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INLEIDING.

Het eiland Nias is het belangrijkste van de eilaudenreeks, die even-
wijdig aan Sumatra zich uitstrekt van Eugauo tot het Varkenseiland.

Reeds in de oude Arabische en Perzische reisverhalen vinden wij
van Nias melding gemaakt. In het reisverhaal van den Perzischen
koopman Soleiman (in 851 na Chr.) spreekt deze van Noord-Sumatra
//Al-ramny// en vau het daaraan onderhoorige eiland //Al-neyau»
(d. i. Nias) met o. a. koppensnellers. •

In de Adj&ib al-Hind ( + 950), door van der Lith vertaald als
/'Livre des Merveilles de l'Inde par Ie Capitaine Bozorg etc. (bl. 126),
wordt van //el-Ney&n// gesproken met eeue koppensnel lende bevolking,
eene voorliefde toonende voor geelkoper.

In het weTk van den Moor Edrisi (in 1154) vinden wij gewag
gemaakt van een goed goed bevolkt eiland ''el-Binaii", ten Zuiden
van het eiland //el-Rami'/, met eene groote stad en eeite bevolking,
die aan koppensnelleu doet, blijkbaar Nias. -

Hoewel onze betrekkingen met Nias reeds uit den tijd der O. I.
Compagnie dagteekenen, heeft het lang geduurd, voordat eenigszins
uitvoerige gegevens over het eiland bekend werden; een natuurlijk
gevolg van den aard der aanrakingen met de bevolking, die tijdens
de O. I. Compagnie van commercieelen aard waren, een toestand,
dien wij later nog terugvinden ouder het Engelsche tusschenbestuur
en ook daarna onder het Nederlandsche Gouvernement, toen (tot 1856)
de belangrijkheid van Nias bestond in den uitvoer van slaven en
paudelingen om Sumatra's Westkust van werkkrachten te voorzien.

s

i M. Reinaud. Relation des voyage3 faits par los Arabes ot les Persans
daas l'Inde et a la Chine dans Ie IX" siècle, etc. bl. 7.

* P. A. Jaubert. Géographie d'Edrisi bl. 76. — P. A. van der Lith. Livre des
Merveilles, etc. bl. 245 en 216.

7' Volgr. VIII. 31
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Iu zijn bekend Indisch werk maakt Valentijn geen melding van
Nias. Eadermacher, de bekende oprichter van het Bataviaasche
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, brengt ia zijne //Be-
schrijving van Sumatra// het eiland slechts even ter sprake (Verhande-
lingen Bat. Gen. dl. I I I , 2" druk, 1824 bl. 46). Van deNiassers zegt
hij, dat zij //zeer wit van vel zijn (!), hetgeen met schubben bezet
is// en //lange ooreu'/ (!) hebben (deze laatste mededeeling doelt
blijkbaar op de doorboorde en door het dragen van zware sieraden
lang gerekte oorlellen). — Meer vermeldt Marsden in zijn werk //The
History of Sumatra// (bl. 475—479), waar hij het heeft over het
uiterlijk voorkomen der bewoners, hun taal en karakter, en verder
over den belangrijken uitvoer van slaven en rijst van de Niassche
havens.

Enkele mededeeliugen over den godsdienst der bevolking, de
gestrengheid der wetten in den omgang tusschen de beide seksen
en over den vrouwenkoop vinden wij in het Memoir van Lady
Raffles (Uitg. 1830) n.l. in den daarin gepubliceerden brief van
Raffles aan de hertogin van Somerset, gedagteekeud Beukoelen 18
April 1820.

Dan nog vermelden wij twee opstellen over Nias in het Tijdschr.
voor N.-I. van 1848 (bl. 171—191) //Bijdragen tot de kennis van
het eiland Niasv. De eerste bijdrage is getrokken uit een brief dd.
20 Januari 1826 van den gecommitteerde voor de eilanden ten
Westeu van Sumatra John Christie (vroeger in Eugelschen dienst
geweest) aau het opperhoofd van Sumatra's Westkust te Padang
o. m. gegevens bevattende over den uitvoerhandel. Van meer ethno-
graphische waarde is het tweede opstel, bijzonderheden bevattende,
welke door den luitenant üonleben verzameld werden, toen hij in
1846 belast was met eeue topographische opname van het eiland.
Der vermelding waard is ook de beschrijving van vde Batoe-eilaudeu//
en de daar wonende Niassche bevolking door Dr. L. Homer in
het Tijdschr. voor N.-L, jaarg. I I I , 1840 dl. I bl. 313—371.

Eeue geregelde en uitvoerige beschrijving verscheen eerst geruimen
tijd later in het verslag der regeeringscommissie J. T. Nieuweuhuisen
en H. C. B. von Rosenberg. De commissie duurde van Sept. 1851—
Aug. 1855. Met uitzondering der beide laatste hoofdstukken (het
politiek gedeelte en daarmede verband houdende voorstellen) werd
het verslag door het Bat. Genootschap in 1863 (deel XXX zijner
verhandelingen) gepubliceerd. Op verschillende punten zijn sedert
de mededeelingen iu dat verslag (in hoofdzaak ook opgenomen in
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//Der malayische Archipel-/ vau Von Rosenberg) minder juist gebleken.
Betrouwbare ethnographische bijdragen leverden later enkele

zendelingen van het sedert 1865 op het eiland werkzame Rijnsche
Zendingsgenootschap. Van hen verdient vooral melding de zendeling
leeraar H. Sundermanu, eere-voorzitter der zending op Nias, die
zich ook verdienstelijk heeft gemaakt door de verspreiding van de
kennis der Niassche taal, waarvan o. m. eene beknopte grammatica
en een Duitsch-Niasch en eeu Niasch-Duitsch woordenboek van
zijn hand het licht zagen. •

De uitvoerigste beschrijving van Nias danken wij aan den Italiaan
Dr. E. Modigliaui, die twintig jaren geleden slechts een zeer klein
deel van het eiland bezocht en in 1890 het lijvige en mooi geïl-
lustreerde werk //Un Viaggio a Nias// uitgaf. Een groot aantal oude
en nieuwe bronnen zijn door hem geraadpleegd bij de samenstelling
van dit werk, waarvan geen Nederlaudsche vertaling bestaat. On-
afhankelijk van dit boek schreven wij ons opstel.

Sedert zijn , na het verlaten der politiek van onthouding met de
binnenlandsche aangelegenheden van Nias (1902), vele gedeelten
van het eiland, te voren ontoegankelijk, bezocht kunnen worden
en is het daardoor ook mogelijk geweest vele gegevens omtrent de
binnenlanden te verzamelen.

Het best bekende gedeelte is Noord-Nias, waarmede in deze
beschrijving ook steeds Midden-Nias wordt bedoeld, tenzij uitdruk-
kelijk het tegendeel blijkt. Dit laatste gedeelte, waar uitbreiding
van bestuursbemoeienis het eerst noodig was in verband met de
vestigingen aldaar van het Rijnsche zendingsgenootschap, is sedert
1902 in alle richtingen bereisd. Tijdeus mijn verblijf op het eiland
gedurende vijftien maanden (October 1904—Januari 1906) werden
verschillende reizen ondernomen door Ceutraal-Nias, dat in alle
hoofdrichtingen doorkruisd werd.

* Sundermann's ethnographiseho opstellen over Nias, geplaatst in de „Alg.
Miss. Zeitschrift" (1884 en 1885), in „Ausland" (1892) en „Globus", Band 59,
zijn alle vereenigd in de onlangs verschenen populaire beschrijving van Nias
(d. w. z. Noord-Nias): Die Insel Nias und die Mission daselbst. Barmen, Mis-
sionshaus, 1905. Deze monographie bevat 259 bl. druks. Het etlmographisch
gedeelte beslaat daarvan 88 bl. en is dus eene vrij beknopte beschrijving te
noemen, waarvan het hoofdst. Godsdienst alleen 30 bl. inneemt. Het tweede
gedeelte geeft de geschiedenis der verschillende zendingstations. Een aan-
hangsel geeft Niasscho liederen, spreekwoorden, raadsels en gelijkenissen, die
ons in staat stellen een blik in de gedachtenwereld en het zielcleven van het
volk te slaan.
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Verschillende gedeelten werden meer dan eens bezocht, zoowel
de binnenlanden als de kuststreken (deze van Ono Limboe aan de
Oostkust tot Lafau in het Noordeu). Ook werd doorgedrongen in
het stroomgebied van de Mola en in het stamgebied der Iraono
Lase ten zuiden daarvan, terwijl schrijver dezes ook dwars door het
binnenland van Noord-Nias aan de Oostzijde der Mozoi-rivier over
de Hili Maziaja eeu tocht ondernam van de uoordkust bij Sifahandra
af tot Goenoeug Sitoli (zonder van de kust gebruik te maken).
Voorts verdient melding eeue in October 1905 naar Zuid-Nias
ondernomen reis ' tezamen met den tweeden controleur E. Schroder,
waarbij ook het achterland der Lagoendibaai werd bezocht tot Hili
Falawoe (ruim 4 uren gaaus van die baai), van welke negorij genoem-
de controleur eene tocht deed naar zijne 50 & 60 K.M. noordelijker
gelegen standplaats Lölöwaoe (niet Lëlëwaoe de ^awj gevolgde
officieele spelling, daar de Niasser de Javaausche Pëpët niet kent).

Het vorenstaande omtrent de bezochte streken wordt vermeld als
eene gewoonlijk gewenschte aanvulling bij geographische en ethno-
gr.aphische beschrijvingen.

Een niet onbelangrijk deel van het overige binnenland van Zuid-
Nias is nog onbekend, evenals een deel van het binnenland in het
Noorden, vooral ten Westen van de Mozoi, de grootste rivier van
Nias, waarvan het stroomgebied voor een belangrijk deel eveueens onbe-
kend is. Het hier medegedeelde gold althans nog in het begin van
1907, terwijl ons niet is gebleken of de genoemde gedeelten van
Noord-Nias later door onze bestuursambtenaren bereisd zijn. Het
gedeelte van den benedenloop der Ojo af in Noord-westelijke richting
tot Lafau (door het stroomgebied van de gelijknamige rivier) werd
reeds door Von Rosenberg (Mal. Archipel bl. 130); in 1905 ook
door den toenmaligen tweeden controleur E. Schroder bezocht.

Vermelding verdient een tocht in November 1907 van den toen-
maligen tweeden controleur A. A. Lijsten, naar Zuid-Nias door het
Soesoea-gebied naar de Lagoendibaai. -

* Het door mij ingediende verslag over deze reis naar Zuid-Nias, welke ten
doel had de politieke toestanden aldaar te leeren kennen en do verdere
aanrakingen met de bevolking van Lölöwaoe uit voor te bereiden, is opge-
nomen in het Tijdschr. v. h. Kon. Ned. Aardr. Gen. jaargang 1906.

^ Sedert werd ook in Januari 1908 door dit stroomgebied naar de Oostkust
een tocht ondernomen door den controleur der afdeeling E. Schroder met den
tweeden controleur H. Radersma (opvolger van den heer Lijsten vd.), waarbij
zij door de bevolking werden overvallen, doch ongedeerd bleven. Deze reizen
door het Soesoeagebied zullen nader besproken worden in het staatkundig
gedeelte vnn ons opstel.
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Ten eiude van de toestanden van het eiland, ook op politiek
gebied op de hoogte te blijven, werden door mij voor de beschrijving
van een en ander in dit opstel — met toestemming van het Depar-
tement van Koloniën — de hier ingekomen verslagen en rapporten
tot ultimo Maart 1908 geraadpleegd. Ook werden trouw gevolgd
de na mijn vertrek van Nias verschenen //Berichte der Rhein-Miss.
Gesellschaft// en de in de dagbladen over Nias voorkomende berichten.

"o"-

Omtrent de uitspraak der Niassche namen in onze beschrijving
merken wij het volgende op. De ö is een klaukwijziging van de o,
die achter in de keel wordt uitgesproken. Overeenkomstig de Suuder-
mann'sche spelling wordt deze o met eeu krulletje daarboven aan-
geduid; er behoort veel oefening toe om dezen klank met juistheid
weer te geven. De w komt tamelijk overeen met die in Wales, de
z kliukt als een zachte ds, de letter g als in het Duitsche geben,
de ch als een zachte Hollandsche g in zegen. De letter e klinkt in
bijna alle woorden als de e in bel, scherp, enz. In enkele woordeu
heeft zij den klank van een open klinker als in geven. In ons opstel
is de duidelijke en eenvoudige spelling van Suudermaun gevolgd,
die ook aangenomen is door het Kon. Instituut voor de Taal-,
Land- en Volkenkunde van Ned.-Iudië bij de uitgave van de
Niassche teksten van Sundermann vd. als bijv. zijn //Kleine Niassische
Chrestomathie (Bijdr. K. I. V, 7, 1892). De tegenwoordig in ambte-
lijke rapporten gevolgde schrijfwijze wijkt van deze spelling af.
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. GE0GRAPH1SC1IE BESCHRIJVING.

L i g g i n g , u i t g e s t r e k t h e i d , k a a r t e n .

Zoowel in zielental der bevolking als in oppervlakte is Nias •
het belangrijkste der eilandeureeks teii westen van Sumatra. Het
ligt gemiddeld op 15 geogr. mijlen van den vasten wal. De lengteas
loopt in de richting van N. W. naar N. O. en dus evenwijdig met
Sumatra en de bergketen over dit eiland, welke zich verder over
Java en de kleine Soenda-eilaudeu voortzet. Die ligging doet terstond
vermoeden, dat Nias en de andere eilanden van bovenbedoelde
reeks behooren tot eeue gedeeltelijk in zee gezonken bergketen en
oorspronkelijk één geheel vormden met het naburige Sumatra, van-
waar de werking der vulkanen als Marapi en Talang ook op deze
eilanden nog merkbaar is.

Aan den anderen kant leidt men uit het voorkomen van koraal-
gesteenten en overblijfselen van zeedieren als schelpen enz. in het
binnenland af, dat de bodem door vulkanische werking is opgeheven.
Voor deze opvatting wordt ook steun gevonden in eeue gevolgtrek-
king gemaakt in het opstel van H. Icke en K. Martin //Over ter-
tiaire en kwartaire vormingen van Nias/' (Sammluugen des Geolog.
Rcichsmuseums in Leiden Bd. VIII bl. 21S): //dat de noordoost-
kust van Nias in zeer recenten tijd + 180 M. hoog moet zijn
opgeheven//.

Het eiland strekt zich in een langwcrpigen vorm uit ouder den
2«" graad N. B. en tusscheu den 97'" en 98™ graad O. L. van
Gr.. Lafau iu het Noorden ligt op 1°24'16" N. B. en 97°12'28"
O. L. v. Gr.; Lagocndi aan de Zuidkust op 0'34'47" N. B. en
97°43'35" O. L. v. Gr.; Goenoeng Sitoli (de hoofdplaats van het
eiland aan de Oostkust, op 1°17'36" N. B. en 97°36'28" O. L.

' De benaming Nias is onder de bewoners zelf niet bekend. Deze noemen
het eiland „tanö niha", d. i. land der monschen; van het woord „niha" heeft
men Nias gemaakt.
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De afstand in eeu rechte lijn tus«chen Oedjoeng Lojang, het
noordelijkste punt en Lagoendi (de grootste lengte van het eiland)
bedraagt + 118 K.M., die van Goenoeng Sitoli—Lafau (nagenoeg
even groot als de afstand van G. Sitoli—Siromboe aan de Oostkust)
bedraagt volgens een rechte lijn + 45 K.M. Goenoeug Sitoli—
Lngoeudi is op dezelfde wijze berekend + 80 K.M. De afstand
van de Zuid- tot de Noordkust zal echter in werkelijkheid onder
gunstige omstandigheden (eiken dag 25 tl 30 K.M. werkelijken
afstand afleggende) + 7 dagreizen vorderen in verband met het
gewoonlijk zwaar geaccidenteerd terrein en andere bezwaren aan het
reizen op het eiland verbonden. De afstand tusschen de Oost- en
Westkust (Goenoeng Sitoli over Lahagoe naar Toegala Ziromboe,
over welke plaatsen een weg voert) is te paard reizende onder
gunstige omstandigheden in 13-14 uren af te leggen. (Voor dezen
afstand had men vroeger, vóór den aanleg van wegen door de
binnenlanden enkele dagreizen uoodig, zooals blijkt uit oude zendings-
berichten. Lölöwaoe, standplaats van een controleur, is van Goenoeug
Sitoli (standplaats van het bestuurshoofd der afdeeling) in 2 dagen
te bereiken over Lahagoe-Laweloe, (de kortste verbinding tusschen
beide bestuurszetels, lengte 60 & 70 K.M.) Het vorenstaande geeft
een denkbeeld van de groote afstanden over het eiland, vooral als
gevolg van het zeer geaccidenteerde terrein.

Wat de grootte van het eiland betreft, deze is wegens de verschillen
in de bestaande kaarten niet nauwkeurig bekend. Modigliani berekent
haar op 4570 K.M.^ of 83 vierk. gcogr. mijlen, dat is tweemaal
de grootte van de provincie Groningen of 1^ maal de grootte van
de residentie Djokjakarta op Java. De mijuingenieur R. D. M Verbeek,
die het eiland in 1873 bezocht voor eeu kolenonderzoek, stelt de
gemiddelde oppervlakte op pl.m. 70 vierk. geogr. mijlen (d. i. anderhalf
maal de grootte van de provincie Groningen) aan de hand van de
door hem geraadpleegde kaarten van het eiland, die aanmerkelijk
verschillen t. w. de groote zeekaart, schaal 1.200000, de kleine
zeekaart van 1857, schaal 1.100000 en de kaart bchoorende bij
het verslag van Von Rosenberg, schaal 1.250000 (Verh. Eat. Gen.
dl. XXX, 1863). Zie Jaarb. Mijuw. N. I. 1876, dl. I , bl. 16, waarbij
ook een geologische kaart van Noord-Nias 1.100000 is gevoegd
naar opnemingen van den opziener Nagel.

Andere overzichtskaarten van het eiland zijn:
1. Specialkarle der Insel Nias, hauptsiichlich nach der Aufnahmen
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vou J. F. R. Nagel; der Karte von Von Rosenberg & Details vou
E. J. Sillem, von A. Petermann, schaal 1.360000, behoorende bij
het opstel van D'. A. Schreiber: die Iusel Nias iu Peterm. Mitth :
Bd. XXIV, 1878. i

2. De kaart der Bataklanden en van het eiland Nias van
F. J. Haver Droeze, schaal 1.200000. Batavia 1890.

3. Carta speciale di Tauö uiha (Isola Nias) di E. Modigliaui,
1886—'88. Scali di. 1.250000, voorkomende in het werk: Un
viaggio a Nias, Milano 1890, welke kaart voor het grootste gedeelte
bewerkt is naar de bovengenoemde.

De tegenwoordige nog duidelijkste kaart van het eilaud is de
schetskaart vau mijn ambtsvoorganger, den oud-controleur van Nias
P. Eman, schaal 1.200000, in 1904 uitgegeven door het Topographisch
Bureau te Batavia.

In deze kaart komen voor de schetsen van de sinds 1902—1904
bezochte landstreken van Oentraal-Nias Lölöwaoe en het + 3 ureu
verder in Zuidelijke richting gelegen Hili Lowalangi.

Tijdens miju verblijf op het eiland zijn door den tweeden con-
troleur E. Schroder (thans controleur van Nias) met de tranche-
montagne opnemingen gedaan langs de hoofdlijnen van Centraal-Nias;
ook een deel der Oost- en Westkust werden opgeuomen. Van deze
en latere opueminigeu is nog geen kaart in het licht gegeven.

De zendeling-leeraar E. Friess te Sifaoroasi heeft een schetskaart
vervaardigd van het door hem bereisde gebied (een zeer groot deel
van het eiland). Deze kaart zal, uaar ik verneem, binnenkort door
het Barmensche (Rijusche) Zendingsgenootschap worden uitgegeven.

Het is te hopen, dat deze kaarten vollediger en juistere gegevens
zullen te zien geven ten opzichte van eigenlijk Noord- en Zuid-Nias.
De verdienste vau de kaart van den controleur Eman is vooral
gelegen in de daarop voorkomende belangrijke nieuwe gegevens van
Midden-Nias.

E i l a u d en.

Een groot aantal eilandjes, meestal koraalvormingen en deels on-
bewoond, vindt men alle zijden van liet hoofdeilaud. Op vele
bevinden zich klapperaanplantiugeu.

Van deze eilanden noemeu wij:

i Doze ethnogr. beschrijving bevat o. i. verschillende onjuistheden; zij is
in hoofdzaak getrokkea uit het'opstel van Vou Rosenberg in „Der mal. Archipel.'
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In het Noorden: Poeloe Sarangbaoeng (Niasch: Hoelo Siriwao)
en de eilanden voor de bocht van Lafau n.l. Poeloe Pandjang, P.
Bangkora (onbewoond), P. Lafau en enkele andere;

Aan de Westkust: P. Moesi (onbewoond), Poeloe Boenga (Niasch:
Hoelo Woenga), dat een atol is, geopend naar het N. O. Op
dit laatste eiland hebben op 4 Januari 1907 een drietal van het
Noord-Westen komende vloedgolven eene ontzettende verwoesting
aangericht. Dit eiland werd voor drievierde weggevaagd, terwijl 100
menschen het leven lieten. Tienduizend klapperboomen, de rijkdom
van het eiland, spoelden weg. (Zie ook onder //Vulcanische ver-
schijnselen//).

P. Si'ide, ten Noorden waarvan het eeuige schiereiland van Nias
(Oedjoeng Siromboe) wordl aangetroffen.

Tusschen O. Siromboe en het eilandje ligt de Siromboebaai. Daar-
tegenover de Nako- of juister Hiiiakogroep, bestaande uit: P. Nako
of Hoelo Hinako, («hoelo>/ is de Niassche benaming voor eiland),
P. Simauang (Hoelo Imana), P. Sindorongan (H. Ziloronga), ' P.
Manggit (H. Mbögi), P. Moetala (H. Hemoetala), P. Langoe, P.
Lawanda, P. Roeangan (H. Ileroeauga) en P. Asoe. Slechts de vier
eerste zijn bewoond. Het hoofdeiland is P. Nako. Op deze eilanden-
groep vindt men uitgebreide klapperaanplantingen. De copra is
hier een zeer belangrijk handelsartikel. Meer Zuidwaarts aan de
Westkust nog de onbewoonde eilandjes H. Ri'i, en H. Faroa.

Aan de Zuidkust het onbewoonde P. Noedja,(H. Noeza) voor den
ingang van Teloq Pohili.

Aan de Oostkust: de onbewoonde eilandeugroepjes P. Goenoeng
Liraboe (Hoelo Nono Limboe) en Sama-Sama (II. Söma-Sfuna) en
het eilaudje P. Soembawa (Hoelo Simambawa).

G r o n d g e s t e l d h e i d .

Met uitzondering van eeuige alluviale vlakten aan de Oost- en
Noordkust, is het eiland een waar heuvelland, dat op vele plaatsen
dadelijk aan de kust begint. Een menigte heuvelreeksen, die over
het algemeen in de richting van de lengte-as loopen, veelal zonder
een regelmatig verband, doorkruisen de geheele oppervlakte, weinig
breede en hier en daar moerassige dalen insluitende. De laagvlakten,
(moeras of afzettingen van modder der rivieren) worden vooral ge-

Ook Bawa genoemd naai- liet zich daar bevindende zoetwatermeertje.
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vonden aan de Oostkust tusschen de Gido si'ide (kleine Gido) eu
de Idanö Mola. De laatste stroomt door een der grootste moeras-
vlakten , welke zich — hoewel minder breed — tot voorbij de
Sjoeaiii voortzet. Andere moerasvlakten van geringere uitgestrekt-
heid dan de eerstgenoemde vindt men bij Teloq Baloekoe, aan den
bovenloop der Sowoe; op de Noordelijkste landtong bij Teloq Siaba;
bij de kust van Lafau in Westelijke richting tot op slechts korten
afstand van de kust, en in West-Nias ongeveer van de baai van
Afoeloe in Zuidelijke richting; bij de mondingen der Ojo en der
Moro'o hebben deze moerasvlakten de grootste breedte, echter lang
niet die uitgestrektheid als de eerstgenoemde aau de Oostkust.

. Een regelmatig bergstelsel vindt men slechts in het centrum en
in de Zuidelijke helft van het eiland; het is het belangrijkste, daar
het de waterscheiding vormt tusscheu Noord- en Zuid-Nias. Hier
vinden wij het brongebied van verschillende belangrijke rivieren,
die alle ontspringen in de omgeving van de Bawö-lölö-matoea ' ,
de hoogste top van het eiland, (hoogte + 700 Meter). Hier ont-
springen de Ojo, die aan de Westkust, de Idanö Gawö, de Mola
die aan de Oostkust uitmonden. Van de Lölö-matoea strekt zich
in Westelijke richting een bergketen uit, die aan den Westelijken
Ojo-oever langzaam eene richting aanneemt naar het Noord-
westen en zich voortzet tot nabij het zendingsstation Lahagoe,
waar wij de Hili ' Zimomo (hoogte + 450 M.) tusscheu de Ojo
eu Moro'o vinden. Een andere hooge top van dit bergstelsel, waar-
tusschen de Ojo stroomt, i.s de Hili Fatjoeaniha ( + 450 M.). '
l)c aaneenschakeling vau heuvels is regelmatig te noemen voorzoover
betreft de bergketen Oostwaarts van den benedenloop der Ojo, tot
de omgeving van het landschap Hoeroena (tusschen Lölowaoe en
Sifaoroasi), waar de weg voert over eeu hoogen bergbrug. — Tot
dit bergstelsel van West-Nias behooren nog de Hili Maria tusscheu
de Ojo en haar zijtak de Moi, Oostelijk van de Hili Zimomo.
Zuidwaarts van de Hili Maria vinden wij de Lölö Zazai. De hoogte
van deze laatstgenoemde bergtoppen is naar schatting 400—500 M.
Nabij Sifaoroasi heeft men de Hili Sifaelete (hoogte + 550 M.).

In Zuidelijke richting hangt het bergstelsel, dat de grensscheiding
vormt tusschen Noord- en Zuid-Nias, waarschijnlijk samen 1°. met
het bergland van Ono Laloe, dat voorzoover bekend tot dusver nog
nimmer door eeu Europeaan werd betreden; 2°. met de heuvel-

' Bawö en Hili beteekonen berg.
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reeksen, die het stamgebied der Ouo maena Mölö (in het achterland
der Lagoendi-baai en Teloq Dalam) bedekken eu over het algemeen
evenwijdig aan elkaar zich in de richting Z.O.-N.W. uitstrekken.
De heuvelreeksen naderen de Zuidkust tot op zeer korten afstand
van het strand.

Vermeldenswaard is nog het Botombawö-gebergte, een vrij lange
bergrug (hoogte pl.m. 400 M.), die zich van Lölöwoea (3 uren ten
Z. O. van Goenoeng Sitoli) uitstrekt in Z. O. richting, ongeveer
tot het pl.m. 3 uren verder gelegen (verlaten) dorp Deo-deo.

Hier vinden wij de waterscheiding tusscheu de boven-Mozoi, de
grootste rivier van Noord-Nias, die aan de Noordkust uitmondt en
de Idauoi, die naar de Oostkust uitstroomt. Overigens worden in
het Oostelijk deel van Centraal-Nias geen eigenlijke bergreekscu met
een regelmatig verband aangetroffen.

In het Noorden is het belangrijkste gebergte dat van de Hili
Maziaja, dat zich verheft tot een hoogte van pl.m. 500 M.

R i v i e r e n en M e r e n .

De rivieren, die hel eiland in verschillende richtingen doorstroomen,
zijn zeer talrijk en geven het land eene groote vruchtbaarheid. Voor
de inlandsche scheepvaart eu voor de ontwikkeling van het binnenland
zijn zij van geen beteekenis. Het verkeer tusschen de landschappen
en dorpen vindt dan ook niet te water plaats om verschillende
redenen. Door de onregelmatige geographische gesteldheid van het
terrein n.l. hebben de rivieren een langen loop met vele kronkelingen,
hetgeen op reizen het herhaaldelijk doorwaden van dezelfde rivier
ten gevolge heeft (een der groote bezwaren van het reizen in de
binnenlanden, vooral in den regeutijd). Daarbij stroomen zij veelal,
dikwijls tot nabij de monding over beddingen van rolsteenen,
uitgezonderd daar, waar zij aan den benedenloop door moerasvlakten
gaan, zooals bij de Gidö si'ide, Gidö seboea («kleine// en //groote//
Gido), de rivier van Sogae adoe, de ldanö ( = rivier) Gawö, de
Tdauö Mola, de Sjoeaui, eu ten Noorden van Goeuoeng Sitoli,
vooral de Sowoe, die alle aan de Oostkust uitmonden. Gewoonlijk
zijn de rivieren bij gewonen waterstand te doorwaden, ook dikwijls
aan de monding bij eb.

Na een paar regens echter zwellen zij aanmerkelijk, zijn door
snellen stroom en de diepte niet te doorwaden en stremmen dan
het verkeer. Gewoonlijk loopt de bandjier echter spoedig af.
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De grootste rivieren worden in het Noordelijk deel des lands
gevonden. Iu Zuid-Nins, waar het gebergte op niet belangrijken
afstand van de kusten is verwijderd, hebben zij een korten loop.
De grootste rivier van het eiland is de Mozoi, die Noord-Nias
van Z.O. naar N.W. (dus in de richting van de lengteas) doorstroomt
en aan de Noordkust in zee valt, waar zij + 90 M. breed en eene
voldoende diepte heeft voor grootere iulaudsche vaartuigen, die haar
tot op belangrijke afstand van de monding zouden kunnen opvaren.
Jammer dat de monding sterk verzand is, het euvel van alle
rivieren op het eiland, terwijl op de zandbanken dikwijls eene
sterke branding staat, (vooral aan de Westkust). Tengevolge daarvan
wordt het binnenkomen bij eb zeer bemoeilijkt.

Het stroomgebied der Mozoi n.l. in de binnenlanden van het
Noorden, is nog weinig onderzocht. Het brongebied van deze rivier
ligt in de directe omgeving van de Hili Botombawö en is in de
vroegere kaarten o.a. die van Modigliani, te veel Zuidelijk opgegeven.
Van de andere belangrijke rivieren van Noord-Nias noemen wij:

Aan de Noordkust: de rivier van Lafau.
Aan de Westkust: de Ojo met haar lange zijtak de Moi, die bij

Lawindra ter hoogte van het zeudingstation Lahagoe in de Ojo valt. De
Ojo volgt in grootte op de Mozoi. Tot op belangrijken afstand is zij
voor sampans bevaarbaar, doch door een zandbank en de daarop
staande sterke branding wordt liet in- en uitvaren zeer bemoeilijkt,
Het brougebied der Ojo ligt nabij de Bawö-lölö-matoea;

de Moro'o eu de Lachömi, twee rivieren, die door meest wel-
varende streken van de noordelijke helft van het eiland stroomen.

Aan de Oostkust: de Sowoe, die een langen loop heeft; monding
en oevers zijn moerassig. Van de monding is zij tot een paar
uien afstands met een sampan bevaarbaar;

de No'oe of rivier van Goenoeng Sitoli, waarvan de monding
een veilige ligplaats aanbiedt voor de bij vloed binnenkomende
handelsprauwen;

de Idanoi of rivier van Larago; de voornaamste zijtak is de
Minauia, beide stroomende door een goed bevolkt gebied;

de Mola of rivier van Ono Limboe, die in haar boven- en
middeuloop door een vrij goed bevolkt gebied stroomt. In haar
benedenloop stroomt zij door een der grootste moerasvlakten van
het eiland. Noordelijk van deze rivier vinden wij de Idauö Sogae-
adoe, die bij Oedjoeug Lambaroes in zee valt, eu de Idanö Gawö,
die evenals de vorige door een belangrijke moerasvlakte stroomt.
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Deze rivieren, die bij gewonen waterstand tot op slechts korten af-
stand van de monding bevaarbaar zijn, zijn voor het verkeer van
weinig belang.

Van de rivieren van Zuid-Nias noemen wij:
Aan de Oostkust:
de Sjoeani Soesoea en Mezaja.
Aan de Westkust:
de Eho of Idauö Ho, een der belaugrijkste rivieren van Zuid-

Nias, stroomende door een goed bevolkte en gecultiveerde streek.
Hare zijtakken zijn de Id an o Garao, de Idanö Zola en de Idano
Aoe. De beide laatste vereenigen zich met elkaar en nog verder
benedenstrooms met de Gamo. De valleien van de Sola en Id. Aoe,
doch vooral de laatste, zijn met vele vruchtbare sawahs bedekt.

Het stroomgebied der rivieren van Zuid-Nias is nog grootendeels
onbezocht terrein.

Meren worden op Nias, voor zoover bekend, niet aangetroffen.
Op het bewoonde eiland Sindorongan van de Nakogroep bevindt
zich het zoet watermeer Bawa, dat midden in het eiland is gelegen
en op de Oostkust in een lagune uitwatert.

Het meer, dat moerassige oevers heeft en waar op de diepste plek
pi. in. 2 vadem gelood werd , heeft een ovalen vorm en is naar schatting
1 K.M. lang en | K.M. breed. '

K u s t o n t w i k k e 1 i n g.

De Oost- en Westkusten zijn weinig ontwikkeld. Waar de kust
niet met banken of koraalriffen is bezet, heeft de zee tot dicht
onder den wal dikwijls eene vrij groote diepte, zooals o. a. de baai
van Goenoeng Sitoli. Slechts op enkele plaatsen is de kust steil en
rotsachtig o. a. bezuiden O Lobaug. De voornaamste kapen (Maleisch :
oedjoeng, Niasch : toere) zijn:

i Daar ik tijdens wijn verblijf op Nias de Nako-eilanden niet bezocht heb,
zijn bovenstaande mededeelingen omtrent dit meertje ontleend aan oen politiek
verslag van den controleur Palmer van den Broek van een reis naar Zuid-
Nias on de Nako-eilanden (in Februari 1S92), bij welke gelegenheid dit meer
werd bezocht. Genoemde ambtenaar leverde een beknopte geographische en
cthnographische schets voor het opstel over Nias, voorkomende in de dool-
ie, van Eek omgewerkte uitgave van de Handleiding voor Land- on Volken-
kunde van Dr. J. J. de Hollander (5° dr., dl. I bl. 586—G03).
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Aan de Noordkust: O. Lojaug (T. La'oja), de allernoordelijkste
hoek van het eiland ten Westen hiervan O. Tobi (T. Dowi) en
O. Laja (T. La'aja) en Oostwaarts O. Tanah nasi (T. Nidanö nasi).

Aan de Westkust: O. Lobaug (T. Lawa), O. Doemoela, O. Si-
romboe ; ' .

Aan de Zuidkust: O. Lagoendi (T. Laoeha * Goenre), O. Pohili
(T. Wohili) en Oedjoeng Teloq Palam (T. Loeaha Wara).

