaam van het medium in eene sterk
zenuwachtig trillende beweging te geraken, terwijl het allerhande
onverstaanbare woorden op eene zangerige wijze prevelt. Dit is het
teeken van de nadering van den geest. Al sneller en sneller en
luidruchtiger wordt nu het slaan op de tifa's. Plotseling springt de
geestenziener, welke gedurende al dien tijd, in dezelfde hurkende
houding en met de handen het gelaat bedekkend, op den grond is
blijven zitten, overeind en begint op de maat der muziek in het
rond te springen en te dansen, hetgeen als een bewijs wordt be-
schouwd, dat de geest zich van hem heeft meester gemaakt. Het is
een vreeselijk gezicht het medium dan met loshangende haren en
verwrongen gelaatstrekken in vervoering allerlei bewegingen te zien
uitvoeren, totdat het bewusteloos op den grond nedervalt. Alsdan is
de gemeenschap met den sanaue tot stand gekomen. Nadat het
medium weder van zijnen bewusteloozen toestand bijgekomen is,
kunnen de vragen worden voorgelegd, die men aan den sanane
wenscht te doen. Men moet echter dezen vooraf gunstig stemmen:

WUler, O. o . , blz. 18.
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daartoe wordt aan den geestenziener een betelpruim aangeboden. Hij
is het evenwel nu niet meer, die daarvan gebruik maakt, maar het
is de sanane die dat doet; het is de sanane die eet, het is de sa-
nane, die spreekt en verder alles verricht, doch zich daartoe van
de organen van den geestenbezweerder bedient. Dikwijls gebeurt het
dat niet één, maar twee, drie, ja zelfs meer sanane's worden opge-
roepen, immers des te zekerder is men van de uitkomst. Het zooeven
beschreven proces herhaalt zich evenzoovele malen als er geesten
worden opgeroepen. Elke nieuwe geest, die opstijgt, doet zich aan
eene andere zangwijze kennen. Heeft men niets meer te vragen,
dan verzoekt men den sanane beleefd, weder weg te gaan. De
geestenziener krijgt na een poosje nog eenige stuiptrekkingen en
valt voor de tweede maal in zwijm, hetgeen nu een teeken is dat
de sanane het lichaam verlaten heeft. Na eenige oogenblikken komt
het medium weder bij en wordt door belanghebbenden met eenig
lijnwaad voor zijne moeite beloond '»». — Dit is de wijze waarop
voornamelijk bij de Alfoeren van de foeginolin's of regentschappen
Leiliali en Lisela, in het Noorden van Boeroe, de bezwering plaats
heeft, gelijk wij tijdens ons verblijf op dat eiland eenige malen
gelegenheid hadden te constateeren. Waarschijnlijk heeft dan ook de
beschrijving, zooals die door Dr. Eiedel in zijn werk //De sluik-en
kroesharige rassen tusschen Selebes en Papua// gegeven wordt en
die eenigszins van de onze afwijkt, betrekking op de Alfoeren,
welke de Zuidelijke foegmolin's bewonen. //Wil men//, aldus heet
het in evengenoemd werk van den Heer Riedel, //weten wie iemand
ziek gemaakt heeft, of eenen blik in de toekomst werpen, dan roept
men twee deskundige vrouwen, gewoonlijk eenigszins bejaarde
weduwen, in huis of onder een grooten boom in het bosch. Na op
eene zitplaats van gaba-gaba of op eenen steen uitgerust te hebben,
staat een hunner, onder het oorverdoovend geraas van de tuba of
trom, op, neemt een parang of zwaard, maakt daarmede allerlei
woeste sprongen met opengesperde oogen en loshangend haar, als
eene furie, staart in eene soort van extase naar boven en naar be-
neden, ook in de oogen van de tweede vrouw, terwijl het zweet
van haar lichaam in stroomen gutst, snijdt zich met de parang,
neemt vervolgens eenen steen op en slaat zich gillende daarmede op
de bloote borst, zoolang totdat hare makker, die zittende is gebleven,

*** Zio voor het voorgaande ouze verhandeling: Bijdragen tot de kennis der
Alfoereu van het eiland Boeroe, blz. 29—30.
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convulsionair en cataleptisch wordt, het gevoel harer persoonlijkheid
verliest en in eene soort van verdooving of hypnotischen toestand
vervalt. Tn dezen slaap wordt zij door de andere ondervraagd en
omtrent alles, wat men weten wil, geraadpleegd Wakker ge-
worden zijnde, kunnen deze vrouwen zich van het gebeurde niets meer
herinneren/'. Dezen toestand noemt men, volgens den Heer Riedel,
*ö»a«e, omdat ondersteld wordt, dat een sanane //in het lichaam van
de persoon is gevaren, om hare bewustheid of ziel tijdelijk te ver-
verwijderen of wel te vervangen// ' * 9 .

Behalve op Boeroe, Ceram en Halmahera, vindt men het shama-
nisme in de Molukken nog op het westelijk van Ceram gelegene
eilandje Boeano, op Ambon en de Oeliasers en op enkele van de
Zuidwester-eilanden, bepaaldelijk op Leti-Moa-Lakor en op Loewang-
Sermata. Omtrent de bewoners van de laaatstgenoemde groep lezen
wij in het zooeven aangehaalde werk van Dr. Eiedel: //Bij bezwering
of kunstmatige krankzinnigheid, veroorzaakt door het slaan op de
tiwela, trom, en berooking, komt, naar men beweert, een der
wj»M»?tffe'«, geesten der voorvaderen, in den persoon, gewoonlijk eene
oude vrouw, die in den cataleptischen toestand verkeert, om haar
bekend te maken met de zaken, die in de geestenwereld gebeuren.
De geest van den persoon wordt verondersteld door unificatie tijdelijk
door den upumate verlicht te zijn// ' * ° . — Bij de Letineezen en op
Moa en Lakor, geraken gelijk wij bij denzelfden schrijver medegedeeld
vinden, //vele vrouweii, door het slaan op de tifa of trom, in een
cataleptischen toestand, voorafgegaan door spasmus en trepidatie.
In dien toestand voorspellen zij de toekomst of maken de oorzaken
van ziekten bekend . . . . Zij schrijven het feit toe aan eene geheim-
zinnige vereeniging (van hare ziel?) met den uitverkoren nitu of
geest// '**. — Wat Ambon en de Oeliasers betreft, hebben wij in
de eerste plaats te wijzen op een bij "Valentijn voorkomend bericht,
waaruit duidelijk blijkt, hoezeer het oproepen van geesten, om in
bepaalde personen neder te dalen, ook vroeger daar bestaan heeft.

"• Riedel, O. o., blz. 8—9. — De Heer Riedel noemt bepaaldelijk, als den
bezielenden geest, den sanane welke verblijf houdt op den berg Sanane, die in
do foegmolin Masarete, in het Zuiden van het eiland, is gelegen. Dit bevestigt ons
vermoeden, dat de besohrijving van Dr. Riedel meer betrekking heeft op de
Zuidelijke stammen. Er zijn toch meerdere sanane's, en natuurlijk dat men dien
oproept, welke in de nabijheid gevestigd is.

»o Riedel, O. o., blz. 314—315.
' »i Riedel, O. o., blz. 377—378.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:50:24AM
via free access



TAN DEN INDISCHEN ARCHIPEL. 469

//Als de Duivel//, zoo lezen wij , //haar op de gewoonelyke wyze ver-
schynd om van haar gediend te werden, of om haar iet te belasten,
of om haar ergens raad in te geven, zoo verschynd hy hen ge-
meenelyk niet in eenige gedaante, als, van een Kaffer, Hond, Slang,
of iet diergelyks, gelyk zy voorgeven, dat hy aan zommige wel
verschenen is; maar hy verkiest daar toe zekere perzooncn, in welke hy
verschynd, door welke hy dan spreekt, en hen antwoord, 't geen hy
vooral in de drie grootste Koningen van Leytimor, te weten, die van
Noessanivel, Soya, en Kilang, doet. Als zy hem willen roepen, om hen
te dienen, of raad te geven, dat geschied gemeenelyk in eene ver-
gadering van veelen, en dat op de volgende wyze: Zy hebben een
Tifa, of Trommelken, daar toe als geheiligd, waar op zy een tyd
lang trommelen, ontsteekende eenige Dainars, of lichten, daar by.
Ook gebruiken zy verder daar toe eenige beleezingen, en prevelingen
van eenige woorden binnens monds, midsgaders eenige andere gril-
len , terwyl zy ondertusschen eenig eeten, drank, en eenige snuiste-
ryen gereed gemaakt hebben, welke den genen, in welken hy
verschynd, eerst voorgezet werden, om zyn balg daar mede op te
vullen, waar na ' t overige aan de verdere vrienden, die daaromtrent
zitten, orngedeeld werd// >". Dit bericht vinden wij bij een lateren
schrijver bevestigd. //Wanneer bij de eene of andere plechtigheid//,
.aldus deelt Van Schmidt in zijne beschrijving van de zeden en ge-
woonten van de bewoners van Ambon en de Oeliasers onder anderen
mede, // het volk des avonds bij den opperpriester vergaderd was,
dan zat hij op den grond in hun midden, met een der andere
priesters bij zich, die hem met benzoë berookte. Zoodra nu daar-
door het gelaat van den opperpriester begon te veranderen en hij
aan het beven geraakte, gelijk iemand die de koorts heeft, en daarbij
eene taal sprak, welke niemand kon verstaan, dan zeide het volk
dat de duivel in hem gevaren en nu het oogenblik daar was, om
hetgeen zij te verzoeken hadden, aan den priester kennelijk te
maken// "3 . — Eindelijk noemden wij nog de bewoners van^het
eilandje Boeano. Hoewel zij reeds tot het Chistendom of tot den
Islam zijn overgegaan speelt de vereering van de afgestorvenen bij
hen nog eene voorname rol. Men stelt zich nu voor dat er personen
zijn, priesters vinden wij hen genoemd, die de macht hebben de

«» Valentijn, dl. UI, blz. 38.
is» Van Schmidt, Aauteekeningen omtrent de zeden, gewoonten en gebruiken

van de bevolking van Saparoea, Haroekoe en Noesalaoet, Tijdschr. v. Nederl.
Iudië, jaarg. 1843, dl. II, blz. 49G.

5e Volgr. II. ' 32
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zielen der afgestorvenen op te roepen en te doen spreken. Dit heeft
op de volgende wijze plaats: De priester zet zich op eene bank
neder, dekt zijne knieën en laat voor zich eenig wierook ontbranden.
Hierop sluit hij zijne oogen onder het prevelen van onverstaanbare
woorden, terwijl hij met zijne vuist op de bank slaat. Onderwijl
worden er verkwikkingen gereed gemaakt en die den priester voor-
gezet , want in hem wordt nu de ziel, die men wenscht te raad-
plegen, aanwezig gedacht. Na daarvan gebruik te hebben gemaakt,
beantwoordt de ziel de hem voorgelegde vragen, geeft raad, troost,
bemoediging, of ook bestraffing en terechtwijzing, al naar de om-
standigheden dit vereischen. Hierop worden haar verkwikkingen aan-
geboden als dank voor hare moeite, waarop zij het lichaam van den
priester verlaat. Deze ontsluit nu de oogen om tot het gewone
leven terug te keeren '**.

Ten slotte hebben wij de aandacht te vestigen op de Balineezen.
Het is bij dit volk geene zeldzaamheid, dat deze of gene voorgeeft,
door eenen god of dewa bezield te zijn en het volk is dan lichtgeloovig
genoeg, om hetgeen zoo iemand verkondigt, voor orakeltaal te
houden, zooals uit het feit blijkt, dat toen, in het begin van 1882,
eene vrouw van twijfelachtige reputatie beweerde, door den dewa van
Poelaki geïnspireerd te zijn, zij spoedig zulk een grooten aanhang
verkreeg, dat, ware het bestuur niet tijdig tot de ontdekking van
de beweging gekomen, eene omverwerping van ons gezag te Boe-
leleng het gevolg daarvan zou zijn geweest 'M. Zoo heeft men ook
verschillende personen die tóa£»o», eigenlijk krankzinnig, volgens
Balineesche begrippen echter door eenen buta of geest bezeten zijn,
daardoor van alle dingen kennis hebben en dan ook op alles, zonder
zich te bedenken, uit het hoofd antwoord weten te geven "6. Doch
behalve deze personen, in wier lichaam zich een geest als het ware
voorgoed gevestigd heeft, treft men nog andere aan, die kunst-
matig tijdelijk kunnen worden bezield, in wie men een geest kunstmatig
kan doen nederdalen, die met andere woorden shamanen zijn. Dezen
worden aangeduid met hetzelfde woord, dat wij reeds bij de Dajaks
in de Zuider- en Ooster-Afdeeling van Borneo en bij de Alfoeren
van de Minahasa en de Bolaang-Mongondouers, als benaming van

i " Teffer, Eene bijzondere soort van afgoderij op Boeano, Mededeel, v. w. h.
Nederl. Zend. Gen. , dl. IV., blz. 79—80.

