
A ANTE EKE NI N GEN.

I.

(Zie blz. 97, noot 28),

Over deze, door de Dnjnks nis heilig beschouwde en vereerde potten,
^«»/>tf/(7#'», <$tfw#tfV of ifl/flB r̂a'.», hebben wij reeds uitvoerig gesproken in
onze verhandeling: Het animisme bij de volken van den Indischen Archipel,
blz. 131—133. Zij zijn van gewoon aardewerk vervaardigd en verglaasd,
gelijken eenigszins op groote kruiken of vazen, eu zijn van buiten met
teekeniugen vnu draken en andere gedrochtelijke figuren voorzien. Overigens
zijn zij zeer oud en van vreemden oorsprong, doch uit. welk land eu in
welken tijd zij op Borneo zijn aangebracht, is niet met zekerheid na te gaan.
Deze potten nu worden beschouwd als met toovermacht begaafd te zijn.
Zulk een voorwerp verzekert zijnen bezitter welslagen in den handel, een
rijken oogst, voorspoed op de jacht en de vischvangst, wendt ziekten en
rampen van hem af eu verdrijft alle booze geesten van zijne nabijheid. Bij

Ij* de stammen van de Wester-Afdeeling en van Serawak en Broenei, kent men

zelfs aan het water, dat in deze potten gestaan heeft, eene wonderdadige
en heilzame kracht toe, waarom het soms ouder de leden van den stam
verkocht wordt. Het is duidelijk dat aan de tëmpajan's, om de macht welke
daaraan wordt toegekend, ook goddelijke eer bewezen wordt. Is men —
zoo wordt ons van de Dajaks van de Zuidooster-Afdeeliug bericht — door
aankoop in het bezit gekomen van een tSmpajan, dan wordt die gedurende
zeven dagen en nachten door balian's en basir's, vrouwelijke en mannelijke
shainanen, zingend en danseud bewaakt. Een paar nachten later geeft men
een feest te zijner eere, terwijl men hem dan verder jaarlijks eenmaal met
varkens- en hoenderbloed besmeert, eene bij deze Dajaks veelvuldig voor-
komende godsdienstige ceremonie. — De vereering van de têmpajan's is dus ,
zooals uit het hier aangestipte blijkt, eene zuiver fetistische. Intusschen is
het niet onwaarschijnlijk, dnt deze fetistische vereering uit eene spiritisti-
scbe voortgekomen is, dat de tSmpajan's namelijk oorspronkelijk slechts
mediums zijn geweest, waarvan men zich bediende, om met andere geesten ,
bepaaldelijk met de zielen der afgestorvenen, zich in betrekking te stellen.
Kortelijk wenschen wij dit hier nog aan te toonen.