Aan de Oostkust: O. Soboe (T. Sowoe), O. Lambaroe, O. Goe-
nocng Limboe (T. Nono Liinboe), O. Tjoeani.

De voornaamste baaien van Noord-Nias zijn:
Aan de Noordkust:
Teloq Siaba, de bocht van Lafau en Teloq Siraanari;
Aan de Westkust:
Laboean Atjeh, de baai van Afoeloe en de reeds genoemde bocht

van Siromboe.
Aan de Oostkust is de eenige voor de scheepvaart belangrijke baai

de reede van Goenoeng Sitoli, die open ligt en waar bij eenigszins
hevigen wind de ontscheping door de zware rolling vrij moeilijk is.
De schepen kunnen door het diepe vaarwater tot op vrij korten
afstand ouder den wal ankeren.

Merkwaardig door haren vorm is de Teloq Baloekoe op 4 uren
ten N. van Goeuoeng Sitoli. Zij is een trechtervormige ruime baai,
die overigens zeer ondiep is en door eene smalle opening met de
zee gemeenschap heeft. Zij is dau ook van geen belang voor de
inlandsche scheepvaart.

In tegenstelling met de andere kusten vindt men aan de Zuidkust
eene zeer opvallende kustontwikkeliug; op korten afstand van elkaar
vinden wij hier drie vrij diep indringende baaien. Zij heeten:
Loeaha Wara (Teloq Dalam) ' , Loeaha Wohili (Teloq Pohili) en
Loeaha Goenre (Teloq Lagoendi) en zijn aldus genoemd naar de
mondingen (//loeaha") der danr in zee vallende riviertjes. Tusschen
de twee eerstgenoemde ligt de kleinere baai //BahoW. Voor de
scheepvaart zijn alleen belangrijk Teloq Dalam en de Lagoendibaai.
Voor de baai van Wohili bevinden zich het eilandje Noeza en
talrijke riffen, die den toegaug der baai vernauwen. Hoewel nauwer
is Teloq Dalam een meer beschutte ligplaats voor de schepen dan

' De niet vermelde Niassohe namen zijn gelijk aan de Maleischo met
„toere" er voor.

* Loeaha beteekent monding oener rivier.
' In het Niasch: Taloe Dala.
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de baai van Lagoendi, waar gewoonlijk een zware deining stnat.
Aan de Westkust stuwt de Indische Oceaan met donderend geweld
zijne golven tegen de vele zich daar bevindende koraalriffen; daar-
door ontstaat een zware branding, die de. kust moeilijk toegankelijk
maakt.

Ook de kusten van Mazingö en de noordelijker gelegen land-
schappen Balaika en Simambawa zijn met talrijke koraalriffen en
zandbanken bezet en niet zonder gevaar voor de scheepvaart.

T e m p e r a t u u r en w e e r s g e s t e l d h e i d .

Tengevolge zijner ligging heeft het eiland eeu vrij wisselvallig en
vochtig klimaat. De nachten zijn er koel. De moessons zijn niet scherp
onderscheiden. Regens vallen gedurende het geheele jaar, het meest
in October, November en December eu minder van Juni-—Augustus.

De temperatuur overdag stijgt zelden boven 34° C. daalt zelden
beneden 20° C. De hitte wordt veel gematigd door de nabijheid
der zee, de vele regens eu door de regelmatig waaiende winden,
die het meest uit het Westen komen. Regelmatig wisselen ook land-
en zeewind elkaar af.

G e o l o g i e , B o t a n i e en Z o ö l o g i e .

De geologische gesteldheid is nog slechts gedeeltelijk onderzocht,
n.l. door den Mijningeuieur R. D. M.Verbeek, wiens onderzoekingen
zich bepaalden tot Noord-Nias. '

Volgens die onderzoekingen - bestaan de oudste lagen uit een
mergelforraatie, zachte, grauwe en blauwe mergels, geelwitte en
grauwe kleigesteenten eu fijne mergelachtige- of kleiachtige zand-
steenen. Deze gesteenten, die niet in een vaste volgorde voorkomen,
vormen de hoofdmassa van het eiland en zijn op verschillende
plaatsen met dicht kalksteen bedekt, waarin hier en daar onduide-
lijke overblijfselen van koralen te zien zijn.

Eruptieve gesteenten ontbreken. Van de mineralen vermelden wij
het onbelangrijk voorkomen van ijzer in enkele verbindingen; op
dezelfde wijze koper hier en daar. Omtrent het voorkomen van goud

* Sedert verscheen het belangrijke opstel van H. Ioke en K. Martin over
tertiaire en kwartaire vormingen van het eiland Niaa in Sammlungen des
Geologischen Reichsmuseums in Leiden. Band VIII, 1907 bl. 204 e. v.

» Zio jaarboek Mijnwezen N. I. 1876. dl. I. bl. 9—12.
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is niets met zekerheid bekend. Een eigenlijk gezegd koleuveld bestaat
niet, voor zoover de onderzoekingen van Verbeek zich hebben
uitgestrekt. Wegens geringe dikte en door inferieure hoedanigheid,
komt geen enkele der gevonden kolenlageu, o. a. achter Glora, ia
aanmerking voor ontginning.

Van de druipsteenvormingen is belangrijk een grot op pi. m. 1
uur gaans ten Westen van Goeuoeng Sitoli. In verband met de
determinatie van sommige in deze grot gevonden schelpen wordt
in het opstel van Prof. Martin afgeleid, dat de grot «aau de open
monding eener rivier in eene o/«fe strandliju// is gelegen en dat de
Noord-Oostkust van Nias in zeer recenten tijd pi. m. 130 M. hoog
moet zijn opgeheven.

Tot de recente afzettingen behooren het alluvium der rivieren,
de over het algemeen smalle vlakten van aangespoeld zeezand,
vooral aan de Oostkust, hier en daar onderbroken door verbrokkelde
opgeheven koraalblokken ; voorts de koraalriffen, die soms het strand,
zooals aan de Zuid-Oost en Zuidkust, tot ver in zee bedekken en
de kust met het oog op de sterke branding moeilijk toegankelijk maken.

Tusschen Nias, de Banjak- en de Batoe-eilanden vindt men een
volledigen koraalarchipel, die voor de groote scheepvaart veel voor-
zichtigheid vereischt.

Flora en fauna komen in hoofdzaak overeen met die van het
naburige Sumatra.

Ligging en grondgesteldheid van het eiland met talrijke rivieren,
geven het eene welige vegetatie en groote geschiktheid voor landbouw
van verschillenden aard.

De strandflora bestaat op enkele gedeelteu uit bosschen van man-
grove, (Rhizophora en Bruguiera), zooals in het Noorden en bij
Ono Limboe, ook wel van nipah, afgewisseld door naaldboomen
(casuarina muricata), voorkomende op enkele gedeelten zooals tusscheu
de mondingen der Idanö Gawö en Idanö Mola, tusschen die der
Gafia en Sowoe en in het Noorden bij Lafau.

Waar de moerassige streken niet meer door het zeewater worden
bespoeld, komen de mangrove-bosschen niet meer voor, nog wel
de pandan, welker bladereu met enkele biezensoorten aan de lage
oevers der rivieren het materiaal voor vlechtwerk leveren, en voorts
de niboeng, waarvan de stammen bij den huisbouw gebezigd wor-
den o. a. als latten voor den onderlaag der vloeren.

Tot de kustHora behooren ook (op de droger gelegen gronden) de
waroe laoet (Thespesia populnea), de reeds genoemde pandau en een
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aantal andere boomsoorten, waaronder hier. en daar de bitoeng of
Barringtonia speciosa.

Daar tiert ook welig de kokospalm, die gaarne groeit op koraal-
achtigeu grond en op de koraaleilanden. Uitgebreide aanplantiugen
daarvan koraen voor aan de kusten, vooral aan de kust van Maziugö
en de Zuidkust en op de Nako-eilandeu; ook op verschillende ge-
deelten aan de Oost- en Noordkust.

De meer binnenwaarts gelegen hoogere gedeelten, de heuvels of
berghellingen, zijn dikwijls met dicht oerwoud bedekt, afgewisseld
door laaggeboomte, alang alang en glagahvelden en, hier en daar,
door velden eeu wilde pisangsoort.

De bosschen leveren goede timmerhoutsoorten op, waarouder het
harde, zeer deugdzame merbauhout). Verder leveren de bosschen getah-
pertja, die hier en daar in kleine hoeveelheden van de Isonandra
gutta voor den uitvoer wordt ingezameld; voorts rotan en damar
voor eigen gebruik. Ook komen in de bosscheu hier en daar ficus-
soorten voor. Hoogerop in het gebergte wordt het geboomte van
het oerwoud veelal dunner en kleiner, terwijl ook gewoonlijk nabij
de stranden de weelderigheid van den plantengroei afneemt. In de
hooger gelegen terreinen vinden wij ook de meeste varensoorteu,
van de lagere vormen tot de sierlijke reuzenvaren. Onder de
varensoorten zijn er, evenals in de andere tropische bosschen op
eenige hoogte, vele die op verschillende wijzen zich aan de woud-
boomen hechten, van waar zij, zooals bij de nestvarens, met hunne
fraaie bladeren naar omlaag hangen. Enkele Polypodiumsoorten
leveren gekookt een gewilde groente op.

Bamboe wordt in kleine hoeveelheden bij de dorpen geplant.
Hoofdzakelijk zijn de gewone, minderwaardige soorten vertegen-
woordigd. Van de andere cultuurgewasseu verdienen vermelding, de
piuang, de aren- en sagopalm. Van de vruchtboomen de pisang,
doerian, de pepaja, hier en daar mangka, maugga, een enkele
maal manggistan en voorts enkele kleine djamboe-oersoorteu, waaruit
de zendelingen een zeer smakelijkeu wijn weten te bereiden. Van
de voedingsgewassen rijst, welke hoofdzakelijk op droge gronden
geteeld wordt, en aardvruchten, waarvan de oebi (dioscoreu alata)
de eigenlijke hoofdvoediug der bevolking uitmaakt.

De dierenwereld komt met die van Sumatra overeen.
De soorten zoogdieren zijn echter beperkt in aantal. De olifant,

tijger, rhinoceros en tapir worden op het eiland niet aangetroffen.
Het wild in de bosschen bestaat hoofdzakelijk uit het wilde varken

7» Volgt. VIII. 32
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(söcha), overeenkomende «met de gewone soort vau Sumatra; en herteu,
die bij voorkeur de vlakteu tusschen de Sogae-adoerivier, de Idanö
Gawö en de Molarivier bij Ono Limboe bewonen. Zij zijn vertegen-
woordigd door het Sumatraausche hert (Cervus roessa) de kidang der
Maleiers (Cervus moentjak) en, geringer in aantal, het dwerghert
(Trngulus uapoe). Op herten, doch vooral op de wilde zwijnen,
die dikwijls veel schade aan het te velde staande gewas toe brengen,
wordt veelvuldig jacht gemaakt.

Van de buffels, die door de Maleiers aan de kusten worden ge-
houden, loopen verscheidene in de bosschen nabij de stranden ver-
wilderd rond.

Verder vindt men talrijke apen (ba'e), die zich zoowel in de laag-
vlakten als in de hooger gelegen gedeelten vertoonen. Zeer algemeen
is de gewone bruingrijze nap (Cercopithccus cynamolgus). De siamang
van Sumatra (Hylobates syndactylus) is niet bekend. Van de kleinere
zoogdieren in het wild noemen wij den tijgerkat, den moesang, het
stekelzwiju, de vliegende honden of kalongs en soms vliegende
maki's of halfapen (Galeopithecus).

Van de iusecteneters komen voor het schubdier en een toepaisoort.
Wat de andere dierensoorten betreft, noemen wij van de repfi-

liëu: de krokodil (Niasch en Mnleisch: boeaja), de leguaan, de
gewone landschildpad en de nader te vermelden zeeschildpadden,
verschillende giftige en niet giftige slangen, onder de laatste de
reuzenslang (Python reticulatus), die gaarne de kippenhokken be-
zoekt. Aan reptiliëu, waaronder vele duizeudpooten, bestaat over het
algemeen een ongewenschte overvloed.

Van de vogels, die afwisselen in kleurenpracht, is het aantal
soorten zeer groot, ook onder de fraai gevederde duiven. Zoowel in
de binnenlanden als aan de kusten komen veelvuldig vluchten groene,
roodoogige poenai's (Niasch: foeue) voor.

Meer in paren leven de forscher gebouwde z. g. muskaatduiven
(Carphophaga aena), die bij voorkeur in hooge boomen als b.v.
doeriau verblijf houden en wier dof gekoer een somberen indruk
maakt. Zij worden hier boeroe'oe genoemd. Dan zijn er, hoewel
niet zoo menigvuldig, een soort kaueelduiveu van eene roodbruine
kleur, een soort tortelduiven, (terkoekoersoort) en de Nicobarduif.
Ook is tegenwoordigd de z.g. spoorkoekoek of //boeboeW van Sumatra
(Centropus curyccrcus) en werd meermalen opgemerkt de wielewaal ,
de Javaansche kupodaug (Oriolus iudicus).

Van de andere vogelsoorten noemen wij de beo (door de Niassers
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//magiao// genoemd), de neushoornvogel (Buceros couvexus). Onder
de roofvogels een paar alangsoorten, de Haliastur indus en de
alang-laoet (Haliastur leucogaster); verder uilen, raven eu kraaien
van het geslacht Corvus.

Onder de kleinere vogels verdienen vermelding de veelvuldig
voorkomende sierpapegaai (Loriculus galgulus), bekend om zijne
fraaie kleuren en kenbaar aan de wijze, waarop hij in rust aan
zijne poolen hangt; hij wordt hier //e'e>/ genoemd. Andere fraai-
gevederde kleine vogels zijn verschillende colibrisoorteu en de z.g.
ijsvogels (Alcediniuae), waaronder de op Sumatra bekende radja
oedang (Alcedo coromanda).

Aan de stranden zijn de steltloopers in meerdere soorten vertegen-
woordigd ; daaronder ook de Maleische baugau (Ardea purpurca).
In de moerasachtige laagvlakten en aan de stranden komen voor
de watersnip (Scolopax gallinago) en een grooter soort aan de stran-
den; hier ook de Javaansche «triuil* (Tringa acuininata). In de
moerassen wordt eeue kleine eendensoort aangetroffen.

Â an de insectensoorten vindt men een groot aantal mooi gekleurde
kevers en vlinders in groote verscheidenheid van kleurenpracht. '

Onze kennis van de ichthvologische fauna van de wateren tusschcn
Nias en Sumatra danken wij aan den verdienstelijken Dr. Bleekcr,
die een groot aantal vischsoorteu beschreef in het Nat. tijdschr. v.
N.-I. van 1856. Van de grootere vischsoorten noemen wij de zeekoe of
doejoeng (Halicore doegong) eu de bruinviscli (Delphinus). "Vischvangst
aan de kusten heeft slechts op kleine schaal plaats. De rivieren schijnen
weiuig vischrijk (e zijn. Van de zeevisschen zijn verscheidene smake-
lijke soorten. Ook wordt tripang verzameld, echter in kleine hoeveel-
heden. Van den grootcn rijkdom aan molusken noemen wij de
nautulus pompilius en de reuzenschelp (Tridaena gigas), die hier
met eene andere verwante soort (T. Hippopus) //kima" wordt genoemd
en soms eene middellijn van 2—2^ voet bereikt.

In het Noorden van het eilaud worden deze schelpen wel eens
gevischt. De Niassers eten het vleeschnchtig gedeelte gewoonlijk
rauw, zooals ook de andere schelpen, die bij eb op de riffen worden
opgeraapt.

De Maleiers snijdeu het vleescli in stukjes en drogen het in de

* Zie Heterocera der Insel Nias von Dr. A. Pagenstecher. Wiesbaden
J. Niedner 1835. Die Rhopalocera der Insel Nias von N. M. Keihl, Berlin
E. Friedlïlnder 1831 en het hierop betrekking hebbende ciitisch overzicht in
Ind. Gids 1885 dl. I bl. 12G van II. von Rosenberg.
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zon. Op de koraalbauken laat zich soms zieu de geschubde zee-
schilpad (Chelonia imbricata), waarvan de schaal de kostbare karet
oplevert. De groote zeeschilpad (Chelouia mydas) komt zeldzamer voor.

Wat de huisdieren der bevolking betreft, deze zijn beperkt tot
het varken (bawi), dat afstamt van het wilde zwijn (söcha), kippen,
hier eu daar geiten; voorts houden (de gewone soort kamponghonden
van Java en Sumatra) en katten (in de Maleische kampongs). De
honden worden gebruikt bij de jacht op wilde zwijnen. Vogels in
kooien worden door de Niassers niet gehouden.

V u l c a n i s c h e v e r s c h i j n s e l e n .

Vulcanen komen niet voor, eruptieve gesteenten — voor zoover
bekend — evenmin. Op een paar plaatsen aan de Oostkust worden
kreekjes met zwavelwaterstof aangetroffen o.a. bij Kalimbocugan
op den weg naar Mega en Ombölata op + £ uur gaans ten Z.
van Goenoeug Sitoli. Bij het zendingstation Bo'oesö werd door
mij een kleine modderwel bezocht. De modder is blauwachtig
van kleur.

Aardbevingen, veroorzaakt door de vulcaneu van het naburige
Sumatra, zijn niet zeldzaam. In 1843 en 1861 werd Nias geteisterd
door zware aardbevingen, toen ook vloedgolven veel verwoesting
aaurichtten. Bij de aard- en zeebeving in 1861 werd o.a. de plaats
onzer bezetting te Lagoendi geheel vernietigd.

Den 4*'° Januari 1904 kwamen, na eeue vrij hevige aardbeving,
welke, behalve in het centrum en Noorden van Nias, ook te
Siboga, Padang Sidempoean, Taroetoeng eu Balige, zoomede op
de hoogvlakte van Toba gevoeld werd, op de Noordwestkust van
Nias eu de daarlangs liggende eilandjes een drietal vloedgolven
opzetten, die eeue ontzettende verwoesting hebben aangericht. Het
genoemde kustgedeelte werd op 1 a 1^ kilometer landwaarts in
geraseerd, terwijl drievierden van alles wat zich op het eilandje
Boenga bevond in zee verdween. Het aantal dooden bedroeg, voor
zoover bekend, ongeveer 370. De schade door de aardbeving zelf
aangericht bepaalde zich tot het instorten of scheureu van huizen.

Aan het ambtelijk rapport outleenen wij nog de volgende bijzon-
derheden : «Na jaren lange rust is op 4 Januari ecne periode van
aardbevingeu ingetreden, die op dien datum omstreeks 12 uur begon
met een anderhalve minuut lange, zachte golfbeweging der aard-
schors. Gelijk latere berichten waarschijnlijk maken, zijn ongeveer
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een kwartier daarna een drietal vloedgolven van het Westen of
Noordwesten komeu opzetten, die op het eiland Boenga en op de
Noordwestkust van Nias stuitende , daar eene ontzettende verwoesting
hebben aangericht. De middelste en hoogste heeft plaatselijk eenc
hoogte van 15 M. bereikt.

//Om 12 u. 50 m. werd Nias geteisterd, gedurende ongeveer een
minuut, door een reeks aardschokkeu als sedert 1861 niet meer op
het eiland zijn gevoeld.

//Te Goenoeng Sitoli liep het zeewater, donkerbruin gekleurd,
onmiddellijk tegen het strand op ter hoogte van ongeveer 7 d.M.
Dit is waarschijnlijk reactie geweest van de aardstooten door het
eiland op de zee uitgeoefend. Sedert wisselen lichtere eu zwaardere
aardschokken elkander af, soms met enkele dagen tusschenruimte,
meermalen tot ongeveer twintig op een dag.

//Bij het onderzoek per SS. //Hazenwind'/ door deu Controleur
naar de gevolgen vau deze aardbevingen en vloedgolven ingesteld,
bleek o. a. dat, te Lafau enkele huizen door den vloedgolf waren
weggespoeld, en deze + U)0 M. landinwaarts was gedrongen. Bij
de baai van Afocloe aan de Westkust liep de vloedgolf ongeveer
cén paal het land in, het zware geboomte ontwortelende en als
grashalmen opvoerende tot deu voet des heuvels. Talrijke lijken
waren hier al begraven. Ongeveer 40 dooden.// —

De schade op het eiland Poeloe Boenga werd reeds boven vermeld ;
zie ook onder / / E i l a n d e n / / .

//Ook de kampong Doemoela werd gedeeltelijk vernield bevonden.
De kaap ten N.-W. van het baaitje brak den vloedgolf.

//De Nakoe-eilaudeu hadden blijkens het onderzoek zeer weiuig
geleden. Het bewoonde gedeelte lag afgekeerd van den kant, van-
waar de vloedgolf is gekomen. Aan de Lagoendibaai werd een
zwakke vloedgolf geconstateerd; de aardbeving ook niet zoo sterk
als elders.

/'Over het gehcele centrum en Noorden van het eiland Nias deed
de aardbeving van 12 u. 50 m. zich zwaar gevoelen. Het aantal
ingestorte huizeu legio en de materieele schade was naar schatting
minstens een halve ton.

'/Goenoeng Sitoli leed schade aan de landsgebouwcn, terwijl een
groot aantal particuliere woningen instortte of onbruikbaar werd//.
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I n d e e l i n g van g r o n d g e b i e d en b e v o l k i n g ,
p l a a t s b e s c h r i j v i n g , v e r k e e r s m i d d e l e n .

Nias, dat bij Staatsblad 1864 n°. 4 ingelijfd werd bij het ge-
bied van het Gouvernement Sumatra's Westkust, is eene afdeeling
der residentie Tapauoeli of zooals de tegenwoordige officieele spelling
luidt Tapian na Oeli. ' Het bestuur wordt gevoerd door een con-
troleur — thans door een assistent-resident — met standplaats
Goenoeug Sitoli, aan wien sedert 1902 een //Controleur voor d/i
aanrakingen met hoofden en bevolking buiten het rapatgebied// is
toegevoegd. Als standplaats van dezeu tweeden controleur is Löwöwaoe
in West-Nias, aangewezen, welke plaats voor onze aanrakingen met
de bevolking, ook die van Zuid-Nias, eene zeer gunstige ligging heeft.

Naar de verschillende wijzen van rechtspleging op het eiland,
wordt het verdeeld in het z.g. rapatgebied , waar recht wordt ge-
sproken volgens het Sumatra-reglement (Stbl. 1874 n°. 94b), eu een
gebied daarbuiten, omvattende het overige deel van Nias en om-
liggende eilanden, waar de iuheemsclie bevolking — waartoe ook
gerekend worden de bewoners der z.g. Maleische nederzettingen — in
het genot is gelaten van hare eigen rechtspleging onder de leiding en
het toezicht van de besturende ambtenaren (adat-rechtspraak).

Het eerstgenoemde gebied omvat het ressort van de //rapat"
( = naam voor de Inl. rechtbank op Sumatra's Westkust) te Goe-
noeug Sitolo, zich uitstrekkende over de landschappen, waarvan de
hoofden volgens de bepalingen recht van zitting hebben in de rapat.

Langeu tijd bepaalde onze bestuursbeinoeienis zich tot dit gedeelte
van het eiland, dat dan ook beschouwd werd als het rechtstreeks be-
stuurd gebied, een smalle kuststrook, die over eene lengte van +
16 K.M. zich ten N. en ten Z. van Goenoeng Sitoli uitstrekt (van
Oedjoeng Gamo in Zuidelijke richting tot aan de monding der
Idanoirivier).

Iu het buiten-rapatgebied bepaalt onze werkelijke iuvloed zich
voornamelijk nog tot Noord-Nias, doch hij neemt langzamerhand
toe in het Zuidelijk deel van het eiland. Die invloed is van vrij
recenten datum en verkregen sedert de politiek van onthouding
heeft plaats gemaakt voor eene meer daadwerkelijke bestuursbeinoeie-
nis ten opzichte van de binnenlanden (1902). Zoo kon iu Noord-Nias

* Sedert 1 Januari 1906 geen deel meer uitmakende van het Gouvernement
Sumatra's "Westkust, doch eeue zelfstandige residentie.
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sedert kort een begin gemaakt worden met de indeeling van het land
in districten, waaronder in administratieven zin, en overeenkomstig
de adat, moeten verstaan worden öri's of bondgenootschappen, elk
bestaande uit eenige dorpen van gemeenschappelijke afstamming. De
districtshoofden zijn dus de örihoofden. In de Zuid, waar elke ne-
gorij eene onafhankelijke, despotisch bestuurde republiek vormt, is
zulk een bondgenootschap bekend onder den naam van öröroesa.
Deze bondgenoosschnppen hebben of hadden, evenals elders, het doel
elkander in tijden van oorlog en gevaar bij te staan. Overigens vormt,
ook in Noord-Nias, elke negorij een zelfstandig geheel met eigen
grondgebied.

De leden van een zelfden stam zijn niet steeds in dezelfde land-
streek gevestigd. Oorspronkelijk is dit wel het geval geweest: het
land was verdeeld in een aantal stammen, die ieder een eigen
grondgebied hadden, zooals thans nog blijkt uit de namen van
verscheidene landschappen, die eenvoudig stamnamen zijn en met ono
of irano ( = kinderen) beginnen ' . In den loop der tijden kwamen
in liet gebied van den eenen stam lieden van een anderen stam,
waardoor leden van denzclfden stam, in groepen vereenigd, in ver-
schillende gedeelten van het eiland werden aangetroffen, gewoonlijk
in afzonderlijke dorpen waren gevestigd , zoodat dus de de afscheidingen
niet vervloeien. In sommige streken zooals in het rapatgebied en in
de omgeving van enkele zendiugstations aan de Oostkust, heeft een
ware verhuizing van de binnenlanden plaats gehad om in de nabijheid
vau bestuur en zending een toevluchtsoord te vinden voor de roof-
en moordbenden , die vóór onze bestuursbemoeienis met de binnen-
landen daar huis hielden. Sedert daar rust en orde zijn ingetreden,
keeren velen naar hunne oorspronkelijke woonplaatsen terug.

Tot de Noordeiijke stammen behooren o.m. de mado Harefa
(mado = stam), mado Dela'mbanoea, ouo Namölö, mado Mendröfa,
iraono Gca , die verspreid in talrijke groote en kleine dorpen wonen,
de grootere echter zelden het getal van 40 huizen te boven gaande.
Tot de stammen, die als overgangen worden beschouwd tusschen

' De landschappen of districten, waarvan door Von Rosenberg en anderen
melding wordt gemaakt dragen hunne namen naar de volksstammen, die er
wonen of oorspronkelijk woonden of naar de rivier, die het landschap
doorstroomt, zooals b.v. de landschappen Lachömi en Moro'o in West-Nias
naar de gelijknamige rivieren. De begrenzingen der door Von Rosenberg opge-
geven landschappen zijn niet steeds bepaald; ook die der ori's weten de
hoofden niet steeds met nauwkeurigheid op te ge von. Vandaar dat grond-
kwesties tussuben öri's volstrekt niet tot de zcldzaamheden behooren.
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Noord- en Zuid-Nias behooren o. a. de iraono Hoeua, iraono Lase,
iraono Zono enz.

Voor eene bespreking der plaatsen van Noord-Nias kan wegens
het zeer groote aantal kampongs in hoofdzaak volstaan worden met
de vermelding der zendingstations, daar deze in de centra der be-
volking gelegen zijn en om andere redenen in de eerste plaats
genoemd dienen te worden. Ue 16 zeudingsposten, alle gelegen in
Centraal-Nias en gemiddeld op 3 uren gaaus van elkaar verwijderd,
liggen in twee hoofdrichtingen: 1°. Van de hoofdplaats Goeuoeng
Sitoli in Zuidwestelijke richting Lölöwaoe en 2°. Van eerstgenoemde
plaats langs de Oostkust tot Bawalia aan de Molarivier. In eerst-
genoemde richting vinden wij de volgende stations: Goenoeng Sitoli,
3 palen verder Dahana (sedert kort is deze zendiugspost de stand-
plaats geworden van den eersten Niasschen hulpprediker "pandita
niha//) in de omgeving van de belangrijke dorpen Dahaua en Toemöri,
hoofddorpen van twee belangrijke öri's van het rapatgebied. Van Dahana
bereikt meu in pl.m. 2 uren over zeer geaccidenteerd terrein het
zeudingstation Lölöwoea nabij het gelijknamige dorp. Op 2 uren
gaans ten Z. van Lölöwoea ligt het belangrijke dorp Lalai. In Z.W.
richting van Lölöwoea de rivieren Mozoi, de Idanö Doa (zijtak der
Ojo) en de Ojo overgaande, komt men in het nabij den Ojo-oever
gelegen zendingstation Lahagoe in het gelijknamige landschap, dat
vroeger een belangrijke korenschuur van ceutraal-Nias was, terwijl
ook talrijke klapperaanplantingen werden aangetroffen. De roof benden
van vroeger hebben hier duchtig huisgehouden. Lahagoe is nagenoeg
in het midden van het eiland gelegen, ongeveer op gelijken afstand
van de Oost- en Westkust.

De andere zendingstations zijn iu de eerst vermelde richting:
Lölömboli (pi. m. 3 uren Z. W. van Lahagoe) in het vruchtbare
Moro'o-dal met eene talrijke en krachtige bevolking, die evenals de
stammen uit de Lachö mi streek, destijds de roof benden uit het
Zuiden, heeft weten te weerstaan. Deze streken behooren tot de
welvarendste en best bevolkte gedeelten van Noord-Nias. In het
Lachömigebied is gelegen het zeudingstation Siromboe of Toegala
Ziromboe, ruim 2 uren ten Z. van Lölömboli en niet ver van
Oedjoug Siromboe. Daartegenover het zendingstation Hinako op het
gelijknamige hoofdeiland van de Nakogroep.

In het zooeven genoemde Moro'o-gebied vinden wij o. a. de kam-
pongs Lölömboli met het bovengenoemde en gelijknamige zending-
station, Iraouo Gambö, Sisobahili, Laweloe, het hoofddorp van
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een zeer belangrijke öri, en dat gelegen is aan den weg Lahagoe-
Lölöwaoe; verder Lölömojo (ook zendingstatiou), Hilimböwö, Sarahili,
Fadoro, Tetehösi, Foelölö euz. Tot de Lachömistreek behooreu de
dorpen Toegala met het bovengenoemde zeudingstation Toegala
Ziromboe, Fadoro ' , Foelölö, Lasara, Ono Waembo, Ono Liuoboe,
Sitöloembanoca. Het genoemde zendiugstation Lölömojo ligt tusschen
den middeuloop der Lachömi en de Moro'o in een zeer dicht be-
volkte omgeving, waarin ook de bovenvermelde belangrijke negorijen
Ono Limboe en Laweloe worden aangetroffen.

De bevolking in deze omgeving wordt op 10.000 zielen geschat.
Op pi. ra. 3 uren ten N. van Lölömboli in het stroomgebied der
Ojo vinden wij een ander belangrijk dorp Toegala, tevens zending-
station. Het wordt Toegala-Ojo genoemd ter onderscheiding van
Toegala Ziromboe of Toegala Lachömi iu het stroomgebied der
Lachöinirivier. Ten Z. O. van Siromboe ligt het verlaten zending-
station Lahoesa, genoemd naar de daar stroomende Lahoesaririvier,
eu gelegen in een kustlandschap, bekend onder den naam van
//Sihene-asi// (d. i. strandbewoners of stranddorpen) en waarvan Tögi
mbögi (Vlecrmuizeuhol) het hoofddorp is. (De zooevengenoemde
Lahoesa is als de eigenlijke grensrivier te beschouwen tusschen
Noord-Nias, en het overgangsgebied naar Zuid-Nias; de Mola is dit
in het Oostelijk deel van het eiland).

Aan de andere zijde der Lahoesa begint het landschap of het
stamgebied der Iraouo Hoena, geen eigenlijke stammen, doch een
verzamelnaam van de stammen tusscheu de Lahoesarivier en Hili
Lowalaugi (op 3 uren ten Z. van Lölöwaoe), waaronder vooral de
mado Boelölö is vertegenwoordigd. *

De oostelijke grens van dit landschap is de Ojo. De taal hier
gesprokeu is een mengsel van het Zuid- en het Noord-Niasch
dialect. Enkele jaren geleden waren de Iraouo Hoena, met hoofden
als Siwa hoemöla, Fadoli, Salago en andereu, nog zeer beruchte
roovers en koppensnellers. Voor het beschavingswerk ouder deze

' De naam Fadoro komt op Nias herhaaldelijk voor. Vele plaatsen dragen
denzelfdcn naam.

* De stammen in de bovenbedoelde streek gaven, elkaar over en wcor den
naam Iraono Hoena bij wijze van spot, daar de stamnaam zooveel beduidt
als „wilden", „boschmenschen". De beteekenis is: „kinderen van Hoena",
eene vrouw, die volgens de logende onder deze stammen bekend, in het
stroomgebied der Soesoea thuisbehoorde en hare stamgenooten in den strijd
ter overwinning aanvoerde. Uit dit verhaal blijkt, tevens, dat deze stammen
de Soesoeastreek als hun stamland beschouwen.
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woeste stammen heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt de iu 1903
overleden zendeling Krumm te Lahoesa.

In het landschap Iraouo Hoena is gelegen Lölöwaoe, de stand-
plaats van den tweeden controleur op het eiland, tevens zending-
station, en een belangrijk eindpunt der voornaamste wegen, die-
Centraal-Nias doorkruisen. Dit gevoegd bij een aangenaam klimaat
en de ligging nagenoeg aan de grens van Noord- en Zuid-Nias,
doet de beteekenis van dit punt als bestuurszetel voor de binnen-
landen nog meer uitkomen. In de krijgsgeschiedenis van Nias is
het bekend door de twee expedities van 1863. '

De kortste verbinding van dezen bestuurszetel met de hoofdplaats
Goeuoeng Sitoli is een 60 è, 70 K.M. lang tracé over de Lawcloe
en Lahagoe, de belangrijkste weg van Centraal Nias. De z.g. zende-
lingen-weg van G. Sitoli over Lahagoe via Lölömboli, Toegala
Ziromboe naar Lölöwaoe is een langere verbinding. Ook is het be-
stuur sedert eenigen tijd van laatstgenoemde plaats begonucu met
den aanleg van een weg naar de pi. m. 15 uren zuidelijker
gelegen Lagoendibaai, welke sedert eenige maanden door de Paket-
vaart wordt aangedaan. Dit alles maakt Lölöwaoe een hoogst be-
langrijk punt voor het verkeer in de binnenlanden.

Ten N. van Lölöwaoe — en daarmede verbonden door een 3 uren
lang tracé — ligt Sifaoroasi * , ook een zendingstation, dat nog meer
dan Lahagoe in het centrum van het eiland gelegen is. De zooeven
geuoemde weg van Lölöwaoe naar Sifaoroasi voert door het dicht
bevolkte landschap Hoeroena met het gelijknamige hoofddorp, dat
het eindpunt is van een tracé lusschen Ojo en Moi. Dit tracé begint
ter hoogte van de Idanö Doa van een punt op den weg Goenoeng
Sitoli—Lahagoe—Lölöwaoe. '

Te Sifaoroasi woont op een afzonderlijken heuvel de enkele jaren
geleden zeer beruchte Sitambaho, wiens roof- en sueltochtcn, even-
als die van den niet minder beruchten Balö haloe, zich uitstrekten
tot nabij de grenzen van het rapat-gebied n.l. tot 1900, toen mili-

i In de Waal „Onze Financiën" dl. VI bl. 206, is abusievelijk sprake van
Lölöwaoe „op een der eilandjes van de Nakogroep".