*** Jacobs, Eenigen tijd onder de Baliërs, blz. 162—163.
in Kriederioh, De Oesana-Bali, Tijdsohr. v. Nederl. Indië, jaarg. 1847,

dl. I l l , blz. 271 en 335—336.
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de shamanen, ontmoet hebben, namelijk a>«&» of £«&a» «s?. Andere

benamingen, hier in gebruik, zijn: zo&oaifè», dat van #>«#«» ge-

vormd is door reduplicatie, met samentrekking van de ?« van de

laatste lettergreep tot è; verder: jwawadê, oorspronkelijk joraw^ya,

en /jra^ró'/;, dat is: hij die tot mWya = midden, medium, en hij

die tot £«#(! = huid, schors, omhulsel (scil. van de godheid) dient.

Nog vinden wij opgegeven het woord darafow, afgeleid van dara^ =

land, vaste wal, en beteekenende: plaats waar, hier bepaaldelijk:

persoon in wien de godheid (uit den hemel nederdalende) belandt ' " ,

' " Ook op de Philippijnen komt het woord voor, immers zoo de boven iu noot
120, gemaakte onderstelling, dat ioiki» hetzelfde is als 6a&an, juist is. Eveuzoo
hebben wij het woord feZta» op Malaka ontmoet in Aimiu-ielian, de benaming van
den geest, die den pawang bezielt. Dit Aanitt-&e2ia» nu kan beteekenen "geest van den
beliann, waaruit zou volgen dat ktion ook hier vroeger een titel was van den
shaman of althans van een e klasse van shamanen. In een eenigszins anderen zin
treft men het woord iofóaji aan bij de Land-Dajaks van Sarawak. Hier is het
een naam voor den persoon "who prepares the piles for the burning of the deadu
(Low, Sarawak, biz. 262). Misschien waren echter deze lieden oorspronkelijk ook
shamanen. — Het woord iafóm of ïoaZian komt, gelijk men ziet, zeer verspreid in
den Archipel voor en moet dus ontegenzeggelijk zeer oud zijn. Omtrent de
afleiding daarvan is moeielijk iets met zekerheid te zeggen. Dat het woord van
het Sanskritsche fiaitn = moedig, sterk, maohtig, of van het Sanskritsche 6a& =
offer zou afstammen, gelijk sommigen meeuen (zie: Sal. Muller, Reizen en onder-
zoekingen in den Indisohen Archipel, dl. I, blz. 316, en Med. v. w. h. Ned.
Zend. Gen., dl. VII, blz. 160), is zeer onwaarschijnlijk. Even onwaarschijnlijk is
de gissing van Grabowsky (Der Distrikt Dusson Timor in Siidost-Borneo und seine
Bewohner, Auslaud, jaarg. 1884, blz. 470) dat ionWoM of wadian, gelijk het woord
bij de Olo-Maanjau wordt uitgesproken, van imufó = koopen , gevormd is, en dus
"het gekochte" beteekent, met andere woorden "die duroh Lohii zu Dienst Ver-
pfüohtete". In het werk vau den Heer Graafland (De Minahasa , dl. I , blz. 132,
noot) vinden wij wafó = leiden als het grondwoord van joaitan opgegeven, zoodat
dit laatste zou beduiden "die geleid wordt", zeker eene alleszins passende bena-
ming voor eenen shaman. Evenwel gelooveu wij niet, dat dit de juiste etymologie
is, daar zij te beperkt is. In geen der andere talen toch heeft imZt deze betee-
kenis van "leiden". Ons komt het voor, dat de stam van &«£wwi of waluzn, na-
melijk 6aZï of «>«&, slechts een bij vorm is van het bekonde &<z2»& of waltü;,
dat in zoovele talen van den Archipel "keeren, terugkeorenu beduidt. De naam
fta&ra of wo&in beteekent dan: plaats waar, hier bepaaldelijk: persoon iu wien
de geesten terugkeeren. Immers die geesten zijn in de eerste plaats de zielen der
afgestorvenen, welke, opgeroepen om te worden geraadpleegd, fej-wy/fceerew op de
aarde, onder de levenden.

" ' Het woord rfaj'oi is Javaansoh; in het Balineesch is het eZafcÉ. De benaming
darakz» moeten de Balineezen dus van de Javanen hebben overgenomen. Bij dezen
vindt men dan ook de daaraan beantwoordende uitdrukking ifitfi'uii/niTm'rxisn^
dat is: een op aarde komende god (Roorda-Vreede, Javaansch woordenboek, i. v.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:50:24AM
via free access



4 7 2 DR. G. A. WILKEN, HET SHAMA.NISME BIJ DE TOLKEN

en s«7/#z#My, dat, gelijk men weet, //geest// of //god// beduidt,
eigenlijk dus de benaming is voor het wezen, dat bezielt, en eerst
later kan zijn gebruikt ter aanwijzing van den persoon, die bezield
wordt 'w. De wëwalen's, pramadè's, prakulit's of daratan's zijn mannen
of vrouwen, de sangiang's daarentegen kinderen, jongens of meisjes.
Het is voornamelijk bij godsdienstige feesten, dat zij eene rol
spelen, door wierook, eentonig gezang, en niet zelden door arak , buiten
zich zelven worden gebracht, om den goden als mediums te dienen.
// Yaak //, aldus meldt de Heer van Eek, //waren wij getuigen van
het optreden dezer, in de oogen des volks bevoorrechte personen,
en nog gruwen wij van het daemonische, dat dergelijke voorstel-
lingen soms te zien geven. Enkele bezetenen voeren in dien toestand
dingen uit, die ons aan de Egyptische toovenaars doen terug-
denken . . . . Wij hebbeu op die wijze meer dan eenmaal een gerezen
geschil zien uitmaken//. Volgens de Balineezen '/is het dan ook eene
groote eer een goede wëwalèn of sangiang te zijn, met andere
woorden zoo nu en dan zijn lichaam aan de eene of andere godheid
in bruikleen te mogen afstaan. Voor het overige komt die eer
menigeen duur te staan. Eene slechte gezondheid, een kwijnend
leven en een vroegen dood, ziedaar gewoonlijk het loon// '«o. — Nog
noemden wij de balian's. Dezen zijn shamanen, die als geneeskun-
kundigen fungeeren '*'. Wanneer zulk een persoon geraadpleegd moet
worden, laat hij //voor het huis, op eene bale-bale of bank,de noodige
offeranden nederleggen. Hij zet zich dan naast die offeranden, zwaait met
de rechterhand eene koord, aan de uiteinde waarvan 100 a 200 kepengs
(koperen geldstukken) zijn bevestigd, luidt met de linkerhand eene bel,
prevelt eenige onverstaanbare woorden en geraakt, zoo voortgaande,
weldra in eene geestverrukking, die hem op eenen bezetene doet gelijken.
In dien toestand openbaart hij vanwaar de ziekte komt, of men op
meer ernstige gevolgen zich moet voorbereiden, wat der goden wil
is en welke geneesmiddelen moeten worden aangewend// •«.

*•» Vau het woord premas, dat wij ook als benaming voor sliamau opgegeven
vinden, weten wij geene verklaring te geven.

'** Van Eok, Schetsen van het eiland Bali, Tijdschrift v. Nederl. Indië, jaarg.
1879, dl. I , blz. 49—50. Zie ook: Friederich , Voorloopig verslag van het eiland
Bali, blz. 50 en 58; Graaf van Limburg Stiruin , Reisin cl rukken van Bali, Tijdschr.
v. h. Nederl. Aardr. Gen., 2« serie, dl. IV, blz. 23—23.

" ' Het woord ioiion beteekent echter uu in het Balineesohn geneesheer» , zonder
dat hij een shaman behoeft te zijn. Wil men bepaaldelijk een shaman-geneesheer,
als in den tekst bedoeld, aanduiden, dan zegt men 6aKan-Ai«jré»jran.

"* Van Bloemen Waanders, Aauteekeniugen omtrent de zeden en gebruiken der
B&lineezen , blz. 154.
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Tot dusverre beschouwden wij alleen den eersten vorm van het
shamanisme Doch ook de andere vorm komt, zij het ook excep-
tioneel , in den Indischen Archipel voor. Gelijk wij reeds opmerkten,
en ook uitdrukkelijk bij de Bataks, de Alfoeren van Halmahera en
de Alfoeren van Boeroe vermeld hebben gevonden, neemt de geest
bezit van den shaman, nadat diens eigene ziel het lichaam verlaten
heeft '*3. Dikwijls nu is juist dit laatste het hoofddoel van de be-
zwering. Zoo is dit het geval bij het shamanisme in enkele streken
van Siberië. //Die Macht und das Wissen des Schamanisirens erhiilt
der Schaman van seinen Vorfahren; durch Emanation ihrer Kraft
lernt er die Schamanentrommel führen, durch Gesange die Vorfahren
und Geister zu sich zu rufen und mit ihrer Hülfe die eigene
Seele vom Körper trennen und in das helle Reich des Lichts
oder in die grosse Finsterniss hinabsenden // '**. Iets dergelijks
nu vinden wij bij de Djakuns, de Orang-Bënuwa die de binnen-
landen van Malaka, ten Zuiden van den berg Ophir, bewonen.
De shamanen hier heeten, evenals die bij de Mantra's, joo/aa^'a.
//When the aid of a poyang is sought to intercede for the life of
a sick person //, zoo lezen wij onder anderen, //presents are carried
to him and he repairs to the house where his patient lies, with his
musical gilondang, a long bambu which is suspended in a horizontal
position from the roof and struck with small sticks. When night
comes on, the poyang begins his chants, at the same time wafting
a white cloth to and fro, while one of his attendants, often his
wife, beats the gilondang and another burns incense. These chants
are invocations to yewa^/e^a (sometimes pronounced &?<;«-<&#>#),
who resides in heaven, and through whom alone Pirman (het opper-
wezen) can be approached. They are chanted to different airs the
whole night long, and sometimes for three or four nights in succes-
sion , until the poyang announces that he has received medecine to
cure the disease or that the deity is inexorable. The more powerful

i« Zie boven blz. 445, 464. en 468. — Vergelijk, wat de Bataks betreft, ook:
Van der Tuuk, Bataksche spraakkunst, Inleiding, blz. V, waar de Aate-nt-iejrK-
syai', waarvan, zooals wij hiervoren gezien hebben, de sibaao zich bedient in de
oogenblikken dat hij bezield is, wordt omschreven nals de taal, die iemand spreekt,
zoolang zijne tondi (ziel) plaats maakt voor de ziel van eenen afgestorvene».

i " Radloff, Das Sehamanenthum und sein Kultus, blz. 16. Ook bij de Chineezeu
komt deze vorm van het shamanisme voor. De vrouwelijke mediums toch laten
niet eenen geest in zich nederdalon , doch zenden hare eigen ziel naar de onder-
wereld , om met de afgestorvenen daar samenkomsten te houden. Zie: De Groot,
Jaarlijksche feesten en gebruiken der Emoy-Chineezen, blz. 236—236 en 607.
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poyangs do not need to prolong their invocations beyond one or
two nights. The explanation given of the object of the invocations,
and the mode by which they reach the deity is this. Whenever a per-
son becomes sick, it is believed that Pirman has ordered the ^'m-
£a»K to eat his life (makan dija punja njawa), and that death will
certainly ensue unless Pirman revoke his mandate. But as Pirman
is inaccessible to mortals, jewa-jewa must be supplicated to inter-
cede with him. The fumes of the incense rise to the heavenly abode
of jewa-jewa, who, pleased with the fragrant smell, is disposed to
welcome the spirit or life-breath of the poyang which ascends to
him in the music of the gilondang. Jewa-jewa asks the poyang's
spirit what his errand is. He informs the minister of heaven of the
condition of the sick person, and solicits medicine. If Pirman pleases,
jewa-jewa gives medicine to the poyang to cure the disease, —
the juice or root of a plant, a flower, e t c / »*s. Men ziet dus dat
het doel van de bezwering hier is , de ziel van den shaman het
lichaam te doen verlaten en haar naar de bovengewesten te zenden,
ten einde daar de noodige openbaringen te halen '*•. Misschien be-
doelt Maxwell hetzelfde als hij zegt, dat de pa wang bij de Maleiers van
Perak, wanneer hij over eenen zieke geraadpleegd wordt, niet altijd,
gelijk wij hiervoren gezien hebben, eenen geest in zijn lichaam doet
nederdalen, doch soms //becomes entranced and sees, tó&'£, in his
disembodied form secrets concealed from ordinary mortals and is able
on recovering sensibility to declare the nature and cause of the
disease// »*. — Ook de Boegineezen verdienen hier genoemd te
worden. Bij de bezweringen der bissu's ter gelegenheid van de wijding
van eeneu nieuweling, waarover reeds boven met een enkel woord
gesproken werd, ontvangt deze ook eene soort van bad, waardoor,
naar men beweert, hij op eens nedervalt en zoo stijf als een lijk
liggen blijft. Na opgenomen te zijn, wordt hij bij de lammin-rewata '*»,
met het hoofd naar het Oosten gekeerd, nedergelegd en met eenen
doek toegedekt. In dien cataleptischen toestand blijft hij soms dagen

»« Logan, The Binua of Johore, Journal of the Indian Arohipelago, dl. 1, blz. 276.
Zie ook: blz. 279.

