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wordt gezegd er uit te zien als een oud, verschrompeld man, vuil
en slordig gekleed, met lang, ongekamd hoofdhaar, dat hem op de
schouders hangt. De Djoembalang is de kwelduivel, die iemand
overvalt, als hij zonder eten op weg of aan het werk gaat, en dit
aan anderen vertelt. Boedj ang-Djoearö is de beschermgeest, die
bij de hanengevechten wordt aangeroepen, doch wiens genegenheid
verbeurd wordt als men leugentaal spreekt.

Zooals blijkt, zijn de bemoeienissen van de geesten tegenover
den mensch uitgestrekt en menigvuldig, en is het beslaan van dezen
ten eenemale van de gezindheid en het karakter der eersten afhan-
kelijk. De Minangkabauer onderscheidt de geesten in goede en kwade,
de eersten 'gewoonlijk samenvattende onder den naam van d j ih in
is lam, de laatsten ouder dien van i b i l i h , se tan of han toe .
Hantoe pleegt men anders ook een geest te noemen, zoodra deze
zich, onverschillig in welke gedaante, aan den mensch vertoont.
Merkwaardig vooral zijn dergelijke verschijningen aan vrouwen in
haren slaap, daar die, volgens de volksopvatting, zwangerschap ten
gevolge hebben. De geest heet dan een wali, een vriend Gods, te
Kipt, es wordt afgeschilderd als een sa» rast eea Manke gelaats-
Mear en een langen baard; hij is gewoonlijk ÏB het wit gekleed,
heeft een witte» talbsiw! op het hoofd, ea verspreidt gettren vaa
de kostbaarste reukwerieiK Zatte geesten denkt ïaea zich atfc
dea lieaiel aedergedaaid: mee geeft haa dikwijls tot afgezant
den meergesoemdeB vogel Bora*, wieas bestönsiÏBg liet ook wei
is , dienst te does als rijpaard voor de zieles, die het rijk saa
Allah zatte» MaaeatredeB. Yaa sit hua hooge woonplaats irerkoadigea
die geesten met luider stemme wat zij willen, of geven dit ook
wei te kennen in eertig geschrift, waarmede sïj Bora*" naar ix-aedeB
zesden, of dat zij eenvoudig laten Talleru "Voorbeelden daarma ¥indt
mea o. a. in de P*»teri Balkis en is den MascljaQ Ari. Aadere vogels,
d» den gestes ten dienste staan of zetTe ais geestea bescfeoawd
wortieti, zijn de boeroe&ng n i r o e ea de boeroeSag bajsn.

Hierboven werd gezegd, dat de geestea afcli o, a. ook ophoadeu
»H of iu patten es bronnen, en dasr de^ plasten zos Taak
beaockfe woiden, ketzij aas er het iieasaai te muïgeB, aetój om
er de dagelijksehe gebölea te doea, spreekt het vsüself, dat mea
telkeiiiBale gevaar loopt vooral d&w" met hen in aanraking te komen.
IKt is TOG?&1 het geval op middagen, dat hefc stofregest en dat tege?-
iïjkertijd de ZOB sdtijnt. Op zalk een oogenbiik wares daar eene menigte
daeiaoaoaea road, en liijj die na oneerbiedig geaoeg is out het b a s i -
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t ab ië* , groeten, te vergeten, loopt groot gevaar, door een hunner
aangesproken te worden ( d i s a p ö s e t a n ) , waarvan een spoedig daarop-
volgende ongesteldheid het gevolg is >.