* Sifaoroasi beteekent een punt, vanwaar men een zeegezicht heeft, hetgeen
eohter bij de ligging der kampong niet het geval is. Destijds moet zij dan
ook gestaan hebben op den J; 200 voet hoogon Hili Sifaelete. Thans is
Sifaorosai op een lager punt van dezen berg gelegen.

^ Deze en de andere genoemde wogen waren bij mijn vertrek van het
eiland (Januari 1906) nog slechts opongekapte trace's, daar eigenlijk eerstin
1901 met don aanleg van wogen naar de binnenlanden werd begonnen.
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taire patrouilles werden uitgezonden om deze rooverijen tegen te gaan.
Het Ojo- en het Moidal zijn door die rooverbeuden geraseerd

en ontvolkt; daardoor is de streek ten noorden van Sifaoroasi tot
Lölöwoea (niet te verwarren met Lölöwaoe, standplaats van den
controleur) zeer dun bevolkt, terwijl ook koortsen de bevolking hier
hebben geteisterd. In 1904 werd Sifaoroasi met Lölöwoea door een
tracé verbonden en daardoor ook dit centrum van het eiland in
verbinding gebracht met de hoofdplaats. — Hiermede zijn wij weer
aan ons punt van uitgang gekomen.

De meergenoemde hoofdplaats Goenoeng Sitoli (Niasch = Ono
Zitoli) is het middelpunt van alle verkeer en de hoofdmarkt van
het eiland. Door de paketvaart staat zij in geregelde verbinding,
zoowel met de kustplaatsen van Sumatra's Westkust, Pinnng en
Singapore als met Teloq Dalam, Lagoendibaai en Hinako. In het
achterland van Goenoeng Sitoli liggen talrijke kampongs in een door
verhuizingen uit de binnenlanden dichtbevolkt gebied. Het wegennet
aldaar werd in 1901 en 1905 belangrijk uitgebreid en verbeterd.
Behalve Dahana en Toemöri vinden wij meer in de onmiddelijke
omgeving Hili na'a, Ono Zitoli (naar deze laatste kampong, gelegen
op een heuvel achter het bestuurs-etablissemcnt ontleent de hoofd-
plaats haar Malcischcu naam); dan nog de kampongs Fadoro, Saewe
en Lasara, de laatste negorij op | uur tcu Z. van G. Sitoli, en nog
andere dorpen, waarvan eene opnoeming ons te ver zou voeren.

Oostelijk van G. Sitoli, op 7 uren gaans, ligt het belangrijke
dorp Auaoma aan de andere zijde der Mozoi. Het werd in 1905
door een voetpad verbonden met de hoofdplaats. Ook voerde tevoren
een pad van passangrahau Mozoi (pi. in. 1 uur westelijk van Lölö-
woea) naar Anaoma, dat belangrijk is als uitgangspunt voor onze
aanrakingen met eigenlijk Noord-Nias, waar het bevolkingscijfer
lang niet zoo belangrijk is als in Centraal-Nias en zelfs zooals wij
althans met zekerheid kunnen zeggen voor het gebied ten Oosten
der Mozoi vrij gering is te noemen. Door dit deel van Noord-Nias
werd door schrijver dezes in Oct. 1905 een reis ondernomen van
de Noordkust Sifahandra in Zuidelijke richting gaande voorbij de
Hili Maziaja naar het zendingstation Bo'oesö en verder naar G. Sitoli.
Het doortrokken gebied bleek grootendeels woest. Slechts hier en daar
werden kampongs van 2—5 huizen opgemerkt. Tot aan de Sowoe
werden langs het gevolgde voetpad 1-1- dergelijke kampongs geteld,
welke met de daartoe beliooreude vcldhuisjes eene bevolking zullen
hebben van pi. m. 600 zielen, d. i. over een afstand van pi. m. 16
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uren gaans. Bezuiden de Sowoe neemt de bevolking in dichtheid
toe tot aan het zendingstation Bo'oesö, dat zelf gelegen is in een
vrij dicht bevolkte omgeving. De binnenlanden iu het Noorden zijn
ontvolkt door den vroegeren slaveuuitvoer op groote schaal naar
Atjeh, terwijl koortsen het overige hebben gedaan. Het genoemde
Bo'oesö is de meest naar het Noorden vooruitgeschoven zendingspost
op pi. m. 15 K.M. ten N. van Goenoeng Sitoli gelegeu. Van hier strekt
zich in Zuidelijke richting een tweede keten van zendingsposten uit
langs de Oostkust. Wij vinden hier het station Ombölata, 6 paal
ten Z. van de hoofdplaats en gelegen in eeu dicht bevolkte streek,
waar verschillende stammen wonen. Hier bevinden zich o. a. de negorijen
Lölömboli, Taechoe, het hoofddorp van een öri, Ono Zitoli, waar
het eigenlijke eerste hoofd van de mado Harefa woont. Het gebied
van dit öri hoofd behoorde vroeger nog tot het rapatgebied en
vormde hiervan de zuidelijke grens. Niet lang na de instelling
van de rapat te Goenoeng Sitoli in 1874 verklaarde dit hoofd
evenwel zijn gebied niet meer beschouwd te willen zien als deel
vnn het rapatgebied, ten einde op die wijze te ontkomen aan de
heerendiensten voor den aanleg van wegen. Sedert is die toestand
zoo gebleven en heeft genoemd hoofd ook opgehouden in de rapat
te Goenoeng Sitoli zitting te nemen.

Verder zuidelijk de zendingstations: Hoemene, Sogae adoe en
Bawalia, alle nabij het strand gelegeu en 2—3 uren gaans van
elkaar verwijderd. Het verst van het strand gelegen is het station
Bawalia (pi. m. 1^ uur gaans). Deze eerst in 1901 aangelegde zen-
dingspost is het meest zuidelijke puut der zending en aan den
linkeroever der Mola gelegeu. Door de moerassige streek werd in
1905 eeu weg aangelegd, die van het strand naar Bawalia en van
hier naar het f uur verder in Z.-O. richting gelegen Siudröudrö voert. *
In deze omgeving lag het zendingstation Fagoelö, waar de zending
zich niet kon staande houden.

Zuidelijk van Bawalia en Siudröudrö woont de van ouds beruchte
stam der Iraono Lase, die met de bevolking der Zuidelijker gelegen
landschappen Balaika en Simambawa den overgang vormt tot de drie
hoofdstamraen, die de kern der bevolking van de Zuidelijke helft
van het eiland uitmaken en elk weer iu ouderstammeu zijn verdeeld.
Deze krijgshaftige stammen bewonen eeu gebied dat e i g e n 1 ij k Zuid-

' Sedert wordt een weg aangelegd van Bawalia naar de Zuidkust, welke
verbinding volgons het verslag van oen reis door do Soesocstrcck op ult°
Januari 1908 reeds gereed was tot den mond der Soesoea.
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Nias kan genoemd worden en zich van de Zuidkust Noordwaarts
uitstrekt tot de Idanö Ho in het Westen en de Mezaja in hel Oosten
waar wij vinden :

1". het stamgebied der Ono maena Mölö, gelegeu in het achterland
van de Lagoendibaai en Teloq Dalam. Achter de eerstgenoemde baai
worden de grootste negorijen aangetroffen, die elk eenige duizenden
zielen sterk zijn, zooals Bawö mataloeo ( = zonneberg) of Hili
Fanajama, het herbouwde Orahili, dat getuchtigd werd bij de
expeditie in 1863; Hili Simaetanö ( + 3 uren ten N. van de La-
goendibaai) in de oude rapporten Fadoro genoemd. Bawö mataloeo,
op 1£- uur gaans ten Z. O. van Hili Simaetanö, heeft 250 huizen
en + 750 weerbare mannen; de laatstgenoemde negorij 150 huizen
en 500 a 600 weerbare mannen. Bawö mataloeo is de grootste,
tevens de schoonst aangelegde negorij van de Zuid. Eene afzonder-
lijke beschrijving van haar zal worden gegeven in het ethuographisch
overzicht (Hoofdstuk V). Na haar is het genoemde Hili Simaetanö
de grootste en de machtigste kampoug in de Zuid, tevens een der
meest welvarende van het eiland in verband met hare ligging in
eene waterrijke en vruchtbare streek met uitgestrekte sawahs, welke
door waterleidingen besproeid worden. Door de geoefendheid der
krijgslieden is zij alom in het Zuiden zeer gevreesd, en heeft zij
steeds het hoofd kunnen bieden aan haar ouden vijand Bawö
mataloeo. Oorspronkelijk Fadoro geheeteu, toen de kampong nog
aan den voet van den heuvel stond, heeft zij na cleu bouw op de
tegenwoordige plaats den naain van Hili Simaetauö aangenomen.
Haar onderhoorig is het dorpje Hili Amaigila op den top van den
heuvel of bergrug, waaraan Hili Simaetanö is gelegen.

Westelijk van Hili Simaetanö aan de overzijde vau het dal der
Idauö Gamo (zijtak der Idauö Ho) lag de voormalige belangrijke
negorij Botohösi, welke bij de expeditie in 1863 tegen Orahili
getuchtigd werd. Andere belaugrijke negorijen in het stamgebied der
Ono maena Mölö zijn Hili Sondregeasi op eenigen afstand van de
Lagoendibaai, Hili Zihönö ten Z. O. vau Hili Fanajama (pi. m. 1
uur gaans hier vandaan), Hili Nawalo, Bawö Lowalangi ' op korten
afstand van Teloq Dalam, negorijen vau 200—300 weerbare mannen;
voorts Hili Geho, Hili Wasöma, Siwa lawa (met 150—200 weerbare

' In de onmiddellijke omgeving van dit dorp bevond zich van 1883—1886
ceu zendingspost van de Rijnsche zending. Een tweede station in Zuid-Nias
had zij toen ook te Bawö Za'oea in het landschap Mazingö, dat, eveneens in
'86 verlaten werd.
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mannen). Deze negorijeu hebben 50—100 huizen. Eenige vermelding
verdienen nog de kampongs Hili Sondreha, Ono Houdrö en Lahoesa
met 80—100 weerbare mannen. In al de bovengenoemde opgaven
omtrent het aantal huizen zijn de slavenwouiugen niet medegerekend.
Het meest naar het land der //Aramo// vooruit geschoven dorp is
Hili Falawoe met + 100 woningen, dus kleiner dan het 1 uur
Zuidelijker gelegen Hili Siinaetanö. Met >/Aramo// worden in Zuid-
Nias aangeduid de stammen niet behooreude tot de 3 hoofdstammen.
De Idanö Ho vormt de grensvisier met het gebied der Aramo.
Daar vinden wij o. a. de kleinere kampongs Sifaoroasi (niet het
zendingstatiou) pi. m. 1 uur ten noorden van Hili Falawoe en pl.m.
11 uren ten Z. van den bestuurszetel Lölöwaoa: Amaudraja, 8 u 9
uren ten Z. van laatstgenoemde standplaats van den controleur voor
de aanrakingen; Hili Lowalangi, dat 3 ureu ten Zuiden hiervan
gelegen is en na den brand in 1905 zich gesplitst heeft in de 2
kampongs : Bawö Lowalangi en Hili Amazihönö.

2°. het landschap Mazingö, bewoond door de Ouo Mazingö of
mado Doeha en waarvan het gedeelte, dat de strandkampongs bevat
Toheue-asi wordt genoemd. Hier liggen o. a. de kampongs Bawö
Za'oea nabij het strand gelegeu te midden van welige klapper-
aanplantingen, die bijua onafgebroken de geheele kust van Mazingö
bedekken.

Niet ver van laatstgenoemde kampong is Bawö Dobara gelegen
met een 150-tal weerbare mannen, evengroot als Bawö Sa'oea.
Verder Noordwaarts, op korten afstand onderling, Hili Ganövvö,
een der volkrijkste kampongs van Mazingö, en HiliSatarö, elk met
+ 100 huizen en 300 w. m.; voorts Bawö Ganöwö met + 200
w. m. Tusschen Hili Ganöwö en Hili Satarö ligt het kleinere
Amaitaloeo. Deze kustkam pongs hebben zich meermalen aan strand-
roof schuldig gemaakt; in dit opzicht is van ouds het meest
berucht Bawö Ganöwö. Onderling laat de verhouding van de boven-
genoemde kampongs meermalen te weuscheu over, hoewel de hoofden
dikwijls aan elkaar verwant zijn. Wegens de voortdurende veeten
zijn de kampongs in het Zuiden overliet algemeen geducht versterkt.
Tot het meer binueulandsche gedeelte, Mazingö Lawa, dat door de
Mezaja wordt doorstroomd, behooreu o. m. Lawinra, Hili-Somboë,
Ichoe Nrawi, Hili Manoögö, Hili Alawa enz.

3°. Het gebied van den stam der Ono Laloe, ten Westen van het
landschap Mazingö en ten Noordoosten van het gebied der Ono
maena Mölö, een voorzoover bekend nog nimmer door een Europeaan

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:53:30AM
via free access



HET EILAND NIAS EN ZIJNE BEWONERS. 507

bezocht bergland, waarin zich verschillende belangrijke kampongs
moeten bevinden, elk met 400—400 werkbare manneu, als Hili
Amaroeta, Hili Falago, Hili Fondregeraja enz.

Aan de kusten van Oedjoeng Goenoeng Limboe Noordwaarts
tot O. Lobang, den Noordwest hoek van het eiland, vinden wijde
z. g. Maleische nederzettingen, bewoond door afstammelingen van
de vroeger zich hier gevestigd hebbende Maleiers en Atjehers eu
de weinige geislamiseerde Niassers, die zich ook tot de Maleiers
rekenen. Deze kampongs staan onder hoofden met den titel van
//datoeq//, die van Moediq en Ilir nabij Goenoeg Sitoli, aan den
rechteroever derNo'oe, voeren den titel van //Radja//. Met den datoeq
//Pasar// (d.i. de Maleische wijk te Goenoeng Sitoli zijn zij de eenige
bezoldigde hoofden van het eiland. De bevolking der Maleische
kampongs houdt zich bezig met den landbouw, vooral klappercultuur,
vischvangst, eenigeu handel en het fokken van buffels. Van deze
nederzettingen noemen wij:

Aan de Oostkust:
Goeuoeng Limboe (verdeeld in //Moediq'/ en //Ilir//, elk onder

een eigen hoofd) ' , Na'ai, Bodjihöna, Boa of Foa, Mene of Hoemene,
Megn, de reeds genoemde kampongs Moediq en Ilir (waaraan enkele
nederzettingen onderhoorig zijn als Sombo, Moabö, Landatar enz.)
Verder Noordwaarts zijn de nederzettingen, die eenige vermelding
verdienen Gamo, Glora, Gafia, Heiera, La'aja, Lad.ara, Teloq Beng-
kocang, P. Sarangbaoeug, Teloq Siaba, Sifahandra, Mozoi, Lafau enz.

Aan de Westkust zijn de belangrijkste nederzettingen :
Nako, Siromboe, TJoernoela en P. Boenga.
Voor den handel zijn belangrijk: Goenoeng Sitoli, Lagoendibaai,

Teloq Dalam, Hinako en Siromboe, al welke plaatsen thans door
de stoomers der Kou. Paketvaart Maatschappij worden aangedaan,
hetgeen van belang is voor eeu directeu afvoer van de belangrijke copra
productie. Voor den handel zijn aan de Oostkust nog van eenige
beteekenis Teloq Balaika en Simambawa. De laatstgenoemde plaats
was tijdens het pandelingenstelsel een belangrijke uitvoerhaveu van
slaveu of pandeliugeu.

Ter verduidelijking van onze geographische schets is hierbij ge-

' Zooals ook liet geval is met verscheidene andere nederzettingen, niet-
tegenstaande do kampongs oen klein aantal huizen hebben. De grootste zijn
do kampongs Moediq en Ilir bij Goenoong Sitoli en Gloro.
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voegd een schetskaart schaal 1 : 360.000 , die hoofdzakelijk de ge-
gevens in ouze beschrijving voorkomende bevat. Hoewel voor de
vervaardiging van die kaart voor het grootste deel de schetskaart
1 : 200.000 van het Topographisch Bureau (z. t. a. p.) heeft ge-
diend, hebben wij gemeend haar hierbij te kunnen voegen tot het
gemakkelijk volgen der geogr. beschrijving. Ook ziju daarin opge-
nomen de bij ons vertrek van Nias (Januari 1906) aauwezige paden
en — voorzoover uit de geraadpleegde verslagen na te gaan — ook
de sedert tot staud gekomen of in aanleg zijnde wegen, waarvan
de richting echter slechts bij benadering kon worden opgegeven.
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.B. ETHNOGRAPHISCHE BESCHRIJVING.

I. B e v o l k i n g ; g e b r e k e n , z i e k t e n enz. *

De bevolking van het eiland noemt zich //niha//, dat in het
algemeen mensch beteekent of ook //ono niha//, d. i. kinderen van
meuschen, in tegenstelling van "dawa//, waarmede de vreemdelingen
worden aangeduid, zooals dawa Sina (de Chineezen), dawa Malajoe
(de Maleiers) enz.

Hoewel behoorende tot het Maleisch-Polynesische ras, verschillen
zij in vele opzichten van de Bataks, Maleiers enz.; ook van de
stammen, die de andere eilanden ten Westen van Sumatra bewonen
zijn zij in taal, zeden en gewoonten zeer onderscheiden, uitgezon-
derd de hoofdbevolking der Batoe-eilanden, die afkomstig is van
Zuid-Nias.

üe gemiddelde lengte der mauneu kan op 5 voet gesteld worden.
In Zuid-Nias zijn vele mannen echter grooter; hier vooral vinden
wij het zuivere ras, dat slanker en fijner gebouwd is dan de Ma-
leische stammen. De vrouwen zijn kleiner dan de mannen. In
Noord-Nias zijn zij eer zwak clan krachtig te noemen. Vele vrouwen,
vooral wanneer zij eenige jaren gehuwd zijn , hebben een waggelenden
gang, waarschijnlijk een gevolg van den zwareu arbeid, het dragen
van lasten op den rug over gewoonlijk zwaar geaccidenteerd terreiu,
waarbij komt de gebrekkige voeding. Slapheid van de banden van
het heupgewricht laat zich aldus gemakkelijk verklaren. Daarbij zijn
de knieën min of meer binneuwaarts gekeerd. In Zuid-Nias, waar
het werk meer gelijkmatig verdeeld is tusschen mannen en vrouwen,
en de bevolking zich ook beter voedt, zijn de vrouwen slanker,
eleganter gebouwd en zien zij er ook welvarender uit. In Noord-Nias
is de gehuwde vrouw reeds vroeg leelijk, heeft dan een waggelendeu

* Het meerendeel der in dit opstel geplaatste photo's verkregen wij door
de welwillende tussohenkomst van den Missions-Inspector P. Wegner te
Barmen, die zo ons ter publiceering afstond.

7' Volgr. VIII. 33
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gang, haugende borsten, eeu haugbuik enz. verschijnselen, die zich
hier eerder openbaren dan elders. Eeu en ander wordt ook bevorderd
door het langdurig zogen der kinderen, soms tot hun 5 ' jaar. Niet
zelden ziet men dan ook kinderen die rooken en zuigen tegelijk.
Soms heeft de moeder twee kinderen tegelijk te helpen.

Ook de mannen in Noord-Nias zien er over het algemeeu weinig
krachtig en slecht doorvoed uit. Geen wonder, dat zij in het dragen
van lasteu het spoedig afleggen bij den Sumatraan.

De Niasser is lichter vau huidkleur dan de Batak en de Maleier.
De vrouwen zijn soms opvallend blank. De wangbeenderen steken
bij den Niasser minder uit, de lippen zijn minder groot en dik,
de neus minder plat dan bij den Sumatraan. De oogen staan dikwijls
schuin naar binnen en komen soms Chineesche oogeu nabij. Het
voorhoofd is meestal hoog, het haar zwart, terwijl de gelaatstrekken
der vrouwen minder scherp zijn.

Omtrent de afkomst van het volk is niets met zekerheid bekend
en kau ook niet blijken uit zijne overleveringen, waaronder één
(echter niet algemeen bekend) zou wijzen op een Bataksche afkomst.
Volgens deze legende zou een Bataksch hoofd zijne dochter wegens
overspel verstoo'teu hebben. Het zwangere meisje liet de vader in
een prauwtje in zee afdrijven, waarna zij op Nias landde en daar
een zoon baarde. Deze kreeg, volwassen zijnde, een ring van zijne
moeder inet de opdracht daarmede het eiland rond te gaan , en de
vrouw, wie de riug aan een harer vingers zou passen, tot vrouw
te nemen. De ring pastte evenwel niemand anders dan zijn eigen
moeder, waarom hij haar huwde en zoo de stamvader werd der
Niassers.

Deze legende, waarin eeu herkomst van verdacht allooi aan de
Niassers wordt toegekend, wordt door het volk zelf niet aangenomen,
daar het verhaal eenc vinding is der Maleiers op het eiland of
hunne afstammelingen. Dit is zeker niet te verwonderen, daar dit
element der bevolking laag neerziet op de Niassers. Andere over-
leveriugen, die eene herkomst van het volk van elders kunnen
aautoouen, ziju niet bekend, dan alleen die met betrekking tot den
straks te bespreken Maroestam op de Nako-eilauden, welke waar-
schijnlijk van Bocgineesche afkomst is. Zelf kennen de Niassers zich
een goddelijken oorsprong toe, zooals nader zal blijken. De meeuing,
dat de Niassers van de Bataklandeu zouden afkomstig zijn (liet
eerst verkondigd door Dr. Junghuhn) is sedert laug bestreden wegens
belangrijke ethuographische- en taalverschillen; zoo vindt men op
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Nias geen spoor van kannibalisme ' en heeft de taal geeu letterschrift.
Een ander belangrijk taalverschil is hierin gelegen, dat het Niasch

op het einde van het woord steeds een kliuker en iu plaats van de
p een f heeft. De taal bezit ook ecnige harde medeklinkers, veelal
een vrij sterk door het verhemelte uitgesproken ch of g., b.v. in de
woorden bechoe (geest), fache (rijst) enz.

De zendeling H. Snndermann, die eene bijzondere studie van het
Niasch gemaakt heeft en thans in dienst van het Nederlandsche
Bijbelgenootschap het Nieuwe Testament in het Niasch vertaalt,
komt op bl. 228 in zijn Niassiseh-Deutsches Wörterbuch (Auliaug)
na eene vergelijking met enkele andere Maleisch-Polyuesische taleu
tot de slotsom, dat //het Niasch betrekkelijk weinig verwautschap
toont met de overige andere talen van dien taalgroep//.

Hoewel Sundermann ongetwijfeld een verdienstelijke beoefenaar is
van het Niasch, dient toch naast zijne conclusie de meening van
bevoegdere kenners van de Indonesische talen als van der Tuuk,
Kern, Braudes vermeld te worden.

Die deskundigen zijn het over eeus, dat de verschillende Maleisch-
Polyuesische talen slechts tongvallen zijn van één en dezelfde taal,
daar zij onderling blijken van nauwe verwantschap vertoonen. Zelfs
is Prof. Kern er in geslaagd vele punten van overeenkomst in spraak-
kunst en woordenschat aan te toonen tusschen de Indonesische taal-
familie en de tot de Melanesisclie taalgroep belioorende Fidjitaal. *
Prof. Ch. A. van Ophuijsen te Leiden had de welwillendheid hierop
onze aandacht te vestigen, alsook op de mededeelingen van Van
der Tuuk, Brandes en anderen. In de inleiding van zijn Tobasche
Spraakkunst brengt Dr. N. van der Tuuk het Niasch en ook het

i Op bladz. 54 van Kruyt's „Animisme" vinden wij: „Ook in liet. zuiden
van Nias eet men hondenvleeseh om dapper te worden. Daar eet men om
dezelfde reden ook liet nekvleesch van verslagen vijanden." Deze mede-
deelingen kloppen niet met onze onderzoekingen, volgens welke geenerlei
kannibalisme bekend is. Althans aWe Niassers zeggen, dat zij geen menschen-
vleesch, wanneer ook, oten. De zendelinglceraar Kramer, die reeds meer dan
35 jaren op Nias verblijf houdt, deeldo mij mede, dat ook hem do boven-
bedoelde vorm van kannibalisme in Zuid-Nias niet bekend is, doch dat het
daar wel voorkomt, dat men in den strijd het bloed aflikt van het wapen,
waarmede men zijn tegenstander heeft gedood. Ook is het eten van honden-
vloesch door Kruyt medegedeeld, niet in overeenstemming te brengen met
den afschuw, die de Niasser toont voor deze dieren.

- Zie Dr. J. H. C. Kern: De Fidjitaal vergeleken met hare verwanten in
Indonesië en Polynesië (verh. Kon. Akademio v. Wetenschappen. Amster-
dam 1884).
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Malagasisch tot de //vocalische// talen van de westelijke hoofdafdee-
ling van de Mal.-Polynesische taalfamilie, terwijl die geleerde in zijn
Bataksch-Nederduitsch Woordenboek de aandacht vestigt op ver-
schijnselen van taalovereeukomst van het Niasch met het Maleisch,
Bataksch, Javaansch, het Boegineesch en Makassaarsch. Ten slotte
breugt ook Dr. J. Brandes in zijn //Bijdrage tot de vergelijkende
klankleer der westersche afdeeling van de Mal. Pol. taalfamilie// lot
deze afdeeling o. m. de talen van de kleinere eilanden, die in de
onmiddellijke nabijheid van Sumatra liggen, dus ook het Niasch.

De Niassers zelf beweren af te stammen vau uit den hemel neder-
gedaalde voorvaderen (zie onder Godsdienst) en tellen sedert de
komst van dezen gemiddeld 24 geslachten, zoodat, voor elk geslacht
35 jaren aannemende, volgens de sagen de eerste bewoners van Nias
ongeveer 1000 na Chr. op het eiland gekomen zijn. ' Vergelijk
echter hiermede het iu de Inleiding genoemde reisverhaal van den
Pers Soleiman, die het eiland Nias //Al-Neyaii'/ noemt en er eene
koppensnellende bevolking aantrof (pi. 851 na Chr.).

Tusschen de stammen, die het Noordelijk en Zuidelijk deel van
het eiland bewonen, bestaan vele karakteristieke verschillen. De drie
hoofdstammen van het Zuiden n.l. de Ono maena Mölo, de mado Doeha
of Ono Mazingö en de Ono Laloe vormen etnographisch een af-
zonderlijken groep, terwijl de Noordelijker stammen tot aan de Mola-
rivier aan de Oostkust en de Lahoesarivier aan de Westkust over-
gangen vormen tot de stammen, die de noordelijke helft van het
eiland bewoneu (zie ook Geogr. beschrijving).

De Zuid-Niasser is, als reeds werd opgemerkt beter ontwikkeld,
grooter en krachtiger, toont meer energie en zelfbewustzijn dan de
Noordbewoner. In hun ruwereu aard en barbaarsche zeden (koppen-
snellen, menschen-offer enz.) toonen de Zuid-Niassers zich nog ware
wilden. Aan den anderen kant echter treft men bij hen aan een
energie, een kunstzin, een tucht en orde iu hunne dorpen welke
men van zulke //wilden// zeker niet zou verwachten. - In deze op-
zichten staan zij, ook wat betreft algemeeue ziudelijkheid, veel
hooger dan de bevolking iu Noord-Nias. Deze twee verschillende
typen der bevolking vergelijkende, valt het ons terstond op, dat

' Zie ook Sundermann: Die Insel Nias bl. 70. — Cbatelin: Godsdienst en
Bijgeloof dor Niassers, Tijdschr. Bat. Gen. dl. XXVI bl. 121.

' Meer bepaald gelden deze eigenschappen voor de drie hoofdstammen in
het Zuiden, die een gebied bewonen, dat „eigenlijk" Zuid-Nias kan worden
genoemd.
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het wezen van den Zuid-Niasser een veel krachtiger persoonlijkheid
en meer fierheid verraadt dan het weinig energiek type van het
Noorden des eilands. Dapperheid en zoo noodig zelfopoffering zijn
dan ook eigenschappen welke ten eeue male ontbreken bij de be-
volking in Noord-Nias, enkele stammen z. a. in de Moro'o-streek
uitgezonderd.

De bewoners van Noord- en Zuid-Nias leven in afzondering van
elkaar. Over en weer bestaan geen familiebanden dan alleen met
sommige bewoners en dorpen in het overgangsgebied.

Overigens kan de oorspronkelijke verwantschap tusschen de stammen
van Noord- en Zuid-Nias blijken wanneer men de gelijkluidende
stammen nagaat, die in verschillende gedeelten van het eiland worden
aangetroffen. Men bemerkt dan dat de leden van deuzelfden oor-
spronkelijkeu stam, dikwijls in groepen vereenigd, door het eiland
verspreid wonen. Zoo komt, om enkele voorbeelden te noemen de
mado Dohalawa op vele gedeelten van het eiland voor, b.v. te
Bawö mataloeo (de grootste negorij in de Zuid), te Sifaoxoasi (ten
N. van de Idanö Ho, niet het Sifaoroasi, waar het zendingstation
is gelegen), in de omgeving van Lölöwaoe, aan den bovenloop der
Mola en verder Noordelijk. Eveneens is de groote mado Dela'mbanoea
zoowel in Zuid- als in Noord-Nias zeer verbreid. Zoo vindt men ook
den stam der Iraono Lase zoowel ten Zuiden van de Mola als in het
Noorden bij Lafau enz. De familieverwantschap wordt tusschen de
ver van elkaar wonende groepen van denzelfden stam niet meer
gevoeld. Door deze wijze van verspreiding en ook waar de stammen
in het Zuiden nog het oorspronkelijke stamgebied bewonen, laat
het zich gedeeltelijk verklaren, dat de bewoners van Noord-Nias de
verdreven stammen zijn uit het Zuiden. Dit komt ook overeen met
de overleveringen, volgens welke Zuid-Nias het eerst bevolkt werd.
Zoodoende heeft zich van ouds eeue blijvende afscheiding tusschen
Noord- en Zuid-Nias gevormd, welke langzamerhand ook tot gevolg
heeft gehad het thans bestaande verschil in taal, zeden en gewoonten
der beide bevolkingsgedeelten.

De minst bekende der hoofdstammen van de Zuid is de boven-
genoemde stam Ono Laloe, ook wel Woli genaamd. Het bergland
der Ono Laloe, is voor zoover bekend, nog nimmer door een
Europeaan bezocht.

Op de Nakogroep woont de Maroestam, die, hoewel gering in
aantal, weder in enkele ouderstammen verdeeld is. De Maroe's be-
hooren tot de vreemde elementen der bevolking en zijn naar alle
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waarschijnlijkheid afstammelingen van Boegineezen, die lang geleden
van Sumatra komende, op hun zwerftochten zich eerst aan de Oost-
kust van Nias en vervolgens op de Nako-eilandeu hebben neergezet •.
Een aantal van hen zijn tot den Islam overgegaan, anderen tot het
Christendom. Zij ouderscheiden zich van de Niassers, wier taal
zij spreken, door eenige meerdere beschaving in kleeding en huis-
houding en danken een zekere welvaart aan eene belangrijke klapper-
cultuur. Zij dragen in tegenstelling met de oorspronkelijke bevol-
king broeken, eten echter eveneens varkensvleesch en zijn als groote
tooveiiaars bekend. De zendeling Lett van de Mentawei-eilauden
(vroeger zendeling op West-Nias) ziet in hen veel overeenkomst met
de bewoners der Zuidelijke Mentawei-eilanden o. a. iu den godsdienst
(A. Lett. lm Dienst des Evangeliums I , bl. 81).

De sterkte der bevolking wordt verschillend opgegeven. De schat-
tiugen van personen, die op het eiland geweest zijn, loopen van
150.000—500.000 zielen, doch zijn veelal van een tijd afkomstig,
dat de binnenlauden nog weinig bekend waren. Eene vijfjaarlijksche
volkstelling vond tot dusver alleen plaats voor het rapatgebied,
doch kan de sterkte der bevolking aldaar om verschilleude redenen
geen maatstaf zijn voor het zielental van het geheele eiland. Naar
onze meening zal de totale bevolking het aantal van 300.000
zielen niet te boven gaan -. Waarschijnlijk neemt zij af. Enkele
voor een aanwas der bevolking ongunstige omstandigheden werden
reeds genoemd; bovendien komt malaria op het eiland epidemisch
voor waaraan ook hoofdzakelijk de geringe bevolking in sommige
streken moet worden toegeschreven. Het bestuur (racht het kwaad
te beperken door verstrekking van chinine '' aan de bevolking,
waarvan het gebruik door de haar proefondervindelijk gebleken
gunstige werking ingang heeft gevonden. De verstrekking vindt

• Zie ook de met de komst van deze vreemdelingen verband houdende
legende: Chatelin bl. 118 en 119. — Von Roseuberg. Verslag bl. 111.

' Met die der omliggende eilanden, waaronder de Nakogroep verreweg de
belangrijkste met pi. m. 2500 zielen. De bevolking der z. g. Maleische neder-
zettingen telt naar schatting 2500—3000 zielen.

Het geschatte bevolkingscijfer wordt door ons als volgt verdeeld:
' Centraal-Nias 100.000 zielen.

Noord-Nias. . . . 40.000 a 50.000 „
Zuid-Nias 150.000

Volgens deze taxatie heeft Nias dus eene bevolking ongeveer anderhalf
maal zoo groot als de residentie Bengkoelen.

' Bekend onder de benaming van daloe daloe afeto (daloe = medicijn,
toovermiddel en afeto = bitter).
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ook-plaats op de reizen der besturende ambtenaren, terwijl de zen-
ding dit doet voor de bevolking die op de zeudingstations chiniue
vraagt.

De koepokinenting, welke verricht wordt door twee vacciuateurs,
heeft bij de bevolking nog weinig ingang gevonden, zelfs in het
rapatgebied en omgeving. Door het bestuur wordt echter gezorgd,
dat een zoo groot mogelijk aantal personen gevaccineerd wordt, daar
pokkenepidemiën groote verwoestingen aanrichten. Wel worden de
door pokken aangetasten geïsoleerd in hutten buiten het dorp,
waar vroegere pokkeulijders te hunner verpleging worden aangewezen,
doch deze maatregelen richten weinig uit, daar men de aan pok-
lijders toebehoorende voorwerpen in gebruik blijft houden in plaats
van ze te verbranden. Ook is het waarschijnlijk dat de varkens, die
vrij rondloopen, zich uaar de geïsoleerde ziekenhuisjes begeven om
daar hun lievelingskost (meuschelijke uitwerpselen) op te zoeken en
op deze wijze de smetstof naar de nabij gelegen dorpen overbrengen.
(Vergelijk Dr. Durdick //Genees- en verloskunde bij de Niasssers*,
Geneesk. Tijdschr. van N. I. 1882, bl. 256 en 257).