'*• Zoo wordt er zelfs verhaald van eenen pojang, wiens ziel op die wijze zeven
dagen in den hemel zou hebben vertoefd (Logan, O. c., blz. 277).

"7 Maxwell, Shamanism in Perak, Journal of the Straits Branch of the Royal
Asiatic Society, jaarg. 1883, blz. 223.

•*s Het vertrek dat, gelijk wij boven gezien hebbeu, voor de ontvangst der
geesten bestemd is en waarbij de plechtigheden plaats hebbeu.
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wij BB iï^- MerrorgB
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Wi| s s s das k©e fcel skasJSBisse algssjssn verspreid in dea
wcHsritoaï et dslgese wssdocsr i e AsHssBgabezweraRg elders

sdt, c«t Mer wordt aaBgefeoifea; fa* de skssiaa
ia eerse® slaat TSB zsssverrakkisg worft getascM, die bij

hst ©gas Ï©Ik ia meradeïe, bij het aadere ia mindere mate Biet
gepsari ^a t ? welke aa eeas aaa ajsfcro-gpïlepti^lie

•, éam wrfer aaa és ^er^Mllsade pfessea vaa de ajpa«^ —
, lrf.haisig-j f̂fljffigmhaüssie — does deBkea, Wg merkea
hoe a i is des faü^bsa Aïctóp;i delfde mïüelea als eldeïs
wordea, om dien b^sfcaad vaa exiase op te wekkea, hoe

dit geschiedt door het branden van wierook of andere reukgevende
stoffen (bij de Bataks, de bewoners van de Brouwerstraat, de Orang-
Bënuwa van Malaka, de Boegineezen, de Alfoeren van Halmahera,
de Alfoeren van Boeroe, de bewoners van de Ambonsche eilanden
en van Boeano); door het zingen op eene eentonige wijze van
tooverzangen (bij de Maleiers en de Orang-Bënuwa van Malaka, de
Dajaks, de Alfoeren van de Minahasa, de Bolaang-Mongondouers,
de Boegineezen, de Alfoeren van Noord-Boeroe, de Balineezen);
door het maken van eene eentonige muziek of een eentonig geruisch
of geluid, als het slaan op eene trom of tamboerijn naar eene vaste
maat (bij de Bataks, de Maleiers van Malaka, de Dajaks, de Alfoeren
van Halmahera en Boeroe, de bewoners van de Ambonsche eilanden,
van Loewang-Sermata en van Leti-Moa-Lakor), het met de randen
over elkander wrijven van porseleinen kommen en schotels (bij de
Boegineezen), het luiden van eene bel (bij de Tagala's en Bisaya's
en de Balineezen). Wij zien nog hoe de persoon, die in extase moet
worden gebracht, zich daartoe te slapen legt (bij de Boegineezen en de
Alfoeren van Halmahera), of onbewegelijk gaat zitten, terwijl hij nu eens
het gezicht met de handen bedekt of onder eenen doek verborgen houdt
(bij de Bataks en de Alfoeren van Noord-Boeroe), dan weder op een voor-

Matthee, Over de bissu's, blz. 24.
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werp staart (bij de Fidjiërs op eeneu walvischtand, bij de Tagala's
op de ingewanden van een dier, bij de Galela- en Tobeloreezen op
eenen schotel met bloemen), of met de oogen de bewegingen en ge-
baren van een anderen persoon volgt (bij de Aifoeren van Zuid-
Boeroe eu de Galela- en Tobeloreezen); hoe daarentegen bij andere
stammen (de Dajaks) de shainan de extase tracht op te wekken of
althans te bevorderen door dansen uit te voeren, welke dansen, om
de gewenschte werking teweeg te brengen, hoogst kunstig zijn,
gelijk bij de Olo-Maanjan van het district Doeson-Timor, bij wie
de wadian daarbij //einen Napf mit daran befestigtem brenuenden
Wachslicht nimint, ein Ei und eine Pinangnuss dazu legt, sich
den Napf auf den Kopf stellt und damit balanziert// '=«. — Ten
aanzien van de personen, die als shamanen fungeeren, valt op te
merken, dat zij bij de meeste volken (bij de Noordelijke Bataks,
de bewoners van de Brouwerstraat, de Olo-Maanjan, de Olo-Ot-
Danoin, de Zuidelijke stammen der Minahasa en de Bantiks, de
Tinguianen, de Igorroten, de Bisaya's, de Tagala's, de Aifoeren van
Zuid-Boeroe, de bewoners vanLoewang-Sermataen van Leti-Moa-Lakor)
uitsluitend of bij voorkeur vrouwen, bij enkele (de Maleiers en de
Orang-Benuwa van Malaka, de Noordelijke stammen der Minahasa,
de Aifoeren van Noord-Boeroe, de bewoners van de Ambonsche
eilanden en van Boeano) uitsluitend of bij voorkeur mannen, bij
andere (de Ülo-Ngadju, de Dajaks van Koetei, de Bolaiing-Mongon-
douers, de Boegineezen , de Aifoeren van Halmahera, de Balineezen)
gelijkelijk mannen en vrouwen zijn, terwijl bij één volk (de
Balineezen) ook kinderen, jongens en meisjes, de rol van
mediums vervullen kunnen. Eigenaardig is het, dat bij een paar
stammen (de Olo-Ngadju's en de Boegineezen) de mannelijke sha-
manen zich als vrouwen voordoen, niet alleen in hunne kleeding
doch ook in hunne manieren ' * •. — Van eenige volken wordt uit-

'*• Grabowsky, Dev Distrikt Duseon Timor in Südost-Borneo uud seine Bewohner,
Ausland, jaarg. 1884, blz. 471.

"> Wij zoudon de Zee-Dajaks ook kunnen noemen bij wie do manang's of pries-
ters eveneens in kleeding en manieren zich het voorkomen van vrouwen geven,
dooh, zooals hierboveu reels werd opgemerkt, is het hoogst onzeker in hoeverre
deze personen werkelijk shamanen zijn. — Gelijk wij in noot 112 gezien hobben , plegen
bij de Boogineczon in hot algemeen de impotentes als vrouwen gekleed te gaan.
Ook de mannelijke bissu's nu schijnen dit te doen, dewijl zij impotentes zijn of
althans hecten te zijn. Door het publiek to Makassar worden zij dan ook iu den
regel »kwccüin>, eeno verbastering van hot Makassaorsoho /tame = impotons, ge-
noemd. Doordat zij impotentcs zijn, hebbon zij altijd tot in het'binnenste der
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drukkelijk gezegd, dat vooral zwakke en ziekelijke personen uitge-

kozen worden, om als shamanen dienst te doen. Zoo lezen wij van

de Olo-Ngadju's, dat //vrijheid van wil en neiging noodzakelijke

vereischten zijn om in den stand der balian's te trcdenv, doch dik-

werf //de bestemming van het kind hiervoor zieh reeds vroegtijdig

te kennen geeft door zekere zenuwachtige ziekten, gedurende welke

hetzelve weinig of bijna in liet geheel geen voedsel tot zich neemt,

en zeldzame bovennatuurlijke dingen ziet en verhaalt// ***. Van de

shamanen bij de Bataks, de sibaso's, heet het dat zij //meist sensible

Personen// ' * * en van die van Leti-Moa-Lakor dat zij veelal, //neu-

ropathische individuen// zijn • * * , terwijl van die van de Alfoeren

van de Zuidkust van Boeroe getuigd wordt, dat zij vrouwen zijn,

welke //bij de uitbreking der katameniën een lethargischen slaap van

vertrekken, zelfs van do jeugdige prinsessen, vrijen toegang (Matthes , Over do
bissu's, blz. 2). De vraag is nu of het ook om die reden is, dat de basir's bij de
Oio—Ngadju zich als vrouwen kleeden. Zekere berichten hebben wij daaromtrent
niet. Toch Bchijnt de naam iffsir dit eenigszins aan to duiden. Dit woord be-
teekent toch ook "onvruchtbaar" (Hardeland, Dajaksch woordenboek, i. v. iwsiY),
dat is dan met betrekking tot mannen "impotens". Hupe (Verhandeling over don
godsdienst en zeden der Dajaks, Tijdsohr. van Nedorl. Indië, jaarg. 1846, dl. III,
blz. 145) geeft, als benaming voor de mannelijke Bhamaneu, den gereduplicoerden
vorm van 6««ir, namelijk 6«A<mr op en zegt, dat dit "gesnedene" boduidt. Het
schijnt dus dat ook de basir's impotontes zijn. Hun geheele aard eu wezon komt
hiermede overeeu: zij heeten toch lui, zwak en laf, en zijn in dit opzicht spreek-
woordelijk geworden (Hardeland, i. v. 6<m>). Ook het feit, hetwelk ons van hen
medegedeold wordt (Hardeland, t. a. p.), dat zij zich tot de paodorastie leeiicn ,
ja dat zelfs vele basir's "förmlich an andere Manner vorheirathet sind" laat zich
op die wijze grootendeels verklaren. Opmerking verdient het zeker, dat ook van
de tjaZaófli (de als vrouwen gekleede impotentes van Koetei, over wio in noot 112
gesproken is) gezegd wordt, dat zij neene bijzondere genegenheid voor sohoone,
welgomaakte jongelingen hebben en hen met dezelfde lief kooziugen, als een minnaar
zijn meisje, trachten te overladen" (Von de Wall, Overzicht van hot rijk van Koetei,
Indisch Archief, jaarg. 1850, blz. 462—163). Dat men er toe gekomen is om voor
do shamanen bij voorkeur impoteutes te nemen, hoeft zijne natuurlijke reden. Von
de Wall zegt tooh van de tjalabai (O. e., blz. 463), dat zij "gewoonlijk tenger van
gestalte zijn, en een bleek, kwijnend voorkomen, flauwe oogon en eene heesche
stem hebben", personen dus die zeker meer dan anderen vatbaar zijn om kunstmatig in
extase te worden gebracht. Natuurlijk willen wij niet zeggen , dat nu nog alle basir's
en mannelijke bissu's werkelijk impotentes zijn. Wat de basir's betreft, maken
misschien daarop de zoogenaamde 6<m>-i<rfoü:, dat is: mondbasir's, eene uitzondering ,
zoo genoemd dewijl zij zich alleen bezig houden met bezweringen en zich niet voor
de paederastie laten gebruiken.

i " Schwaner, Borneo, dl. I, blz. 185.
153 Ködding, Die batakschen Götter und ihr Verhaltnis zum Brahmanismus,

Allgomeine Missions-Zeitschrift, dl. XII, blz. 475, noot.
is* Riedol, L)e sluik- en kroesharige rassen tusschen Solebes en Papua, blz. 378.
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ettelijke dagen hebben// en een vergeetachtigen aard bezitten'**". —
Overigens blijkt het hoe ook in den Indischen Archipel iedereen, die
de vatbaarheid toont te hebben om bij aanwending van de gebruike-
lijke middelen in extase te komen, als shaman fungeereu kan. Het
shamanisme is dan ook, om het zoo eens te noemen, een vrij be-
drijf: de shamanen staan elk op zichzelf en vormen geen stand.
Drie volken maken echter hierop eene uitzondering: bij de Olo-
NgadjVs, de Boegineezen en de Alfoeren van de Minahasa zijn
namelijk de shamanen tot colleges vereenigd met erkende hoofden,
bestaat er in zekeren zin eene shamanen-hierarchie. Als gevolg daarvan
is het dan ook dat bij hen al hetgeen tot de bezwering behoort,
vooral het in werking brengen der middelen om de extase op te
wekken, het zingen van tooverzangen, het bespelen van de trom
of de tamboerijn enz., alleen door hen verricht wordt die in den
stand zijn ingewijd, terwijl dit bij de andere volken door iedereen
kan geschieden, die daarin bedreven is , en het alleen bij een paar
stammen is, dat wij gewag gemaakt vinden van speciale helpers of
helpsters, als de bidu bij de Maleiers van Malaka en bij de bewoners
van de Brouwerstraat. — Eindelijk moet hier nog het gebruik van
eene bijzondere taal bij de bezwering op den voorgrond worden ge-
steld, welk gebruik wij bij de Bataks, de Olo-ÜSTgadju's en de Boegi-
neezen hebben aangetroffen. Evenzoo bedient de pawang bij de Ma-
leiers van Malaka, als hij in functie is, zich niet van het Maleisch,
doch van het dialect der Orang-Bënuwa, bepaaldelijk van dat der
Sakei's, terwijl ook de djindjang-radja bij de trubukbezwering, als
zij bezield is , eene voor de leeken onverstaanbare taal spreekt, die
door hare helpster, de bidu, moet worden verklaard.