Een uitvloeisel van het geloof, dat er ook om en bij de woning
veel geesten rondwaren, is de vrees van den Minangkabauer., om b.v.
in de deuropening te gaan staan, aangezien de goede geesten dan
verhinderd zijn binnen te treden, en alzoo vanzelf het geluk buiten
gesloten wordt.Zoo ook zal hij liever niet vertoeven onder het afdak
zijner woning, wetende dat hij daar een boozen demon zou kunnen
aantreffen. In 't bijzonder geldt dit voor zwangere vrouwen, die dan
ook b.v. niet aan de deur of op de trap mogen staan of zitten, of,
naar de keuken gaande , niet halverwege mogen terugkeeren, willen
zij niet, als gevolg van den toorn der geesten, allerlei hinder-
nissen bij hare bevalling ondervinden. Hoevele ceremoniën er
overigens bij deze gebeurtenis in acht genomen worden, kan men
lezen bij den Heer Van Hasselt. Om er nog een paar voorbeelden
aan toe te voegen, zij er op gewezen, dat men een vrouw in dien
toestand geen leelijke woorden of scheldnamen mag toevoegen, uit
vrees dat het kind zou kunnen worden, zooals men de moeder noemt.
Zoo ook mag zij b.v. geen ka ra* — gebrande rijstkorst —
eten, daar het kind dan een zwarten schedel kan krijgen. Haar
onthouden, waarin zij trek of begeerte heeft, mag men niet, omdat
het kind anders ter wereld zal komen met het gebrek, dat hem het
speeksel immer uit den mond blijft loopen.

Waar men de hulp der geesten noodig heeft, roept men nu eens
dezen, dan weer genen aan, naarmate van de macht, waarover zij
gezegd worden , te kunnen beschikken. Zulk een aanroeping heet,
gelijk wij reeds zagen, d o a , bij sommigen ook wel p i t o e a . Ge-
woonlijk is het tot den vorst van een geestengroep dat men zich wendt.

Het zal wel overbodig zijn te zeggen, dat deze doa's in de genees-
kunst van den Minangkabauer een groote rol spelen, en de toover-
middelen evenzoo zeer talrijk zijn. Zoo heeft men, om van deze
laatsten er enkele te noemen, de p i toendoea* en de p i l a j a h ,
waardoor men iemand tegenover zich geheel machteloos maakt, hem
geheel onder zijn wil brengt; de p i g a r i ë n g en p i g a n t a , die
iemand in hooge mate vreesachtig maken; de p i k a s i ë h een drank

' Door ziekte aangegrepen zijn, ten gevolge van de ontmoeting met booze geesten,
heet t a t a m è h , terwijl met m a n a m è h - n a m è h i het onderzoek wordt aangeduid,
dat de doekoen daarnaar instelt (Men vergelijke het woord t e m as ') .
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of ander middel, waardoor liefde wordt opgewekt, enz. Een ander
onder den invloed van eenig toovermiddel brengen heet ma n o e d j oe.
Men spreek van t o e d j oe r a d j a n g , tengevolge waarvan iemand
oiimiddelijk sterft, nadat hij , die het toovermiddel op hem heeft
toegepast, zijn gebed of aanroeping heeft geeiudigd; t o e d j o e pa ra-
ïna jö , waardoor iemand eerst bedwelmd wordt, en later een booze
huidziekte of het lichaam vol bulten krijgt (hij is dan k a n a l t o e d j oe
p a r a m a j ö = geraakt of getroffen door dat toovermiddel); t o e d j oe
g a l a n g - g a l a n g , waardoor iemand door hevige buikpijnen wordt
overvallen, enz. Is iemand onder den invloed van een toovermiddel
of' bezwering, dan zijn er ook weer formulieren om hem er aan te
onttrekken. Deze hebben dan algemeenen naam van t j o e t j ö . Door
dergelijke t o e t j ö ' s kan men echter ook de eigenschappen van som-
mige voorwerpen doen verdwijnen, de werking daarvan krachteloos
maken. Zoo is b. v. t j o e t j ö k a r a k o e t ö de tooverspreuk, waar-
mede zekere ziekte, veel overeenkomst met lepra hebbende, genezen
wordt, en i s t j oe tö bas i er eene, waarmede eenig wapen onschadelijk
wordt gemaakt. Verder spreekt men van t j o e t j ö r o t a n , t j o e t j ö
b i s ö, enz.

De aard van dit opstel laat niet toe, hier verder er over uit te
wijden. Hi j , die er meer van weten wil, leze het belangrijke artikel
van den Heer Van Hasselt, voorkomende in liet derde hoofdstuk
van zijne Volksbeschrijving van Midden-Sumatra.
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