Door het slechte voedsel, door de verregaande ouziudelijkheid,
vooral in de noordelijke helft van het eiland, waar het baden of
reinigen van het lichaam weinig of niet in gebruik is , worden
allerlei ziekten in de hand gewerkt. De meest voorkomende, behalve
malaria, zijn ingewands- en huidaandoeningen. Huidziekten komen
zeer algemeen voor, vooral in Noord-Nias, daaronder een besmet-
telijken schimmeluitslag, eeu ringworm van hardnekkigeu aard (herpes
tonsurans). ' Er is nauwelijks één Niasser te vinden, die niet aan
deze ziekte lijdt of geleden heeft. Veelvuldig komen nog voor Frain-
boesia (fo'oe) verder een soort pijulooze peesknobbels aan heup,
knie eu voetgewricht, bekend als boe'oe kera, soms bijna ter grootte
van een ei.

Kropgezwelleu en, voor zoover na te gaan, ook lepra en sypnV
lis, komen niet voor. Van venerische ziekten schijnt slechts op de
hoofdplaats onder de bevolkiug sprake te zijn. Daar alle ziekten
veroorzaakt worden door booze geesten, heeft de bevolking weinig
vertrouwen in onze geneeswijze en medicijnen, uitgezonderd de
chiuine. De priesters zijn tevens de medicijumeesters; door het
bezweren van booze geesten, minder door aanwending van genees-
middelen, trachten zij genezingen te verkrijgen.

' Door de inboorlingen boni genoemd.
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De mededeeliug van Von Rosenberg (Verslag bl. 24) omtrent
het //M î'wWzjr voorkomen van albino's// heeft zich op mijne reizen
niet bevestigd. Ik herinner mij op dit oogenblik slechts een jeug-
digen albino nabij het zendingstation te Sogae adoe opgemerkt te
hebben. De meesten blijven — naar mij van verschillende zijden
verzekerd werd — niet in leven, doch worden heimelijk omgebracht.
De geboorte van een albino toch is voor de moeder een groote
schande, daar zij beschouwd worden als de vrucht van een bijslaap
met een boozen geest. De bovengenoemde albino dankt zijn leven
naar alle waarschijnlijkheid aan den invloed van den zendeling te
Sogae adoe.

Het Niassche volk wordt gerekend te behooren tot de onbeschaafde
stammen van den Archipel. De ontwikkeling staat dan ook nog op
lagen trap. Het achterblijven in geestelijke ontwikkeling als gevolg
van het langdurig isolement, het animisme, waaruit de natuur-
en wereldbeschouwing van het volk is opgebouwd, eu de vooral
in de Noordelijke helft des lands ongunstige economische toestanden,
vallen te meer op, waar rle Niassers een goed verstand en andere
eigenschappen bezitten, waardoor zij — meer dan verscheidene
andere natuurvolken — voor beschaving vatbaar zijn. — Daar het
volkskarakter in vele opzichten overeenkomst toont met de andere
op lagen trap van beschaving staande volksstammen en zich voor
een groot deel wijzigt door eene verbetering der bovengenoemde
omstandigheden, waartoe ook de zending hare medewerking moet
verleeuen, zal daarover niet afzonderlijk uitgeweid worden.

II . V o e d s e l en o p w e k k e n d e m i d d e l e n .

De Niasser voedt zich met oebi (dioscorea nlata), hier gowi ge-
noemd, verder met rijst (fache), tnais (rigi) die onrijp geroosterd
of rijp tot meel gestampt eu gekookt wordt gegeten, kaladi (talö)
sago ' , peulvruchten (harita) enz. Daar de rijst reeds spoedig na
den oogst verbruikt is en hoofdzakelijk genuttigd wordt bij feestelijke
gelegenheden, is de oebi het eigenlijke hoofdvoedsel der bevolking.
De aardvrucht wordt voor het gebruik geschild, gekookt en dau
veelal met de hand tot ballen gekneed. Ook wordt de oebi dikwijls

' De weeke sagokern wordt gestampt, in een pan met water gezuiverd en
daarna do natte massa in de zon te drogen gelegd; voor het gebruik wordt
de sago met water gekookt en tot pap bereid.
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b.v. op reis gepoft. De rijst is slechts de geregelde dagelijksche
voediug van een klein deel der bevolking, meer bepaald van de
Mohammedaansche bevolking der Maleische nederzettingen. Vrij
groote hoeveelheden rijst worden door de Chineesche handelaren
ingevoerd.

Varkens, kippen en geiten (de laatste voor de Mohammedanen)
worden alleen geslacht bij feestelijke gelegenheden. Het vleesch van
wilde zwijnen en herten, op de jacht gedood, is een gezochte lekkernij.
De Niasser is vooral belust op varkensvleesch, dat meestal gekookt,
soms eenvoudig boven het vuur geroosterd wordt. Ook apen en
andere dieren, allerlei vogels enz. worden gegeten. * Over het alge-
meen toont de Niasser zich daarin niet kieschkeurig en versmaden
velen zelfs niet het vleesch van een aan een natuurlijken dood
gestorven varken. Het gebruik van visch bepaalt zich hoofdzakelijk
tot de kuststreken; bij eb worden dikwijls op koraalriffen schelpen,
vischjes enz. opgeraapt, die rauw worden gegeten.

Bij schaarschte van de gewone levensmiddelen gebruikt meu kokos-
noten (banioe), in Zuid-Nias een belangrijk voedingsmiddel, pisang
(gae), voorts jonge varens, gebladerte van kaladi, papaja, enkele
spinaziesoorten, alle gczamelijk geheeten boeloe ndroe'oc, die ook
als toespijs bij de rijst genuttigd worden. Daarvoor neemt men ook
veel de bladeren van de papaja (gekookt of rauw).

De maaltijd wordt tweemaal daags gebruikt, 's morgens tusschen
9 en 10 uur en 's avonds ongeveer negen uur. Van de vruchten
verdienen vooral vermelding de doerian (doeria) en de papaja (bala),
waarvan de boomen bij vele dorpen worden aangetroffen. Andere
vruchtensoorten zijn reeds in de Geogr. beschrijving vermeld. Suiker-
riet wordt hier en daar bij wijze van versnapering gebruikt.

Het verbruik van zout schijnt niet beduidend. De primitief inge-
richte zoutziederijen aan de stranden, vooral aan de Oostkust,
voorzien voldoende in de behoefte. Invoer vindt slechts in onbedui-
dende hoeveelheden plaats. Het zoutmonopolie der Indische Regeering
is niet op Nias van toepassing.

De kookkunst en wat daartoe behoort slaat op zeer lagen trap.
Kook- en drinkwater wordt verkregen van een naburige beek of

rivier. Klapperwater is een gewilde drank, doch men plukt niet
graag de onrijpe vruchten van den boom.

' Vele vrouwen eten geen apen, daar volgens een in Noord-Nias bekende
sage, deze dieren uit vrouwen zijn voortgekomen.
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Een zeer geliefde drauk, waaraan de Noord-Niasser vooral bij
feestelijke gelegenheden zich gaarne te buiten gaat is de palmwijn
(toeo) van de Areuga saccharifera. Pinang, tabak en sirih zijn onmis-
bare artikelen. De Java-tabak is zeer geliefd, en wordt verkozen
boven de hier en daar gecultiveerde tabak, die trouwens van veel
slechtere hoedanigheid is. De sirihpruim wordt hier op dezelfde
wijze bereid als op Sumatra. Het aanbieden van de sirih (afo) geldt
als welkomstgroet. Ook bij het huwelijk vindt de sirih-ceremonie
plaats. Na het eten is het gebruik van een sirihpruim regel. Als
beuoodigdhedeu voor het sirihkauweu zijn houten mortieren en kalk-
doosjee in gebruik. Het tabakrookeu vindt door beide seksen plaats,
voor de vrouwen gewoonlijk beperkt tot die der hoofden en gegoeden.
Het gedroogde blad van pisaug dient veelal als dekblad. Het gebruik
van houten en bamboezen pijpjes komt weinig voor. De inlandsche
benamingen voor tabak en pinang zijn: bago en fino, voorgambir:
gambe. De gambir wordt veel gebruikt in deu vorm van ronde
koekjes, die door Chiueezen en Maleiers verkocht worden. Het
gebruik van opium is onder de inheemsche bevolking onbekend.

Het in den Archipel veelvuldig voorkomende aardeten (geophagie)
werd door ous niet waargenomen, terwijl ook in de door ons be-
zochte streken van ceutraal-lS'ias men mij verklaarde, dat dit gebruik
niet bekend is.

I I I . K l e e d i ng en s i e r a d e n .

De kleederdracht der mannen is iu het dagelijksche leven hoogst
eenvoudig. Kleeding van boombast, waarvau de bewerking zich niet
bijzonder heeft ontwikkeld, komt nog veel voor. Ook bezigt men
in de biuneulaudeu nog veel eigen weefsel van kapok, kapas, ananas
enz. In de laatste jaren begint hier echter in verbaud met
deu aanleg van verschillende wegen, die het verkeer met de
hoofdplaats vergemakkelijken, het dragen van katoenen stoffen toe
te nemen. In de kuststreken is het gebruik van deze reeds vrij
algemeen.

Als regel worden alleen door de geislamiseerde- en Christeu-Nias-
sers broek, baadje en hoofddoek gedragen. Voor den eenvoudigen
heidenschen Niasser daarentegen is alleen noodzakelijk de schaam-
gordel (sombö), een soms + 5 M. lange reep zacht geklopt boom-
bast of smal stuk doek, dat tusscheu de beenen wordt doorgehaald
en daarna eeuige malen om de lendenen wordt gewonden. De over-
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schietende einden laat men van voren afhangen; het eenc einde
reikt dikwijls tot over de knieën.

Het bovenlijf wordt liefst naakt gehouden of is bedekt met een
open buisje (baroe), dat al of niet van korte mouwen is voorzien
en veelal uit boombast of een grof weefsel bestaat. ' Vooral in
Zuid-Nins dragen bijna alle mannen zulk een buisje, dat op de
naden met rood of zwart katoen is bcstikt.

Het hoofd blijft bij velen onbedekt, het haar is clan veelal op
de eene of andere grillige manier gesneden bij wijze vau hoofdtooisel.
Velen dragen een hoofdband van eenvoudig paudan-vlechtwerk;
anderen, die het bekostigen kunnen, een hoofddoek (saemboe) van
grove stof of van gedrukte batik. Li Zuid-Nias, waar vele mannen
het haar lang dragen en naar achteren kammen, bedient men
zich dikwijls van een rotan hoofdband, waaraan een kam met
koperen kettinkje is bevestigd. Voor hoofdbedekking bij den veld-
arbeid dragen vrouwen cu mannen daar hoeden van pandan gevloch-
ten. Deze hoeden zijn van boven-plat of kegelvormig.

Vele Niassers in de binnenlanden bezitten aan kleeding niets meer
dan ééu schaamgordel, welk kleedingstuk gewoonlijk eerst vernieuwd
wordt nadat het nagenoeg geheel versleten is; armoedige lieden
dragen denzelfden schaamgordel een paar jaar lang. Een en ander
staat in verband met de groote ouzindelijkheid op het lichaam,
waardoor velen niet aan eene verschooning deuken.

Het gebruik van katoenen buikbandeu (waarin het mes en het
zwaard worden gestoken), van een katoenen baadje en een hoofddoek,
verraadt gewoonlijk eenigen welstand. Daarbij komt dan al spoedig
een sarong, die over den schouder wordt gehangen en wordt mede-
genomen , wanneer men naar feesten of op reis gaat.

De feestkleeding der welgestelde lieden bestaat in de eerste plaats
uit een schaamgordel van verschillende stukken gekleurd katoen,
die aan elkaar zijn genaaid en dikwijls nog een oplegscl hebben van
strepen rood fin nel of andere gekleurde stoffen (sombö nabira).
Daarbij behoort een op dezelfde wijze vervaardigde hoofddoek. In de
plaats hiervan dragen jonge mannen ook wel eens een hoofdband,
bestaande uit rotan-vlechtwerk, omwikkeld met rood katoen en ver-

' Al naar gelang van het gebezigde materiaal hoeft men b.v. baroo afasi
van kapas, baroe göna van ananas, baroe oholoe van oen veel gebezigde booin-
bastsoort. Voor schaamgordels wordt veelal genomen de baat van solowö.
Oholoe on solowö zijn collectieve benamingen voor enkele artocarpus- en
ficussooiten.
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sierd met kwasten eu een paar pluimen van gekleurd flancl of
katoen aan de uiteinden.

Eenige vermelding verdient het baadje behoorende bij den krijgs-
opschik. Het is vervaardigd van rood of blauw katoen of van wollen
en llauellen stoffen (baroe loeo); de randen met gekleurde stof omzoomd,
en onderaan nog met dikke balfranjes van eigen weefsels versierd.

Bij bijzonder feestelijke gelegenheden dragen hoofden en aanzien-
lijken in Noord-Nias lange roode mantels van wollen stof of laken ' ,
die bijna tot de hielen reiken. In het Zuiden daarentegen kent men
buizen van gekleurd flanel, laken of fluweel. Bij de feestkleediug
behoort veelal een waaier, waarvan het blad, gespannen in een een-
voudig raampje van rotan, uit laken bestaat, dan wel voor de
minder gegoeden uit katoen of boomschors.

Wat de kleeding der vrouwen van Noord-Nias betreft, deze bestaat
in de eerste plaats uit eeu smal kleedje (götö) om de heupen, veelal
van blauw geimporteerd katoen (in de binuenlanden ook eigen weefsel).
Onder dit kleedje dragen zij nog een stukje doek tot meerdere be-
dekking der schaamdeelen, daar het vrouwenkleedje tot even over
de knieën reikt, aan de linkerzijde openhangt en derhalve onder
het zitteu of bij het beklimmen van heuvels geen voldoende bedek-
king geeft. De randen van deze kleedjes zijn veel met roode
katoentjes, soms nog met kralen, omzoomd.

Met een katoenen buikbaud bindt de vrouw dit kleedje onder
den navel vast. Door deze wijze van binden laat het gewoonlijk
korte baadje een deel van den buik bloot.

In Zuid-Nias is bedoeld kleedje (zeer dikwijls ananasweefsel, dat
donkerblauw wordt geverfd) breeder en langer en reikt het tot aan
de voeteu. Het bovenlijf blijft, in het dagelijksche leveu steeds
onbedekt; ook in de binnenlanden van Noord-Nias is dit veelal
het geval.

Om de haren, die in een wrong - op liet hoofd samengebonden
worden, dragen de vrouwen in Noord-Nias een hoofdband van grove
stof, zooals boombast, pandanvlechtwerk (al of niet met katoenen
randen omzoomd). Aan de buitenzijde bevinden zich meermalen

' Deze mantels voor bijzondere feestelijke gelegenheden worden genoemd
baroe seboea of baroe loeo sihandro tanö.

- IQ Zuid-Niaa hebben de vrouwen dezen wrong tot een hoorn op de kruin
opgewerkt, onderaan besloten in een bandje van kralen, messing of goud.
van waar kralensnoeren tot in den nek afhangen.
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aaneengeregen kralen van verschillende kleuren. Dikwijls zijn de
hoofdbanden geheel van katoen vervaardigd en aan de voorzijde
met punthoedjes van messing belegd. Niet zelden zijn ook enkele
pluimpjes van messingblaadjes en afhangende roode lapjes op den
band aangebracht.

Andere hoofdbauden bestaan enkel uit eenige aan elkaar gebondeii
snoeren van okerkleurige steenen kralen, de ook elders in den
Archipel veelvuldig voorkomende moetisalah.

Ook in de halssnoeren der vrouwen, waarvan soms verscheidene
tegelijk worden gedragen, wordt dikwijls deze soort kralen naast
die van de gewone soort aangetrofl'en. Van de laatste zijn de blauwe
en gele kleuren het meest gewenscht.

Ten opzichte der vrouwenkleeding verdient nog vermelding, dat
in plaats van het korte baadje in vele kuststreken van Noord-Nias
dikwijls een lang soort kebaja bij feestelijke gelegenheden wordt
gedragen. Deze kebaja wordt ook veel als danskleeding gebezigd
met de daarbij onontbeerlijke sleudang. De einden hiervan worden,
onder het uitvoeren vau den dans, met beide handen vastge-
houden.

Tot de feestkleeding der vrouwen behooren de in Noord-Nias
meermalen opgemerkte lichte baadjes, die aan de voorzijde met
zilveren muntstukken bezet ziju.

Naar feesten gaande of bezoeken brengende, heeft de vrouw van
eenigeu welstand een IJ meter langen wandelstok (si'o ndra alawe)
in de hand. Deze stokken (van niboeughout) hebben gewoonlijk een
loodeu knop en zijn versierd met messing baudeu, die in spiraal-
vorm of in evenwijdige ringen over de lengte van den stok loopen.

Van de nog niet genoemde sieraden der vrouwen verdienen ver-
melding de bekervormige armbanden vau dik koperdraad, die van
eene enkele of dubbel gevlochten spiraal ziju gedraaid. De inlancl-
sche benaming is aja köla. Met het oog op de groote elasticiteit
zijn deze armringen, die soms den geheelen voorarm bedekken,
meesterstukken van iulandsche techuiek in geelkoper te noemen. In
'sRijks Ethuographisch Museum te Leiden bevinden zich onder de
belangrijke Nias-collectie van ongeveer 600 nummers een paar van
deze armringen, elk met gewicht van 1.62 K.G. ' Bij het gebruik

' Zie over enkele bijzonderheden van die Nias-collectie het opstel van
den heer H. W. Fischer in het Int. Aroliiv für Ethnogr. Bd. XVIII, Heft
i n (1906).

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:53:30AM
via free access



5 2 2 HET EILAND MAS EN ZIJNE BEWONERS.

daarvan wordt dus aan beide armen (hetgeen regel is) een gewicht vau
3.2 K.G. medegevoerd.

Armringeu als de hier bedoelde komen op Nias algemeen voor.
Van de oorsieraden, die ook door de mannen gedragen worden

— evenwel alleen aan het rechteroor — bestaan verschillende vormen
met afzonderlijke benamingen als gcla-gela, saroeuga dalinga
enz.

Gewoonlijk hebben zij een oo vorm. Het ziju gedraaide reepen
messing, verguld messing of goud. De gouden oorringen bevatten
een belangrijke alliage van koper en zilver, waardoor zij niet die
hooge waarde hebben, welke door de Niassers gewoonlijk wordt op-
gegeven. Andere soorten oorsieraden voor vrouwen en meisjes vin-
den wij in de ronde oorhangers van tin of geelkoper. Enkele hebben
den vorm van een lepel van massief koper en zijn dikwijls meer
dan 100 gram zwaar; zij dienen om de reeds in de prilste jeugd
doorboorde oorlellen bij de meisje te rekken.

Ook tangvormige hangers worden voor dit doel aangewend.
Nadat de oorlellen doorboord zijn, worden deze gewoonlijk eerst

verwijd door opgerolde lapjes, die langzamerhand vermeerderd worden.
Het behoeft wel geen verwondering te verwekken, dat door
de bovengenoemde bewerking bij vele vrouwen de oorlellen tot
bij de schouders gerekt, bij verscheidene zelfs geheel openge-
scheurd ziju.

Van de andere vrouwensieradeu noemen wij nog vingerringen van
messing, schelp enz. vervaardigd, zilveren been- of voetringen voor
meisjes en gehuwde jonge vrouwen, en haarnaalden vau messing,
zilver of koper.

Tot de sieraden der mannen behooren oorringen, eveneeus in den
vorm van een oo en van dezelfde metaalsoorten als bij de vrouwen,
doch gewoonlijk grooter. Er zijn er onder, die tot pi. m. 30 c.M.
lang ziju en dus geheel op den schouder komen te hangen. Dau
zijn bekend groote om den pols gedragen ringen, van de reuzen-
schelp (kima) geslepen. De inlandsche benaming is töla gasa. Som-
migen, ook vrouwen, dragen polsriugen van ivoor, die veel kleiner
zijn dan de vorige. Door beide seksen worden ook gedragen dunne
armbanden van messing en in elkaar gedraaid koperdraad. Enkele
hiervan- hebben eene hooge, waarde als amulet. In Zuid-Nias dragen
rijke hoofden zware massief gouden polsringeu bij bijzondere
gelegenheden.

Andere sieraden, door mannen zoowel als vrouwen gedragen, zijn
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halsringen van messing of vau gouddraad gedraaid (iiifa tali) en
halskragen van geript bladgoud (nifatö fatö). De laatste hebben een
ovaleu vorm en zijn van voren het breedst.

Ook kralen halskettingen voor mannen ziju uiet onbekend. De
eenvoudigste mannen-halsriugen zijn wel die, welke vau een reep
rotan ziju vervaardigd, waarop snijwerk in den vorm van drie-
hoekjes, hagedissen enz. voorkomt.

Afzonderlijke vermelding verdient een in Zuid-Nias door mannen
gedragen halsband (kalaboeboe), eeu ordeteeken voor hen, die den
eersteu kop gesneld of een vijand in den strijd hebben gedood.
Deze donkergekleurde halsring bestaat uit een groot aantal in een
inessingring vast aaneengeregen schijfjes van klapperdop, die op de
randen glad gepolijst ziju. De koperen uiteinden van dezen ring,
die dun uitloopen, ziju vastgesoldeerd aan eeu rond koperen plaatje.
De kokosschijfjes zijn in opvolgende grootte aaneengeregen tot het
geheel in het midden ongeveer de doorsnede van een gulden verkrijgt.
Zoo fijn en regelmatig is de afwerking, dat men op het eerste
gezicht niet zou meeneu te doen te hebben met een bewerking
van kokosschaal, doch veeleer zou gelooven aan een voorwerp
van caoutchouc-industrie. De donkere glanzende kleur wordt
verkregen door een mengsel van olie eu eeu zwart of donkerbruin
kleursel. De rijke hoofden in Zuid-Nias hebben dit ordeteekeu
in goud.

Eigenaardige sieraden zijn kuevels van goud, messing, ijzer,
schildpad, ook wel vau idjoek, vervaardigd. In de Zuid ziet men
vele ijzeren kuevels in deu vorm van varkeusslagtanden.

De kostbaarste goudeu sieraden zijn wel de fantastische gouden
kronen, die in Noord-Nias op feesten eu bij het dansen door
hoofden en aanzienlijkeu worden gedragen. De voorzijde van deze
kronen (toewoe) bestaat uit een smalleu driehoek van bladgoud
(hoogte 40 c.M. eu meer) op een breeden gouden rand, welke
aangebracht is op een hoofdbaud. Deze hoofdband bestaat weer uit
een lagen cilinder van zigzagvormig rotan-vlechtwerk, met rood
katoen omwondeu.

Als eene nabootsing vau den kokospalm ziju aan de bovenzijde
vau dezen hoofdbaud aangebracht pluimpjes van lapjes rood flauel
of katoen met blaadjes goud daartusschen. Aan de voorzijde vau
den band bevinden zich gewoonlijk punthoedjes van verguld goud
of messing. Zulke met soortgelijke pluimpjes en puuthoedjes ver-
sierde hoofdbandeu ziet men ook als hoofdtooisel der vrouwen bij
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feesten of bij het danseu. Worden door de vrouwen van hoofden
dansen uitgevoerd, dan hebbeu zij ook dikwijls den kroon van hun
echtgenoot op het hoofd.

Andere in Noord-Nias meermalen in het bezit van hoofden op-
gemerkte hoofdsieraden, zijn een soort gouden kappen (ongeveer in
den vorm van een afgekuotten kegel) met ovaalvormige kleppen
aan de voorzijde.

Zij worden evenals de eigenlijke kronen bij het dansen of bij
ontvangst van hooge gasten te voorschijn gebracht. Vrouwen dragen
bij feestelijke gelegenheden ook wel eens kegelvormige puuthoeden
van bladgoud, waarvan de met rood katoen overtrokken hoofdband
— evenals de hoed zelf — is versierd met pluimen als bij de
kronen. Ook zijn gewoonlijk vergulde punthoedjes aan de voorzijde
vau den hoofdbaud aangebracht. Evenals de zooeven genoemde
kappen worden zij takoela aua'a genoemd.

In Zuid-Nias kent men nog een soort gouden of messing vederen
iu den vorm van een varen. Zij worden in den hoofddoek gestoken
of aan de ijzeren helmen bevestigd; bij gebreke aan wat auders
neemt men ook wel een of meer gewone kippenveereu.

De grondstof voor de bewerking dezer sieraden, welke door eigeu
goudsmeden geschiedt, wordt meestal als stofgoud door de Chiueezeu
ingevoerd. De waarde van een gouden kroon of kap met scherm
als boven omschreven werd mij wel eeus van f 200.- tot f 300.-

* opgegeven. Die waarde, welke gewoonlijk te hoog wordt gesteld,
daar de Chiueezen voor allerlei alliage zorgen, danken deze sieraden
waarschijnlijk ook meer aan de kosten der festiviteiten jnet de aan-
schaffing daarvan verbonden. De inwijding vindt plaats bij een feest
in tegenwoordigheid van verwanten en dorpsbewoners. Daarbij wordt
aan de adoe zatoea (beeldjes als mediums bij de voorouder-vereeriug)
kennis gegeven van de belangrijke gebeurtenis , een en ander ouder
aanbieding vau een offer als betoon van dankbaarheid voor de ver-
kregen voorspoed en eer, en wordt huu om verdere zegeningen
gevraagd.

De gouden sieraden spelen in de Niassche maatschappij een
belangrijke rol. Iemand, die geen gouden sieraden heeft, staat niet
in aauzien. Invloed op hunne onderhoorigeu hebben slechts de rijke
hoofden. Vandaar het opvallend streven bij velen naar het bezit van
gouden kronen en andere kostbare sieraden om tot rijkdom, eer en
aanzien te geraken. Aan deze zucht kunnen vele hoofden gemakkelijk
voldoen door aan de geldelijke behoeften hunner onderhoorigen
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tegemoet te komen tegen de veelal gevolgde rente van 100 pCt.
's jaars.

Niet ten onrechte noemt dan ook de reeds jaren op Nias werk-
zame zendeling H. Suudermann het //goudsmeden'/ een der verderfelijke
volkszeden op het eiland; zie zija opstel //Vërderbliche Volkssitten
auf Nias//. Algm. Miss. Zeitschr. 1898, bl. 178, waarin wordt
aangetoond, dat de kenmerkende hartstocht van het volk voor
gouden kronen vooral een nadeeligen invloed uitoefent op de wel-
vaart van den middenstand.

Deze gouden kronen en de feestkleeding, boven voor de hoofden
opgegeven, zijn geen bepaalde distinctieven aan de waardigheid van
hoofd verbonden, zooals wel eens beweerd is.

Meer kunnen daartoe gebracht worden de prouklansen, hoewel
die ook gevoerd mogen worden door aanzienlijken; deze zijn vooral
de gegoede bloedverwanten der hoofden en baloegoe's. '

IV. W a p e n s .

De aanvalswapenen zijn in hoofdzaak lans en zwaard , die met het
schild de gewone bewapening van den Niasser uitmaken.

Iu Zuid-Nias worden ook vele vuursteengewereu in den strijd
gebezigd, terwijl daar verscheidene hoofden iu het bezit zijn van
achterlaad revolvers. Bij het afschieten worden de geweren tegen de
heup gehouden, zooals blijkt uit de wijze, waarop bij de krijgs-
dausen in Zuid-Nias met het geweer wordt gemanoeuvreerd.

Het gebruik van pijl en boog is onbekend. Het woord //fana'/
(Maleisch pauah = pijl) wordt hier voor geweer gebezigd, dat ook
//sinafa'/ wordt genoemd. Het defensieve van de bewapening bestaat
gewoonlijk uit schilden (algemeene benaming is baloese), strijdjakken,
strijdmutsen of helmen van idjoek, rotan en ijzer. IJzeren helmen
(takoela töfaö) worden alleen in Zuid-Nias vervaardigd en gedragen.
De strijdjakken of pantserhemden (zonder mouwen) zijn vervaardigd van
buffel- of krokodillenhuid , een enkele maal van tijgervel of van de
huid van den geschubden miereneter. Ook worden eenige wollen hemden

• Dat het voeren van pronk- of staatsielansen inderdaad een voorrecht is
te noemen voor de genoemde klasse der bevolking, blijkt uit een mij bekend
geval, dat een mindere man een ernstige berisping van een hoofd ontving,
omdat hij het gewaagd had, diens staatsielans aan te raken.

De bovengenoemde balocgoetitel is als een soort adellijk praedicaat in
Noord-Nias bekend. Het kan door iederen gegoeden Niasser verkregen worden
na het geven van het daarvoor noodigc feest (zie onder „Feesten").

7* Volgr. VIII. 34
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over elkaar aangetrokken. De gewone mau vervaardigt zijn vechtbuis
van idjoek, of wel van boomschors met rotanbanden aan voor- en
achterzijde, al of niet met bosjes idjoek versierd. Deze strijdbuizen *
zijn van voren open, omdat het schild daar voldoende bescherming
verleent. De vrij kostbare pantsers van dierenhuid , die gewoonlijk
in Zuid-Nias alleen door hoofden en voorvechters worden gedragen,
bestaan gewoonlijk uit verschillende stukken, welke aan elkaar be-
vestigd zijn door rotanbindsels.

Ook zijn afzonderlijke borst- of buikpantsers van leder of petro-
leumblik bekend; de laatste soort pantsers werd opgemerkt in het
stroomgebied der Mola.

Van de strijdmutsen , die van rotan en idjoek vervaardigd worden ,
bestaan verschillende vormen. De meest voorkomende vorm is cilin-
drisch of eeuigszins kegelvormig. Zij zijn kwistig versierd met kwasten
van aren vezels, reepen rood katoen of flanel, die aan eene zijde af-
hangen. Een ieder volgt in het vervaardigen eu versieren van zijn
stijdmuts zijn eigen smaak, zoodat in deze mutsen de grootste ver-
scheidenheid heerscht. Afzonderlijke vermelding verdienen de ijzeren
helmen van Zuid-Nias. Deze zijn bolvormig, hebben rondom een
smallen rand en bestaan uit verschillende aan elkaar verbonden
ijzeren platen. De voorzijde heeft in het midden een busje, dat
bestemd is voor het aanbreugen van versieringen als bijvoorbeeld
vaantjes van gekleurde stoffen en arenvezels, ijzeren bladeren of
gewone twijgen. Met deze laatste versiering tooien de krijgers hunne
helmen bij terugkeer van eene overwinning in het dorp.

Van de schilden bestaan twee vormen :
1'. het groote schild, in Noord-Nias voorkomende - onder den

naam van range. Het heeft den zeshoekigen vorm van twee ge-
lijkvormige trapezia met gemeenschappelijke basis. De lengte is
pi. m. IJ M.; de breedte pi. m. 50 c.M.

Aan de achterzijde in het midden is een dubbele beugel afzon-
derlijk bevestigd, waardoor de voorarm wordt gestoken; overigens
is het schild uit één stuk hout gesueden. Deze zware wecrmiddelen
zijn aan ' de buitenzijde gewoonlijk met boombast, buffelhuid of
petroleumblik overtrokken, welke bedekking door rotanbindsels aan

* Al naar gelang van de stof, waarvan vervaardigd, zijn de vcchtbuizen
genaamd baroc sinali (van vezelstof), baroe lema'a (van idjoe), enz. Do
pantserhemden van dierenhuid zijn meer bekend onder de benaming öröba.

' Ook bij don stam dor Iraono Lase (ten zuiden der Molarivier), werden
deze schilden opgemerkt.
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de randen is vastgemaakt. Veelal hebben deze voorwerpen nog ver-
sieriugeu van idjoekkwastjes aan het boveneinde.

2'. het kleinere en lichtere schild (baloese), geheel uit één stuk
bestaande en zoowel in Noord- als in Zuid-Nias algemeen in gebruik.
Het heeft een langwerpig ovalen vorm en loopt aan de einden spits
toe, van ouderen meer clan van boven, hetgeen waarschijnlijk eene
verklaring hierin vindt, dat het schild met den onderkant in den
grond wordt gestoken ' , wanneer men samenkomt op vergaderingen,
bezoeken enz.

De voorzijde van de buitenoppervlakte heeft in het midden over
de lengte een sinnllen rug, die aan het boven- en beuedeneiude van
het schild uitloopt. Voor het handvat dient een ronde uitholling of
navel in het midden aan de achterzijde, waarin zich twee halve
maanvormige openingen bevinden voor het doorsteken van de hand.

Dwars over voor- en achtervlak van dit schild loopen gewoonlijk
rotaubanden om liet hout beter weerstand te doen bieden tegen de
wapens van den vijand. De gemiddelde lengte der baloese's kan op
1.30 M. en de breedte op 30 c.M. gesteld worden.

De lans is in het gevecht het eerste wapen, waarvan de Niasser
zich bedient. De lansen dienen vooral om te werpen, uitgezonderd
de mooiere soorten, zooals de hieronder vermelde staatsielausen der
hoofden. Voor Noord- en Zuid-Nias bestaan in de lansen evenals
in de zwaarden (hiervan meer bepaald het gevest) eenige verschillen.
De schacht is gewoonlijk van niboeng. In Noord-Nias is zij veelal
dunner dan in Zuid-Nias, althans bij de vrij kostbare staatsielauseu
der hoofden. Terwijl verder bij deze laatste soort lansen in Noord-
Nias de schacht is versierd (over |- van de lengte) met messing-
banden in spiraal of in evenwijdige ringen, zijn in Zuid-Nias
de lansen der hoofden en voorvechters enkel omwonden met visch-
graatvormig gevlochten rotanbanden, die eveneens evenwijdig loopen
en op regelmatige afstanden zijn aangebracht. In Zuid-Nias hebben
zij gewoonlijk sterke weerhaken.

Onder de kegelvormige koperen bus, die het ijzer met den steel
verbindt, hebben de staatsielansen, meer bepaald in Noord-Nias,
gewoonlijk een krans van varkens- of geitehaar.

Deze staatsielansen heeteu toho boeloesa, in Noord-Nias toho
salawa (salawa is in de noordelijke helft van het eiland de algemeene
benaming voor hoofd).

' Dit geschiedt ook niet de lans, die daarom aan hot ondereinde van den
steol gepunt is.
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De lans van den kleinen man heet fateboesa en wordt behalve
in het gevecht ook op de varkensjacht gebezigd , n.l. geworpen. Zij
is veelal eensnijdig en van een sterken weerhaak voorzien. De steel
heeft aan het boveneinde slechts enkele banden van rotan vlechtwerk,
terwijl de bus gewoonlijk van ijzer is. Meermalen ontbreekt ook deze
ijzeren bus. De gemiddelde lengte is 1.75 M. (het ijzer daaronder
begrepen), dus minder dan de pronklansen der hoofden, die niet
zelden eeue lengte van 2.50 M. en meer bereiken.