Gelijk elders, is ook in den Indischen Archipel het doel van
de shamanenbezwering, 6f een geest in den shaman te doen varen,
bf diens eigen ziel het lichaam te doen verlaten, en naar de boven-
of benedenwereld, in het algemeen naar het land der geesten, te
zenden. Dezen laatsten vorm ontmoet men alleen bij de Maleiers en
bij enkele der Orang-Bunuwa, namelijk de Djakun's van Malaka,
en, in een bepaald geval, bij de Boegineezen. De eerste vorm is
verreweg meer verbreid, wordt aangetroffen bij de Bataks, de
bewoners van de Brouwerstraat, de Maleiers en de Orang-Bënuwa
van Malaka, de Dajaks van de Zuider- en Ooster-Afdeeling van
Borneo, de Balineezen , de Boegineezen. de Bolaüng-Mongondouers,

i"° Riedel, O. o., Us. 9.
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de Alfoeren van de Minahasa, de Tagala's, de Bisaya's, de Igor-
roten, de Tinguianen, de Alfoeren van Halmahera, de Alfoeren van
Boeroe, en de bewoners van de Ambonsche eilanden, van Boeano,
van Leti-Moa-Lakor en van Loewang-Sermata. Bij al deze volken
vinden wij uitdrukkelijk gesproken van eene bezieling, van eene
nederdaliug van den geest in het lichaam van den shaman. Van het
aanwezen van den geest nu — dit is algemeen de voorstelling —
is de extase het gevolg, terwijl datgene waardoor deze laatste feitelijk
wordt teweeggebracht, slechts als het middel wordt beschouwd om
dien geest op te roepen. Bepaaldelijk geldt dit van de tooverzangen,
waarvan de bewoordingen dan ook eene uitnoodiging bevatten aan
de geesten, om te komen. Ook het slaan op de trom geschiedt be-
paaldelijk, om de geesten op te roepen. Duidelijk kan ons dit van de
Bataks gebleken zijn, bij wie elke geest gezegd wordt, zijne me-
lodie te hebben. Van de Olo-Maanjan getuigt Grabowsky, dat
zij meenen, met het bespelen van de trom //die Aufmerksam-
keit der hilfreichen Geister zu erregen// * " . Ook de Heeren
Eiedel en Campen zeggen van de Alfoeren van Halmahera, dat het
geluid van de tifa (trom) bij hen dient, om de geesten te roepen "• •.
Evenzoo zijn de olie, waarmede de shaman bij de Rdjiërs, de
djindjang-radja bij de bewoners van de Brouwerstraat en de sibaso
bij de Bataks zich het lichaam dan wel de haren insmeren, of
die bij de Boegineezen gebruikt wordt, om er enkele voorwerpen ,
welke bij de bezwering worden aangewend, mede in te wrijven,
en de wierook, die daarbij gebrand wordt, evenzoovele middelen

iw Grabowsky, Der Distrikt Dusson Timor in Südost-Borneo und seine Bewohner ,
Ausland, jaarg. 1884, blz. 470.

is* Campen, De godsdieustbegrippen der Halmaherascho Alfoeren, Tijdsohr. v.
Ind. T. L. en Vk., dl. XXVII, blz. 445; Riedel, Galela- und Tobeloresen,
Zeitachr. für Ethnologic, jaarg. XVII (1885), blz. 72. — Niet alleen bij de
shamaneubezwering, doch ook bij andere gelegenheden dient het bespelen van de
trom, om de geesten op te roepen (Zie bij voorbeeld: Chatelin, Godsdienst en
bijgeloof der Niasers, Tijdsohr. v. Ind. T. L. en Vk., dl. XXVI, blz. 133—134).
Behalve van de trom wordt voor dit doel ook van andere instrumenten gebruik
gemaakt. In de Molukken, op de Ambonsche eilanden en op Ceram, blaast men
daartoe op eene tritonschelp (Riedel, De sluik- en kroesharige rassen tueschen
Selebes en Papua, blz. 57; Von Rosenberg, Beschrijving van eonige gedeelten
van Ceram, Tijdschr. v. Iud. T. L. en Vk., dl. XVI, blz. 179). — Daarentegen
worden, om dit in het voorbijgaan hier nog op te merkeu, booze geesten vaak
door dergelijke middelen verjaagd. Bepaaldelijk is hot slaan op de gong's (metalen
bekkens) of op andere metalen muziekinstrumenten, om de daemonen, voor
wie het gelui'1 dezer speeltuigon onaangenaam is, op eenen afstand te houden.
•>Zoo dienden, aldus deelt Graaf Van Limburg Stirum in zijne "Reiaindrukken
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om de geesten, voor wie de reuk dier stoffen aangenaam is, gelijk

wij van de Bataks uitdrukkelijk vermeld vinden, te lokken " ' .

Als middel om de geesten op te roepen, dient ook de rijststrooiing,

bij de bezweringen van de djindjang-radja en van de bissu's. Wel

wordt dit niet uitdrukkelijk gezegd, doch bekend is het dat de

ceremonie bij andere gelegenheden met dat doel plaats heeft ' *«.

Wat de werkzaamheden van de shamanen betreft, gelijk uit het

medegedeelde kan zijn gebleken, bepalen die zich hoofdzakelijk tot

het geven van godspraken. Men doet den geest in den shaman

nederdalen, opdat hij door diens mond spreke, het verborgene

ontdekke, de toekomst onthulle, bij ziekten of andere rampen de

oorzaak daarvan openbare en de middelen tot herstel aangeve. Bij

enkele volken zijn de shamanen op deze wijze alleen mediums

gebleven. Dit is bij voorbeeld het geval bij de Bataks. Duidelijk

blijkt dit wanneer wij de werkzaamheden van den sibaso vergelijken

met die van een anderen persoon, welke ook bij den eeredienst

eene belangrijke rol vervult, de rtW» • * • . Sibaso en datu treden

dikwijls bij dezelfde gelegenheden op, vervullen niet zelden analoge

functiën, doch hetgeen de eerste onbewust doet, bij ingeving,

van Balin mede, "de gamelan, die gedurende onze tochten vóór ons uitgedragen
en bespeeld werd, niet alleen als eerbetoon , maar ook als middel om de booze
geesten, die zioh bij toeval op ons pad mochten bevinden, voor ons uit te
drijven" (Tijdsohr. v. h. Nederl. Aardr. Gen., 2e serie, dl. IV, blz. 9). Meerdere
voorbeelden vindt men in onze verhandeling: Ueber das Haaropfer uud einige
andere Trauorgebrauche bei den Völkern Indonesians, blz. 13, noot 36», on
blz. 47. — Met dit laatste is wel te vergelijken wat Tylor (Primitive culture, dl. I ,
blz. 140) zegt omtrent het gebruik van ijzer of metaal, om geesten op de vluoht
te jagen. - "The Oriental jinn are in such deadly terror of iron, that its very
name is a charm against them; and BO in European folklore iron drives away
fairies and elves, and destroys their power".

'»" Ook bij andere gelegenheden wordt de olie voor een dergelijk doel gebezigd.
Zoo smeert men zioh, bij de Alfoeren van Halmahera, bij offerfeesten gaarne
met olie, om de aandacht der geesten op zich te veBtigen en zich als gastheer te
doen kennen (Cainpen, De godsdienstbegrippen der Halmaherasche Alfoeren,
Tijdsohr. v. Ind. T. L. en Vk., dl. XXVII, blz. 445).

"* Zoo begint bij de Dajaks elk offerfeest met het Tnanawor, het uitstrooien
van rijst, "deren gana (Seelen) man zu den sangiang (Luftgöttem) sohiokt um
aio auf Erden herabzuholenu (Hardeland, Dajaksch woordenboek, i. w . nuindjon^
en touw). Zie overigens onzo verhandeling: Het animisme bij de volken van den
Iudisohen Archipel, blz. 18—21, 168, 170 enz., waar men voorbeelden vindt
van het rijststrooien als middel om de geesten te lokken of op te roepen.

'"» Ook wol, vooral in het Daïrisch dialect, y«)'« geheoten, het bekende
Sanskritsche woord, dat "leermeester" betoekeut. — Het woord tf<rf» is MaleiBch-
Polynesisoh. Nagenoeg alle Indonesische talon bezitten dit dat», ook wel datif, r«to
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geleid door den geest, die in hem is , verricht de andere met

volkomene bewustheid, beredeneerd, op grond van zijne wetenschap,

die hij uit zijne boeken en geschriften, de ^a*fo//«'«, put "*o in

de eerste plaats zien wij dit bij de divinatie. De diviuatie van den

sibaso is , wat men in de klassieke oudheid, de natuurlijke of

spontane (cae^fos — «d/cJaxrOs, naturalis), later ook de intuïtieve,

die van den datu daarentegen , wat men de kunstmatige (ÈWE^VOS ,

artificiosa), daarna wel de inductieve, noemde. Verkondigt toch

de sibaso alleen hetgeen hem door den geest wordt ingegeven, de

datu grondt zijne voorspellingen op bepaalde uitwendige teekenen,

die volgens vaste regelen moeten worden verklaard. Zoo voorspelt

hij — om hier slechts een paar voorbeelden aan te voeren — de

toekomst door het j»orMa«?^ow, het wichelen met eene «««»«>£ of

kip, die hij , zoodra zij geslacht is , op eene met figuren beschilderde

rijstwan laat doodspartelen of in de linkerhand hangende houdt,

terwijl hij in het eerste geval let op de houding van het dier als

het tot rust is gekomen, in het andere op zijne bewegingen en

trekkingen acht geeft, waarna ook het binnenste wordt onderzocht ' * •.

Zoo leert ook de datu den uitslag van een aanstaand gevecht

kennen uit de ligging van een bijzonder koord,

of Zate, in den zin van "vorst" of "priester". Het woord is samengesteld uit <K =
heer, en het vereerende, eerbiedige »•« (Zie: Kern, De Fidjitaal vergeleken met
hare verwanten in Indonesië en Polynesië, biz. 1G4, i. v. )•«£«. Zie ook: blz. 163,
i. v. j-a, en 182, i. v. te).

"• De jwsbzAa's zijn geschriften, meestal op boombast, waarin de geheime
wetenschappen in den ruimsten zin behandeld worden. Men vindt bij voorbeeld
daarin allerlei wicholarij-voorschriften, regelen omtrent verschillende voorbehoed-
middelen tegen ziekten of rampen, omtrent het genezen van ziekten door toover-
middelen, aanwijzingen hoe men het vermijden kan door den bliksem getroffen
te worden, hoe men zicli onkwetsbaar kan maken, hoe men de gunst van sommige
geesten kan verworven of hunne vijandige bedoelingen verijdelen , enz. (Niemann,
Bijdrage tot de keunis van den godsdienst der Bataks, Tijdschr. v. Nederl. Indië,
jaarg. 1870, dl. I, blz. 297). De pustaha's zijn alleen voor den datu toegankelijk:
zij zijn toch opgesteld in eene bijzondere taal, de zoogenaamde /tato^poda, welke
vele woorden bevat die niet in dagelijksch gebruik zijn (Zie: Van der Tuuk,
Bataksohe spraakkunst, Inleiding, blz. V). Het woord pasteAa is liet Sanskritsche
2>iut<r£a = liber, codex. De oorspronkelijke Bataksehe benaming daarvoor ia
fepyan (tapJAin in het Daïrisoh dialect).