Hetgeen allereerst opgemerkt moet worden, is dat werkelijk het gebrnik
van potten of soortgelijke voorwerpen, als mediums bij den voorouderen-
dienst, in den Indischen Archipel voorkomt. Zoo vermeldt Semper van de
Catalanganen, een der stammen van de Fhilippijuen, dat zij de zielen der
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afgestorvenen vereeren onder de benaming v»n aüito. „Es siod", aldns gaat
de schrijver voort, „Hansgötter, wabre Laren und Penaten. Hier sieht in
eitier Ecke des Hausiiinern eine Art Topf, der au und far sieh nichts
Auffallendes hatte; aber man siehfc leicht, dass die Glieder der Familie diese
Ecke ant grosser Bhrfurcbt bcbandelu. In dem Topfe hat einer ihrer Aiiito's
seinen Sitz" (Semper, Die Philippineii uad ihre Be.wob.ner, blz. 56). Verder
zien wij hoe de bewoners van het Westelijk van Ceram gelegeu eilandje
Boeano kleine vaasjes of urnen , £«/J'-4»/J, gebruiken, waaneer zij zich ia be-
trekking willen stellen met de geesten der afgestorvenen. In die bnli-bulï
toch worden deze geesten aanwezig gedacht (Zie oaze verhandeling -. Het
animisme bij de volken van den Indischeu Archipel, bk. 174). Iets derge-
lijks ontmoeten wij op de Watoebela-eilanden. Hier worde» niet zoozeer
potten, dan wel bijzondere schotels, (%an geheeten, welke op den zolder
bewaard worden, als verblijfplaatsen van de zielen beschouwd en als mediums
bij de vereering gebruikt. Alleen bij deze schotels kunnen dan ook de offers,
welke voor die zielen bestemd zijn, gebracht worden (Animisme, blz. 174—175).
Gelijk men ziet vervullen de schotels, vaasjes e» potte», op Watoebeïa,
Boeaso ec de Philippijnen, dezelfde rol ais elders de beelden. De verkla-
ring ligt voor de hand. Het is namelijk aan te nemen, dat zij oorspron
kelijk slechts bewaarplaatsen van relieken zijn geweest. Eene bevestiging
hiervan kunnen wij in het hierboven (blz. 105) medegedeelde omtrent de
Timorlaoet-eilanders vinden. Evenals bij de bewoners van Watoebela, worden
toch ook bij de Timorlaoet-eilanders, bij den vooroudereudieust, schotels
gebruikt; terwijl echter bij de eerstgenoeindeu deze voorwerpen zelve reeds
mediums zijn, dienen bij de laatsten de schedels van de afgestorvenen daar-
voor, en zijn de schotels er alleen, om die schedels er op te plaatsen. Overi-
gens kan hier nog op het feit gewezen worden , dal op het eiland Marinduque,
ten Zuidwesten van Lucon, groote vazen gevonden zijn, waarin zich doods-
hoofden bevonden (Zie: Marche, Lucon et Palaouan, blz. 239—240, waar
men ook eene interessante afbeelding vindt van zulk eene vaas met eenen
schedel), zoudat de gissing zeker niet gewaagd is, dat de potteu, die bij de
Catnlanganeu als verblijfplaatsen van de zielen der afgestorvenen gehouden
worden, oorspronkelijk inede reliekbergers zijn geweest.

Volgens de zooeven gemaakte onderstelling, moeten de heilige potten, de tSm-
pajan's , balanga's of djawet's, der Dajaks oorspronkelijk als mediums bij de
vereering der afgestorvenen gediend hebben. Vóór dien tijd zullen zij dus ook
reliekbergers zijn geweest. Werkelijk hebben wij verschillende berichten ,
waaruit blijkt, dat het bewaren van menschelijke overblijfselen in potteu bij
de Dajaks vroeger bestond en nu nog bij enkele stammen wordt aangetroffen.
E.m voorbeeld daarvan hebben wij liierboven (blz. 109) reeds ontmoet bij de
Tundjung-Dajaks en de Olo-Lowangan, die immers de schedels, resp. de
schedels met de overige beenderen , hunner dooden in potten plegen op te
bergen. Zoo lezen wij ook van een der Dajakscbe stammen in Noord-Borneo,
dat een arme bij zijn overlijden in den grond begraven wordt. „ If a rioh
man, his body is buried in a valuable old jar. The value of some of these old jaTS
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is very great, amounting iu some instiinces to huudreds of dollars" (El-
phiustone Dalrymple, The Tawaran and PutatHn rivers in North Borneo,
Journal of the Straits Branch of the Royal Asiatic Society, N° 13 ,
lilz. 271—272). Volgens Chineesche schrijvers onder de Miug-dynastie
(1368—1643) hud voorheen hetzelfde plaats in het Zuiden vun het eiland, in het
Bandjerraasiusche. „They also like very much earthen jars with dragons out- •*'
side", lezen wij in de door den Heer Groeneveldt uitgegeven verzameling -" *
van Chineesche berichten omtrent den Indischen Archipel, „when they die,
they are put iuto such a jar and buried in this way" (Groeneveldt, Notes
on the Malay Archipelago and Malacca, compiled from Chinese sources,
biz. 107). Dat hier niet aan een begraven in den gewonen zin des woords,
doch meer aan eene bewaring van de relieken , op dezelfde wijze als zulks nog
bij de Olo-Lownngan plaats heeft, moet worden gedacht, is niet onwaar-
schijnlijk. Verder kan hier er uog op gewezen worden, hoe bij de Dajaks,
die de lijken plegen te verbranden, de gewoonte bestaat, om de asch te
verzamelen en iu potten te bewaren, gelijk dit onder anderen van de Ot-
Danom van den bovenloop der Kahajau gezegd wordt (Schwauer, Borneo,
dl. I I , blz. 76). Ook in het gebied der Kapoeas-rivier werden vroeger te .-̂