In den vorm van het ijzer der lansen bestaat te groote verscheiden-
heid, dan dat wij zullen trachten de verschillende variaties te be-
schrijven. Ook valt een eigenlijke onderscheiding tusschen oorlogs-
en jachtlansen niet te maken, daar men in den strijd zelfs aange-
puute stelen van hoja ( = niboeug) medeneemt om daarmede te
werpen als de aanwezige lansen niet toereikeud zijn.

Na in het gevecht de lans te hebben weggeworpen, bedient de
Niasser zich van het zwaard. Hiervan bestaan verschillende vormen
(in gevest en kling). Vooral in het gevest bestaan belangrijke ver-
schillen voor Noord- en Zuid-Nias.

Benamingen voor zwaarden zijn föda, balatoe nihaögö (Noord-Nias)
tologoe (Zuid-Nias) enz. Zij hebben gewoonlijk eeue inkeping aan
de punt, en hebben daardoor den vorm van een zeer lang gestrekteu
driehoek, hetzij de rug, hetzij het scherp als basis. Het lemmet der
zwaarden, dat vlak is of eenigszins concaaf, behoort gewoonlijk tot
een der drie hieronder opgegeven typeu, ook afgebeeld in het reeds
genoemde opstel van den heer H. W. Fischer in Int. Archiv für
Ethn. Bd. XVIII 1906. Heft I I I .

De klingen worden plaatselijk ver-
vaardigd van door Chineesche hande-
laren ingevoerd ijzer. Hare lengte
varieert gewoonlijk van 45—50 cM.

De donkerbruine scheeden bestaan
uit twee stukken hout, die door ge-
vlochten rotaubandeu of door messing-
ringen aan elkaar verbonden ziju.
Sommige zijn met stervormige figuurtjes
van tin versierd. Boven aan de scheede
zijn de amuletteu bevestigd, die
kunnen bestaan uit allerlei zaken als:
krokodillen- en varkenstanden, soms

ook tijgerklauwen en tanden (die van Sumatra afkomstig en vrij
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zeldzaam zijn); een houten beeldje in menschelijke gedaante, een
bamboezen kokertje met in doekjes gewikkeld papier, beschreven met
koranspreukeu, stukjes ijzer, lood, schelpen, stukjes steen, waaronder
de donderkei, waarmede men de wolken bezweert. In Zuid-Nias ziet
men deze amuletten, vooral krokodillentanden, algemeen aangebracht
op het bolvormig open gevlochten rotaukorfje aan het mondstuk van
de scheede, waarmede het is verbonden door een soort rotan en
reepjes rood katoen, welke laatste men bij wijze van versiering een
weinig laat afhangen.

Het gevest is van hout, dikwijls ook vau hoorn gesneden en
moet gewoonlijk den een of auderen fabelachtigeu dierenkop voor-
stellen , dien men echter bij de gevesten in Noord-Nias, zelfs bij de
meest bewerkte, niet duidelijk herkennen kan. In Zuid-Nias daaren-
tegen herkent men vrij duidelijk nu eens den kop van het varken,
dan weer van den aap of een vogelkop, een geopende drakenmuil
enz. Een veelvuldig voorkomend motief is de varkeuskop, hetgeen
niet te verwonderen is, daar het varken op Nias het huisdier bij
uitnemendheid is.

Andere nog niet beschreven aanvalswapenen zijn de écusnijdigc
dolken, die veel als messen gebruikt worden in het dagelijksche
leven; de lengte van het lemmet is dikwijls niet meer dan 25 & 30
c.M. Ook is een kleine kromme sabel (roedoe) bekend. Dan nog
vermelden wij, hoewel niet tot de eigenlijke wapens behooreude de
dagelijksche messen : de balatoe en de belewü (gras- of wiedmes), welke
in tegenstelling met de zwaarden geen inkeping aau de punt hebben.

Andere wapens zijn lila's (maria) in het bezit van enkele groote
kampongs in de Zuid. In het Noordelijk gedeelte van het eiland
worden zij slechts eeu enkele maal aangetroffen.

De geweerdragenden i-u Zuid-Nias voeren patroongordels, bestaande
uit eenige door rotan aan elkaar verbonden lederen kokers, die
ciliudrische bamboezen kruithouders bevatten.

De bereiding van kruit is niet onbekend. Hier en daar, zooals
te Bawö mataloeo verstaat men ook de kunst geweren te ver-
vaardigen. De kolven der gevesten van rijke hoofden zijn dikwijls
met zilveren figuren belegd. Aan het ouderhoud der wapens wordt
in Zuid-Nias zeer veel zorg besteed. Bij gelegenheid van ons bezoek
viel het ons op hoe behoorlijk opgepoetst de geweerloopen er uit
zagen. De zwaarden zijn er van eene voortreffelijke bewerking
en verraden groote bedrevenheid in het smeden van het ijzer. Niet
zelden zijn ook de hoofden in het Zuiden kundige wapensmeden.
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V. W o n i n g e n en h u i s r a a d , I n r i c h t i n g de r d o r p e n .

De huizen (omo) zijn paalwoningen, die in Noord-Nias 6—10
voeten boven den grond staan (in Zuid-Nias nog een paar voeten
hooger). De palen, die in rijen staan en waarover dwars- eu lengte-
liggers zijn aangebracht, zijn gewoonlijk niet ingegraven, maar
rusten bij de eenigszius solied gebouwde huizen op groote platte
riviersteeuen. Tegeu de bovenbedoelde liggers, die ter ondersteuning
van den vloer dienen, loopeu schoren in diagonaal, op de over-
kruising waarvan zware steenen of balken zijn gelegd om het geheel
meer stevigheid te geveu. Bij de ruime en solied gebouwde woningen
der gegoeden gaan enkele palen door den vloer en steunen in de
woning bintbalken, die zoowel in de lengte als in de breedte loopen.
Daarop rust de dakstoel. die eene zeer omslachtige constructie heeft.
Het dak van atap van den sagopalm ' loopt steil af, vooral aan het
bovenste gedeelte, en is bij de woningen der hoofden hooger dan
van de andere huizen van het dorp, zooals vooral in de Zuid-
Niassche dorpen met hun dicht aaneengebouwde huizen merkbaar
is. Het dak heeft een korte nok, gedragen door twee stijlen, die
veelal niet tot ouder de woning doorloopen. Door den ovalen vorm
der woning is het dak in Noord-Nias min of meer kegelvormig;
in Zuid-Nias hebben de rechthoekig gebouwde huizen een z.g. zadel-
vormig dak.

De schuin naar buiten gekeerde omwandiug, die enkele voeten
hoog is en niet onder het huis doorloopt, bestaat bij de woningen der
gegoeden uit planken en is aan de froutzijde vervangen door een recht-
hoekig open traliewerk, dat van het hoofdvertrek een vrij uitzicht
geeft op de dorpsstraat of het dorpsplein.

De planken vloer, die eene stevige onderlaag heeft en daardoor
bestand is tegeu de schokken bij het uitvoeren van den nationalen
dans, door 50 en meer mannen, is bij de gegoeden veelal over de
geheele oppervlakte aangebracht. Soms, wanneer de plaukeu niet
spoedig en gemakkelijk zijn te verkrijgen, is alleen het hoofd- of
algemeene vertrek daarmede, en zijn de andere localen met min-
waardig materiaal bevloerd.

' Het gebruik van ilalang voor dakbedekking, zooals op Sumatra, is
onbekend, zooals ook van klapperbladeren, welke wel als omwanding of
schutwand tegen regen gebezigd, en aan de windzijde van hot huis aange-
bracht wordeu. Ook worden de bladeren van een rotansoort ^boeloe mbaliho)
en van den arenpalm gebruikt bij gebrek van boeloe zagö = atap van sago).
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De vensters bestaan uit een paar vierkante openingen, aangebracht
op verschillende plaatsen in het dak, waar 'zij door valluikeu van
hetzelfde dakmateriaal kunnen gesloten worden.

Door lange houten staken kan men deze luiken neerlaten of
openzetten. De rook vindt door die luiken en audere openingen aan
de orawauding geen voldoeuden uitweg, doch verspreidt zich door
het geheele huis en geeft alles eeue vuile, zwarte tint.

Een losse bamboezen ladder geeft door een vierkante opening in
den vloer toegang tot het algemeen vertrek (taloe zalo of batoe daloe
zalo, ook wel baoeloe genoemd).

Aan de einden van dit groote middenvertrek vindt men de afzon-
derlijke vertrekken (bate'e) voor de gezinnen, die veelal ten getale
van twee of meer het huis bewonen. Elk dezer door hen bewoonde
vertrekken heeft gewoonlijk ook ecu kookhaard (awoe), meestal
bestaande uit een houten raam, met aarde opgevuld.

Elke familie slaapt en eet in het door haar bewooude vertrek
afzonderlijk en bereidt dau ook haar eigen pot. Wanneer geen
gasten zich in het huis bevinden, wordt ook veel in het midden-
vertrek, waar steeds eeu haard aanwezig is, gekookt, misschien wel
omdat de kinderen den rook slecht verdragen kunnen.

De baoeloe dient voor de ontvangst en het logies van gasten. In
dit gemeenschappelijk vertrek slapen ook de ongehuwde zonen en
de slaven. Voor de slavinnen bevindt zich meestal een afzonderlijk
slaapvertrek naast dat van haren meester.

Zoolang de kinderen niet volwassen zijn, slapen zij met hunne
ouders in cene kamer. Afscheidingen door matten of doeken worden
daarbij niet gemaakt. Elk heeft voor zich een slaapmat, man en
vrouw hebben er gewoonlijk te zatnen één. Volwassen ongehuwde
meisjes en vrouwelijke gasten slapen iu een afzonderlijk vertrek.

Aan de voorzijde van het algemeen vertrek, waar •— zooals boven
gezegd — de omwanding uit een open raamwerk bestaat, bevindt
zich gewoonlijk een eenigszins verhoogden vloer of bank, de zit-
plaats van den huit>heer en zijne gasten, ook als slaapplaats voor
de laatstcn gebruikelijk, indien zij overnachten. Schuins achter den
haard bevindt zich in een hoek het privaat, dat iu Noord-Nias
hoogst primitief is ingericht en, zonder behoorlijk afgeschoten te
zijn, enkel bestaat uit eene opening in den vloer tusschen twee
il warsstijlen. Dit privaat bevindt zich boven den varkensstal (ba'o
mbawi) welke niets anders is dan een aan de achterzijde der woning
omheinde ruimte.
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In verscheidene woningen, vooral echter in Zuid-Nias, vindt men
nau de wanden houtsnijwerk van vogel- en andere dierenmotieven *;
ook de gestyleerde phallus ontbreekt niet als een gevolg van de
vereering der pudenda, die — het zij hier terloops vermeld —
geen verbaud houdt met een vroeger Qivaisme. Soms vindt men het
beeld van een krokodil; dikwijls ook vnn een vogel op een vrij-
staanden balk.

Het aantal houten afgodsbeelden in de Niassche woningen is legio;
daaronder zijn vooral van belang de aan één lat gebonden adoe
zatoea (de mediums bij de vooroudervereeriug) en de adoe Siraha
(huisidool), welke beelden gewoonlijk met lapjes rood katoen om de
heupen zijn versierd. De adoe zatoea bevinden zich veelal tegen een
balk in het hoofdvertrek, terwijl de huisgod tegen een der stijlen is
geplaatst.

De onzindelijkheid in huis en in het dorp is vooral iu Noord-Nias
in het oog vallend. In streken waar het bestuur nog geen daad-
werkelijk gezag heeft, zijn de varkeus de eenige wezens, die voor
de reinheid vau het dorp zorg drngen.

De varkensstallen onder de ruimte van het huis ziju ware modder-
poelen. Door allerlei afval van menschen en dieren, door allerlei
ander vuil en overblijfselen van het voedsel als djagoengbladereu
enz. wordt de onreinheid ouder het huis en op het erf belangrijk
vermeerderd. Wat door de overdag vrij roudloopeude varkens niet
wordt opgepeuzeld, blijft liggen en vormt een rottende.massa, die
door het regenwater overgaat in een drassige mestvaalt.

Het eiland levert vele goede houtsoorten, zoodat met eenige zorg
.de woningen ook soliede kunnen gebouwd worden. Daaraan wordt
door den welgestelden Niasser veel zorg besteed; de over het alge-
meen stevige vloer der woning bestaat uit dikke en vrij lange
plankeu (pi. m. 5 voet lang en 1 voet breed bij een dikte van 6 c.M.
en meer in Noord-Nias). De onderlaag bestaat uit zware latten vau
den niboeng- of arenpalm. Voor de beschotten, die het huis in ver-
trekken verdeelen, worden meestal dunne planken gebezigd. Het
bezigen van bamboevlechtwerk als beschotten werd nimmer opge-
merkt. Deze tusschen wanden zijn gewoonlijk niet tot op het dak
doorgetrokken.

' Zooals visschen, hagedissen, apen; in de woning van het; hoofd van
Hili Falawoe in het achterland van de Lagoendibaai is onder meer een schip
aan den wand uitgesneden.
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Het boven meegedeelde heeft betrekking op de woningen der
gegoeden in Noord-Nias. Die der minvermogenden zijn van eeu-
voudiger materiaal en constructie en dikwijls niet meer dan ellendige
hutten, ternauwernood bescherming biedende tegen regen en wind.
De omwauding is eenvoudig van boombast of droge klapperbladcren
en de bevloering zoo primitief mogelijk.

In den vorm der woningen bestaat voor Noord- en Zuid-Nias een
kenmerkend verschil. Terwijl de huizen in het Noorden ovaalvormig
zijn en nagenoeg een kegelvormig dak hebben en de lengteas even-
wijdig is aan de dorpsstraat, zijn de Zuid-Niassche huizen langwerpig
vierkant gebouwd met een zoogenaamd zadeldak en staat de lengteas
dwars op de richting van de dorpsstraat.

De woningen in Zuid-Nias zijn ook solieder en zwaarder gebouwd
met een betrekkelijk smal front bij eene groote diepte (10—12 M.
bij 25—30 M. voor de grootste woningen). De soms tot 4 meter
hooge palen onder het huis, waarvan de middellijn IJ voet en meer
bedraagt, zijn ronder, regelmatiger bekapt dan in Noord-Nias en
van zwaar, uitgezocht hout. In het algemeen is de uit- en inwen-
dige betimmering beter, terwijl ook als gevolg van de grootere
kuustvaardigheid van den Zuid-Niasser het houtsnijwerk in de
woningen meer voorkomt dan in Noord-Nias. De wijze van indeeling
der vertrekken bij den eerste is ook eenigszins anders. Ook hier
vindt men een algemeen voor-vertrek dat door een 3—4 M. hoogen
tusscheuwaud ' gescheiden is van het achterste gedeelte; hierin zijn
dan de woonvertrekken voor de familie afgeschoten. Gewoonlijk
huizen 2—4 gezinnen in ééue woning.

De gemeenschap tusschen het algemeen vertrek en de overige
ruimten wordt gevormd door een korten smalleu gang met deur in
den tusschenwand. Het privaat is behoorlijk afgesloten en van een
deur voorzien. Het is gewoonlijk naast den vuurhaard, in het alge-
meen vertrek te vinden.

Toegang van buiten tot het algemeen vertrek verkrijgt men over
een pl.m. 2 voeten boven den grond en tusschen de middelste
palenrijen, aangelegdeu planken vloer, door een vrij donkeren gang
die doorloopt tot ongeveer het midden van de woning, vanwaar
een losse ladder (soms een vrij breede, goede trap) naar het alge-
meen vertrek voert. De voorzijde van dit vertrek heeft, althans bij
de groote woningen, drie estrades, die zich een paar voeten boven

' In dezen tusschenwand is de vuurhaard met oen soort rook vanger aan-
gebracht.
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elkaar bevinden en alleugs smaller worden. Terwijl de ouderste
estrade 5—6 voeten breed is en zich laugs de geheele frontzijdc
uitstrekt, is de bovenste niet meer dau ceue breede plank, die tot
zetel dient voor voorname gasten en den huisheer. In den schuin
naar buiten gekeerdeu gevel onderscheidt men drie verdiepingen.
De twee onderste zijn van dichte houten beschotten; daarboven is
een open traliewerk aangebracht, dat uit het voorvertrek uitzicht
geeft op de straat.

De omwauding aan weerszijden der woning, loopt door tot aan
de nok van het dak eu bestaat aan de bovenzijde uit atap van sago
of nipah en overigens benedenwaarts, tot aan den omtrek van den
vloer, uit planken beschotten. De ruimte onder het huis, waarvan
het achterste gedeelte tot varkensstal is ingericht, heeft evenals in
Noord-Nias geen omwanding. De vloereu, waarvan de plankeu
nauwkeurig aan elkaar gevoegd zijn, zijn glad eu mooi gepolijst eu
worden nu en dau met olie bestreken. Deze planken (3—4 M. lang
en 10—15 c.M. dik bij de woningen der gegoeden) zoomede het
ander houtwerk der palen, estrades enz. worden hi verband met de
uitkapping van veel bosch voor den veldbouw, soms een paar dag-
reizen ver gehaald.

De bouw vau een soliede Niassche woning duurt gewoonlijk
zeer lang. Vele bijgeloovige gebruiken worden in acht genomen,
terwijl voor de verschillende onderdeelen van den bouw gunstige
en ongunstige tijdstippen gelden. De oud-controleur van Nias
Ch. L. J. Palmer van deu Broek vermeldt in een verslag van
1S92, dat men aan de toen nog in aanbouw zijnde woning van
het hoofd van Hili Palawoc (pl.m. 4 uren benoorden de Lagoendi-
baai) reeds 5 jaren bezig was. Hierbij gold echter ook de moeilijk-
heid , dat de zware houtwerken van groote afstanden moesten
gehaald worden.

Omtrent de bijgeloovige gebruiken bij den huisbouw kuuuen wij
het volgende mededeelen. Bij de keuze van een stuk grond waarop
de Niasser zijn huis wenscht te bouwen, wordt bijzonder acht ge-
slagen op droomen, die als onthullingen uit de geestenwereld be-
schouwd worden.

Zijn de eerste palen opgericht, dan wordt een varken geslacht
voor hen, die aan deu bouw van het huis deelnemen. Tevens worden
aan de adoe zatoea offers gebracht en wordt hun door een priester
zegen afgebeden.

Is liet huis gereed, dan wordt het, zooals gebruikelijk is in Noord-
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Nias, gedurende de eerste zeven dagen door maunen bewoond en
eerst daarna trekt de geheele familie daarin.

Vrouwen zouden, voor dien tijd de woniug betrekkende, deze
verontreinigen. De eerste twee dagen (in sommige streken 4 dagen)'
mag men in de woning geen papier, suikerriet, padi of gekookte
rijst, geen klapper, of iets dat in het water geleefd heeft, brengeu,
daar anders in de slaapmatten zich spoedig ongedierte vertoont, de
varkeus allerlei ziekten krijgen , de dakbedekking door iusekten wordt
opgegeten, de houtwerkeu spoedig door witte mieren worden aange-
tast enz. Bij den huisbouw vermijdt men het gebruik van het hout
van zekere boomsoorten, daar dit hout de booze geesten, die bij
voorkeur in die boomen wonen, in huis zou brengeu, hetgeen
allerlei onheil voor de bewoners zou tengevolge hebben.

Is de vuurhaard gereed, dan heeft men eveueens gedurende den
zelfden tijd als boven gezegd, zich van zekere spijzen te onthouden
daar de met aarde gestampte houten ramen , waaruit de haard bestaat,
zouden springen bij het gebruik. (Zie ook: Notulen Bat. Gen. 1882
bl. 4 en 5, waariu enkele van de bovengenoemde gebruiken door
den Zendeling-leeraar Kramer medegedeeld worden ; zoomede A. Lett,
lm Dienst des Evangeliums IV bl. 57).

De inwijding der woning is evenals elders eeu feestelijke gebeur-
tenis; daarbij wordt aan de Siraha (huisidool) geofferd, eveneens
aan de adoe zatoea, wier zegen voor de bewoners wordt afgebeden.

In het huisraad openbaren zich, zooals in vele andere zaken, de
hoogere welvaart en grootere kunstzin van den Zuid-Niasser.

Het primitieve huisraad in de Noord-Niassehe woningen bepaalt
zich gewoonlijk tot het hoogst noodige, als paudan-of biezen matten
(toefo) voor de gasten, houten klossen bij wijze van hoofdkussen
gebruikt, doch dikwijls reeds vervangen door dunne slaapmatrassen
eu dito kussens (trandaja) met kapok. Deze kussens bestaan ook wel
uit vlechtwerk vau biezen, met bladereu opgevuld. Verder vinden
wij dekens van plautenvezels of van wollen stoffen (de laatste soort
door Chineezen geimporteerd), manden voor het halen van oebi en
oebibladeren (de laatste voor varkensvoeder) door de vrouwen, zakken
van boomschors voor de berging van rijst (si'e wache), aarden kook-
potten, een paar matten om padi te dragen, eeu rijstblok met stam-
per, rijstwanneu van gevlochten rotan, houten roerspatels, rijstschep-
pers van klapperdop, eenige bamboezen kokers voor het bergen van
drink- en kookwater, dat uit eeu naburige beek of rivier gehaald
wordt, varkenstroggeu (loeho) met stampers, groote houten schotels
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voor het varkensvleesch bij feestelijke gelegenheden ' , eeuige borden
eu kommen van porselein of van Chineesch aardewerk. Dan nog
sirihgereedschap o. a. bestaande uit een zakje van pandanvlechtwcrk
voor berging van sirihbladeren en een kleine kalabas met houten
deksel voor kalkdoos; zakjes van katoen of plantenvezels voor ver-
schillende doeleinden, waaronder de tokosa (een taschje of geldbuidel),
een langwerpig vierkante kist of cylindervormige doos met deksel
voor berging van gouden sieraden en feestkleeding, wapens, een
bijl (fato) voor het hakken van hout eu ook gebruikt wordende bij
den ladangbouw, een houten koker voor de lansen eu ten slotte
muziekinstrumenten n.l. gongs en trommen, die aan een der bint-
balken van het voorvertrek hangen.

In Zuid-Nias hangen in de woningen der gegoeden aan den
voorsten balk van het algemeen vertrek een groot aantal kommen
van chineesch aardewerk, die elk besloten ziju iu een geheel open-
gewerkten rotankorf; verder nog een groot aantal flesschen, karafl'en,
een paar ketels, lantaarns enz. Aan de wanden van de algemeene
zaal hangen in de woningen der hoofden de zeer zorgvuldig onder-
houden geweren (soms van het geheele dorp bij elkaar), pantsers en
ijzeren helmen, waardoor sommige woningen inwendig het aanzien
van een arsenaal hebben.

De verlichtingsmiddelen zijn zeer eenvoudig, voor lampen (fandroe)
dienen aarden potjes met olie, soms blikken lampjes, hier en daar
een petroleumlamp. In Zuid-Nias vindt men soms lampen van geel
koper. Voor het maken van vuur dieuen vuurboren, welke door
een koord in draaiende beweging kunnen worden gebracht, tondel-
doozen, waarin zich een vuurstcen met eeuige stukjes zwam bevinden
eu eindelijk lucifers.

In Zuid-Nias hangen voor verscheidene woningen onder het afdak
vau den voorgevel menscheuschedels, elders door dierenkoppen
(varkeus, geiten enz.) vervangen.

Vermelding verdieneu nog de steenblokken voor de woningen van
hoofden en aanzieulijkeu, de z.g. gowe salawa, die over het geheele
eiland als bewijzen van rijkdom en aanzien en ter eere van over-
leden bloedverwanten worden opgesteld en eene fetistische vereering
genieten. Aan den voet dezer steenen, die soms tot menschelijke
figuren of (wat meer het geval is) tot den gestyleerden phallus be-

• De onderkaken der geslachte varkens worden aan rotan geregen en aan
den voorsten lengtebalk in hot algemeen vertrek gehangen. Het aantal wordt
als een zekere maatstaf beschouwd voor de gegoedheid van den bewoner.
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werkt ziju, bevindt zich gewoonlijk een andere platte steeu. Zij
worden mannelijke en vrouwelijke steen genoemd in verband met
de vereering der pudenda als symboliseering van het verlangen naar
een talrijke nakomelingschap. In Zuid-Nias worden groote blokken
van zandsteen bewerkt tot rechthoekige zerken , die soms 10 voeten lang
zijn en een breedte hebben van 3—5 voeten, zooals in de kampongs
Bawö mataloeo, Hili Simaetanö enz. Soms vindt men ook platte
cilindrische steeuen van een soort zachte riviersteen met een middelliju
van pi. m. 1 Meter, zooals in Hili Sondregeasi aau de Lagoeudibaai,
in de kampoug Ouo Gamofo iu het in October 1905 door ons
bezochte stamgebied der Iraono Lase. Zij rusten op korte verticale
steeneu en dienen evenals de andere steenplaten tot zitplaatsen der
hoofden bij vergaderingen. — In de kampong Hili Simaetanö trekken
vooral de aaudacht twee bijzonder schoon uit steeu gehouwen troou-
zetels (zie afbeelding bij Modigliaui, bl. 311 en 313 en ook de beschrij-
ving van eeu dezer steeuen bij Vou Rosenberg, der Mal. Archipel bl. 129).
Aan eeu ander steenblok in de kampong Bawö mataloeo, ter eere
van eeu overleden hoofd opgesteld, heeft men den vorm van eeu
vaartuig gegeven ' .

De oprichting vau deze steenen, die in Zuid-Nias daro-uaro
geuoemd worden, gaat gepaard met groote festiviteiten, waarbij in
Noord-Nias soms een paar honderd, in Zuid-Nias soms wel 1000
varkens door aanzienlijke hoofden geslacht worden.

Die steenen, welke in Noord- en Zuid-Nias menschelijke figuren
voorstellen, zijn soms eenvoudige zuilen met meuschelijke aange-
zichten (zonder armen), zooals ook dikwijls de dorpsgoden, die
veelal uit het hout van den boom varen gesneden zijn. Niet zelden
zijn de laatste goden ook van armen voorzien, en dan met'schild
en lans gewapend. Zij zijn aau den ingang van het dorp geplaatst
om booze geesten te weren.

Omtrent de inrichting der dorpeii deelen wij het volgende mede:
Bijna alle kampongs zijn op de toppen van steile heuvels gelegen.
De huizen van een Niasch dorp staan gewoonlijk iu twee rijen

met het front naar elkaar gekeerd. In de meeste gevallen kan men
in Noord-Nias van geen eigenlijke dorpen spreken wegens de ver-

• Waarschijnlijk houdt deze vorm verband met de voorstelling, dat de
afgestorvene, om in de onderwereld (het ziolnnland) te komen , over den oceaan
moet. Dit zielenland toch is naar de voorstellingen der Niassers gelegen aan
het andere einde van den Oceaan.
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spreide ligging der huizen. Daar zijn eigenlijke dorpen met meer
dan 40 huizen zeldzaam; veelal bestaan zij uit 4—25 huizen. Ia
Zuid-Nias daarentegen tellen de eeuigszins belangrijke negorijen allicht
een honderd huizen ; enkele hebben er meer en Bawö mataloeo zelfs
meer dan 200. Bij al deze getallen zijn uiet medegerekend de
ladang- of veldhuisjes (halama) en voor Zuid-Nias ook niet de
slavenwoningen, die soms ook eenigszius buiten het dorp tusschen
de klapper- en andere aanplantingen voorkomen.

In Zuid-Nias zijn de dicht aaneengebouwde huizen in twee even-
wijdige rijen geschaard aan weerszijden van de dorpsstraat. Gewoonlijk
kent men slechts één straat. Bawö raataloeo heeft ook dwarsstraten.
Onderling zijn de huizen van elke rij door zijdeuren met elkaar
verboudeu, waarschijnlijk met het doel om bij gevaar de mannen
gemakkelijker op het bedreigde punt te kunnen verzamelen.

In het Noordelijk deel van het eiland verdient de dorpsstraat meer
de benaming van plein. Dit plein is dikwijls geplaveid met platte
sleeuen, echter lang niet zoo regelmatig en zorgvuldig als het pla-
veisel in het Zuiden, waar het soms over de geheele breedte, doch
gewoonlijk in het midden der straat, over eenige voeten breedte
is aangelegd.

De weg naar het dorp voert over een steil pad, waariu (in Noord-
Nias) op eenigen afstand voor den ingang een zeer smalle trap is
gehouwen, waarvan de treden hier en daar met steeiien belegd zijn.
In Zuid-Nias is deze in het pad uitgehouweu trap breeder, regel-
matiger en met blokken koraalsteen bekleed en over een grooteren
afstand voor den ingang aangelegd.

Soms, wanneer de wanden van den afgeplatten heuveltop waar
het dorp is gelegen, loodrecht afgegraven zijn, leidt een bamboezen
ladder of een trap in een lossen balk uitgckapt, naar den ingang
van het dorp.

Het omliggende terrein der Niassche dorpen is vaak dicht begroeid
met bamboestoelen. Daardoor heeft men dit nuttige materiaal niet
alleen bij de hand voor allerlei gebruik, doch kan het ook dienen
om in tijd van oorlog het dorp spoedig te versterken.

De inrichting der dorpen in het Zuiden steekt gunstig af bij die
in de Noordelijke helft van het eiland. Niet alleen onderscheidt
zich het Zuid-Niassche dorp van het Noord-Niassche door een
regelrnatigen aanleg, doch ook door grootere zindelijkheid en dikwijls
door een voorbeeldige tucht en orde in het algemeen.

Behalve het regelmatige plaveisel der straat, heeft men in elke
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negorij van eenige beteekeuis in het Zuideu, voor de woningen
steeuen troittoirs, van waar afzonderlijke geplaveide voetpaden loopen
naar het midden van de soms 20 meters breede dorpsstraat. Vele
kampongs zijn voor een inlandschen vijand geducht versterkt door
natuurlijke of kunstmatige verdedigingsmiddelen. Vooral in oorlogstijd
tracht men den toegang tot het dorp zoo moeilijk mogelijk te
maken door stevige palissadeeringen, afgraviugen, verhakkingen,
wolfskuilen enz. De soms IJ M. dikke ringmuur, (in Noord-Nias
hoogstens een aarden wal, welke bij de ingangen van het dorp
met steenen bekleed is), is opgetrokken van blokken koraalsteen tot
eene hoogte van pi. m. 3 M. Enkele dorpen hebben daarenboven
nog een kringvormigen muur aan een der beide poorten, die uit-
sparingen zijn in den eigenlijken ringmuur aan de uiteinden van
de dorpsstraat. Hier bevinden zich stevige houten deuren, waar
geregeld gewaakt wordt iu het belang van de algemeene veiligheid
van het dorp, hetgeen verband houdt met de voortdurende veeten
tussoheu de kampongs, waardoor de oorlogstoestand makkelijk intreedt.

De wegen in het dorp worden geregeld schoon gehouden. Buiten
het dorp leiden voldoende breede voetpaden, soms nog in het midden
ruw geplaveid, naar de tuinen en velden en de nabij elk dorp van
eenige beteekenis zich bevindende badplaats of //hele//. Deze bestaat
uit twee door lage wallen van opgestapelde riviersteenen omheinde
ruimten, waarin heldere waterstralen, door bewerkte steeneu goten
geleid, zich uitstorten. De eene ruimte is de badplaats voorde
mannen, de andere daarnaast en dikwijls wat lager gelegen, voor
de vrouwen. Door steenen treden, die regelmatig zijn aangebracht,
daalt men af in de ruimten. Dergelijke badgelegenheden worden in
Noord-Nias niet aangetroffen, zooals bij de groote onzindelijkheid
der bewoners op het lichaam en in het dorp, wel te begrijpen is.

Terwijl in Noord-Nias, uitgezonderd daar waar het bestuur wegen
heeft doen aanleggen, zelfs niets bestaat, wat men voetpaden zou
kunnen noemen, die de dorpen onderling verbinden, doch gewoonlijk
slechts voetsporen zijn te ontdekken, die in talrijke kronkelingen
loopen, zijn in het Zuiden behoorlijk breede paden aangelegd, die
tot eeuigen afstand van het dorp geplaveid zijn. Op lommerrijke
plaatsen aan deu weg, vooral nabij het dorp, bevinden zich groote
rechthoekig bewerkte sleenen, die tot zitplaatsen dienen voor de
geesten van afgestorvenen, z. g. daro daro zi mati, doch ook, bij de
aanhoudende stijgiugen van het terrein, voor bezoekers geene onwel-
kome rustplaats bieden.
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Ten slotte verdienen nog vermelding de uit vierkant bekapte
steenen samengestelde trappen aan de poorten van de groote Zuid-
Niassche negorijen. Op de treden en zijvlakken bevinden zich
iugebeitelde afbeeldingen van visschen, wapens, hagedissen enz.
alles met primitieve hulpmiddelen, doch met kunstige hand aan-
gebracht.

De vergaderplaats der hoofden (osali) is gewoonlijk een open
pondok in het dorp. Onder het afdak hangen iu Zuid-Nias dikwijls
een aantal ineuschenschedels, gewoonlijk ontdaan van de onderkaak.
Bij ons bezoek in de kampong Hili Simaetanö werden 16 dergelijke
schedels opgemerkt ouder het afdak van de osali aan den ingang
van het dorp.

Naast de ethnographische gegevens betreffende sommige dorpen
van de Zuid, welke vermeld zijn in het verslag van schrijver dezes
van eeu reis naar Zuid-Nias iu 1905 (zie Tijdschr. Kon. Ned. Aardr.
Geu. 1906), is het o. i. der moeite waard eene beschrijving te
geven van de grootste negorij van Zuid-Nias n.l. Bawö mataloeo,
welke beschrijving wij ontleenen aan een verslag van den oud-
controleur van Nias, Ch. L. J. Palmer van den Broek (1892). Wij
nemen daaruit het volgende over.

//Wij trokken de plaats voorbij , waar het (in 1863) getuchtigde
Orahili gelegen heeft, en stondeu eindelijk aan den voet van een
trap van ruwe steenblokken, die zeer stijl tot een hoogte van pi.
m. 50 meters oprees en een imposanten aanblik opleverde. Nadat
wij haar beklommen hadden en door een opening in een dikke
bamboedoerilaag waren gegaan, bevonden wij ous voor een tweede
trap, thans echter minder steil en van vierkant behouwen steeueu
samengesteld. Ook deze werd beklommen, daarop nog een derdeen
eindelijk een vierde, die zoo fraai en regelmatig was, als men zich
voor een Europeesch raadhuis nauwelijks schooner kan wenschen.
Wij hadden toen den top van den heuvel bereikt en voor ons
breidde zich Hili Fanajama uit. SimaetÖla, die ons met de Neder-
landsche vlag een eindweegs buiten het dorp was tegemoet gekomen,
geleidde ons naar de woning van Kanörö, het Ie hoofd, waar wij
onzen intrek namen. De voornaamste hoofden maakten daarop hunne
opwachting . . . . . .