"" Zie: Van der Tuuk, Bataksch woordenboek, i. v. »M»I«U;. — Het wichelen
met eene kip, dat nog op andere wijzen plaats heeft, speelt bij de Bataks oeue
voorname rol. Vandaar ook het bij hen gebruikelijke spreekwoord: "Bongon manuk
ho, mara ni halak diboto, marana indang diboto", dat is: "gij zijt als eene
(wiohel-) kip; zij weet wat een ander te duchten heeft en niet wat zijzelve lieeft
te vreezeun, gelijkstaande met uus: gij ziet den splinter in eens anders oog, enz.
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dat liij op een gestreept kleed werpt ' «* . — Ook waar zij bij
ziekten geraadpleegd worden, zien wij hetzelfde verschil in de
verrichtingen van deze beide personen. De sibaso vervult ook hierbij
eene geheel lijdelijke rol, wordt alleen geroepen om als medium
te dienen van de geesten aan wie men wenscht te vragen, welken
weg men te volgen heeft, om de ziekte te bezweren ' * *; de datu
daarentegen treedt handelend op, geeft den lijder medicijnen onder
het uitspreken van de noodige ?#?'wfora'« of tooverformulieren,
waardoor die medicijnen kracht ter genezing bekomen, bant in
andere gevallen den boozen geest, die de oorzaak van de kwaal
is, uit het lichaam van den patient in dat van een dier, eene
kip bij voorbeeld, die dan geslacht wordt, waardoor de booze
onschadelijk wordt gemaakt, dan wel in eene opzettelijk daarvoor
vervaardigde pop, de _/W*Z7Ï, welke weggegooid wordt, of drijft op
andere wijzen de daemonen uit , terwijl hij ook, waar de ziekte
ondersteld wordt ontstaan te zijn, doordat de ziel het lichaam ver-
laten heeft, deze daarin terugbrengt ' * *. — Sibaso's en datu's
fungeeren verder bij olierplechtigheden, ook hier weder met het-
zelfde verschil. De datu is de leider bij alle offeranden; hij bepaalt
in de meeste gevallen wanneer, waar, wat en aan wien, of aan
wien het eerst, moet worden geofferd; hij roept ook de geesten en
biedt hun, onder het prevelen van gebedsformulieren, de gaven
aan " *. Waar echter de sibaso bij dergelijke gelegenheden optreedt,
daar is het alleen oin als medium te dienen, wanneer men den
geest wil doen komen, om hem kennis te geven van het voor-
genomen offer i " ' . Zoo deden, gelijk wij hiervoren gezien hebben,

"* iZamiu-ïipoj'Aas beteekent letterlijk: blikaemkoord. Een datu, die hiermede
ook wichelen kan, heet daitó-panj/aramiu en is een volleerde datu (Van der
Tuuk, Bataksch woordenboek, i. vv. yorAas en ramft/f). De wijze waarop het
wichelen met dit koord geschiedt, vindt men nader beschreven bij: Burton en
Ward, Verslap van eene reis in het land der Bataks, Bijdragen tot de T. L. en
Vk. van Nederl. Indië, nieuwe volgreeks, dl. I, blz. 293—294.

les Neumann, Het Pane- en Bila-Stroomgebied, Tijdschr. v. h. Nederl. Aardr.
Gen., 2e serie, dl. III (Afdeeling: Meer uitgobreide artikelen), blz. 521.

»w Neumann, O. o., blz. 300—301, 305 en 519—520; Schreiber, Ein Tag in
einem Batta-üorfe, Ausland, jaarg. 1882, blz. 184.

166 Zoo althans bij publieke offeranden. Bij particuliere offers wordt wel de
hulp van den datu dikwijls ingeroepen en heeft deze dan ook wel de leiding der
plechtigheid in handen, doch geschiedt de aanbieding van de offergaven aan de
geesten door den offeraar-zelven. Zie: Neumann, O. o., blz. 304-—306; Ködding,
Die bataksohen Qötter und ihr Verhaltnis zum Brahmanismus, Allgemeine Missious-
Zeitschrift, dl. XII, blz. 475 w.

iw Neumann, O. c , blz. 295.
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de bewoners van het dorp Na Pompar, toen zij eenen tijger hadden
gevangen, den sombaon of geest van den berg Gompoelan in eenen
sibaso nederdalen om hem mede te deelen, dat zij het dier voor
hem bestemd hadden. In den regel wordt dan ook van de gelegenheid
gebruik gemaakt om godspraken te erlangen.

Niet bij alle volken zijn de werkzaamheden van de shamanen op die
wijze beperkt gebleven tot de vervulling van de geheel lijdelijke rol van
medium. Elders zien wij hoe zij meer handelend optreden, hoe althans
veel van wat bij de Bataks de datu's doen, door hen verricht wordt.
Zoo bezitten zij bij enkele volken ook de kunstmatige divinatie. Bij
de Alfoeren van Halmahera bij voorbeeld ontsluieren de gomahate's,
de shamanen, het geheim der toekomst of van het tegenwoordige
niet alleen door eenen geest in zich te doen nederdalen, doch ook
door op bepaalde uitwendige teekenen te letten, als op het beloop
der vezelen van eene doorgesneden pinangnoot, op de lengte van eene
zekere bamboesoort, gemeten met de span van de eene geleding tot
de andere, enz. '<" . Ook de Alfoeren van de Minahasa moeten hier
genoemd worden. Hoewel wij bij hen bijzondere personen aantreffen
die over sommige voorteekenen geraadpleegd worden, zooals bij voor-
beeld de -/ffidKaftal/ffî a over het gefluit of het geschreeuw van sommige
vogels '68^ of die met bijzondere functies belast, bij de uitoefening
daarvan ook op bepaalde zaken acht geven en daaruit godspraken
afleiden, gelijk de ö«»/»«yg) en de fcfcd», de tuinpriesters, de &«0&iw,
de priesters van de jagers, de fétómsaw, de oorlogspriesters • " ' , zien
wij toch hoe ook hier de shamanen, de walian's, in sommige ge-
vallen , behalve de natuurlijke, de kunstmatige divinatie uitoefe-
nen. Bij het offerfeest of de fosso mawalian bij voorbeeld, waarover
hierboven reeds met een enkel woord werd gesproken, treden deze
walian's als haruspices op, raadplegen zij het hart en de ingewanden
van de voor het feest geslachte varkeus, ten einde den oft'eraar eene
bestendige gezondheid, een lang leven, een talrijk kroost en groote
rijkdommen te voorspellen " ° .

' " Campen, De godsdienstbegrippen der Halmaherasche Alfoereu, Tijdschr. v.
Ind. T. L. en Vk., dl. XXVII, blz. 446.

'•* Het woord ?nen<z»kü£i7i</« komt van ta?i'n</« — oor, waarvan tunwZmj/a z^ hooren,
luisteren, en beteekent: hoorder. Wel verstaat elk Alfoer in meerdere of mindere
mate het geroep der vogels , doch deze persoon behoort daarin uit te munten. Zijne
hulp wordt bij versohillende gelegenheden ingeroepen.

'•• Uitvoerige mededeelingen over deze personen vindt men bij: N. P. Wilken,
Bijdragen tot de kennis van de zeden en gewoonten der Alfoereu in de Minahasa,
Mededeel, v. w. h. Ned. Zend. Gen., dl. VII, blz. 120 w .

17" Qraafland, De Minahasa, dl. I, blz. 116. — Ook bij het offer Jïwn^eWur, hier-
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Ook bij ziekten treden de shamanen dikwijls handelend op, vooral
waar het geldt de uitbanning van den ziektedaemon of de terug-
brenging van de ontvluchte ziel in het lichaam van den lijder, werk-
zaamheden die bij de Bataks uitsluitend door den datu verricht
worden. De Alfoeren van Halmahera bij voorbeeld schrijven epidemieën
toe aan den boozen geest ^'OK-JOW-M , //der aus anderen Dörfern her
das Dorf besucht, urn Opfer hinzurafl'en//. Om van de ziekte te worden
bevrijd, wordt de djou-bobaku verjaagd, hetgeen door den shaman,
den gomahate, geschiedt. Deze krijgt //von allen Dorfbewohnern ein
kostbares Kleid, legt es auf vier Schüsseln und bringt dieselben in
den Wald, an den Ort, wo man den djou-bobaku vermuthet. Mit
allerlei höhnischen Ausdrücken wird ihm befohlen, er solle den Ort
verlasseii'/. Yerder bestaat hier de voorstelling, dat sommige booze
geesten, «wenn sie qualen wollen, die Gewohnheit liaben, fremde
Gegenstiinde in den Körper einzuführen, wodurch die Person krank
wird und stirbt//. Deze voorwerpen, fow^ö geheeten, zijn bij voor-
beeld: //Steiuchen, um den Körper schwerfiillig zu inachen, Knocheu
und Korallensteine, um den Körper auszutrockuen und abzumagern,
Kalk. um zu husten und wegzuschwinden, Fischgriiten, um Stiche
zu bek ommen, und Haar, um das Haupthaar abfallen zu lassen//.
De genezing bestaat in de verwijdering van deze voorwerpen. Ook
dit doet de gomahate. Hij neemt daartoe, //nachdem er sich erst in
hypnotischen Zustand versetzt hat, ein Ei oder eine Pinangblüthe,
eine Gabiblume, eine Manurublume, und drückt damit auf die kranken
Theile, bis die bodiga oder die von den bösen Geistern in den Körper
gebrachten Objecte hinausgetrieben sind// ' " . — Bij de Alfoeren van
de Minahasa en de Bolaiing-Mongondouers zijn het de shamanen, de
walian's en wolian's, die als de ziel het lichaam van den zieke ont-
vlucht is, trachten te weten te komen, waar zij zich bevindt, haar
dan in eenen doek vangen en dezen op het hoofd van den lijder
openmaken • **, terwijl bij de eerstgenoemden, bij epidemieën, het
ook onder de leiding dier personen is, dat de booze geesten, welke

boven oveneens genoemd, en bij het zoogenaamde ijw/oj'-si-oifc&s treden de walian's
als haruspices op. Uit laateto is eene fosso, die gegeven wordt, als een kind twee
of drie dagen oud is. Uit het hart van het varken, dat als offer daarbij geslacht
wordt, moet de walian de toekomst van den jonggeborene afleiden (Qraaflaud,
O. o., blz. 122 en 305).

'71 Riedel, Galela-und Tobeloresen, Zeitschr. für Ethnologie, jaarg. XVII (1885),
blz. 82—83.

i " Zie onze verhandeling: Het animisme bij de volken van den Indisohen Archipel,
blz. 11—12, en de daar aangehaalde bronnen.
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de oorzaak daarvan zijn, onder allerlei ceremoniën en onder het
maken van rnmoer en geraas, uit het dorp verjaagd worden ' " . —
Van de bissu's bij de Boegineezen wordt vermeld, dat zij vaak als
««TWO'S , dokters en dokteressen, werkzaam zijn, niet alleen aan de
hoven, maar bij alle minvermogende inlanders, zelfs bij Chineezen * ' *.
Tot hunne gewone practijken behoort onder anderen, wanneer de
ziekte bepaaldelijk aan den invloed van een boozen geest wordt toe-
geschreven, het spuwen of blazen van deze of gene medicijn op den
patient, onder het uitspreken van formulieren * * *. Doch verder wordt
hunne tusschenkomst ingeroepen bij epidemieën ten einde den krank-
heidsdaemon te verdrijven, door het zoogenaamde wswtooarz*, waar-
onder verstaan wordt het maken van geraas door middel van bepaalde
werktuigen, het prevelen van tooverformulieren, enz. ' " . — Bij de
Olo-Ngadju fungeeren bij de oflerfeesten, die gegeven worden om eenen
zieke te genezen, in de eerste plaats ook de shamanen , de balian's
en de basir's, vooral door te trachten d& ontvluchte ziel terug te
doen keeren. //Dabei «»a«̂ »«>j>/ die balian dann auch den Kranken,
i. e. sie bespeien die Stelle wo der Schmerz sitzt, kneifen und kneten
den Leib, wobei sie vorgeben kleine Steine, Fischgrüten, Holz-
stückchen, Ameisen etc. aus dem Körper des Kranken zu holen ,
welche durch den bösen Geist hineingesteckt seien. Auch wehen sie
mit Sawang-, Talengkap-oder Kakambat-Blattern rund um den Kranken
her, vorgebend, dass sie dadurch die Krankheit wegfegen// " ' . —
Eindelijk wijzen wij er op hoe ook de pawang's bij de Maleiers van
Malaka vaak optreden om de booze geesten, die de oorzaak van eene

"» Graafland, De Minahasa, dl. I , blz. 117 vlg.
*'* Matthes, Over de bissu's, blz. 3.
" ' Matthes, Bijdragen tot de ethnologie van Zuid-Celebes, blz. 102.
"• Matthes, Bijdragen tot de ethnologie van Zuid-Celebes, blz. 102 en 132, eii

Boegineesoh woordenboek, i. v. atoaj'«. Eene door af beeldingen toegelichte beschrij-
ving van de werktuigen, die de bisBu's vooral bij het makawaru gebruiken tot het
maken van rumoer en geraas enz., vindt men bij: Matthes, Over de bissu's, blz. 5 w.
Het makawaru heeft niet alleen bij epidemieën, doch ook bij andere groote ram-
pen , of zeer gewichtige plechtigheden, als het verplaatsen der rijkssieraden, plaats.