Sepauw vele potten met asch en beenderen gevonden, en de Heer Van Kessel
verzekert dat er voor 50 a 60 jaren het verbranden der lijken en begraven
der asch in kleine vazen nog algemeen wns, en dat dit in verder van de
rivier verwijderde streken uog gedaan wordt (Veth, Borneo's Wester-Af-
deeling, dl. I I , blz. 269). — Wij zien dus dat het gebruik van potten tot
opberging van relieken vrij algemeen verbreid is bij de JJajaks. In enkele
gevallen blijken die potten werkelijk tömpajan's te zijn. Behalve dat dit (zie
boven blz. 109) van de Olo-Lowangan uitdrukkelijk gezegd wordt, is zulks
ook op te maken uit de zooeven geciteerde mededeelingen betreffende de
Dajaks van Noord-Borneo en de bewoners van Baudjermasin. — Aanvan-
kelijk — dit is dus de conclusie waartoe wij komen — reliekbergers, werden
de te*mpHJ!in's later, als verblijfplaatsen van de zielen der afgestorvenen ,
heilig gehouden en misschien wel als mediums gebruikt, totdat eindelijk ook
dit begrip verloren ging, en men tot de vereering kwam van het voorwerp
om zichzelf, als een machtig wezen , gelijk dit uu nog het geval is.

H.

(Zie blz. 105, noot 50a).