//Nergens op Zuid-Nias (Hili Gauöwö uitgezoudercl) heeft men ons
zoo beleefd en voorkomend ontvangen als juist in Hili Fanajama,
men bewees ons telkens allerlei attenties

//Hili Faitajama is de schoonst aangelegde en tevens de grootste
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kampong in de geheele Zuid. Haar 231 huizeu (de slavenwoningen
niet medegerekend) zijn geschaard langs twee breede straten, die
elkaar loodrecht snijden. In het midden worden de groote huizen
der voornaamste hoofden aangetroffen, waaronder dat van Saoni Geho
door zijn kolossale afmetingen (althans voor eene inlandsche woning)
en massieven bouw de bewondering van eiken bezoeker zal opwekken ;
het heeft naar schatting bij een frontbreedte van meer dan 10 Meters,
eene lengte vau pi. m. 35 Meter, de nok van het dak verheft zich
pi. m. 17 Meter boven den grond en is zelfs van de Lagoendibaai
zichtbaar. Keurig behouwen daro-daro bevinden zich er voor; ter
eere van Saoui's overleden vader waren groote steenblokkeu in be-
werking, waaraan men den vorm van vaartuigen wilde geven. Schuin
daartegeuover staat de balé, de plaats waar de adoe nra'ama en de
lawolö nra'ama opgesteld zijn, houten beelden, vermoedelijk van de
stichters van het dorp. Terwijl in de andere kampougs de balé
slechts een kleine pondok is, troffen wij hier een ruim gebouw aan,
dat van alle zijden open is en dat tevens tot plaats van vergaderin-
gen dient; in het midden verheffen zich vier zware houten kolom-
men , waartegen de vier steenen zetels der voornaamste hoofden ge-
plaatst zijn, terwijl rondom houten banken zijn aangebracht voor
de mindere hoofden de si'ila (raadslieden, notabelen) en de bohalima's
(voorvechters).

//Wakers loopen des nachts door de straten om de bewoners toe
te roepen de vuren te dooven, want tegen brauden, die in de Zuid-
Niassche kampougs met hare dicht op elkaar staande met atap ge-
dekte huizen, zoo vaak groote verwoestingen aanrichten, is men zeer
op zijn hoede. Kortom een uitstekende orde heerscht in de kampong
en nergens op Nias heeft de tucht, waaronder de bevolking staat,
ons meer getroffen dan hier.

//De van goten voorziene straten worden zorgvuldig rein gehouden.
De heuvel, waarop Hili Fauajama ligt, vormt het Zuidelijk uiteinde
van een bergrug, die zich van het Zuid-Oosten naar het Noord-
Westen uitstrekt en als wij ons niet vergissen, dezelfde is waarop
Hili Amaigila * ligt. Zijn top heeft den vorm van een kruis, dat
in het Noord-Westeu met bedoelden rug samenhangt en in het Oosten
en Westen met steile hellingen in het omliggende terrein overgaat.
Het ongenaakbaarst is de kampong wel aan de zijde, die naar de
Lagoendibaai is toegekeerd, terwijl haar zwakste zijden zijn, de

• Gelegen nabij Hili Simaetanö.

7' Volgr. VIII. 35
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Zuidelijke, die meer geleidelijk daalt, en de Noordelijke, die met
hooger gelegen terreiu samenhangt, waardoor zelfs in de onmiddellijke
nabijheid hooger gelegen puuten, de kampong bescheerscheu.

//Een dikke bamboedoerilaag omgeeft op eenigen afstand den top.
Voor een iulandschen vijand is deze kampong onneembaar, wanneer
zij hare zwakke punten, zooals ook stellig in tijd vau oorlog ge-
schieden zal, door afgravingen en andere chicane middeleu onge-
naakbaar maakt. Eeu Europeesche vijand echter, van geschut voor-
zien, zal met eeuige kennis van het omliggende terrein, haar wel
spoedig tot rede kunnen brengen. Zij is, voorzoover mij bekend, de
sterkste kampong in de Zuid en met hare pi. m. 700 weerbare
mannen, ook de machtigste, ofschoon Hili Simaetanö door de ge-
oefendheid van hare krijgslieden, haar steeds het hoofd heeft kuunen
bieden, üe tuchtiging haar in ] 863 toegediend is zij reeds lang
geheel te boven, gekomen; zij is om haar rijkdom alom in de Zuid
bekend. Oorspronkelijk Orahili geheeten hebbende, heeft zij zich na
hare herbouwing op de tegenwoordige plaats, met den weidschen naam
Bawo mataloeo (== Zonueberg) herdoopt; sedert eeuige jaren voert
zij den naam van Hili Fauajama.//

VI. M u z i e k i n s t r u m e n t e n , v e r m a k e n en f e e s t e n .

Muziek wordt gemaakt met slag- en blaasinstrumenten. De eerste
bestaan uit gongs (Niasch aramba, de kleine soorten heeten faritia)
en cilindrische trommen van verschillende grootte. Deze trommen
zijn óf aan eene zijde of aan beide zijden met geiten- of karbouwen-
vel , soms wel met leguaanhuid bespannen. De tromvellen worden
vastgehouden door ringen en spantouwen van rotan, die dikwijls
tot over de halve lengte van de trom loopen. De hoogte der trommen
varieert tusschen 25 e.M. en bijna 2 M. In Zuid-Nias zijn trommen
bekend met eeu diameter van pi. m. 1 M., echter alleen in het
bezit der aanzienlijken. De kleinste soort is de toetoe of priester-
trommel, die ook gebruikt wordt op den weg naar en van de bruiloft,
om het gezang der manuen en vrouwen te begeleiden; zij wordt
zoowel met de hand als met de stok bespeeld. Voorts detamboeroe,
die naar Europeesch model (waarschijnlijk in navolging van de
soldateutrom) is vervaardigd, en met twee trommelstokkeu wordt
bespeeld. Bij de bespeling schijnt de Niasser de voorstelling te hebben,
dat het niet geslagen trommelvel den toon geeft.

Een grooter soort trommen, gewoonlijk ter lengte van een paar
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voet, is bekend onder den naam van fondrahi. Deze is veelal aan
eene zijde bespannen en wordt gebruikt voor dezelfde doeleinden als
de toetoe en met de hand bespeeld. Bij verschillende gelegenheden,
zooals bij hoog bezoek, bij de opening van een feest, bij sterfge-
vallen ter versterking van het rumoer, wordt een soort groote
trommen met stokken bespeeld, dikwijls door twee personen, die
OM fiearfe» één tromuielvel, dan wel «<?«r fl/i0K<?(?r^'£ eene zijde
bespelen, naar gelang de trom aan één kant of aan beide kanten
bespannen is.

Deze trommeu zijn in de woningen te vinden onder het dak,
waar zij aan een der bintbalken hangen door middel van een koord,
dat men vieren kaii om de trom voor het gebruik neer te laten.
Dit geschiedt op zoodanigen afstand van den vloer, dat men in
staande houding de trom gemakkelijk kan bespelen.

Op die wijze worden gewoonlijk ook gongs bespeeld. Deze
metalen bekkens ontbreken nimmer bij feestelijke gelegenheden,
waar zij nog meer onmisbaar zijn dan de trommen. Men begint
er gewoonlijk op te spelen, nadat de groote. trom het feest heeft
geopend. Niet zelden wordt een gong-orkest gespeeld, bestaande
uit enkele meerstemmige gougs in verschillende grootte. Bij dit
orkest slaat ieder speler op een eigen gong, waarbij hij een zekere
maat en een vaste volgorde in acht neemt. Het geheel is zeer
eentonig. De tonen van de gong klinken goed door en zijn op grooten
afstand te hooren. Niet alleen bij feestelijke gelegenheden, doch ook
bij meer ernstige, zooals bij sterfgevallen en wanneer gevaar dreigt,
weerklinkt de //aramba//. In snel tempo geslagen geeft zij het sein,
dat er gevaar dreigt en de mannen zich moeten verzamelen. '

Andere slaginstrumenten zijn: de doli-doli, een soort houtklavier,
gewoonlijk bestaande uit drie plankjes, die met twee houten hamer-
tjes bespeeld worden ; de speler laat de plankjes rusten op zijne
beenen, die over een in den grond gegraven gat uitgestrekt zijn.

Een bamboezen citer (göndra) bestaande uit een stuk bamboe
met eene opening, waarover één tot vier snaren van den bamboe-

* Meer dan eens werd dit door schrijver dezes ondervonden, n.l. de enkele
keeren, dat militair machtsvertoon in eene landstreek noodig bleek, o. a. in
Augustus 1905 bij het oprukken met eene militaire patrouille tegen kampong
Hilimbaroezö in het beruchte stamgebied Iraono Lase. Reeds 's nachts om
3 uur (de opmarsch zou, zooals de bevolking vermoedde, in den ochtend
plaats vinden) weerklonk van Hilimbaroezö en de daarmede bevriende kampong
in den omtrek, de aramba in snel tempo ten toeken van onraad.
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bast zelf zijn gespannen. Door verplaatsing der houtjes, die de
snaren aan de einden steunen, kan men de vereischte toonhoogte
verkrijgen en zoo het instrument stemmen.

De blaasinstrumenten bestaan uit eenige soorten bamboezen en
rieten fluiten (soeroene), die als klarinet bespeeld worden.

Sommige zijn van fraai snijwerk voorzien. Vermelding verdient
de neusfluit. Een ander instrument is de in den Archipel veel voor-
komende mondtrom (doeri), onder de Maleiers bekend als genggong
of ginggoeug. Het bestaat uit een reepje bamboe, dat in het midden
van een tong is voozien. Door aan een koord te trekken aan het eene
uiteinde en het koord aan het andere einde gestrekt te houden,
worden, wanneer het instrument tusschen de lippen wordt genomen,
trillingen voortgebracht.

Strijkinstrumenten zijn niet in gebruik, dan alleen bij enkele
Maleiers te Goenoeng Sitoli.

Op enkele zendingstatious ontvaugen eeu aantal Christen-Niassers
onderricht in het trompetblazen. Een op die wijze geschoold Niasch
muziekkorps bevindt zich op het zendingstation Ombolata. Het
gezang in kerk en zendingschool wordt geaccompagneerd door een
trompet voor de maat en melodie.

De vermakeu bestaan uit: zang en dans, zoowel door mannen als
vrouwen (afzonderlijk), krijgsdanseu, spiegelgevechten van man tegen
man, eerst met lans en schild, eindelijk met uitgetrokken zwaard
en schild. De krijgsdansen worden ook door een groot aantal mannen
uitgevoerd, die geheel ten strijde zijn uitgerust en in twee afzon-
derlijke kolonnes, aangevoerd door voorvechters, elkaar naderen. In
Zuid-Nias worden dergelijke dansen dikwijls uitgevoerd, o. a. bij
eene plechtige ontvangst van het bestuur; dikwijls wordt ook een
soort parademarsch uitgevoerd, waarbij de voorzangers liederen aan-
heffen , de grootheid van het Gouvernement tot onderwerp hebbende
en de kolonne telkens invalt na een zeker aantal maten, tevens het
schild met de hand slaande op den linkerarm, alleen door een snelle
beweging met de hand. Hiertoe zijn vlugheid en spierkracht noodig.
Deze krijgsdansen, welke gewoonlijk eindigen in eeu gevecht van
man tegen man, waarbij dan links, dan rechts, voor- en achter-
waarts verbazende sprongen worden gedaan om den tegenstander tot
eene voor hem nadeelige beweging te verleiden, leveren in Zuid-
Nias een interessant schouwspel op. Zij worden, bedreven als de
Zuid-Niassers zijn in den wapenhandel, met verwonderlijke eenheid
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uitgevoerd. Ook door de geweerdrageudeu worden aan de krijgs-
dansen, in kolonnes uitgevoerd, deelgenomen.

De gewone dans der mannen (molaja), die nimmer ontbreekt bij
feestelijke gelegenheden en steeds vergezeld gaat van zang, is
tweeërlei:

1°. de slangendaus, waarbij een groot aantal mannen en knapen
(deze achteraan) elkaar bij de hand houdende, doch geen gesloten
kring vormende, zich langzaam onder gezang voortbewegen over
het dorpsplein. Daarbij wordt met den voet de maat geslagen.
Telkens wanneer de voorzanger een zin geëindigd heeft, wordt in
koor het slot van den zin, of de laatste lettergreep herhaald.

2°. de kringdaus, die ook biunenshuis wordt uitgevoerd. In een
tempo, aangegeven door de gong, beweegt men zich in een gesloten
kring voorwaarts in het rond onder het stampen der voeten, die
zich om beurten eene schrede voorwaarts eu eene halve schrede
achterwaarts verplaatsen, een en ander met gezang op dezelfde
wijze als boven. De liederen zijn een verheerlijking van de gasten
en van de door hen vertegenwoordigde dorpen, waarbij vergelijkin-
gen gemaakt worden met de tot goden verheven voorvaderen, die
in de legenden van het volk een belangrijke rol spelen ' . Aan het
slot gaat de dans der mannen over in een prestissimo tot allen met
een woest geschreeuw opspringen, waarmede de dans geëindigd is.

De vrouwen voeren haar dans gewoonlijk ten getale van twee
(vis ü vis) uit. Daarbij houden zij ieder afzonderlijk met uitgebreide
armen de einden van een om den hals geslagen doek (slendang,
Niasch lembe tarombana) vast, terwijl zij heen eu weer schrijdende
sierlijke handbewegingen uitvoeren. De maat slaat een ieder der
dansenden met den voet.

Het door een gong geaccompagneerd gezang, dat dezen dans ver-
gezelt, wordt aangeheven door andere in hurkende houding zittende
vrouwen, die af en toe een eigenaardig trillend //hi, hi , hi,// laten
hooren. Deze dansen worden ter eere van hooge gasten, b. v. de
besturende ambtenaren, uitgevoerd door de vrouwen en dochters
van den gastheer, die in mooie feestkleeding zijn uitgedost, terwijl
het hoofd, ooren, hals, borst en armen met tal van sieraden zijn
opgesmukt. Het dansen der vrouwen wordt genoemd //manari//,

* Enkele bijzonderheden van het Niassohe gezang zijn te vinden in E. Friess:
Niassischo Gesange. Alg. Miss. Zeitsehr. September 1907.

Zie ook H. Lagemann: Ein Heldensang der Niasser. Tijdschr. Bat. Gen.
1906 , bl. 341 e. v.
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welk woord aan het Maleisch is ontleend. Daar de Niasser zich
zeer vernuftig toont in het vinden van eeue aanleiding om een feest
te geven, wordt ook buitengewoon veel feest gevierd. Sommige feesten
worden meer bepaald in deu familiekring gevierd, in tegenstelling
met de andere feesten, waaraan alle bewoners van het dorp, dikwijls
ook naburige verwante dorpen deelnemen. Familiefeesten vinden
o. a. plaats bij het beplanten der rijstvelden, bij den oogst, bij
huisbouw, bij het koopen van een gong, bij geboorte en ver-
loving en ook bij besuijdenis en naamgeving. Bij bruiloften, bij
sterfgevallen, bij de inwijding van gouden kronen enz. hebben de
feesten een meer openbaar karakter, evenals de feesten door hoofden
en aanzienlijken gegeven, ter verheerlijking van een overleden bloed-
verwant (dooden-feesten) en bij de oprichting van een grooten steen,
welke als een bewijs van rijkdom en aanzien voor het huis opgesteld
wordt. Reeds dagen te voren wordt de aanstaande feestviering aan-
gekondigd door het dagelijksch slaan der //arambav in de woning,
waar het feest zal gegeven worden.

Merkwaardig zijn de feesten, waarbij door een hoofd of aanzien-
lijk persoon de baloegoe-titel wordt aangenomen. Aan den baloegoe-
titel, een soort adellijk praedicaat, dat alleen in Noord-Nias bekend
is, wordt gewoonlijk een hoogdravende naam verbonden. Voorbeelden
van zulke namen zijn: Högö Lowalangi (het hoofd van het opper-
wezen), Tiraba Zihöuö (d.i. weegschaal voor duizenden), Sihönö wa'a
(d.i. die duizend wortels, d.w.z. duizend nakomelingen heeft). Naar
dezen naam wordt men steeds met voorvoeging van //Baloegoe// in
den vervolge genoemd. (Eenige andere benamingen voor baloegoe's
zijn nog: Baloegoe //Faröcha//, die als een "hamer// is; Baloegoe
//Toinba", die als het //zwaard// is enz.) Bij deze groote feesten, die
owasa genoemd worden en tot de kostbaarste behooren, worden
niet zelden 200 en meer zwijnen geslacht. De feestgever laat zich
bij het owasafeest in het dorp ronddragen in een eigenaardigen
houten troonzetel (osa-osa), aan de voorzijde waarvan een fabelach-
tige dierenkop (van krokodil, buffel of vogel), of een afgodsbeeld
met menschelijk aangezicht is bevestigd. Het is waarschijnlijk der
vermelding waard, dat C. M. Pleyte in het prachtwerk //Indonesian
Art'/ PI. XXV no. 8 zulk een afgodsbeeld heeft afgebeeld en daarbij
vermeldt: //Idol from the island of Nias, which is fastened to the
litter upon which village chiefs are carried through the village,
on the day of the great festival which they must perform at least
once in their lives. While carried, the man rests with his hand on
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the head of the idol in order to prevent him from trembling
or getting tired.'/ Zie de afbeelding van een osa-osa op bl. 33 van
H. Sundermaun: Die Iusel Nias, Barmen 1905.

Schrijver dezes had met den controleur E. Schöder het genoegen (?)
in zulk een troonzetel te worden rondgedragen, toen wij in
October 1905 een bezoek brachten aan de kampong Ono Gamofo
van den stam der Iraono Lase, in welke kampoug de hoofden
van dertien andere kampomgs, vergezeld van 500 & 600 krijgers in
volle wapenrusting, waren gekomen om met ons een verbroederings-
feest te vieren.

Op de bovenbedoelde samenkomst nu noodigden de hoofden ons
uit in een osa-osa plaats te nemen. Deze werd nu in allerijl gereed
gemaakt, de verschillende onderdeelen werden aan elkaar gevoegd en
met touwtjes vastgemaakt. Daarna werd ons verzocht plaats te nemen.
Geheel overeenkomstig de Niassche adat werden wij toen in den
troonzetel op het dorsplein rondgedragen, als blijk van erkenning
van het Gouvernement. Dit vormde ook het onderwerp van het lied,
dat tijdens den rondgang werd aangeheven door een voorzanger, die
met het geweer in de hand, den optocht vooruitging, bij welk gezang alle
aanwezigen na een zeker aantal maten, invielen. Het geheel leverde
een eigenaardig schouwspel op, vooral toen de op allerlei wijze
uitgedoste krijgers, met het schild in de liuker- en de lans in de
rechterhaud, begonnen te dansen, daarbij een vervaarlijk en her-
haald //hoe, hoe, hoe// latende hooren, om ten slotte met een woest
geschreeuw op te springen. Onze gastheer, het hoofd van Ono
Gamofo, gaf een dans ten beste, die hij in groot ornaat, met een
open papieren parasol in de hand, in statige bewegingen uitvoerde
op een der platte ciliudrische steenen voor zijue woning. Ter verhooging
van de plechtigheid lieten wij het twaalftal ons vergezellende ge-
wapende politiedienareu, drie salvo's in de lucht geven.

Vroeger werden in Noord-Nias bij de owasafeesten een of meer
koppen gesneld, een gebruik, dat met uitzondering van het Zuidelijk
deel des lands, thans tot het verledene behoort ' .

Het programma der feesten is steeds hetzelfde en bestaat uit
muziek, zang en dans en — het voornaamste — den maaltijd, die bestaat
uit varkensvleesch, rijst (zonder verdere toespijs) en palm wijn. Aan
dezen drank gaat men zich vooral iu Noord-Nias te buiten, waar-
door de feesten dikwijls dan ook ware bacchanaliën zijn, het ruw

* Zie voor de godsdienstige ceremoniën bij deze owasafeesten Fr. Kramer:
Der Götzendienst der Niasser. Tijdschr. Bat. Gen. dl. XXXHI bl. 484 en 485.
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en woest toegaat en men elkaar zelfs met stukjes varkensvleesch
werpt, met name wanneer dit ruim voorhanden is, zooals bij de
bovengenoemde owasafeesten. Bij andere gelegenhedeu als het ver-
lovingsfeest, bij bruiloften enz. wanneer dau voor de zeer talrijke gasten
gewoonlijk hoogstens een paar varkens worden ten beste gegeven,
zijn de porties dikwijls bedroevend klein , niet zelden slechts ter lengte
en dikte van twee vingers.

Desniettegenstaande getroost de Niasser zich daarvoor eeue groote
wandeling, ook door weer en wind. Hoe voornamer gast, hoe grooter
stuk varkensvleesch. Bijzondere eerestukken zijn de ouderkaken der
varkens (simbi) met het keelstuk. De aanzienlijke gasten, die afzon-
derlijk huu maal nuttigen, krijgen hun aandeel op borden, de
overigen op bladeren. De verdeeling der stukken geschiedt met een
pijnlijke zorg onder toezicht van den gastheer of een hoofd, een
en ander ter voorkoming van strijd over de grootte der porties.

Van het varken laat men niets verloren gaan, slechts de beenderen
worden aan de honden gegeven. Vóór het dooden van het dier worden
eenige borstels van den rug en de staart afgesneden en deze bij de
adoe zatoea en de Siraha uomo (huisidool) gestoken als eerbewijs
aan de voorouders. Dadelijk, nadat het mes in het hart is gestoken,
worden de wond en de snuit van het beest dichtgehouden, waar-
door zoo weinig mogelijk bloed verloren gaat en de zaak vrij wel
zonder geschreeuw van het beest afloopt. Daarna vindt het afzengen
van het haar plaats boven een inmiddels gereed gemaakt vuur. Het
vleesch wordt vervolgens in de vereischte aantal porties verdeeld en
daarna — ternauwernood gewasschen of eenvoudig met wat water
overgoten — in de vuile kookpotten gedaan.

De aauzienlijke gasten krijgen bij het huiswaarts keereu nog stukkeu
varkensvleesch mede; bij hoog eu vereerend bezoek wordt zelfs een levend
varken medegegeven. Een en ander wordt, bij gelegenheid, op dezelfde
wijze beantwoord. Deze gebruiken worden bij het doodenfeest nagelaten.

Een bij de Zuid-Niassers geliefd vermaak is ook het hoogspringen,
waarin zij het ver gebracht hebben. In sommige dorpen schijnen
daarvoor afgeknotte pyramiden te dienen. Bij gelegenheid van een
bezoek aan den kampong Hili Simaetanö konden wij ons overtuigen
van de vorderingen in deze sport van enkele jeugdige Niassers,die
van een + 6 voeten hooge steenen pyramide hunne kunstige spron-
gen ten beste gaven voor eene belooning iu tabak.

Neiging tot hazardspel vertoout de Niasser slechts daar, waar hij
dit van de Maleiers geleerd heeft.
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VIL Tijdrekening.

De Niasser rekent bij maanmaanden, doch de maand wordt vol
geteld tot 30 dagen, die van volle maan (toeli) af elk een eigen
benaming hebben. Het tijdsverloop tusschen twee rijstoogsten geldt
voor één jaar. Het tijdvak van één jaar (enkelvoudig begrip) duidt
men aan met döfi (d. i. ster); één jaar dus sara döfi; daarentegen
voor het meervoudig begrip //fache// (algemeene benaming voor rijst);
dus 2 jaren mendroea fache; bijv. bij aanduiding van een leeftijd
van een kind: mendroea fache wa'eboeania, letterlijk: tweemaal
rijst (is) zijn grootte. Bij velen houdt hiermede de tijdrekening op;
tegen het 4* of 5° jaar van het kind ligt reeds het geboortejaar
geheel in het onzekere.

Als gevolg van het gebruik van de maan als tijdwijzer kent men
het tellen bij nachten (bongi). Het algemeen begrip van tijd duidt
men aan met inötö. Eerst langzamerhand raken in de binnenlanden
de Maleische benamingen voor de dagen der week bekend. * Het geloof
aan goede en kwade dagen bij elke onderneming van eenig belang
is zeer algemeen (zie onder //Godsdienst//).

VIII. V o l k s w e l v a a r t , m i d d e l e n van b e s t a a n .

Nias is een door de natuur rijk gezegend land. De grond is er ge-
schikt voor velerlei gewassen. Evenwel laat de welvaart, vooral in
Noord-Nias, nog veel te wenschen over; de landbouw staat in dit
gedeelte van het eiland nog op lagen trap van ontwikkeling, in
verband met de gewoonte van de bevolking om slechts voor het
hoogstnoodige onderhoud te werken.

Verschillende omstandigheden hebben dien toestand in de hand
gewerkt. Zoo hadden de vroegere rooftochten, de voortdurende
twisten en onderlinge oorlogen tengevolge, dat aan geregelden
akkerbouw weinig te denkeu viel.

Nu sedert enkele jaren de binneulanden in de Noordelijke helft
van het eiland tot rust zijn gekomen en als gevolg daarvan de be-
volking in vele streken is teruggekeerd naar haar oude woonplaatsen,
vauwaar zij door de vroegere roof- en moordbenden verdreven was,

') Dan gewoonlijk met voorvoeging van IOBO (d. i. zon), dus: loeo Sinaja,
loeo Salasa, loeo Rebo, loeo Chami, loeo Zoemaha, loeo Satoe, loeo Migoe.
Door denzelfden invloed spreekt men wel eens van samigoe (eene week).
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kan zij zich beter dan voorheen bezig houden met den akkerbouw.
Echter zijn er nog belangrijke hinderpalen, die eene behoorlijke
ontwikkeling der volkswelvaart in den weg staan en hun oorsprong
vinden in de verregaande zorgeloosheid van den Niasser, in zijn
animistische beschouwingen en sommige zijner adatinstellingeu. De
hooge bruidsprijs, de kostbare doodenfeesten, de uitgaven voor het
voortdurend offeren in ziekte en andere gevallen, gaan de financieele
draagkracht der meesten te boven en hebben tengevolge, dat zeer
velen zich in schulden moeten steken om dikwijls hun leven lang
daarin te blijven. Iu dergelijke behoeften der bevolking wordt tegen
buitengewoon hooge renten voorzien door hoofden en aanzienlijken,
en in de kuststreken ook door de Maleiers en Chineezen. Paudeling-
schap en slavernij (volgens de adat één) zijn daardoor niet weinig
in de hand gewerkt, terwijl verscheidene klapperaanplantingen aan
de kusten, vroeger in het bezit van de oorspronkelijke bevolking, in
handen kwamen van de bovengenoemde vreemdelingen. Het bestuur
tracht het daarheen te leiden, dat die aauplantingeu weer terug-
keeren aan de oorspronkelijke eigenaren.

Daar veel kwaad voortkomt uit den gebruikelijken hoogeu rente-
standaard & 100 % 's jaars ' , heeft de conferentie der Rijusche
zendelingen op het eilaud getracht dien tot bescheidener afmetingen
te brengen door voor de Christeuhoofden de rente op 25 % 'sjaars
te stellen. Veel blijft er iu dit opzicht nog voor het bestuur te
doen over, ook ten aanzien van eene vermindering van den bruids-
prijs, waarvan het bedrag in geen verhouding staat tot de ongunstige
economische toestanden van het land.

Bij de bovengenoemde factoren, die de weinige welvaart van het
meerendeel der bevolking verklaren, komt nog de zucht bij den
middenstand en de hoofden om hun vermogen vast te leggen in
gouden sieraden, waardoor een deel van den volksrijkdom zich op-
hoopi in den vorm van dood kapitaal.

De hoofdmiddeleu van bestaan zijn landbouw en veeteelt.
De uitgebreidste cultuur is die van oebi, rijst en kokos. Het

' Dikwijls, zooals de gewoonte schijnt; te zijn in Oost-Nias, wordt slechts
in het eerste jaar 100 % rente gevorderd, het volgende jaar 50 % enz. ,zoodat
een schuld van f 5 aldus toeneemt: f 5 , f 10, f 15, f 22$ enz. De schuld-
verdubbeling vindt dan derhalve alleen na het eerste jaar plaats. Het spreekt
wel van zelf, dat eerzuchtige en naar goud jagende hoofden de hoogst
mogelijke renten trachten te bedingen.
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gemis aan goede werktuigen bij de rijstcultuur (een patjol wordt
gewoonlijk alleen gebezigd door hen, die natte rijstvelden bewerken)
en de primitieve wijze vau bewerking hebben tengevolge, dat de
teelt van rijst (fache) op lagen trap van ontwikkeling staat. Hoewel
sawahs (laza) niet onbekend zijn, prefereert men algemeen de cultuur
op droge velden (uowi), daar men er tegen opziet om in den
modder te werken en een meer intensieve cultuur te volgen. Daarbij
komt nog, dat men op droge velden ook andere voedingsgewassen
als maïs, peulvruchten enz. kan verbouwen. De gronden worden
gewoonlijk na één rijstoogst, nadat men ook gowi geplant heeft,
verlaten. Voor het volgende jaar worden nieuwe velden aangelegd.
Laza's worden hier en daar aangetroffen zoo als in het rapat-gebied,
aan de Lachömi- en Moro'o-rivier iu West-Nias, in het stamgebied
der Iraonö Lase, in de valleien van de Idanö Zola en Idanö Aoe
in de Zuid. — De laza's legt men het liefst aau bij vlakke rivier-
oevers, waar men het water in de nabijheid heeft en het graven
van leidingen, voor zoover daarvan sprake is, een minimum arbeid
kost. Vele sawahs zijn op moerasgrond aangelegd.

In het Zuideu zijn zij dikwijls aau den voet der bergen gelegen. De
laza's zijn geheel afhankelijk van natuurlijke besproeiing, daar
kunstmatige waterleidingen onbekend zijn. Wegens de vele rivieren
en beekjes, is er zelden gebrek aan water. Voor de bibit (tanömö)
zijn kweekbeddeu gebruikelijk. Bemesting vindt niet plaats. Ten
aanzien van de tijdstippen van bewerking en overplanting der bibit
heerscht weinig regelmaat. In dezelfde streek ziet men, zoowel bij
de sawahs als ladangs, verschillende stadia van bewerking. Pas
beplante velden naast die, waar het gewas reeds rijpende of geoogst
is, komen vaak voor. Iu Zuid-Nias heersenen hierin meer regel
en orde. Tegen den tijd dat de veldarbeid zal beginnen, wordt
daar een feest gevierd en is men daarna verplicht aan het werk te
gaan. Door de hoofden wordt hieraan de hand gehouden, terwijl
daar ook elk gezin — naar mij werd medegedeeld — verplicht zou
zijn eene bepaalde hoeveelheid rijst te planten, ter voorkoming van
hongersuood iu de niet zelden eeuige duizeudeu zielen sterke neder-
zettingen.

Droge rijstvelden vindt men overal, zoowel op hooggelegen ter-
reinen als in de dalen en vlakten. Velen beginnen deu veldarbeid
in Juni of Jul i ; anderen weer na afloop van den regenmoesson iu
Januari, terwijl gewoonlijk 1J of 2 maanden later geplant wordt.
De rijst wordt na 5 a 6 maanden geoogst. Bij den aanleg van
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een ladang gaat men zeer primitief te werk. Het struikgewas en
auder geboomte worden gekapt (mombala) en dit alles verbrand ;
daarna worden de overgebleven stoppels van het dun geboomte met
een mes uit den grond verwijderd (dus een zeer onvolledige om-
spitting //molowi// genaamd). Na eeuigen tijd drogen wordt het
veld van overgebleven hout en ruigte gezuiverd, n.l. dit verzameld
en in brand gestoken, en voor de ontvangst van het zaad gereed
gemaakt. Door de mannen worden vervolgens met een aangepunteu
stok de plantgaten gemaakt, daarin door de vrouwen eenige korrels
zaad geworpen en de gaten daarna goed dichtgemaakt ter voorkoming
van afspoeling der zaden door den regen. Bij al deze bezigheden,
welke zoowel door mannen als vrouwen verricht worden, bedient
men zich van een eenvoudige bijl, (fato), eu van een mes (belewa),
de eenige werktuigen bij den ladaugbouw gebruikelijk.

De verdere bezigheden meestal door vrouwen verricht, althans
in Noord-Nias, bestaan in het wiedeu, gewoonlijk tweemaal, het
toppen der halmen nadat deze zich beginnen te zetten, voorts het
oprichten (door mannen) van eeu veld- of wachthuisje (halama),
zoodra het gewas begint te rijpen en het noodig is de vogels te
verjagen. Dit laatste geschiedt door uit 't huisje te trekken aan de
hier tezamen komende koorden van slingerplanten, die over het veld
gespannen zijn.

Behalve van vogels heeft de padi dikwijls veel te lijden van
muizen en wilde varkeus. Vooral de varkens kunnen groote ver-
woestingen teweeg brengen; daarom wordt op deze dieren dikwijls
jacht gemaakt. De ladangs dicht bij het bosch worden met het oog
op deze plaag van een omheining voorzien, de verder van het bosch
gelegen ladangs dikwijls niet. Veelal wordt een schuurtje op het
veld gebouwd. Daarin wordt dan de geoogste padi bewaard, na van
de aren te zijn ontdaan door trappen en wrijven op eeu bamboezen
vloer; dikwijls geschiedt dit afhalen van de aren eenvoudig met de
hand boven een mat, ergens op het veld gelegd. De padi wordt
bij het huiswaarts keeren uit vrees voor diefstal naar het dorp mee-
genomen.

Bij het oogsten worden de aren veelal eenvoudig met de hand
afgeplukt. Na den padipluk maakt men door het uittrekken der
overgebleven halmen den grond geschikt voor de teelt van oebi
(gowi), katjang, laboe, ook pisang en papaja, welke soms hier en
daar op het veld met de rijst worden aangeplaut. De maïs wordt
gewoonlijk reeds vóór de padi geoogst. Velen planten als tweede
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gewas alleen gowi, zonder meer. Is de grond afgeoogst, dan gaat
hij langzamerhand tot bosch over en kan na eenige jaren weer in
gebruik worden genomen. In hooggelegen terreinen verbouwt men
ook vroegrijpe bergrijst.

De rijstcultuur gaat met verschillende godsdienstige ceremoniën
gepaard, o. a. de vereering der adoe zatoea vóór het planten en na
den rijsoogst.

Het planten en oogsten zijn feestelijke gebeurtenissen voor het
gezin. De adoe zatoea krijgen bij het oogstfeest wat gekookte rijst
van den nieuwen voorraad; hun wordt dan dank gezegd voor den
verkregen voorspoed.

Als godheid, die bij den rijstbouw wordt vereerd is bekend Maliga,
meer genoemd Sibaja Wache of enkel Sibaja, die naar de voorstelling
van het volk de rijstaren bevrucht. Sibaja beteekent oom van moeders-
zijde en Wache is eeue wijziging van fache ( = rijst).