W Hardeland, Dajaksch woordenboek, i. v. irefc. — Het gebruik om de materia
peooans, onder den vorm van het een of ander voorwerp, uit het zieke lichaam
te halen, dat wij zooeven ook bij de Alfoeren van Halmahera hebben ontmoet,
treft men bij meer volken van den Arohipel aan. Zoo bij de Niasers (Sundermann,
Die Insel Nias, Allgemeine MiBsions-Zeitschrift, dl. XI, bl. 458), bij de Zee-en Land-
Dajaks van Sarawak (Spenser St. John, life in the forests of the far East, dl. I ,
blz. 62 en 201), bij de stammen van Centraal-Celebes (Riedel, De oorspronkelijke
volksstammen van Centraal-Selebes, Bijdragen tot de T. L. en Vk. v. Nederl.
Indië, 5e volgreeks, dl. I , blz. 94), bij de Alfoereu van Boeroe, de bewoners van

5e Volgr. II. 33
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ziekte zijn, te bannen, door hen in een opzettelijk daartoe vervaar-
digd miniatuurhuisje te drijven, welk huisje, voorzien van allerlei
offerspijzen, dan te water gelaten wordt, ten einde door den stroom
te worden weggevoerd " • .

de Kei-, Aroe- en Timorlaoet-eilanden, van Leti-Moa-Lakor en Wetter (Riedel,
I)e sluik- en kroesharige rassen tussohen Selebes en Papua, blz. 25, 239, 266,
304, 393, 451). Ook buiten den Archipel vindt men het gebruik (Zie onder anderen:
Tylor, Primitive culture, dl. II , blz. 146 vlg.).

•'s Maxwell, Shamanism in Perak, Journal of the Straits Branch nf the Royal
Asiatic Society, jaarg. 1883, blz. 230—231. — Deze wijze om ziektedaemonen of
andere onheilaanbrengende geesten te bannen, door hen in een huisje of in een
vaartuigje te laten wegdrijven, komt bij meerdere stammen van den Archipel voor.
Zoo, onder den naam van 6iiioan</-<TO<», bij de bewoners van de Batam-eilanden
(Schot, De Batam-Arohipel, Indische Gids, jaarg. 1882, dl. II, blz. 184), bij de
Olo-Ngadju (Hupe, Verhandeling over den godsdienst en de zeden der Dajaks,
Tijdscbr. v. Nederl. Indië, jaarg. 1846, dl. III, blz. 150), bij de Balineezen (Van
Eek, Schetsen van het eiland Bali, Tijdschr. v. Nederl. Indië, jaarg. 1879, dl. I ,
blz. 104), en op verschillende eilanden in de Molukken, op Boeroe, Ceram,
Ceramlaoet, Watoebela, Aroe, Timorlaoet, Loewang-Sermata, Babar, Leti-Moa-
Lakor en Wetter (Kiel el, De sluik- en kroesharige rassen tussohen Selebes en
Papua, blz. 25—26 , 141, 181, 210, 266, 304, 327 , 357 , 393 en 452). — Natuurlijk
kunnen ook van de andere in den tekst aangeduide practijken, ter genezing van
eenen zieke, analogieën aangevoerd worden. Het zou ons echter te vervoeren, dit
hier te doen. Bovendien is het ons doel niet, de geneeskunde resp. ziektebezwe-
ring in bijzonderheden na te gaan, dooh alleen het aandeel te leeren kennen, dat
de ahamanen daarin hebben. Intusschen hopen wij op dit onderwerp spoedig uit-
voeriger terug te komen. Bij uitzondering willen wij hier echter nog, vooral met
het oog op het boven in noot 63 opgemerkte, dat het shamanisme ook in den
Riouw-Lingga-Arobipel schijnt voor te komen, gewag maken van eeue bijzondere
soort van exorcisme bij de bewoners van de Batam-eilanden, een exorcisme dat als
een gewijzigd shamanisme moet worden beschouwd en ontegenzeggelijk zich ook hieruit
ontwikkeld heeft. Het bestaat toch daarin, dat de ziektedaemon niet bij voorbeeld
in een voorwerp of in een dier gebannen wordt, dooh in het lichaam van den exorcist
wordt overgebracht door dezelfde middelen en onder ongeveer dezelfde verschijnselen
als wij bij de shamanenbozweriug hebben leeren kennen. "Eene wijze om zieken te
aenezenn, aldus lezen wij, nis het menoSai. Hiervoor dient de persoon, die de ge-
nezing moet bewerkstelligen, een eenigszins bijzonderen aanleg te hebben om met
de antu's (booze geesten) in aanraking te komen, bij wijze van medium. Die persoon
dan, man of vrouw, komt bij den zieke eu voert, terwijl op de rSbana (tamboerijn)
wordt gespeeld, eigenlijk getrommeld, allerlei dansen uit, die steeds wilder en
wilder wordend, doen blijken dat de antu, die de ziekte veroorzaakt, in het
medium is gevaren. Soms werpt in dezen hoogst opgewonden toestan 1 het medium
alle kleederen van zioh af en slaat zichzelf onder het uiten van onverstaanbare ge-
luiden. Ten slotte als de antu genoegzaam vaardig is over het medium, werpt zich
dit op den zieke en be lekt dezen met zijn lichaam. In dien toestand blijven beiden
totdat liet medium ontwaakt uit zijne verdooving. De antu is dan ook, zooals men
zegt, geheel uit den zieke gebannen en deze gezond geworden" (Sohot, De Battini-
Arcldpcl, Indische Gids, jaarg. 1882, dl. II , blz. 183—184).
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Ten slotte hebben wij nog op te merken dat, in tegenstelling
met de Bataks, bij wie het minder de sibaso's dan de datu's zijn,
die bij offerplechtigheden fungeeren, men elders in den Archipel zich
daarbij juist gaarne van de tusschenkomst van de shamanen bedient.
Zoo zijn het bij de Balineezen, bij groote feesten althans, de wëwa-
len's die de offers aan de goden brengen ' " . Van de Galela- en
Tobeloreezen vinden wij eene plechtigheid beschreven, die ongeveer
eene maand na den oogst plaats heeft, waarbij de gomahate's eene
voorname rol spelen. In de eerste plaats worden door hen, bij den
aanvang van het feest, //die Geister der verstorbenen Manner und
Weiber unter dem Wirbeln der Trommeln drei Nachte hindurch
zusammenberufen//, terwijl het verder door hunne tusschenkomst
is, dat later de ofterspijzen, onder het uitspreken van gebedsformu-
lieren , aan die geesten aangeboden worden • * ' . Bij de bewoners van
de Philippijnen zijn het ook, gelijk uit enkele van de hiervoren
aan Blumentritt ontleende citaten blijken kan, de shamanen die
de ofl'ers brengen, immers het offerdier onder bepaalde ceremoniën
slachten moeten. Doch voornamelijk moeten de Olo-Ngadju, de Al-
foeren van de Minahasa en de Boegineezen hier genoemd worden.
Bij deze drie volken vervullen de shamanen, volkomen in overeen-
stemming met het boven gereleveerde feit, dat zij hier reeds een af-
gesloten stand, eene hiërarchie vormen , bij de ofl'erfeesten eene belang-
rijke rol. Wij zien toch hoe zij niet alleen de ofl'ers bepalen, die er
gegeven moeten worden, en den tijd daarvoor berekenen en vaststellen,
doch ook de geheele leiding van de plechtigheid in handen hebben
en de voornaamste ceremoniëu en sacramenteele handelingen, het aan-
roepen van de geesten, liet aanbieden van de offerspijzen enz., daarbij
verrichten • • ' . Op die wijze zijn de shamanen hier de officieele ver-
tegenwoordigers van den godsdienst, de dragers van den cultus ge-
worden , en kunnen zij met het volste recht reeds //priesters// heeten.

"• Friederioh, Voorloopig verslag van het eiland Bali, biz. 60.
'so Riedel, Galela- und Tobeloresen, Zeiteohrift für Ethiiologie, jaarg. XVII

(1885), blz. 72.
" ' Zie, voor de Alfoereu van de Minahasa: N. P. Wflken, Bijdragen tot de

kennis van de zeden en gewoonten der Alfoeren van de Minahasa, Mededeel, v.
w. h. Ned. Zend. Gen., dl. VII, blz. 118 v., en Graafland, De Minahasa, dl. I ,
blz. 132 v., waarmede ook te vergelijken is de beschrijving van de voornaamste
publieke en partiouliere offerfeeBten op blz. 112 w. en 303 w . ; voor de Boegineozen:
Matthes, Over de bissu's, blz. 3—4, 25 w . , 38 w. en 44 vr.; voor de Olo-Ngadju:
Hardeland, Dajaksoh woordenboek, i. v. falutn, en verJer de beschrijving van
de voornaamste offerfeesten, i. vv. ontfoi, tiaiaA, ontong', enz.
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Er is nog eene andere zijde van het shamanisme, die wij tot
dusverre geheel buiten beschouwing hebben gelaten, hier te ver-
melden. Zooals wij gezien hebben, behoort tot de shamanenbezwering
ook het dansen. Naar de opvatting van de volken van den In-
dischen Archipel, is de dans minder een middel om de extase op te
wekken, gelijk zij dit feitelijk bij de Dajaks onder anderen is, dan
wel eene uiting van de extase-zelve, een bewijs dat de geest in het
medium nedergedaald, gevaren is. Somtijds nu worden er bezweringen
gehouden, alleen om, bij wijze van vermaak, de geesten te laten
dansen. Bij de Bataks bij voorbeeld heeft men, naast den gewonen
sibaso, nog den s^aso ?/«wm&-e««fe, dat is: de zingende sibaso. Bij
de bezweringen van dezen sibaso vermaakt men zich. De ingevaren
geest zingt en danst en improviseert allerlei ewrfk's of liederen. De
dans is niet woest, heeft zelfs iets bekoorlijks. De muziek is ook
veel gelijkmatiger dan bij de gewone sibaso-bezweringen ' * *. —
Ook bij de Alfoeren van Halmahera worden dikwijls feesten gegeven
waarbij men de $m'« , eene soort van beschermgeesten, in de ge-
legenheid stelt te dansen. Daartoe wordt de tusschenkomst gebezigd
van eene vrouw, de djin-danseres, in wie men den geest doet neder-
dalen door middel van eene bezwering , die in vele opzichten overeen-
komt met de bezwering van den gomahate, waarvan hierboven ge-
sproken is. De djin-danseres neemt daartoe met gekruiste beenen
plaats op eene dego-dego of rustbank met een jongen majang (pinang-
bloesem) in de handen. //De muziek, bestaande uit groote en kleine
tifa's of trommen, die eene Alfoersche viool met eene koperen snaar
accompagneeren, laat nu hare verleidelijke tonen hooren, om den
djin te lokken. Tegelijkertijd schijnt de djin-danseres haar bewustzijn
te verliezen en vallen hare oogen dicht. Nadat dit een poosje ge-
duurd heeft en men schat, dat de geest nabij is, wordt er een weinig
wierook onder de dego-dego verbrand. Zoodra de rook daarvan in
den majang slaat, begint deze zacht te ritselen ; dit wordt hoe langer
hoe sterker; de schokken deelen zich aan het lichaam der danseres
mede, en terwijl de muziek, die reeds het fortissimo bereikt heeft,
steeds wilder speelt, maakt de geest zich geheel van het medium
meester, hetgeen uit de nu volgende stuiptrekkingen zeer duidelijk
blijkt. Schier bewusteloos en met de oogen dicht, wordt de door
den geest bezetene vervolgens op den grond geholpen. Nauwelijks is

™* Neumann, Het Pane- en Bila-Stroomgebied op het eiland Sumatra, Tijdschr.
v. h. Nederi. Aardr. Gen., 2e serie, dl. III (Afdeeling: Meer uitgebreide artikelen),
blz. 309.
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dit geschied , of zij begint te dansen onder een adagio der instrumenten.
Deze dans is verschillend: veelal is het een huppelende beweging
van den eenen voet op den anderen, waarbij de danseres met den
majang in de handen en met gesloten oogen een halven cirkel beschrijft;
soms is het slechts een op en neer loopen. Is de djin van de
mannelijke kunne, dan neemt de danseres schild en lans in de
handen en bindt zich eenen doek om het hoofd// ' « ' . — Evenzoo
schijnt het dat bij de Balineezen de sangiang's, de kinderen die
als shamanen fungeeren, vaak in den toestand van extase worden
gebracht, alleen om te dansen. //Wij werden//, aldus deelt Graaf
Van Limburg Stirum in zijne belangwekkende //Reisindrukken van
Bali// mede ' * *, //het was te Tedjakoela, naar buiten gelokt door
een eentonig gezang. Op een matje zaten een tiental vrouwen, die
dit geluid voortbrachten. Twee harer ondersteunden twee jeugdige
danseressen (sangiang), die door wierook, welke voor haar uit kleine
schalen opsteeg, beneveld moesten worden. Om haar heen stonden
offeranden, bestemd voor de goden, ter wier eere zij dansen zouden.
Toen de sangiang's in halfdroomenden toestand waren, voerden zij
een langzamen, slependen dans uit, die voornamelijk bestond in het
draaien der gewrichten en het buigen van het lichaam//.