Op eeue lijn te stellen met de ^««jra/atai/a^ is wel de lip-amulet, een
ring vervaardigd van de lippen van iemand, die opgegeten is, en om den
bovenarm gedragen als een krachtig toovermiddel. Onder de voorwerpen uit
de Bataklauden, door Dr. Hageu ter Koloniale Tentoonstelling van Amsterdam
in 1883 ingezonden, bevond zich zulk eene lip-amulet (Zie: Catalogus der
Afdeeliug Nederlandsche Koloniën, Groep I I , blz. 43). Ook vinden wij gewag
gemaakt van een waaiervormig stuk been, afkomstig uit het schouderblad
van eenen in den krijg gevallen vijand, dut als amulet, door mannen in den
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oorlog, om onkwetsbaar te ziju, en ook door zwangere vroawe» , gedragen
wordt, terwijl er ook van tooverbeelden wordt gesproken, die „naeh Be-
handlung mit verscbiedenen zauberkraftigen Mitieln , z. B, deus Mund eines
totgebornen Kindes", bet vermogen verkrijgeu van te spreken en met eene
zachte stem de nabijheid van dieven en de midering van vijanden, bij nach-
telijke overvallen, aan te kondige.» (Kntalog der Bstakkersammiung van
C. Meissner, blz. 8—9). — Dit laatste herinnert ons vanzelf— opdat wij dit hier
BOg opmerken — «an hetgeen wij van andere volken vermeid vindeo , die het een
of ander lichaamsdeel v;m ongeboren of doodgeboren kinderen ;ils eene amulet,
een toovermiddel, aanwenden. Zoo de Soeudaneeze». Onder de benaming «(//»»«/-
oro£ verstaan deze „eene djiniat of amulet, bestaande uit een gedroogd kindje,
doodgeboren op Vrijdag bij eene eerste bevnlliug. Het volksgeloof zegt, dat
men ontvangt, wat men er ook aan vraagt. Om de opgraving v«n zulk een
kind door dieven te voorkomen, lateu lieden, bij wie zich zulk eene bevalling
heeft voorgedaan, het graf zeven dagen en zeven nachten bewaken" (Cooismu,
Soeadaneesch-Hollaudsch woordenboek, i. v. oroifc}. Iets dergelijks wordt ons
van de Javanen medegedeeld, „Het bezit van het vel van een ongeboren
wicht", aldus deelt de Heer Harthoorn mede, „is van grooie waardij, dewijl
het den bezitter het vermogen mededeelt van in de donkere toekomst te
kannen zien en dingen waar te nemen, die een gewoon mensen niet opmerkt.
Oe betrekkingen eener zwangere vrouw, die sterft vóór zij heeft gebaard,
achten zich daarom verplicht het graf, dat haar lijk bewaart, zorgvuldig
te bewaken, opdat dit laatste niet gestolen en ontvoerd worde" (Mededeel,
v. w. h. Ned. Zend. Gen., dl. IV, blz. 126. Zie ook: dl. XXIII, blz. 230,
waar de Heer Poensen eveneens van eeue djimat, eeue amulet, uit het vel
van een foetus bestaande, gewag mankt). Verwant hiermede is het geloof
bij de Dajnks in het Zuidoosten van Borneo , dat het branden, bij heilige
afzonderingeu, van eeue kaars, vervaardigd uit was en katoen, geweekt in
het bloed van een kind , hetwelk tot dat einde vermoord is , rijkdommen doet.
verwerven, door tusschenkomst van den geest van het slachtoffer. Nog den
' •Itiminri 18*>6 werdeu, door den Laudraad te Amoeutai, twee personen ver-
oordeeld, die zich aan zulk eeueu moord hadden 3chuldig gemaiikt (Indisch
Weekblad van bet Regt, No 201, blz. 72). Men weet dat soortgelijke amu-
letten of toovermiddelen ook in Europa veelvuldig, vooral door duven,
aangewend worden. Zoo gelden in Bobemen „die Finger eiues ini Mutter-
lcibe verstorbeneu oder ungeborenen Kindes im getrockneten Zustande für
die besten Kerzeu der Diebe; wenn sie mit einem solcheu Lichte einbrecheu ,
so bleiben sie uusichtbar und es wacht Niemand im Hause auf" (Ploss,
Diis Kiud in Brauch und Sitte der Völker, dl. I , blz. 109). Manuhardt
waakt ook van het bestaan van dit bijgeloof in andere streken VHn Uuitsch-
land gewag. „Der Nüruberger Scharfricbter Meister Frank", aldus lezen wij
ouder anderen, „erzahlt, dass er IS77 zu Bamberg einen Mörder geradert, der
drei schwangere Frauen aufgeschnitten babe. Im Jahre 1001 richtete derselbe zu
Nürnberg einen Mörder, der zwanzig Personen ermordet hatte, darunter auch
iiifihre.re sehwnngere Frauen, die er hernach aufgesebuitten, den Kinderu
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die Haudleiu abgeschuitlen uud zum Eiubrechen Liclitlein daraua geraacht"
(Manuliardt, Die praktischeu Folgen des Aberglaubeus, mit besouderer
Berücksichtigung der Provinz Preussen, blz. 23). In de volksliederen vindt
men dikwijls toespelingen op dit bijgeloovig gebruik. „Er fieng", zoo heet
bet onder anderen,

„Er fieng ein frauen die was schwanger
Er packet aldo in des waldes anger
Er schneidt die frauen auf als ein rint
Uud nam auss irein leib das kint
Dem kindlein schueid er ein hentleiu ab".