Voor het oogsten begint, worden Sibaja eenige mooie aren geofferd
en deze gehangen buiten aan het rijstschuurtje onder het vragen van
een voorspoedigen oogst. Om Sibaja Wache niet te ontstemmeu en
daardoor ook geen misoogst te krijgen heeft men op het veld, zoo-
wel bij het planten als het oogsten, verschillende zaken na te laten
en is het o. m. verboden vele dingen op het veld bij den waren
naam te noemen. Zoo mag men op het veld niet lachen, sirih
kauwen en spuwen en mag slechts het hoogst noodige fluisterend
gezegd worden. Is het planten afgeloopen, dan mag de eigenaar
van het veld in den avond na terugkeer van het veld geen
vrouw aanraken; hij mag dan ook geen legmat spreiden. Bij het
oogsten mag men niet met vreemden spreken, en is dit alleen geoor-
loofd na afloop van den dagelij kschen arbeid enz. (Zie hiervoor L. N. H.
A. Chateliu: //Godsdienst en bijgeloof der Niassers//. Tijdschr. Bat.
Gen. dl. XXVI bl. 166).

De andere voedingsgewassen en de voornaamste vruchtboomen
zijn reeds ouder het hoofdstuk //Voeding'/ en onder //Botauie// in
het Geogr. overzicht vermeld. In Zuid-Nias is de cultuur van
voedingsgewassen en vruchtboomen belangrijker dan in Noord-Nias.
In de vruchtbare streken van Hili Simaetanö, Hili Talawoe enz. iu
het stroomgebied der Idanö Ho, worden aanplantingen van rijst,
gowi enz. iu het groot aangetroffen, naast talrijke vruchtboomen als
doerian, pisang, papaja, naiigka (ua'a), citroensoorten (dima), zuurzak
(doeria oelöudra). Zelfs koffie wordt er geplant.

Afzonderlijke vermelding verdient de cultuur van kokos. De
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klapperboom (ohi) komt overal voor, zoowel in de binnenlanden
als aan de kusten. Soms zijn geheele kustgedeelten met klapper-
aanplantingen bedekt, zooals de Oostkust, de kust van Mazingö en
de Zuidkust. Ook op de Nako-eilanden is deze cultuur zeer belaugrijk.
Andere gecultiveerde palmensoorten zijn de sagoboom, waarvan het
meel als nevenvoeding dient en de bladeren zeer gewild zijn :tls een
duurzame dakbedekking, verder pinangboomen (fiuo) en de arenboom
(ache), Arenga Saccharifera. Hiervan verkrijgt men den palm wijn.
Men gelooft, dat de arenpalm door vrouwenhand geplant, meer
vocht levert. *

In de nabijheid van Goenoeng Sitoli vindt men aanplantingen
van noteumuskaat.

De veelteelt beoogt vooral het fokken van varkens, waarvoor de
Niasser zeer veel zorg toont. Het varken (bawi) speelt in de Niassche
maatschappij eene hoogst belangrijke rol.

Vele varkens worden door Chineesche handelaren van de bevolking
opgekocht voor den uitvoer, die vooral plaats vindt naar Atjeh.

De ruimte onder de woningen dient voor stalling der varkens, die
overdag vrij roudloopen in een omheinde ruimte voor en achter de
woning (in Zuid-Nias dikwijls in omheinde weiden). Het voeder be-
staat uit gowibladeren, die dagelijks van het veld gehaald, gekookt
en daarna in varkenstroggen gestampt worden, dikwijls — zooals
bij de varkens der hoofden en gegoeden — nog vermengd met ge-
raspte kokos. Verder houdt men kippen, hier en daar ook geiten.
Runderen worden niet aangetroffen. Buffels zijn slechts in het bezit
van Maleiers aan de kusten; vele loopen in de bosschen verwilderd
rond. Paarden zijn slechts in het bezit van de Europeanen.

Naast landbouw en veeteelt hebben sommigen nog een bijver-
dienste in de bereiding van klapperolie, in de vischvangst aan de
stranden (echter op kleine schaal) met trek- en werpnet, in de rivieren
ook met fuiken en toeba. Verdere bijverdiensten bestaan ia den
verkoop van planken, vooral in de kuststreken. Hier en daar vindt
de inzameling plaats van getah, die in geringe hoeveelheden wordt
uitgevoerd.

De hand werksnij verheid staat niet op lagen trap. Vele Niassers
tooneu bedrevenheid in het timmeren, waarop wijst de vrij stevige
constructie der woningen, vooral in Zuid-Nias. De wapens , welke zij

i Deze bijzonderheid oatleenen wij aan Sundermanu: Die Insel Nias enz.
bl. 23.
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smeden, zooals de zwaarden, zijn daar voortreffelijk. Ook vindt men
vrij bekwame goud- en zilversmeden, terwijl de elastische spiraal-
armbanden der vrouwen blijk geven van vaardigheid in de bewerking
van geelkoper.

Het snijwerk aan de gevesten der zwaarden, aan de paneelen der
Zuid-Niassche woningen en ook de kunstig uitgesneden afgodsbeelden
enz., wijzen op vaardigheid in het kunstsnijden. De in Zuid-Nias
met figuren bewerkte steeneu zerken en trappen, van de poorten van
verscheidene negorijeu aldaar met afbeeldingen van wapens, dieren-
figuren enz., getuigen van kundigheid in steenbewerking met primi-
tieve hulpmiddelen.

Ten slotte vermelden wij nog het vlechten door vrouwen van
matten, zakken en mandjes van paudan en biezen (diagonaal, recht-
hoekig en zigzagvormig, soms gecombineerd in een zelfde patroon)
en het weven van kleediugstukken van kapas, ananas en andere
plantenvezels, een en ander voor eigen gebruik.

Eene geliefkoosde bezigheid is de jacht, waarvan die op wilde
zwijuen (söcha) de voornaamste is. Zij wordt gedreven met hond en
lans of wel men drijft het wild (ook herten) in kuilen of in groote
netten, waarvan verscheidene aan elkaar zijn gebonden. Om het
wild in kuilen te drijven, maakt men op een of meer plaatsen een
stevige, lange houten omheining met een aautal openingen. Daar-
onder en aan de beide uiteinden worden een groot aantal kuilen
gegraven, die met gras, bladereu enz. losjes bedekt worden. Zoodra
een wild varken in een kuil gevallen is, wordt daarop met de lans
geworpen; in sommige streken slaat men het met een stuk hout den
kop in. Soms plaatst meu op paden, die gewoonlijk door het wild
gevolgd worden, vallen met lansen van bamboe of hoja, die bij
aanraking van een gespannen koord van zelf losschieten en het dier
moeten treffen.

Bij de jacht worden een aantal bijgeloovige gebruiken gevolgd
in verband met de voorstelling, dat het wild aan de bela's (een
soort van halfgeesten, die in hooge boomen huizen) toebehoort. Zoo
lang de jachttijd duurt, mogen de deelnemers verschillende zaken
als het oog, steenen en de zou niet bij den waren naam noemen. De
kinderen mogen in het huis niet met hun voeten stampen, evenmiu
als de volwassenen dat ook buiten mogen doen, daar anders het
wild buiten den kring van het jachtveld zou vluchten. Gedurende
den tijd, dat de valkuilen gegraven worden, mag men geen zout
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eten, geen varkensvoeder bereiden ; den nacht na het graven der kuilen
mag men geen echtelijke gemeenschap hebben, daar alle arbeid
vruchteloos zou zijn. Is tegen het een en ander gezondigd, dan
offert men, ter voorkoming van eene slechte jacht, aan de bela's een
weinig rijst of wat sirihbladeren. Helpt dit niet, blijft de jacht
zonder succes, dan maakt men een afgodsbeeld, Samago waoeloe.
Hieraan wordt een offer gebracht, bestaande uit een varkentje of
anders een kip, een ei of een jonge klappernoot.

Heeft men te veel wild gevangen, dan moet ter voorkoming van
gramschap der bela's een wit kippetje voor hen als zoenoffer worden
losgelaten. Deze en andere godsdieustige gebruiken zijn vermeld door
J. W. Thomas: De jacht op het eiland Nias. Tijdschr. Bat. Gen.
dl. XXVI, bl. 281 e. v.

De in- en uitvoerhandel is uitsluitend in handen van de Chiueezen,
die een afzonderlijke wijk van de hoofdplaats Goenoeng Sitoli bewonen,
welke plaats de hoofdmarkt is voor den handel en door de booten der Kon.
Pakketvaart Maatschappij in geregelde 14 daagsche verbinding staat
met Padang—Penang—Singapoer.

In de laatste maanden worden in den niet-contractueelen dienst
op de bovengenoemde lijn ook Teloq Dalam, Lagoendibaai en Nako
aangedaan, hetgeen ten goede komt aan den belangrijken copra-
uitvoer. Voor dien werd alle copra van de Nako-eilandeu te Goenoeug
Sitoli verscheept en deze daar aangebracht door de prauwen der
Chineesche handelaren, die ook , echter zeer ongeregeld, de gemeen-
schap onderhielden met de Lagoendibaai. Van het Zuiden, met zijn
uitgebreide klapperaanplantingen, kwam onder die omstandigheden
te Goenoeng Sitoli verreweg minder copra dan van Nako, en was
ongeveer de helft van de te Goenoeng Sitoli voor de Straits ver-
scheepte, alleen van Nako afkomstig. De Chineezen zijn de nood-
zakelijke tusschenpersoneu van den handel, hoezeer ook hunne gangen
moeten worden nagegaan. Zij zijn de opkoopers der inlandsche
producten, vooral bestaande uit klappers, copra en varkens. De
copra is het belangrijkste uitvoerartikel van het eiland. De Chi-
neezen voorzien de bevolking van rijst, lijnwaden, tabak, ijzerwerk,
koperdraad, gongs, stofgoud, Chineesch aardewerk, kralen enz.,
welke artikelen van Singapoer, Penang en Padang betrokken worden.

Sedert enkele jaren bevindt zich ter hoofdplaats Goenoeng Sitoli
een verkoophuis der Rijnsche zending, dat allerlei artikelen aan de
bevolking levert tegen billijke prijzen.
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Gemunt geld komt in de binnenlanden van Noord-Nias reeds vrij
algemeen voor. De handel, zoowel onderling als met de vreemde-
lingen, is voor een belangrijk deel nog ruilhaudel. Pasar's op be-
paalde dagen zijn onbekend. Bij den handel der inboorlingen bedienen
deze zich van reepjes rotan, waarin aan de randen inkervingen
worden gemaakt bij wijze vau noteering.

De waardebepaling der goederen geschiedt iu goud, dat uog een
veel gebezigd betaalmiddel is. Ter bepaling van de goudswaarde
bedient men zich van een weegschaaltje (faliëra) van messing of
schildpad met verschillende gewichtjes, bestaande uit steentjes,
kralen, pitjes, stukjes metaal enz. en van een toetssteen. Weegschaal,
gewichtjes en toetssteen zijn gewoonlijk geborgen iu den geldbuidel
(tokosa). Van het goud bestaan verschillende (zes) soorten, elk
met eeue afzonderlijke benaming, aanduidende de meerdere of
mindere alliage met zilver en koper. De waarden per gewicht van
+ 10 gram uitgedrukt variëeren van f 20—f 4.

Als lengtematen bij het meten van stoffen kent meu de döfa
(vadem) en si'oe (van den voorsten vinger tot aan den elleboog).
Als iuhoudsmaten, voor zoover bekend alleen voor padi, heeft men
als de meest gebruikte: de laoeroe en toemba. Zij zijn cilindrisch
van vorm en van eeu handvat voorzien. De laoeroe komt in het
rapatgebied en omgeving overeen met 1 gantaug of j'jj pikoel,
terwijl 1 laoeroe 4 toemba's bevat. De inhoud vau een laoera is
+ 7.5 Liter. Echter zijn maten en gewichten niet overal gelijk, af-
gescheiden nog van de vele bedriegerijen met deze maten en gewichten,
niet het minst iu den haudel der Chineezeu met de inboorlingen.

Voor het aangeven van de grootte van een varken, dat met een
koord onder de oksels wordt gemeten, dieut een varkensmaat (afore)
met onderdeelen, die alisi, toe'e eu mauoe worden genoemd. (Zie
voor de nadere definitie vau deze mateu en de geldswaardeu het
Niassisch-Deutsches Wörterbuch von H. Sundermann bl. 18, 138 en
211). Eene afzonderlijke beschrijving laten wij achterwege, daar,
gelijk gezegd, de maten en de daarmede overeenkomende gelds-
waarden niet overal gelijk ziju. (Zie ook de varkensmaat in Von
Rosenberg's, Verslag, enz. bl. 51. Op bl. 49 is aangegeven, hoe de
maat van een kip (manoe) wordt genomen.)

De Niassers ziju over het algemeen geen zeevarend volk. Met de
scheepvaart houden zich vooral bezig de vreemdelingen.

De grootste handelsprauwen zijn alleen in het bezit van de
7' Volgr. VIII. 36
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Chineesche handelaren ter hoofdplaats. Tot voor kort geleden , voordat
Nako en de Zuidkust van Nias door de paketvaart werden aange-
daan, haalden deze prauwen van daar de copra voor den afscheep
te Goenoeng Sitoli. Vooral voeren zij op de Nako-eilanden. De
vaartuigen der bewoners der z. g. Maleische nederzettingen waarmede
zij langs de kusten eenigen handel drijven, ziju gewone sampaugs
en vlerkprauwtjps. De laatste soort is uit een enkelen boomstam
vervaardigd. De wanden worden soms verhoogd met paltnbladeren
om meer ruimte te hebben voor de lading.

Het eenige zeevarende gedeelte der oorspronkelijke bevolking, be-
woont de moeilijk toegankelijke kust van Maziugö (in het Zuid-Ooslen
van liet eiland) en die van de noordelijker gelegen landschappen
Balaika en Simatnbawa. Met hunne ongeveer 2 kojangs metende
vlcrkprauwtjes brengen deze strandbewoners hunne producten (klap-
pers en planken) uaar Goenoeng Sitoli en de Batoe-eilanden om
daar ruilhandel te drijven in lijnwaden, tabak enz. Nu en dau
hebbeu deze kustbewoners zich schuldig gemaakt aan strandroof,
vooral de bewoners der negorijen aau de Mazingö-kust. In dit opzicht
is wel het meest berucht Bawö Gauöwö, dat uog in April 1907
een Chineesch vaartuig plunderde, hetgeen een krachtig optreden
tegen het landschap Mazingö noodzakelijk maakte.

IX. H u w e l i j k s - en e r f r e c h t ; p o s i t i e d e r v r o u w .
V e r s c h i l l e n d e g e b r u i k e n in h e t f a m i l i e l e v e n .

Terwijl in de Noordelijke helft van het eiland de exogamie of het
verbod van het huwelijk in den stam bestaat, kent men in Zuid-
Nias, waar de drie hoofdstammen scherp van elkaar en van de
Noordelijker wonende stammen onderscheiden zijn, endogamie of het
bij voorkeur huwen in deu stam. De huwelijksvorm is over het
geheele eiland patriarchaal, de man betaalt een bruidschat (in Noord-
Nias böli niha ' , in Zuid-Nias böwö * genoemd) aan de ouders der
vrouw, die haren man naar zijne woning volgt.

De bruidschat, waarvan het bedrag afhankelijk is van den stand
van het meisje, is zeer hoog te noemen en gewoonlijk bij de huwe-
lijksvoltrekking en dikwijs jaren daarna, nog niet geheel voldaan om

' Böli is hetzelfde als het Maleische bëli, grondwoord van rnömbëli koopen ;
niha beteokent in het algemeen menscli.

* Ook adat, gewoonte betoekenende.
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de eenvoudige reden, dat de mees ten liet benoodigde geld of goud
niet spoedig bij elkaar kunnen krijgen.

Dikwijls is ook bij de niet algeheelc voldoening berekening in het
spel, voor het geval n.l. dat de bruid van haren man weg loopt,
hetgeen meermalen is voorgevallen. Behalve de kosten van den
bruidschat (f 120—f 500), die voor eene weduwe de helft bedraagt
van den prijs, die zij als maagd zou hebben opgebracht, heeft de
bruidegom nog andere verplichtingen als: de levering van het grootste
deel der varkens, rijst en palm wijn voor de festiviteiten bij verlo-
ving en huwelijk; zijn schoonvader te helpen bij den bouw eener
woning, bij sterfgevallen enz. telkens met een varken ter waarde van
f 7£—10. Behalve de vader, hebben ook aandeeleu in den bruid-
schat zijn moeder, zijn broeders en de ooms van moederszijde (sibaja) '
van het meisje, het dorpshoofd, eu de bewoners van het dorp.

Bij de exogamische verbintenissen wordt de vrouw als eene ge-
kochte zaak beschouwd; daarmede is haar plaats in het gezin en
ook teu aanzien van het erfrecht bepaald. Zelve een deel van de
bezittingen \an den man, kan zij nimmer van hem, en door het
treden uit hare familie ook niet van deze erven, hetgeen ook geldt
voor hare dochters, in het huwelijk verwekt. Alles wat zij staande
huwelijk verkrijgt, hetzij alleen, hetzij gemeenschappelijk met haren
man vervalt, evenals zij zelf, bij zijn overlijden aan zijne uaaste
mannelijke bloedverwanten. Dezen kunnen haar van rechtswege tot
vrouw nemen (leviraats-huwelijk) tegen de betaling van een geringen
bruidschat aan hare familie; ook kunnen zij toestaan, dat hare familie
haar aan een ander uithuwt, in welk geval zij recht verkrijgen op
een zeker deel van den bruidschat. Daaruit blijkt tevens, dat de
vrouw door haar huwelijk niet geheel van hare familie wordt los-
gemaakt, daar deze op haar, weduwe geworden, zekere rechten
verkrijgt en ook tijdens het huwelijk zoo noodig voor hare belangen
weet op te komen.

In den regel is het een broeder van den overledene, die de weduwe
tot vrouw neemt, soms ook de vader. Is er een zoon uit eenander

' Eén der overblijfselen van een vroeger bestaand hebbenden matriarchaat,
dat wij ook terugvinden in namen als: Sibaja Wache, voor de benaming der
godheid die de rijstaren vult (ziet. a. p.), Iraono Hoena (stamnaam), beteeke-
nende „kinderen van (de vrouw) Hoena", in welke namen dus de verwant-
schap in de moederlijke linie duidelijk is. Een ander overblijfsel van den
vroegeren m;itriarchalen huwelijksvorm is de omstandigheid, dat de vrouw
door het huwelijk niet volkomen van hare familie wordt losgemaakt (zie t. a. p.).
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huwelijk, dau maakt deze op haar aanspraak. Gevallen van polygamie
als gevolg van het lcviraatshuwelijk zijn dan ook niet zeldzaam. Bij
gemis aan mannelijke bloedverwanten, die haar tot vrouw kunnen
nemen, blijft zij gewoonlijk bij een harer zoons wonen.

De positie der vrouw is een volkomen ondergeschikte, uitgezon-
derd daar waar de zending haar uit dien toestand weet op te heffen
(bij het Christelijk deel der bevolking). Als regel geldt, dat de
vrouw in haar onderhoud en dat van haren man heeft te voorzien,
waartoe zij het grootste deel van den veldarbeid verricht en dagelijks
met hare dochters de gowi, het voedsel voor het gezin, en de bladeren
van die aardvrucht voor de varkens van het veld haalt.

Polygamie komt niet algemeen voor. De meesten hebben slechts
eene vrouw. Hoofden en zij, die de middelen daartoe bezitten of
door leeuing kunnen verkrijgen, nemen dikwijls nog eene tweede of
derde vrouw, vooral wanneer er nog geen stamhouder is. Vau de
geboorte van een zoon is in yele gevallen het meerdere of mindere
aanzien der vrouw bij den man en diens familie afhankelijk. Blijft
de geboorte van een zoon achterwege, krijgt de vrouw slechts doch-
ters of miskramen, dan heeft zij bij den man en diens familie af-
gedaan . en wacht haar dikwijls een Dog nederiger positie als slavin,
wanneer de man eene tweede vrouw neemt. Tot eene echtscheiding
wordt in zoo'n geval niet overgegaan.

Ook nemen verscheidene hoofden meerdere vrouwen als blijk vau
welstand en gegoedheid, en ter voorziening in de noodige arbeids-
krachten. Deze vrouwen zijn dan gewoonlijk van lageren stand dan
de eigenlijke huisvrouw. Hoewel de positie der vrouw naar onze
begrippen veel te wenschen overlaat en mishandeling door den man
niet zelden voorkomt, toont zij zich over het algemeen met haar
lot tevreden.

Heeft een Niasser meer vrouwen, dan verblijven deze als regel
iu de woning van haren heer. *

In Zuid-Nias is waarschijnlijk als een uitvloeisel der endogamie
de positie der vrouw eene betere. De vrouwen zien er beter verzorgd
uit, hebben een beteren gang dan de aan zwaren arbeid gewoue
vrouwen van Noord-Nias, die reeds vroeg vervallen en leelijk zijn.
De vrouwen der gegoeden en Sioeloe's (hoofden), die geen veld-

i Do hiermede iu strijd zijnde mededeeling van VonEosenberg, Verslag enz.
bl. 39 moet, evenals verschillende andere mededcelingen, als onjuist terzijde
gesteld worden.
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arbeid verrichten, kennen er meer gemakken dau hare zusteren iu
Noord-Nias.

Huwelijken tusschen kinderen, die dan gewoonlijk samenwonen
in het huis van den vader van deu knaap, komeii dikwijls voor.
Ook ziet meu meisjes, die de jaren der puberteit nog niet
bereikt hebben, reeds verkocht aan volwassen mannen, niet zelden
een schuldeischer van den vader van het meisje, die op geen andere
wijze betaling kunnende ontvangen, de dochter tot kwijting van
schuld opvordert.

Ook zijn gevallen, waarbij volwassen vrouwen voor jonge knapen,
veelal zoons van hoofden, gekocht worden. Deze vrouwen zijn
feitelijk niet meer dan slavinnen.

Ondanks het hooge bedrag van den bruidschat, waarvoor velen
zich in schulden steken, wordt het bezit van dochters van twijfel-
achtige waarde beschouwd, daar bij de aanzienlijken en gegoeden
de vader nog heeft bij te passen, voor de vrij kostbare festiviteiten
bij verloving en huwelijk.

De geboorte vau een zoon in eene Niassche familie is steeds een
gewichtige en blijde gebeurtenis. De zoons worden in de eerste
plaats tot de erfenis geroepen. Erfgenamen, zoowel als erflaters zijn
alleen de mannelijke aguaten , vaders, zoons, en de zoons van deze
laatsten, broeders, broederszonen enz. * Bij gemis van een zoon gaat
men er soms tot adoptie over om daarmede te voorkomen,
dat het vermogen bij overlijden op de verwanten in de zijlinie
overgaat. — De oudste zoon volgt doorgaans zijn vader op in dienB
ambt of waardigheid, terwijl hij van de nalatenschap een grooter

• De hiermede tegenstrijdige mededeelingen van Von Rosenberg, Verslag
bl. 107, volgens welke ook de dochters erven, hebben blijkbaar betrekking
op de drie hoofdstammen in Zuid-Nias, die de endogamie kennen. Doch ook
hier bepaalt het erfrecht der dochters zich alleen tot de sieraden en kleinodiën
van de moeder, die gelijkelijk onder haar worden verdeeld. In Noord-Nias
zijn de meisjes ook hiervan uitgesloten.

Heeds Prof. Wilken wees in zijn opstel „Iets over de verwantschap en het
huwelijks- en erfrecht bij de volken van bet Maleische ras (Ind. Grids 1883
dl. I bl. 656 e. v.) op de ongeloofwaardigheid der mededeelingen van Von Rosen-
berg inzake het Niassohe erfrecht, welke mededeelingen in strijd zijn met
de regels van het erfrecht bij de volken, dio de exogamie met de patriar-
chale inrichting van het gezin kennen. Daarna verscheen de aanvulling van
zijn eerstgenoemd opstel in den zelfden jaargang Ind. Gids: Het erfrecht op
Nias bl. 912—913, waarbij als vaststaande werd aangenomen, dat de vrouwen
van dc erfenis ziju uitgesloten. In dit naschrift werd echter niet behandeld
het erfrecht bij de Zuidelijke stammen, dat wij zooeven leerden kennen.
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aandeel verkrijgt dan de jongere broeders (gewoonlijk een dubbele
portie). De grond en inplantingen blijveu na het overlijden inden
regel in het gemeenschappelijk bezit der erfgenamen, evenals de
gouden sieraden, muziekinstrumenten enz. Een eigenlijke verdeeliug
daarvan vindt niet plaats dan alleen bij oneenigheid. De klapper-
boomen worden gewoonlijk spoedig verdeeld.

Tusschen de beide seksen, ook de ongehuwden, bestaat over het
algemeen een welvoegelijk verkeer. Schaking, ontucht en overspel
komen weinig voor. Kuischheid tegenover de vrouw geldt als eene
maatschappelijke wet. Op de minste beleediging van eene vrouw
zijn betrekkelijk zware straffen (boeten) gesteld.

Aan het huwelijk gaat gewoonlijk eene verloving vooraf. De
verbintenissen worden veelal door de wederzijdsche ouders beklonken,
zonder dat de partijen zelf, ook wanneer deze de kinderschoenen
zijn ontwassen, gehoord worden. Gevallen, dat op die wijze de
a. s. echtgenooten elkaar nog nooit gezien hebben, komen voor-
De ouders verloven dikwijls hunne kinderen aan elkander op zeer
jeugdigen leeftijd, somtijds zelfs vóór zij geboren zijn. Ook wordt
wel eens op een nog niet geboren meisje door den vader, vooral
als deze een hoofd is, met wieu de andere partij zich gaarne lieert,
een zeker deel van den bruidschat ontvangen.

Dikwijls kiest de jonge man, n.l. wanneer hij niet reeds als
knaap is verloofd of uitgehuwelijkt, zijn bruid in overleg met zijne
ouders. Daarbij wordt bijzonder acht geslageu op een gunstigeu
droom in den nacht, voordat men het aanzoek zal doen. Dit wordt
gewoonlijk door een tusschenpersoou , soms ook door den jongen man ,
vergezeld van zijne moeder, gedaan. Stemmen de ouders toe, waar-
bij echter de vader van het meisje den doorslag geeft, dan ontvangt
deze een klein voorschot op den overeengekomen bruidsprijs, be-
nevens een messing armring als verlovingsteeken van zijue dochter.

Gedurende de verloving is het den aanstaanden echtgenooteu verbo-
den elkaar te ontmoeten en vinden eenige familiefeesten plaats, waarvan
de tijdstippen verband houden met de afbetalingen van den bruids-
prijs. Na een paar kleine familiefeesten, vindt het belangrijkste feest
plaats vóór het huwelijk, bij welk feest de dorpsgenooten der ver-
loofden verschijnen ten huize der bruid, die voor het eerst in het
openbaar verschijnt. Zijn de gasten voor deze feestelijke gebeurtenis
(femanga namalö mbauoea, d. i. het eten, dat het dorp krijgt) ver-
zameld, dan komt de bruid te voorschijn, en wordt zij met eeu
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stuk doek om den hals gebonden, waarvan het einde aan de adoe
zatoea ( = beeldjes der voorouders) is vastgemaakt. Onder het brengen
vau een offer aan deze afgodsbeeldjes, wordt door het dorpshoofd
over de bruid de zegen der voorouders ingeroepen, waarop zij door
een bloedverwant naar buiten wordt gevoerd of anders gedragen,
waar men voor de woning eeu afgodsbeeld heeft opgericht. Het
hoofd steekt eeu laus in dat beeld en laat de bruid de schacht
vasthouden, terwijl de aanwezigen zegen en bescherming der goden
over de bruid inroepen. Het hoofd trekt de lans weer uit het beeld,
zwaait daarmede eenige malen over het hoofd der bruid en biedt
haar vervolgens een schotel met varkensvleesch aan, waarvan zij
wat moet gebruiken. Daarna stort hij over hare voeten water uit
een bamboezen koker, onder het uitspreken van een zegeuformulier.
Nu volgt in huis, waarheen zij wederom wordt gevoerd, de slot-
plechtigheid. Na de bruid bevrijd te hebbeu van den doek, dien
zij tot dusver om haar hals heeft gehad, wordt aan een ander af-
godsbeeld geofferd, waarbij de bruid een der daksparren moet
vasthouden. Het hoofdmoment van het feest is voor de aauwezigen
de maaltijd van varkeusvleesch en rijst met palmwijn, die over-
vloedig wordt geschonken.

Gewoonlijk volgt kort op dit feest de bruiloft. Tot dat tijdstip
worden door de bruid met hare moeder bezoeken gebracht bij hare
verwanten, waar zij weenend haar lot beklaagt. Des avonds stort
zij haar droevig gevoel in zangen uit.

Kort voor de voltrekking van het huwelijk krijgt zij van haar
a. s. schoonmoeder nog een fraai kliukendeu naam als Balaki (//goud'/),
Nifa tali ('/gouden halsring'/) enz.

Een paar dagen voor de bruiloft brengt de bruidegom met eenige
dorpsgenooteu de voor het huwelijksfeest benoodigde zwijnen en
rijst * naar de woning der bruid, waar het feest zal gehouden
worden. Is de huwelijksdag aangebroken, dan begeven zich mannen
en vrouwen uit de dorpen van bruid en bruidegom, in feestkleeding
ouder gezang, gong- en trom meislag, 7iaar de woning der bruid.
Daar worden door de mannen verschillende krijgs- en andere dauseu
uitgevoerd — ook de vrouwen geven dansen ten beste —, tot men
vóór den donker aan den feestmaaltijd begint.

Nadert de plechtigheid van de eigenlijke huwelijksvoltrekking

' Een gedeelte dor zwijnen door don bruidegom geleverd, voor de ver-
schillende feestelijke gelegenheden, komt in mindering van deo bruidsschat.
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dan doet uien de bruid feestkleederen aantrekken en brengt haar
onder tegenstribbelen met den bruidegom voor de adoezatoea, waar
het hoofd, onder het brengen van eeu offer, de echtvereeniging
voltrekt door bruid eu bruidegom met de hoofdeu zacht, tegen
elkaar aan te stooten; daarbij den zegen der voorouders over het
bruidspaar afsmekende. Nu wordt de bruid door twee vrouwen in
optocht, onder het gezang der mannen en vrouwen, met gong- en
trommelslag naar de woning van haren man gevoerd, of bij tegen-
stand, daarheen door een mannelijk bloedverwant gedragen. Voor de
woning gekomen bedekt men het paar met een doek. Het dorps-
hoofd zwaait een zwaard over hunne hoofden en zegent hen. Daarop
wordt de jonge vrouw naar binnen geleid, waarbij zij den ladder
niet mag aanraken, daar dit onvruchtbaarheid teugevolge zou hebben.
Men doet haar nu onder de adoe zatoea plaats nemen en zet haar
een knaap op den schoot, opdat zij zoons zal krijgen, waarna zij
en haar man gemeenschappelijk een sirihpruim gebruiken. Nog eeuige
dagen later gaat de vrouw, vergezeld van haren mnn, eeu bezoek
brengen aan hare ouders om de //kleederen terug te brengen*/
(mamoelie noecha), waarmede ook door de bruid op de bruiloft
gedragen sieraden, die dikwijls geleend zijn, bedoeld worden. Bij
dit bezoek wordt het echtpaar door de ouders onthaald en hun een
paar biggen ten geschenke gegeven. Daarop neemt de bruid voor
goed afscheid vau de ouderlijke woning. Eerst van nu af kunnen
de jongelieden als echtgenooten met elkaar verkeeren.

Ten huize van de familie van den echtgenoot vindt nog voor zijne
dorpsgenooten een feest plaats, tahö dödö (//raadplegen van het hart//)
genoemd, omdat daarbij uit de lijnen van het hart van eeu geslacht
varken, de toekomst der jonge vrouw voorspeld wordt. Dezelfde
ceremouiëu als bij het «femauga namalö mbanoea" beschreven,
vinden ook nu plaats en herhaalt zich ook hier de sirih-ceremonie. '

De huwelijken tusschen de Iulandsche Christenen worden kerkelijk
gesloteu eu staan nog geheel buiten bemoeienis van het bestuur.

In Zuid-Nias zijn de gebruiken bij het huwelijk eenvoudiger.
De bruid wordt door eenige gehuwde vrouwen en mannen afgehaald
eu geleid naar de woning van den bruidegom, waar zich de weder-
zijdsche families verzameld hebben. Daar wordt het bruidspaar voor

' Deze ceremoniën zijn uitvoeriger beschreven in „Das niassische Madchen
von seiner Geburt bis zur seiner Verheiratung, von H. Lagemann, Tijdschr.
Bat. Gen. XXXVI, 1893, bl. 296 vgg. Is de bruid van ceiivoudigen stand
ot' een wees, dan zijn de formaliteiten eenvoudiger en minder kostbaar.
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de beelden der voorouders door eene priesteres gezegend, die een
kind eerst op den schoot der bruid plaatst en dan op dien vnn den
man, hen daarbij eene talrijke nakomelingschap toewenscheude en
hunne hoofden met water besprenkelende. Vier dagen later brengt
het jonge paar een bezoek aan de ouders der vrouw, geschenken
voor hea medenemende. Zij worden onthaald en ontvangen wederkeerig
geschenken (Zie J. W. Thomas, Drei Jahre in Süd-Nias, 1883, bl. 13).

De oorspronkelijke instellingen van het volk laten zonder toe-
stemming van den man geen echtscheiding toe.

Bij zwangerschap en geboorte bestaan iu Noord-Nias de volgende
gebruiken.

Is eene vrouw zwanger, dan hebben, zoowel de moeder als de
vader zich te onthouden van allerlei zaken, ter bevorderiug van den
goeden afloop der zwangerschap en uit vrees, dat anders het kind
de treurige gevolgen van een en ander zal ondervinden. Dit verbod
wordt met //amonita// (d. i. hetgeen men te mijden heeft) aangeduid.
Men durft, om een aantal voorbeelden te noemen, niets van een
gestorven varken eten, daar het kind anders knobbels krijgt; men
eet ook geen //boejoewoc/ (zekere vogelsoort), want anders spreekt
het kind niet, maar maakt een geluid als deze vogels. Men durft
geen plaats voorbij te gaan, waar een mensch of dier gedood is;
het kind zou anders last krijgen van stuiptrekkingen van den mensch
of het dier, terwijl het met den dood worstelde. Hebben de ouders
een veld verbrand, dan krijgt het kind uitslag. Men ziet niet in eeu
spiegel of hollen bamboe uit vrees, dat het kind scheel zal zieu, enz.
(Zie Chatelin, Godsdienst en bijgeloof der Niassers, Tijdschr. Bat. Gen.
XXVI, bl. 159, Sundermann bl. 39). Overtredingen van deze
verbodsbepalingen moeten door offerandes goed gemaakt worden.

Allerlei andere maatregelen worden genomen om te voorkomen,
dat de zwangere vrouw leed wordt aangedaan door de booze geesten,
waaronder vooral de //matiaua" (de geesten van de in het kraambed
gestorven vrouwen) zeer gevreesd zijn. Enkele afgodsbeelden worden
daartoe gesteld naast de slaapplaats en voor den ingang van het
slaapvertrek. De laatste zijn gewoonlijk met zwaard en lans gewa-
pend en ontvangen na den goeden afloop der bevalling een dankoffer.