Het blijkt dus dat de shamanen dikwijls optreden, alleenlijk om,
na bezield te zijn, na den geest in zich te hebben opgenomen,
dansen uit te voeren en te zingen. Dit verklaart het verschijnsel
dat bij enkele volken de vrouwelijke shamanen tevens als het
ware zangeressen en danseressen van beroep zijn geworden, zonder
dat er bij hunne kunstverrichtingen van eene extase meer sprake
is. Voornamelijk geldt dit van de stammen , bij wie de shamanen
reeds eenen stand vormen, namelijk de Olo-Ngadju, de Boegineezen
en de A.lfoeren van de Minahasa. Wat de Olo-Ngadju betreft,
Schwaner zegt dat bij hen de balian's //slechts bij weinige plechtig-
heden gemist kunnen worden. Zij weten toch door hare op de
maat voorgedragen gezangen, waarin zij de daden der voorouders
en der nog levende helden verheerlijken, de gasten aangenaam te
onderhouden. Bij zulke gelegenheden oefenen zij dikwerf een grooten
invloed uit op de mannen, hetzij door hunne verbeelding op te
wekken, of door hen aan te sporen tot krijgstoohten en handelsreizen,

'*" Campen, De godsdienetbegrippen der Halmaherasche Alfoeren, Tijdsohr. v.
Ind. T. L. en Vk., dl. XXVII, bk. 440—441.

is* Tijdsohrift v. h. Nederl. Aardr. Oen., 2e serie, dl. IV (Af deeling: Verslagen
en aardrijkskundige mededeeliugen), blz. 22—23.
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hetgeen niet zelden belangrijke gevolgen heeft// ' • *. Meermalen
maakt Schwaner ook gewag van feesten, die te zijner eere door
de hoofden van de door hem bezochte plaatsen gegeven werden, en
waaraan de balian's luister moesten bijzetten, door het uitvoeren van
dansen en het zingen van liederen, welke eene verheerlijking be-
vatten van zijn persoon en van de andere voorname leden van
het gezelschap * * •. Ook Hardeland zegt dat //wenn angesehene
Giiste kommen, man sie wohl durch balian besingen lasst// ' * ' .
Geregeld plegen dan ook de balian's zich als zangeressen en danseressen
te verhuren. Nauw hiermede hangt een ander bedrijf samen, dat
door deze vrouwen wordt uitgeoefend en waarom zij bij feesten niet
minder gezocht zijn: zij zijn namelijk tevens geprostitueerden, en
//weten de belangstelling der mannen met bijzondere kunst tot zich
te trekken. Vele weigegoede inboorlingen hebben dan ook , door
het verkeer met deze priesteressen, have en goed verloren// '**.
Het medegedeelde geldt grootendeels ook van de basir's. Ook dezen
plegen bij feesten te dansen en te zingen en daarbij tevens, als
de balian's, corpus quaestum facere. Zij leenen zich namelijk tot
de paederastie, eene zonde die algemeen bij de Dajaks bestaat " " .
In weerwil dat er dus op de zedelijkheid van de basir's en de balian's
niet veel te roemen valt, zijn zij zeer in aanzien, worden bij voor-
beeld beleedigingen, hun aangedaan, met eene dubbele boete gestraft.
Dit neemt niet weg, dat men niet gaarne ziet dat een bloedverwant
balian of basir wordt. Hardeland zegt, dat het wel eens voorgekomen
is , dat een broeder daarom zijne zuster vermoordde ' ' * . — In de
tweede plaats noemden wij de Boegineezen. Hoewel de bissu's bij
hen niet in die mate zangera en zangeressen of dansers en danse-
ressen van beroep zijn geworden als de shamanen bij de Olo-Ngadju,
treden zij bij feesten toch vaak met geen ander doel op dan om te
dansen en te zingen ' » ' . — Dit geldt ook van de Alfoeren in de

"* Sohwaner, Borneo, dl. I , blz. 185.
"»• Zie ouder anderen: Sohwaner, O. o., dl. I I , blz. 45—46 en 47—48. Vergelijk

ook: Hupe, Verhandeling over den godsdienst en de zeden der Dajaks, Tijdsohr.
v. Nederl. Iudië, jaarg. 1846, dl. III, blz. 144—146.

"" Hardeland, Dajaksch woordenboek, i. v. «iwirfai.
's» Sohwaner, Borneo, dl. I , blz. 185. — Het is alleen bij de Olo-Ngadju, dafc

de balian's geprostitueerd en zijn. Bij de Olo-Maanjan althans zijn het »ehrbare Frauen
uud Madohen, allgemein geehrt und geaohtet" (Grabowsky, Der Distrikt Dueson
Timor in Südost-Borneo und seine Bewohner, Ausland, jaarg. 1884, blz. 470).

"• Zie uitvoeriger hierover noot 151 boven.
••» Hardelaud, Dajaksoh woordenboek, i. v. Jattsn.
»»' Matthes, Over de bissu's, blz. 3.
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Minaliasa. Groote ofierfeesten worden vaak opgeluisterd door den dans
van de walian's. Deze dans, «MU5ÖT#£ geheeten, is op vele plaatsen
verschillend, docli komt, zooals vanzelf spreekt, in hoofdzaak overeen
met den dans, welke bij de bezweringen plaats heeft ' »» . In den
regel wordt ook hier tot dat einde gebruik gemaakt van eene lange ,
smalle plank. Hierop nu gaan de walian's langzaam trippelende, soms
op de teenen voortkruipende, maar daarop weder springende en dansende
op en neder, terwijl zij aan het einde met snelheid omzwaaien. In
de handen houden zij daarbij een bos tawaan- of woka-bladeren,
waarmede zij ijverig heen en weer wuiven en zwieren. Soms ook
zijn zij van een zwaard voorzien en weten hiermede zoo gemakkelijk
te manoeuvreeren en met de scherpe punt langs het gezicht der
omzittenden te gaan, dat men zich over hunne behendigheid ver-
wonderen moet ' " .

Gelijk men uit het medegedeelde ziet, zijn bij enkele volken de
shamanen in meerdere of mindere mate tevens publieke dansers of
danseressen. Het is nu niet onwaarschijnlijk dat de danseressen van
beroep, die men bij eenige stammen in den Archipel aantreft, wij
noemen slechts de &£?<&/£',? of de ro»$0w^'« bij de Javanen en de
Soendaneezen, de joad^é's bij de Makassaren en de Boegineezen, in
rechte lijn van de shamanen afstammen. Daaruit zou ook grootendeels
het verschijnsel te verklaren zijn, dat, hoewel deze personen meestal
geprostitueerden zijn, zij toch het voorwerp van eene soort van ver-
eering zijn, bij de Makassaren en Boegineezen zelfs in die mate, dat
bij eene beleediging, zulk eene danseres in het publiek aangedaan, liet
wraakrecht mag worden toegepast. Wanneer namelijk eene padjogé
in het openbaar danst met eenen jBaw^ró^, eenen man, wien dit
genoegen tegen betaling van een paar duiten gegund is, wordt het
als eene groote beleediging beschouwd, tusschen het dansend paar
door te loopen, en heeft de pangibing het recht den persoon, die
zoo iets durft te doen, met zijne kris te doorsteken. Het heet dan
eenvoudig: //mate-ni naledjd tedong», dat is: hij is als door eenen
buffel vertreden en daardoor gestorven, met andere woorden: het is
geheel zijn eigen schuld, dat hij neergelegd is, zoodat van vergel-
ding of straf geen sprake kan zijn ' » * . Natuurlijk moet dit gebruik

"* Zie hiervoren blz. 457.
i»» Graafland, De Minahasa, dl. I , blz. 169—170.
'9* Matthes, Bijdragen tot de ethuologie van Zuid-Celebee, blz. 127, en Over

de ada's of gewoonten der Makasearen en Boegineezeu , blz. 3—1,
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van eenen tijd dagteekenen , toen de padjogé's iets meer nog waren dan
danseressen van beroep. — De gissing is zeker ook niet te gewaagd,
dat het «^na-n bij de Maleiers en de daarmede overeenkomende dansen
bij de andere volken van den Archipel oorspronkelijk slechts shamanen-
dansen waren ">*. Evenals de dans van de padjogé's, bij de Makas-
sareu en Boegineezen, van de ronggèng's of talèdèk's, bij de Soeu-
daneezen en Javanen, bestaat het mënari hoofdzakelijk daarin, dat
lenden, armen, handen en vingers op allerlei wijzen en hoogst kunst-
matig worden bewogen en krampachtig verwrongen. In de hoofdzaak
nu zien wij bij den shamanendans hetzelfde gebeuren: ook hier
staat het kunstmatige op den voorgrond, vooral waar het dansen ge-
schiedt om de extase te bevorderen of op te wekken, gelijk wij dit
boven reeds opmerkten " 6 . Het zou ons te ver voeren, dit punt
hier in bijzonderheden na te gaan. Toch kunnen wij niet nalaten
er op te wijzen, hoe onder anderen op Sumatra een dans voorkomt,
die volkomen overeenstemt met dien, welken de wadian bij de
Olo-Maanjan op Borneo uitvoert, om tot bezieling te komen. In
Rawas, in de Palembangsche Bovenlanden, heeft men namelijk eene
soort van mënari, bekend onder den naam van «^««/V'-^KWHV/ of borden-
dans , waarbij de dansenden een bord op het hoofd en twee borden
op de vlakke hand nemen. Ieder bord draagt eene brandende kaars,
die niet mag worden uitgebluscht, terwijl het hoofd en de armen zich
op de maat der muziek bewegen * " . Ongeveer hetzelfde nu doet de
wadian bij de Olo-Maanjan. Ook zij neemt, zooals wij boven zagen,
«einen Napf mit daran befestigtem brennenden Wachslicht, legt ein
Ei und eine Pinangnuss dazu, stellt sich den Napf auf den Kopf
und balanziert damit, bis sie weiter tanzend in Extase gerat//.

Wij hebben hiermede ons overzicht van het shamanisme bij de
volken van den Indischen Archipel ten einde gebracht. Er rest ons
echter nog eene vraag te beantwoorden. In hoeverre is de shaman
bij zijne verrichtingen te goeder trouw of willens en wetens een
bedrieger? Meent hij het bij voorbeeld in ernst als hi j , in den staat

™* Het woord wienaW komt viui te?i en is dus verwant aan makzre/fc en
(verbale vorm van iannfc), de benamingen, gelijk wij gezien hebbeu, van den sha-
manendaus bij de Alfoeren van de Minahasa en de Olo-Maanjan van het Zuid-
oosten van Borneo.

™ Zie hiervoren blz. 476.
'»? Van Hasselt, Volksbeschrijviug van Midden-Sumatra, blz. 121. Zie de

afbeelding van zulk eeuen dans op plaat IX, fig. 2 van den ethnographisohen atlas.
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van zinsverrukking, van extase gekomen, zegt door eene godheid
bezeten, bezield te zijn, als hij in dien toestand beweert geesten en
andere onzichtbare wezens en dingen te zien, of hebben wij hierbij
aan opzettelijke misleiding te denken? Het is zeker moeielijk deze
vraag in het algemeen te beantwoorden; doch na de vaststelling van
het psychopathische begrip //extase", zou het voorbarig zijn onvoor-
waardelijk aan bedrog te denken. De extase behoort tot de hystero-
epilepsie en tot de hypnose, bepaaldelijk tot het somnambulisme,
gelijk zij dan ook bij de shamanenbezwering, zooals wij gezien
hebben, met verschijnselen van dien aard gepaard pleegt te gaan.
Kenmerkend nu voor de extase zijn de hallucinaties, waarbij de
persoon, //absolument étrangère a tout ce qui Tentoure, ne percevant
ni son, ni lumière, se met a poursuivre un rêve qui a ceci de
particulier, qu'il est toujours Ie même et qu'il est la reproduction
d'un evenement ou d'une série d'événements de son existence// * " .
Heigeen men in de hallucinaties ziet, wisselt op die wijze dus af
met de tijden en plaatsen, regelt zich geheel naar de omgeving,
waarin men zich bevindt. In de middeleeuwen, ja zelfs nog in de
16e en 17e eeuw, meenden de hystero-epileptischen en de somnam-
bulen, in het stadium van de extase, geesten en daemonen te zien
en door dezen achtervolgd te worden of bezeten te zijn.// Nos hysté*-
riques//, zegt onder anderen Dr. Paul Regnard, //voient aussi leur
diable, seulement il change de nom: les malades de la Salpêtrière ne
sont pas des religieuses; ce sont des faubouriennes; leur demon ne
s'appelle pas Béhémot ou Asmodée, il va avec Tépoque, et deux
fois, a ma connaissance, il s'appelait Alphonse// ' • * . Met dergelijke
hallucinaties moet natuurlijk ook de extase bij de shamanenbezwering
gepaard gaan. Als dus de sibaso bij de Bataks in dien toestand
beweert de begu's of geesten te bespeuren *<><>, en de walian bij

'9* Regnard, Les maladies épidémiques de 1'esprit: soroellerie, magnetisme, mor-
phinismo, délire des grandeurs, blz. 243, noot. Zie ook blz. 82 vv.