Het zou ons te ver voeren hier nog meer voorbeelden te citeeren. Belang-
stellenden verwijzen wij, behalve naar de zooeven genoemde verhandeling
van Mannhardt, naar de belangrijke cultuurhistoriscbe-ethnographische inlei-
ding, door Dr. Bockel aan zijne verzameling „Deutsche Volkslieder aus
Oberhessen" toegevoegd, waar, blz. XXVI—XXXIII, uitvoerig over dit
onderwerp gesproken wordt. Hier zij nog alleen opgemerkt, dat dit bijgeloof
ook in ous land btstaat. Iu Uoornspijk meent men , dat dieven en moordenaars
trachten handjes van ongeboren kinderen te bekomen, welke hun des nachts
tot lantaarns dienen, en alleen door zoetemelk kunnen worden uitgebluscht
(Geldersche volksalmanak, 1842, blz. 94, geciteerd bij: Knappert, De betee-
kenis van de wetenschap van bet folklore voor de godsdienstgeschiedenis,
blz. 206). Ook de hospita van Suzette Noiret, uit „De familie Kegge", weet
aan Hildebrand te vertellen van een tijd, „toen ze bij de lui inbrakken,
en voor de lui der bed kwaminen staan, met een armpie van een ongeboren
kind. En dan stakken ze zoo'n armpie in brand, eu ze draaiden het driemaal over
de lui der hoofd om, en dan zeien ze, ja wat zeien ze ook? dan zeieu ze:
</«'« tt?fltf£/, rfie K>«a&; rf«> s/a<ytf, rfie «/<r<r/>l/ en in die omstandigheid, zal ik
maar zeggen, daar je dan in verkeerde, daar bleef je ook in".

III.

(Zie blz. 111, noot 72a).