'•• Regnard, O. o., blz. 89. " C'est toujourg " , zegt dezelfde sohrijver op eene
andere plaats in het aangehaalde werk (blz. 13), "l'actualité qui decide des formes
de la folie: autrefois on voyait des diables et des esprits; les fous qu'on enferme
aujourd'hui sont souvent perséoutés par la physique et rêvent de bobines et
d'ólectro-aimants. Je me souvieus d'avoir vu a la Salpêtrière, oü j'étais interne,
une institutrice tellement persdcutée par l'éleotricité statique, que, sachant la
porcelaine non conduotrice du courant, elle se promenait toute la journée et dor-
mait même ooiffée d'une cuvette de toilette. Le proceBsus de la folie est toujours
Ie même; les idees régnantes en ohangent simplement l'aspeot extérieur».

"• Neumann, Het Pane- en Bila-Stroomgebied, TijdBchr. v. h. Nederl. Aardr.
Gen., 2e serie, dl. III (Afdeeling: Meer uitgebreide artikelen), blz. 297.
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de Alfoeren van de Minahasa de uit het lichaam van eenen zieke
ontvluchte ziel meent te o n t w a r e n " ' , of als de basir, die bij
de Olo-Ngadju's de leiding van het tiwah- of doodenfeest in
handen heeft, den afgestorvene den weg naar het zielenland ziet
afleggen en hem eindelijk de zalige oorden ziet binnengaan " \
behoeven wij daarbij zeker niet aan opzettelijke misleiding te denken.
En verder: De hystero-epileptische, in het stadium van de extase, of
de somnambule kan zelfs geheel het bewustzijn zijner individualiteit
verliezen en bij voorbeeld meenen in een dier te zijn veranderd *°* .
De pawang bij de Maleiers van Malaka, die door den tijgergeest
bezield, zooals wij boven gezien hebben, op handen en voeten
rondkruipt, als een tijger snuift en gromt en onzichtbare voor-
werpen verscheurt, behoeft dus geenszins een moedwillige bedrieger
te zijn. Integendeel, hij zoowel als de andere shamanen zijn misschien
vaak zelven de bedrogenen. De hallucinaties bij de extase komen
toch niet alleen spontaan voor, doch kunnen ook door suggestie
worden verkregen. Wat suggestie is, kan bekend zijn. Men verstaat
daaronder het vermogen waardoor men bij personen, die in hypnose
verkeeren, verschillende handelingen en gedachten en elke soort
van zinsbedrog, met één woord of gebaar, willekeurig kan opwekken.
De visioenen van den shaman kunnen op die wijze natuurlijk wel
eens gesuggereerd zijn. Nog meer: De suggestie kan men bij den
somnambule doen voortbestaan of zich doen ontwikkelen nadat hij
ontwaakt is. Zoo kan men door suggestie in den s o m n a m b u l e n
t o e s t a n d aan iemand in d e n w a k e n d e n t o e s t a n d geesten
doen zien -" *. De shaman kan het dus volkomen ernstig meenen
waar hij , ook zonder in extase te zijn, beweert verkeer met
onzichtbare wezens te hebben en onzichtbare dingen te bespeuren.
Bij dit alles is niet hij de bedrieger, doch zij welke die visioenen
bij hem gesuggereerd hebben, zijne helpers of medeshamanen.

Behalve de visioenen, zijn er nog meer zaken bij de shamanen-
bezwering, welke aan bedrog en misleiding of aan kunstemakerijen

soi Graafland, De Minahasa, dl. I , blz. 327.
«•« Ullmann, Het tiwah der Dajaks, Tijdsohr. v. Ind. T. L. en Vk., dl XVII, blz. 77.
*» Zie hiervoor onder anderen: Nolen, Het zoogeuaamde dierlijk magnetisme

of hypnotisme, blz. 23.
20* Nolen, O. o., blz. 23 vv. Zie ook: Cullorre, Magnetisme et hypnotisme,

hoofdstuk VII (La suggestion hypnotique, illusions, halluoinatious, impulsions
provoquées), waarin op blz. 209 vv. meer bepaaldelijk over de posthypnotisohe
halluoinaties gesproken wordt.
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doen denken, en dit toch geenszins behoeven te zijn. Zoo hebben wij
gezien dat de shaman vaak in den toestand van extase zich van
eene bijzondere taal bedient. Op zichzelf is dit niet bevreemdend.
Het is toch een wetenschappelijk geconstateerd feit, dat in den
somnambulen staat de intellectueele vermogens dikwijls grooter zijn
dan in den normalen. Ook het geheugen is dan vaak bijna onbe-
grijpelijk verscherpt. Zoo wordt er verhaald van eene vrouw, welke in
somnambulisme verkeerende, lange hoofdstukken uit den Bijbel in het
Iïebreeuwsch reciteerde, en ook passages uit allerlei andere boeken,
terwijl zij nooit de talen geleerd had, waarin zij dan voordroeg,
en ook in wakenden toestand er niets van kon nazeggen. Men ont-
dekte ten slotte dat zij, als jong meisje, bij eenen geestelijke had
gewoond, die gewoon was hardop te lezen *<"*. Op die wijze kan
waarschijnlijk het spreken in eene bijzondere taal door den shamau,
in de oogenblikken van zinsverrukking, grootendeels verklaard wor-
den, en is het niet noodig daarbij aan een overlegd plan te den-
ken. Doch vooral hebben wij hier de aandacht te vestigen op eene
verrichting bij de shamanenbezwering, welke bij de stammen van
den Indischen Archipel minder voorkomt, doch bij andere volken
veelvuldig wordt aangetroffen. Wij bedoelen de zelfpijniging in den
toestand van extase. De shamanen bij de Chineezen — om hier slechts
een enkel voorbeeld aan te voeren — onderwerpen zich aan allerlei
martelingen, welke de macht van de godheid, die in hen gevaren
is, hen zoogenaamd in staat stelt, te verdragen, en welke dus ten
bewijze moeten dienen, dat zij in bovennatuurlijken toestand ver-
keeren: zij steken zich messen door de wangen of dikke naalden
door de tong, doorboren zich de bovenarmen met priemen, en slaan
zich met een zwaard of een houten bal met spijkers over de schouders
heen op den naakten rug; eenigen laten groote slangen zich om het
lichaam kronkelen en liggen uitgestrekt op draagstoelen, waarin
scherpe spijkers, met de punten omhoog, geslagen zijn, of zitten in
stoelen, waarvan zitting en rug uit messen zijn samengesteld * * *.

*» Nolen, O. o., blz. 22. Zie ook: CuUerre, O. o., blz. 175 vlg.
*<* De Groot, Jaarlijksche feesten en gebruiken van de Emoy-Chineezen,

blz. 226 w . Ook de shamanen bij de Chineezen in de Westor-Afdeeliug van Borneo
(zio hiervoren noot 35) plegen, als de geest in hen gevaren is, zilveren naalden zich
in de ooren of wangen te steken of zich met een bal, waaruit ijzeren spijkerpunten
steken, te slaan, zonder teekenen van pijn te geven, om daardoor aan het publiek
te bewijzen, dat zij in boven7iatuurlijkeu toestand verkeeren (Notulen van de
algemeene- en bestuure-vergaderingen van het Bataviaasoh Genootschap van Kun-
sten en Wetenschappen, dl. IX, blz. 51—52).
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In den Tndischeu Archipel ontmoeten wij hier en daar iets dergelijks.
Zoo zagen wij, tijdens ons verblijf op Boeroe, bij eene bezwering
den shaman, gedurende geruimen tijd, midden in een hel vlammend
vuur rondspringen, zonder dat hem dit scheen te deren. Ook hier
hebben wij niet aan bedrog of kunstenmakerijen te denken. De
anesthesis is toch een kenmerk van de hystero-epilepsie. //1/iinmense
majorité des hystériques//, aldus Dr. Paul Eegnard, //ont tout un
coté du corps insensible. Plus souvent Ie gauche que Ie droit. On peut
les couper, les piquer, les bruler, elles ne sentent rien. Bien mieux,
ces points absolument insensibles sont si mal irrigués que, lorsqu'on
les blesse, il n'en sort pas une goutte de sang. Les malades sont
quelquefois très-fières de cette imrnunité, elles s'amusent a se passer
de longues aiguilles dans les bras et dans les jambes// *" ' . Naast
deze hemianesthesis treft men dikwijls eene totale anesthesis. Het
geheele lichaam is dan gevoelloos. //Je me souviens//, aldus weder
Dr. Paul Regnard, //d'avoir vu une jeune fille de dix-neuf ans qui,
dans un moment de chagrin, réussit tl se jeter d'un quatrième étage.
Elle se cassa les deux cuisses. Pendant qu'on la portait a Tinfir-
merie', elle riait sur Ie brancard et s'amusait elle-même & déplacer
les fragments osseux brisés. Pour tout autre, c'eüt été un horrible
supplice// *°* . Deze gevoelloosheid, die een blijvend kenmerk is
van de hystero-epilepsie, treft men ook tijdelijk aan bij het som-
nambulisme resp. de extase. De huid van het individu, dat zich in
dezen toestand bevindt, is ongevoelig voor pijn, en zoo laat zich
dus ook de zelfpijniging van den shaman vanzelf verklaren.

Wij mogen dus aannemen, dat bij al hetgeen de shaman, bij de
volken van den Indischen Archipel, in den toestand van bezieling
verricht, geen moedwillig bedrog in het spel is. Natuurlijk sluit dit
de onderstelling in, dat de extase-zelve niet voorgewend, doch
werkelijk aanwezig is. En dit zal wel meestal het geval zijn.
Vooreerst toch zien wij hoe als mediums veelal personen gekozen
worden, die het gemakkelijkst in den toestand van zins verrukking
kunnen worden gebracht, vrouwen en somtijds ziekelijke, bepaal-
delijk neuropathische individuen. Dan dient er in het oog te worden
gehouden, dat men, door bij iemand herhaaldelijk de extase op te
wekken, zooals dit bij de shamanen het geval is , diens vatbaarheid
daarvoor doet toenemen. Eindelijk nog moet de erfelijkheid in

30? Regwu-d, Los maladies épidémiques de l'eprit, blz. 77.
we Reguard, t. a. p.
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rekening worden gebracht. Van enkele volken, wij noemen slechts
de bewoners van de Brouwerstraat, de Orang-Bënuwa van Malaka
en de Olo-Maanjan van Borneo, vinden wij vermeld dat de waar-
digheid van shaman van moeder op dochter of van vader op zoon
overgaat *<*•. Hier zal de dispositie voor de extase in den regel
aanwezig zijn, daar zij, gelijk elke andere psychopathologische aanleg,
in zekere mate erfelijk moet wezen, en dus vanzelf een familietrek
kan worden. Houden wij nu in het oog, dat dezelfde middelen,
die elders worden aangewend om de extase te voorschijn te roepen
en welke door de wetenschap als het meest doeltreffend daarvoor
zijn erkend, ook in den Indischen Archipel bij de shamanenbe-
zwering worden gebezigd, dan is er alle reden om aan te nemen,
dat de toestand van bezieling hierbij, uitzonderingen natuurlijk
daargelaten, feitelijk aanwezig en niet gesimuleerd is.

** Wat de bewoners van de Brouwerstraat betreft, hebben wij boven gezien
(blz. 448), dat de waardigheid van djindjang-radja, het medium bij de trubuk-
bezwering, erfelijk is en dus steeds in dezelfde familie blijft. Van de Orang-
Bgnuwa van Malaka lezen wij, dat "the right of inheritance seems to be looked
for as contributing much to the claim of being pawang" (Favre, An account of
the wild tribes inhabiting the Malayan Peninsula, blz. 91. Zie ook: Newbold,
Political and statistical account of the British Settlements in the Straits of Malacca,
dl. I I , blz. 388), terwijl het van de Olo-Maanjan heet, dat bij hen de waardig-
heid vau hoofdwadian nvon Mutter auf Tochter erbt» (Grabowsky, Der Distrikt
Dusson Timor in Südost-Bomeo und seine Bewohner, Ausland, jaarg. 1884,
blz. 470).
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