Gelijk uit het medegedeelde gebleken is, worden de schedels van de bij
den huizenbouw teu offer gebrachte dieren en uienschen meestal ouder deu
hoofdpaal begraven. Dat dit echter niet altijd het geval is, doch de schedel
ook wel eens ergens opgehangen wordt, hebben wij bij de Alfoeren van de
Minahnsa (blz. 118) en de Mentawei-eilanders (blz. 119) gezien. Soms is bet
niet het voorwerp-zelf, doch eene afbeelding daarvan, die tentoongesteld
wordt. Ook hiervan hebbeu wij reeds (blz. 122) een voorbeeld leereu kennen
in het gebruik bij de Dajaks, om aan de nokken hunner woningen uit hout
gesneden figuren van den rhinocerosvogel te bevestigen. Misschien is het
gebruik, om de daken der huizen met karbouweukoppeu of karbouweuhoorus
te versiereu, op dezelfde wijze te verklaren. Gelijk men weet, komt deze wijze van
versiering vooral bij de Bataks voor. In bet dak is de gedaante van eenen kar-
bouw of buffel nagebootst, waarvau de kop, aan de gevelspits, van hout is ,
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doch de hoorns meest»! echt zijn (Zie onder anderen : Barton e« Ward, Verslag
ran eene reis in het land der Bataks, Bijdragen tot de T. L. eu Vk. van
Nederl. Indië, nieuwe volgreeks, dj. 1, blz. 277 ; !>e Haan, Verslag van eene
reis in de Batsiklanden , Verhandelingen van het Bat. Gen. v, K. eis W.,
d!. XXXVIII, blz. 12; Neumann, Het Pane- en Bila-stroomgebied, Tijdsehr.
v. h. Nederl. Aardr. Gen., 2e serie, dj. I I I , blz. 2§S; doefa vooral: Van
der Tuuk, Baiakseh woordenboek, Plaat I en II , en de daarbij benoorende
verklaringen)- Bekend is het verder, dat de daken van de buizen der Maleiers
van de Padangsche Bovenlanden gewoonlijk in twee lange spitsen eindigen,
welke spitsen, gelijk ait den uaam /fl»af»j, dïeu zij dragen, reeds blijken
kan, hoorns, volgeus sommigen bepaaldelijk karboaweaboorns, moeSeu voor-
stelleu (Van Hasselt, Volkshesebrijrïng van Middea-Soiuatra, blz. 151;
Verkerk Pistorins, Studiën over de inlaodscbe bnishouding ia de Padangsebe
Bovenlaodeo, bk. 4 vlg.; Boys, Twee jaren op Sumatra's Westfeoat,
bk. 35—37). Ooi op Zuid-Saraatra. treft nsen deze boom versieringen aan. „De
daken {van de huizen in liet heuedenstroomgebied der Ketaun ia Noord-
BeDgkoelea) hebben één *orm, ioopen steil op, en zijn bij de woniagen vau
a»eer gegoeden gewoonlijk van &?»rf«£lr3i>ttór̂ > {:= geiteïiaoorus} voorzien"
(Raedt viiu Oldenbarnevelt, Tochten in het stroomgebied der Beneden-Ketnun ,
Tijdschr. v. h. Neder). Aardr. Gen., 2e serie, dl. V, blz. 419). Nog ver-
dienen de Mnkassnren en Boegineezeu hier genoemd te worden: i<z/fó-to»r«
(Mak.) en Ao/a-niatonr» (Boeg.) heet bij hen „een huis met bufFelhoorns boven
op den gevel van het dak, hetgeen men echter enkel bij vorstelijke
woniugen aantreft" (Matthes, Makassaarsch en Boegineesch woordenboek,
i. v. /a«r«). Ook bij de Maleische stammen, die het eiland Madagascar be-
wonen , „carved horns, either close imitations of the real thing or conven-
tionalised representations of them, surmount the gables of houses" (Sibree,
Madagascar, blz. 335. Zie ook: blz. 198). — Heden ten dage zijn deze
afbeeldingen en voorstellingen van buffelkoppen of buSelhoorns niet meer
dan versieringen. Toch zou het niet gewaagd zijn hierin , gelijk zooeven
reeds werd opgemerkt, eene uiting te zien van het bouwoffer, in aanmer-
king genomen dat bij enkele volken , Soendaneezen (blz. 119—120) en
Timorlaoet-eilauders (blz. 121) voor dit offer werkelijk karbouwcn wel eens
gebruikt worden. Intusschen dient er hierbij wel in het oog te worden ge-
houden , dat van de zaak nog eene andere verklaring kan worden gegeven.
Gelijk bekend is, gebruikteu onder anderen de oude Romeinen tegen het
booze oog zoogenaamde /»««/<zi? , amuletten in den vorm van de wassende
maan. Tot in latere tijden is deze gewoonte bewaard gebleven , doch werden,
in plaats van lunulae, dikwijls koehoorns of af beeldingen daarvan aangewend.
Dat deze nu, evenals gene, eeue voorstelling zijn van de wassende maan,
lijdt geen twijfel. Zoo zien wij immers Selene afgebeeld, zittende in een
wagen door koeien voortgetrokken , die door hare hoorns symbolen van de
maan zijn, en had deze godin in Elis een standbeeld van hoorns voorzien
(Zie uitvoeriger hierover onze verhandeling: Iets over de beteekeuis van de
itbypuallischc beelden bij de volken van den Tudischen Archipel, 5e volgreeks,
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dl. I , blz. 398, noot). Ook bij andere volken bemerkt men, hoe op dezelfde
wijze hoorns als amuletten naast , resp. in plaats van, afbeeldingen van de
wassende maan gebruikt worden. De hoornversieringen aan de huizen
kunnen dus ook hierin haren oorsprong genomen hebbeu, behoeven niet
altijd noodwendig met het bouwoffer samen te hangen, zij het dat wij dit
bij de stammen van den Indischen Archipel het waarschijnlijkst blijven achten.

Het hier opgemerkte geeft ons aanleiding orn kortelijk nog bij een
ander gebruik stil te staan, dat men dikwijls verkeerdelijk alleen als eene
uiting van het bouwoffer heeft willen verklaren. Wij bedoelen de aanwen-
ding van het hoefijzer als amulet. In vele streken van Duitschland bij voor-
beeld komt het geloof voor, dat hoefijzers, met de opere zijde naar buiten
gekeerd, op den drempel van de deur gespijkerd, heksen buitensluiten , tegen den
bliksem en brand beschutten, eu, zoo het huis een winkel is, vele koopers
aantrekken. Ook aan de masten van vaartuigen worden vaak hoefijzers be-
vestigd, terwijl in verscheidene kerken en kapellen dergelijke voorwerpen
bewaard worden, vooral in die, welke gewijd ziju aan den heiligen Leon-
hard, den schutspatroon van het vee, meer bepaald van de paarden (Zie:
Wuttke, Der deutsche Volksabergluube der Gegenwurt, § 176, doch
vooral: Baron Sloet, Vondst van hoefijzers te Nieuwersluis, Verslagen
en mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Afdeeliug
Letterkunde, 3e reeks, dl. I I , blz. 320 vv.). Zooals reeds werd opgemerkt,
heeft men dit gebruik van het hoefijzer als amulet in verband gebracht met hfit
bouwoffer. Onder de dieren, die voor dit offer gebruikt werden, behoorde
vooral het paard. De schedel van het geslachte dier, aan de woning beves-
tigd, beschutte deze tegen alle kwade invloeden. Later zijn . voor deze echte
koppen, uit hout gesneden afbeeldingen gekomen, gelijk die thans nog,
vooral in Noord-Duitschlaud, zoo vaak, doch dan alleen als versiering, aan
de gevelspitsen worden aangetroffen (Zie de zooeven aangehaalde verhande-
ling van Baron Sloet, blz. 318 vv., en verder diens werk: De dieren in het
Germaansch volksgeloof en volksgebruik, blz. 156 vv. Verg. ook: Andree,
Ethnographische Parallelen und Vergleiche, blz. 127 vv., eu Lippert, Chris-
tenthum, Volksglaube uud Volksbrauch, blz. 458 vv., om vau andere werken
te zwijgen). In plaats van den schedel, werd echter ook het hoefijzer aangewend.
Dit vertegenwoordigde, verving later zelfs geheel, het geofferde dier. Vandaar
het gebruik van het hoefijzer als amulet. — Intusschen zou men te ver
gaau, wilde men de zaak steeds op deze wijze veiklareu. Een feit toch is het
dat bij de Ambiëren het hoefijzer ook als symbool van de wassende maan
gebruikt wordt, waartoe zijn vorm vanzelf nauleidiug geeft. Dichters plegen
dau ook beideu met elkander te vergelijken. Zoo heet het bij voorbeeld in
eene lofrede op Siuan Pasja, die Jemen uit de handen der Zaidieten her-
overde: „ edel en mild, zóódat de wassende maan zich met geen ander

doel kromt, dan om een hoefijzer te zijn aan den hoef van zijn edelros",

s J l ^ y U . ^ i LÜ ^ya! ï) J^I) ^=AVJ Ĵ J J L J ) ^ (Zie: Wüsten-

feld, Die Chroniken der Stadt Mekka, dl. I I I , blz. 366. Ik dank deze plaats
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aau mijnen vriend Dr. Snoaek Hurgrosje), Waar het boeijzer als ».mn]et ge-
bruikt wordt, kan het d«s evengoed ziJB, dewijl bet eec symbool TOB de
wassende maaa is, gelijk door Dr. Tea Eaie reeds is opgemerkt. „Bnfeisea
und Halbmond, sowie Höraer, gefaea ais Sebalï- oder ZaabenBittef (Mj
de bewoners TAB Algiers) oft zasaKünen, oder besser; sie gebeE s© zti sajtes

*. niefansais in einasder iber", zegt hij oisder asderea. „So trages z, B, die
arabisetea Weiber aod KabyÜBBea oft SëBBseeksaelseii, TÖB desen eine Art
Tuchnadel, as» Seasïl$*er. Messing oder aaeh aas Silber, ibrer Form aaefc
ebeaso got eiaen Halbmond , wie eia HafeïiKs oder zwei Hsraer rorstelles
ioBnte" (VeraaBdlaBgea der Berliner aBttropologiseheB ÖsseiJsebsfi, 1S87,
bk, 1

¥oigr. IV,
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