De Niassche vrouw wacht hare bevalling in knielende houding af
en wordt daarbij geholpen door eeu paar buurvrouwen of door eeue
vrouw, die gewoon is bij bevallingen te helpen.

Door drukking op den buik tracht men de baring spoedig te doen
afloopen. Gebeurt dit niet spoedig en zijn er booze geesten in het
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spel, dau wordt ecu priester geroepen, die deze moet bezweren.
De gebruiken bij geboorte zijn bij de verschillende stammen dik-

wijls verschillend , zoo ook hetgeen de met placenta gebeurt. De bena-
ming voor placenta is ga'a nono (d. i. bloedverwant van het kind)
of awö nono (d. i. metgezel van het kind). Blijkbaar deukt men
daarbij aan een levend wezen, dat echter na de geboorte als leven-
loos schijnt beschouwd te worden. Daardoor is het ook te verklaren,
dat terwijl dikwijls de placenta begraven wordt, het in Noofd-Nias
ook gebruikelijk is die eenvoudig in den varkensstal onder de woning
te werpen. Daartoe wacht de vrouw dan hare bevalling af op een
plaats boven dien stal, opdat vau daar alles makkelijk den varkens
kan worden toegeworpen.

Gebrekkige, zevenmaandskinderen en tweelingen wordeu heimelijk
omgebracht, ook die, waarvan de moeder in het kraambed gestorven
is. Ook albino's worden, evenals tweelingen, gebrekkige of onvol-
dragen kindereu , als onheilaanbrengend beschouwd en blijven gewoon-
lijk eveneens- niet in leven. Soms schijnt men albino's zekeren tijd
iu het leven te laten in de hoop dat de kleur der huid zal ver-
anderen. Volwassen albino's werden nimmer opgemerkt. Tweelingen,
kinderen in ontucht of overspel geboren, worden in een zak gedaan,
aan een boomtak gehangen of iu het struikgewas neergelegd en aan
den hongerdood prijsgegeven. Waar dit uit vrees voor het bestuur
of de zendelingen wordt nagelaten, laat men dergelijke kinderen
verhongeren of door opzettelijk slechte verzorging omkomen. Mis-
kramen (niet het gevolg van opzettelijk opgewekte abortus) moeten
niet zeldzaam zijn. In vergevorderdeu toestand van zwangerschap
verrichten de vrouwen nog allerlei zwaren arbeid.

Op den dag van de geboorte van het kind wórdt eeu ruw afgods-
beeld in menschelijke gedaante vervaardigd, daaraan een ei geofferd
door een priester, die door het uitspreken van eeu formulier het
onheil bezweert dat het kind kan overkomen, omdat de ouders
zich waarschijnlijk niet aan alle verbodsbepalingen tijdens de periode
van zwangerschap hebben gehouden.

Gedurende de eerste dagen na de geboorte hebben de ouders zich
nog van verschillende dingen te onthouden voor het welzijn van
het kind. De vader mag dan niet naar het bosch, eu eerst als het
kind een maand oud is, mogen de ouders zich het haar kammen.
Doen zij dit eerder, dan zal het kind later dikwijls van den huisladder
vallen. (Zie A. Fehr, Der Niasser im Lebcn und Sterben , 1898, bl. 16).
De moeder mag gedurende deuzelfden tijd geen rijst, of iets dat
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aangebrand is, eteu; beide ouders mogen bij het sirihkauwen geen
kalk gebruiken, daar dit voor het kind uitslag zou ten gevolge
hebben. (A. Lett, lm Dienst des Evangeliums, 1899, bl. 67).

De bovenvermelde amonita's of alacha's tijdens de zwangerschap
der moeder en na de geboorte van het kiud zijn voor de verschil-
lende streken van het eiland afwijkend. Het kind zelf, dat evenals
elders in den Archipel dadelijk vast voedsel moet gebruiken, heeft
zich, op eeuigen leeftijd gekomen, ook van enkele spijzen te ont-
houden. Zoo mag het volgens de laatstgeinelde bron (bl. 68) geeu
stukkeu van deu neus van het varken eten, daar het kind als knaap
zijn vader op de varkensjacht vergezellende, door zijn reuk of zijne
stappen het wild buiten den kring van het jachtveld zou doen
vluchten. Door het eten van stukken van de onderkaak van het
varken, zou het kind eeue belangrijke opzwelling van het gezicht
bij het tandeuvijlen krijgen. Het eten van den vleugel vau een kip
zou later onbekwaamheid in het hanteeren der wapenen ten gevolge
hebben enz.

Eveneens mag het kind niet in een kamer alleen gelaten worden,
daar de booze geesten het leed zouden kunnen berokkenen. Algemeen
geldt het verbod het kind bij zijn waren naam te noemen. Vele
amouita's zijn niet overal dezelfde.

Eenige dagen na de geboorte (bij enkele stammen reeds op den
dag vau de geboorte, nadat de navelstreng met een scherp bamboe-
mesje is afgesneden), viudt de naamgeving (famatörö töi) plaats,
eene feestelijke gebeurtenis voor het geheele dorp. Ook heet dit feest
faugaroewoe ba nadoe zatoea, omdat met de naamgeving tevens
verbonden is de plechtigheid van het opdragen van het kind aan
de voorouders door eeu priester, die van de adoe zatoea zegen en
voorspoed voor het kind, zijne nakomelingen en den veestapel vraagt.
Bij het opzeggen van het zegenformulier door den priester, heeft
het kind in de hand een koord van palinbladeren, dat met het
andere einde aan de voorouderbeeldjes is bevestigd. Vooraf is aan de
adoe zatoea een offer gebracht, bestaande uit een weinig van het
hart en de lever van het varken, dat voor de feestelijke gelegen-
heid geslacht wordt.

Bij de keuze van den naam, welke veelal door den vader wordt
bepaald, is van invloed de eeu of andere omstandigheid, b.v. eeue
teleurstelling (over de geboorte vau een meisje in plaats van een
zoon), een wensch, dien men koestert enz. Bijnamen zijn /eer alge-
meen, waaronder dikwijls trivialiteiten. Naar dien bijnaam wordt het
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kind genoemd, opdat de booze geesten zullen deuken, dat de ouders
het kiud liefhebben en het derhalve ook geen kwaad zullen berokkenen.

Enkele voorbeelden van namen door de een of andere omstandig-
heid bepaald, zijn: Lö'öda, d. i. er is niets (te eten), eene bena-
ming die de armoedige omstandigheden van den vader uitdrukt;
Halöwö (d. i. arbeid), Boeloe gowi ( = oebi bladeren), waarmede
de vader den wensch te kennen geeft dat het kind (meisje) veel op
het veld werkzaam zal zijn, o. a. om oebi-bladeren (voor varkens-
voeder) te halen.

Zoo duiden meisjesnamen als Sinasa (d. i. pandan) en Siuali (koord,
weefgetouw) op een weusch voor geschiktheid in vlechten en weven.
Teleurstelling, dat geen zoon geboren is, wordt uitgedrukt in den
naam als Silögoeua //die van geen nut is// enz. Na door vijanden
vervolgd te zijn en eindelijk een rustige woonplaats gevonden te
hebben (zooals bij de vroegere toestanden in Noord-Nias) geeft men
een zoon bijv. den naam van Ahonoa, beteekenende (rustig) verblijf,
resultaat van hono = rustig, gereed enz.

Aan den anderen kant geeft men welluidende namen als Roefia
(//gulden//), Hareso, Sese (zekere goudswaarden), Lachömi (//glans//),
zooals voor dochters van hoofden en gegoeden. Ook voor deze wel-
luidende namen geldt hetzelfde gebruik, dat de ouders hun kind
niet gaarne bij den waren naam noemen.

Vóór het huwelijk krijgen de meisjes dergelijke fraai klinkende
namen van de naaste vrouwelijke bloedverwanten van den bruidegom.

Bij den baloegoetitel nemen hoofden gewoonlijk hoogdravende
namen aan (zie onder Feesten).

De ouders worden ook op Nias genoemd naar hun kinderen en wel
naar het eerste, onverschillig of dit een meisje of jongen is, door voor-
zetting van ama = vader en iua = moeder: bijv. Araa Zinasa en Ina
Zinasa. Daarin komt gewoonlijk geen verandering meer, ook wauneer
het eerste kind een meisje is en later een zoon geboren wordt.

Ook op Nias is, evenals elders, het haarsnijden van het kind op
zeer vroegen leeftijd gebruikelijk. Daartoe wordt een klein dage-
lijksch mes of oen glasscherf gebezigd. Veelal laat men een vlok haren
op het overigens kaal geschoren hoofd staan.

In Noord-Nias dragen de mannen het haar kort en is het als
hoofdtooisel, n.l. bij gebreke van een hoofddoek, meestal op de een
of' andere grillige wijze gesneden. Gewoonte is het haar aan de
randen om het hoofd en in den nek weg te scheren zoodat dikwijls
alleen een bos op de kruin gespaard is. Aan den anderen kant ziet
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men ook meermalen een tonsuur, waarbij de kruiu in een kring is
uitgeschoren. Daar in de haardracht, ieder zijn eigen smaak volgt,
ziet men hierin vele variaties. Vele mannen in Zuid-Nias dragen het
haar laDg; het wordt naar achteren gekamd en door een eenvoudigen
rotan hoofdbaud bevestigd.

De wijze waarop de vrouwen het haar dragen, is reeds vermeld
onder /'kleeding en sieraden."

üe mannen trekken zich de baard- en knevelhaartjes met een
koperen tangetje uit, dat met een dito kettinkje aan het dagelijksche
mes is bevestigd. Baarden worden slechts nu eu dan bij bejaarde lieden
opgemerkt. Een andere gewoonte van sommige mannen is het tatou-
eereu, dat in geringe mate voorkomt eu wel voornamelijk bij Zuid-
Niassers, die de Batoe-eilanden bezocht hebben.

Vermelding verdienen nog de volgende gebruiken :
1° de besnijdenis (alleen bij knapen). Het besnijden (mamoto) vindt

plaats op 13—16 jarigen leeftijd (in Zuid-Nias vroeger) en geschiedt
algemeen door incisie, zoowel iu Noord- als in Zuid-Nias. * Dit
gebruik heeft geeuerlei godsdienstige beteekeuis en geldt alleen als
bewijs van maubaarheid. De knaap wordt na zijne besuijding in de
rij der mannen opgenomen. Van de verrichting wordt, evenals van
elke andere eenigszins gewichtige gebeurtenis, keunis gegeven aan
de adoe zatoea ouder het brengen van een offer, waarbij door de
verwanten een maaltijd wordt gehouden. Voor de besnijdenis is niet
de hulp van een priester noodig, maar kan die door eiken leek
geschieden.

2" het vijlen en zwartverveu der tanden, dat iu de ontwikkelings-
jaren (10—14 jaar) plaats vindt. Ougevijlde tanden worden met
hondentanden vergeleken. De hoek- en snijtandeu worden tot op het
tandvleesch weggezaagd. Te Goenoeng Sitoli eu omstreken worden
in navolging van de Maleiers de snijtauden alleen stomp- en aan
de voorzijde gladgevijld.

8' het doorboren der oorlappen in de prilste jeugd (bij jongens
alleen het rechteroor). Zie hierover onder //kleeding en sieraden//.

Omtrent de gebruiken bij sterfgevallen en begrafenissen, waarin
voor Noord- en Zuid-Nias verschillende afwijkingen voorkomen,
wordt met betrekking tot Noord-Nias het volgende medegedeeld :

* Von Bosenberg (Verslag, enz. bl. 247) stelt de besnijdenis op Nias onjuist
als oeue circumcisie voor.
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Ligt iemand op sterven, clan wordt met hem door de familie-
betrekkingen een afscheidsmaal gehouden. (In Zuid-Nias wordt dit maal
eerst na het overlijden voorgezet). Zooda de laatste adem is uit-
geblazen , wordt een oorverdoovend lawaai gemaakt op trommen,
gongs enz. en nemen het gehuil en weeklagen een aanvang. Deze
doodcnklncht, waaraan buren en verwanten uit den omtrek, die het
sterfhuis bezoeken meedoen, wordt nu en dan onderbroken en tot
de begrafenis voortgezet, afgewisseld door een klaaggezang in deu
avond, waarbij de mannen een kringdans uitvoeren om het lijk, dat
in sommige streken aan den middenpaal in het algemeen vertrek
wordt.gebonden. Het lijk, waarvan de onderkaak vastgebonden is,
terwijl de teenen, evenals duimen en wijsvingers, aan elkaar zijn
bevestigd, wordt in een doek gewikkeld en ter aarde besteld in een
kist, bestaande uit een uitgeholden boomstam met sluitplank. Het
vastbinden van de boveugenoemde deelen vau het lijk geschiedt
volgens sommigen om den bechoe gemakkelijker het lichaam te doen
ontvlieden (Sundermann bl. 55), doch mij werd medegedeeld,
dat zulks geschiedt, opdat het lijk niet meer zal spreken en niet
uit het graf zal loopen, om mogelijk een metgezel uit het dorp te
halen. Gewoonlijk gebeurt het begraven al zeer spoedig, dikwijls
reeds deu volgeuden dag. Hierop volgt een feestmaaltijd voor de
verwanten, gewoonlijk een klein feest, daar het eigenlijke doodeu-
feest //faugasi" gewooulijk eerst eenigen tijd later plaatsvindt, daar
de daarvoor beuoodigde rijst en varkens in de meeste gevallen, niet
dadelijk voorhanden zijn. Daarom ook wacht men er dikwijls mee tot
na den rijstoogst, dikwijs langer, al naar gelang van de middelen
om zich het benoodigde aan te schaffen. Bij uitzondering wordt ook
bij gegoeden gewacht met het begraven van het lijk tot alles voor
het doodenfeest voorhanden is. Gebeurt dit, zooals wel eens bij
aanzienlijke hoofden, dan wordt de kist, waarin het lijk gelegd is ,
zoo goed mogelijk gesloten en van een bamboezen koker voorzien,
zoodat daardoor de ontbindingsstotfen buiten het huis gevoerd worden.

De teraardebestelliug, voor welker bijwoning zich vele gasten
hebben verzameld, vindt onder groot rumoer plaats. Bij het naar
buiten dragen der kist, die in de woning in een met doeken en
matten afgeschoten ruimte geplaatst is geweest, heften de vrouwen
een luid geween aan en trachten zij de kist tegen te houden.

Voor de woning wordt inet het voeteneinde der kist een aarden
pot verbrijzeld, waarin zich een kuiken en wat rijst bevinden, om
deze artikelen den doode mede te geven naar het zielenland. Vroeger,

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:53:30AM
via free access



HET EILAND NIAS EN ZIJNK BEWONKRS. 5 7 1

toen in de binnenlanden van Centraal-Nias het koppensiiellen nog
in zwang was, nam men in plaats van een kuiken, eeu ïnenschen-
schedel, ten einde den afgestorvene bet cachet te geven van dapper-
heid en hem daardoor eene goede plaats in het zielenland te doen
verkrijgen. Aan het graf gekomen, waarheen men zich onder luid
weeklagen heeft begeven, stellen de naaste betrekkingen, niet het
minst de vrouwen, zich als waanzinnigen aan. Wanneer de kist in
den kuil wordt neergelaten, willen zij in het graf springen, zich
doorsteken enz., gebruiken, die hun grond vinden in de vrees voor
den geest van den afgestorvene, wien zoodoende moet duidelijk
gemaakt worden, dat men den doode betreurt, opdat diens geest
niet uit wraakgevoel, onheil zal brengeu over de nagelaten be-
trekkingen.

Om deze reden worden den afgestorvene, voordat men grafwaarts
gaat zijn gouden sieraden getoond, opdat hij de schaduw daarvan
kan medenemen naar het zielenland, terwijl uit dezelfde overweging
ook wat goud in den mond van het lijk wordt, gelegd.

Nadat de kuil waarin de kist wordt gelegd gedicht is, wordt
eeu toegala-stengel geplant boven het hoofdeneinde om als weg te
dienen voor de mökö-mökö, eea spintietje, dat de belichaming is
van de ziel van den doode (noso dodo), welk diertje eenigen tijd
na het overlijden met verschillende ceremoniën (zie onder //Godsdienst")
van het graf wordt gehaald, om het dan te doen verhuizen in het
houten beeld, dat van den overledene is gemaakt. Bij deze gelegen-
heid wordt op de //delav ( = brug), een afzonderlijke plek buiten
het dorp, een opstaande steen en aan den voet daarvan een andere
platte steen geplaatst en daar een offermaaltijd (d. i. MI^ het fangasi-
feest of doodenmaal) voor alle bewoners van het dorp gegeven.
Een eu ander' vindt alleen plaats bij afgestorvenen, die mannelijke
nakomelingen hebben nagelaten.

Daar de geest van den doode (bechoe zi mate) in de eerste dagen
na de begrafenis gaarne de woning bezoekt, waar hij tijdens het
aardsche leven verblijf hield, wordt voor hem's morgens en 's avonds
onder het dak eenig eten gereed gelegd. Daarna worden de sirihzak,
het ligmatje, alsmede een bord rijst naar het graf gebracht, om daar-
mede het verder bezoeken der woning door den geest, wiens kwade
invloeden men vreest, te voorkomen.

Iu Zuid-Nias worden bij sterfgevallen van hoofden en andere
aanzienlijke personen koppen gesneld, hetgeen steeds geschiedt in
het gebied van een anderen stam. Gewoonlijk wordt slechts één kop
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gesneld, terwijl niet zelden elke zoon het zich een plicht rekent een
kop te bezorgen voor den overledene. Soms dienen ook slaven (geen
eigen slaven, doch steeds elders gekocht of ook wel een geroofd
persoon van een anderen stam) als offers voor het doodenfeest. Het
getal hiervoor aangewezen slaven , zooals door Vou Rosenberg Mal.
Archipel bl. 157 opgegeven, n.l. «dikwijls tot twintig stijgende//,
schijnt overdreven. Ook bij het verzamelen en schoonmaken der
beenderen, worden in de Zuidelijke helft van het eiland koppen
gesneld en vindt ook wel eens het eigenlijke menschenoffereu plaats.

Het gebruik van het verzamelen der beenderen komt op het
eiland niet algemeen voor. In Noord-Nias bepaalt het zich tot
overleden aanzienlijke hoofden bij enkele stammen, terwijl, volgens
mij gedane mededeeliugen van deu zendeling-leeraar Kramer, dit
gebruik onbekend is bij de drie hoofdstammen vau Zuid-Nias,
zoodat het daar alleen moet gezocht worden ouder eenige stammen,
die den overgang tusscheu Noord- en Zuid-Nias vormen.

Heeft men ergens een kop gesneld, hetzij voor het doodenfeest,
hetzij bij het opgraven der beenderen, waar dit gebruikelijk is, dan
wordt de kop den overledene bij diens graf getoond.

Volgens deu zendeliug E. Friess van Sifaoroasi (zie zijn opstel:
//Das Koppensnellen auf Niasw iu Allg. Miss. Zeitschr. Febr. 1908
bl. 76) is het uitgraven der beenderen van aanzienlijke hoofden
eeue symbolische voorstelling van eene verhuizing naar het zielenland
van de //Teteholi ana'a« (zooveel als //goud paradijs? beteekenende)
in de aardlaag boven deze wereld ' , waar de tot goden verheven
stamvaders der Niassers zich bevinden. De menschenschedels nu zijn
uoodig om deu afgestorvene roem en aanzien te scheuken en hem
daardoor waardig te maken voor eene plaats in dat, voor het meeren-
deel der Niassers uiet te bereiken zielenland, naast de roemrijke
voorvaderen van het volk.

Van de verzamelde en schoon gemaakte beenderen worden ge-
woonlijk de schedel en enkele andere beenderen (het schijnt vooral
om den schedel te doen te zijn) in huis in een kist, ook wel op
eene geheime plaats onder het dak * bewaard. De overige beenderen
worden weer buiten het dorp begraven.

• Vele hoofden ia Zuid-Nias hopen dooi' het geven van feesten en het laten
snellen van koppen, in het hiernamaals eene plaats te verkrijgen in het
ze vengesternte (zie onder „Godsdienst").

^ Volgens Kniyt's „Animisme" bl. 332 krijgt de schedel oen plaats aan den
wand, waar de afgodsbeelden geplaatst zijn. Zoo dit al ergens gewoonte
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De Schedel, c. q. met enkele andere beenderen, wordt lang in
huis bewaard, soms twee geslachten lang, zooals o. m. bij de Iraouo
Hoena en dan in een steeneu bergplaats begraven, voor de woning
naast deu grooteu opstaanden steen, die dikwijls voor de woningen
der hoofden wordt aangetroffen. Hieruit mag evenwel niet de con-
clusie worden getrokken, dat waar zich zulk een opstaande steen
bevindt, daaronder of liever daarnaast steeds een schedel en andere
beenderen begraven zijn. De hier bedoelde steeneu voor de woningen
van aanzienlijken zijn er dikwijls alleen opgesteld als bewijs van
rijkdom en aanzien nadat daarvoor een groot feest is gegeven.

lu Zuid-Nias bestaat de gewoonte, dat het lijk van een hoofd
of aanzienlijk persoon, alvorens het gekist en begraven wordt, in
een draagstoel in zittende houding, in groot ornaat, door het dorp
wordt rondgedragen. Daarna wordt het buiten het dorp gekist nadat
de sieraden verwijderd zijn. Het kisten gebeurt buiten het dorp,
opdat de geest van den doode niet dan weg naar het dorp zal
vinden om daar iemand te halen. Om deze reden is naar de be-
graafplaatsen, ook in Noord-Nias, geen weg aangelegd, doch wordt
telkens bij eene begrafenis een pad daarheen opengekapt. Van on-
derhoud der begraafplaatsen is dan ook geen sprake.

Het doodeuhof bestaat in Zuid-Nias uit verschillende stellages,
waarop de in rood en wit doek omwikkelde doodkisten gelegd zijn.
Boven elke stellage is dikwijls een afdak aangebracht; soms bevindt
zich daaromheen nog een pagger. Zulk een Zuid-Niassch kerkhof
(atela) voorbijgaaude, ziet men de kisten in halfvergauen toestand
en de schedels en beenderen aan verweeriug prijsgegeven, terwijl
stank de omgeving verpest.

Hoewel ook in Noord-Nias bepaalde begraafplaatsen buiten het
dorp bekend zijn, staat het iederen Niasser daar vrij zijne dooden
op zijn land te begraven.

Over het graf plaatst men dikwijls een afdak van atap of wel
eenvoudig een open papieren parasol, zooals bij kinderen.

Aanzienlijke hoofden en vrouwen worden in Noord-Nias onder
het raadhuis (osali) begraven en wordt daar te hunner eere veelal
een praalgraf gebouwd , zooals b. v. te Dahana voor het vorige hoofd.

Bij hoofden en gegoeden zijn de kosten van het doodenfeest

mocht zijn, dan is deze afwijking met onze mededeelingen hierdoor te ver-
klaren, dat in verschillende streken van het eiland de gebruiken hieromtrent
niet dezelfde zijii, zooals ook ten opzichte van andere zeden en gewoonten
liet geval is.

7' Volgr. VIII. 37
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(faugasi) zeer hoog en vormen niet zelden een geheel vermogen.
Het aantal varkens, daarbij geslacht, beloopt niet zelden 40 en
hooger. Dit aantal is afhankelijk van den stand van den overledene
niet alleen, doch ook of de overledene een man of een vrouw is,
in welk laatste geval minder varkens geslacht worden. De kosten
beloopen voor een gegoeden Ninsser of een hoofd f150—f 800; bij
zeer aauzienlijke hoofden hooger. Deze uitgaven drukken vooral zwaar
op den middenstand en arme hoofden; voor hen zijn de doodeufeesten
dikwijls ruïneerend. Bij de armen en slaven gaat alles uit den aard
der zaak veel eenvoudiger toe. Voor de laatsten worden geen dooden-
feesteu gehouden en in Zuid-Nias , waar het getal der slaven aan-
zienlijk is, worden voor hen gewoonlijk ook geen kisten gemaakt.
In matten of palmbladeren gewikkeld, worden de lijken naar de
//atela" gedragen, daar op den grond neergelegd of aan takken van
boomeu gehangen, zooals ook dikwijls met de lijken der armoedige
vrije lieden het geval is.

De doodkist is in Zuid-Nias dikwijls met figuren versierd en het
hoofdeneinde, waar de kist smal uitloopt, soms van een vogelkop
voorzien.

De rouwgebruiken bestaan in het zich onthouden van enkele
spijzen, het afleggen en niet dragen van sieraden en het niet be-
zoeken van het veld in de eerste vier dagen. In Zuid-Nias wordt
de rouw meer iuachtgenomen dan in de Noordelijke helft van het
eiland, waar het leven na een sterfgeval zijn gewonen gang gaat.

X. G o d s d i e n s t .

De hoofdvorm van den godsdienst is het spiritisme, de vereering
van de zielen der afgestorvenen die op den voorgrond treedt, en
van tal van andere geesten, waarvan de minder in rang zijnde,
die dichterbij wonen, meer gevreesd worden dan de hoogere in rang,
daar deze meestal barmhartig gezind zijn.

Aan het hoofd van alles staat de oppergod Lowalangi, die, zoo-
als de scheppingsmytheu ons leeren, zelf een oorsprong heeft.

Volgens een der in Noord-Nias bekende overleveringen was er in
den beginne niets dan een nevel. Daaruit is een wezen, Toeha Sihai,
voortgekomen. Dit wezen heeft den wind voortgebracht, welke weder
de oorsprong werd van een ander wezen, Toeha Alölöa-u-angi. '

' Samengesteld uit: Toeha is heer, voorvader, alölöa is extract, over-
blijfsel , angi is wind.
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Terwijl Toeha Sihai de eerste of bovenste aarde bewoonde, hield
T. Alölöa-n-angi verblijf op de tweede aarde. De Noord-Niasser stelt
zich n.l. voor, dat boven deze wereld nog acht andere aardlagen
boven elkaar geplaatst en achtereenvolgens ontstaan zijn.

Na den dood van laatstgenoemd wezen, ontsproot uit zijn hart
een boom vTora'a* geheeten, aan den top waarvan zich drie vruchten
vertoonden, r.p. de oorsprong werdeu van Lowalangi, den opper-
god, Latoere, eene godheid van den tweeden rang, en van
Aföcha en Nadaoja, die de stamvaders werden van een groep booze
geesten.

Uit andere vruchten van den Tora'aboom zijn nog voortgekomen :
Barasi Loeloeo, Balioe (beide geeu booze geesten) en het eerste meuschen-
paar, dat op bevel van Lowalangi geschapen werd. Barasi Loeloeo
vormde de gestalten, waaraan Balioe den adem (ziel) gaf, dien hij
van den wind nam. Daardoor leefden zij en werden de stamouders
van het menschelijk geslacht. (Zie Chatelin, Godsdienst en Bijgeloof
der Niassers. Tijdschr. Bat. Gen. XXVI bl. 109).

Nog steeds geeft Balioe op die wijze den- mensch een ziel, die
hem wordt //toegewogen//, nadaj; hem gevraagd is of hij een lichte
of zware ziel wenscht. Van het gewicht der ziel, dat geschonken
wordt is de levensduur afhankelijk. (Sundermanu, Die Insel Nias enz.
bl. 71). De Niasser kent dus eene voorbeschikking.

Lowalangi is het eigenlijke opperwezen, de alles beheerschende
schepper en opperheer. Hij heeft de macht over alle dingen, is al-
machtig, alwetend en alomtegenwoordig, zooals blijkt uit tal van
gezegden van den Niasser.

Van zijne macht zal hij echter zelden gebruik maken, daar hij
met het bestaande zich niet onmiddellijk iulaat; daarom ook is de
hem betoonde vereering gering.

Verwant aan Lowalangi en hem in rang nabijkomende is Latoere.
Hij wordt slechts vereerd in ziektegevallen. De menscheu zijn zijne
varkens, die hij van Lowalangi ten geschenke heeft gekregen. Nu
en dan zoekt hij, zooals bij feestelijke gelegenheden, een zijner
varkens uit om hem en zijne gasten tot spijs te dieneu. Hij eet dan
de schaduw van zijn slachtoffer en dit sterft dan, indien men hem
door offers niet kan verbidden zijn slachtoffer los te laten en een
ander elders op het eiland te zoeken.

Van de andere wezens, die tot de voorvaderen gerekend worden,
vereert de Niasser als halfgodeu vooral: Baloegoe Loeo mewöna,
die boven onze aarde woont en veel wordt bezongen bij feesten;
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Ba'oewa danö, die de aarde torst en aardbevingen doet ontstaau,
wanneer hij vertoornd is over de zonden der ïnenschen; '

Toeha Zaugaröfa, die op den bodem der zee en van alle rivieren
woout. Hij wordt o. a. vereerd door hen , die zich met de vischvangst
bezighouden.

Deze drie halfgoden zijn de zonen van den halfgod Sirao, die
op de aarde boven ons woonde en bevel heeft gegeven tot het
scheppen van deze aarde en het bevolken van Nias; dit laatste door
6 zijner zoons te doen nederdalen, die de stamvaders van het volk
werdeu. Sirao zond eerst Hia, ook Toeada Hia genaamd, die in
het landschap Maziugö nederdaalde, dat aldus de bakermat werd der
Zuid-Niassers.

De audere zoons daalden daarop neer in het Noorden des lauds,
aan de Idanorivier aan de Oostkust en in het Westen bij de
rivier Ojo.

Omtrent 's meuschen toestand na den dood bestaan de volgende
denkbeelden:

De Niasser kent den meusch een drievoudige ziel toe, naargelang
zij met den adem, het hart en de schaduw vereenzelvigd wordt.

De ziel als leveusbegiusel heet //noso" (dat ook adem beteekent)
en is afkomstig van den wind, waarheen zij na den dood terug-
keert; zij heeft derhalve geen persoonlijk voortbestaan. Die van
hoofden en aanzienlijken maken eene uitzondering, daar de oudste
zoon en opvolger zijn vaders laatsten ademtocht in zich opneemt,
hetgeen hij doet door zijn mond op dien van den stervende te
brengen.

Deze uoso van hoofden en aanzienlijken heet //eheha//. De met
de schaduw vereenzelvigde ziel, die men bij het schijnsel van licht
en van de zon ontwaren kan (voor den priester is zij steeds zicht-
baar), verlaat na den dood het lichaam en wordt een geest, //bechoe
zi mate// geheeten (//geest van den doode//), die naar het doodeurijk
in de ouderwereld gaat.

De derde, tevens belangrijkste ziel, de persoonlijkheid in den
mensch, is in het hart gezeteld, dat de plaats of de bron is der
gedachte, van het gevoel en den wil, en als een mensch op zich

' Aardbevingen ontstaan ook, wanneer de reuzenslang, die de aarde van
onderen omgeeft, zich beweegt. Haar muil is de opening van een afgrond,
waarin de zee zich uitstort. Vloed ontstaat, doordat een reuzenkreeft met
zijne scharen den muil der slang bedekt, zoodat de uitvloeiing van liet water
daarin belet wordt (Chatelin, bl. 113 en 115).
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zelf wordt beschouwd. (Vergelijk nog Suudermauu bl. 72). Van-
daar dat het hart (tödö) eeu zoo belangrijke plaats inneemt in het
spraakgebruik van deu Niasser.

Na den dood blijft de laatstgenoemde ziel (noso dödö of alölöa
dödö, r. p. beteekenende ziel, overblijfsel of extract des harten),
voortbestaan in de gedaante van een spinnetje, mökö-mökö geheeten,
dat bij de voorouder-vereering, zooals wij straks zullen zien, een
voorname rol speelt.

De voorstellingen omtrent het hiernamaals (bauoea foerie), waarover
men zich in het dagelijksche leven zeer weinig bekommert, zijn
vaag en dikwijls verward.

Men stelt zich voor dat de bechoe of geest van den gestorvene
niet rechtstreeks naar hef doodenrijk gaat. Hij blijft gedurende vier
dagen nog op aarde en bezoekt dan gaarne de woning, waar hij
verblijf hield. Men neemt daartegen verschillende maatregelen (zie
hiervoor de gebruiken bij sterfgevallen).

Het verblijf in het zielenlaud is niet onafgebroken , doch de bechoe's
keereu nu en dan op de aarde terug om hunne vroegere ver-
blijfplaats te bezoeken. Zij beangstigen eu kwellen vaak de menschen,
vergezellen gaarne de achterblijvende betrekkingen, die zij met zich
naar het doodenrijk trachten te voeren.

Niet alle zielen blijven in het zielenland. De bechoe's sterven
daar telkens, zoodra de aardsche leeftijd is bereikt. Dit herhaalt
zich negen maal * eu is de bechoe dan geheel zwart geworden,
indien n. 1. de gestorvene zoons heeft nagelaten. Is hij op hoogen
leeftijd gestorven zonder mannelijke nakomelingen, dan verandert
de bechoe na dat veelvoudig sterven in een groote mot of nacht-
vlinder op aarde; is hij als kind gestorven, dan wordt hij een
regen worm en is hij vermoord geworden, dan verandert de bechoe in
een soort sprinkhaan (Sundermann bl. 73). -

Ook gelooft men dat slangen, muizen, hagedissen, krokodillen
en sommige vogels, de geiucarneerde zielen van afgestorvenen zijn.
De vereering van den krokodil en de hagedis blijkt o. a. uit de
afbeeldingen vau deze dieren aan de achterzijde van de steenen
eerezetels der hoofden in Zuid-Nias en op de rechthoekige steeuen

' Negen duidt bij de Niassers een vol getal aan.
* Dit geloof aan een veelvoudig sterven en liet leerstuk der zielsverhuizing

zien wij meermalen bij de heidensche stammen van den Archipel. Zie
Wilken's Animisme in Ind. Gids 1884, bl. 989.
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(daro-daro) voor de woningen der hoofden. Kruyt deelt in zijn
Animisme (bl. 195) mede: "Heeft de Niasser een offer aan zijn
overleden verwanten gebracht, en laat een poos daarna een hagedis
zich hooren, dan wil de ziel des afgestorvene zeggen, dat hij nog
niet genoeg heeft aan het geschonkene.//

Uit het vorenstaande blijkt, dat alleen aan hen, die mannelijk
oir hebben nagelaten, een persoonlijk voortbestaan wordt toegekend.

Aanzienlijke hoofden verhuizen van het gewone zielenland naar
de Teteholi ana'a (d. i. zooveel als '/goudparadijs//) in de aardlaag
boven deze wereld, waar de roemrijke stamvaders der Niassers
wonen. (Zie onder sterfgevallen).

Vele hoofden van Zuid-Nias hopen na hun dood eene plaats te
verkrijgen in het zevengesternte, waar het nog schooner is dan in
de onderwereld. Dit is echter alleen weggelegd voor hen, die vele
feesten hebben gegeven en vele koppen hebbeu laten snellen. Ook
zij die door dapperheid uitmunten, verkrijgen er eeue plaats.

Bij den ingang van het doodenrijk (banoea niha to'oe, letterlijk :
//dorp der raenschen beneden//) aan het einde van den oceaan staat
een mannelijke geest als wachter, gewapend met lans en schild. *
Bij de voorbijgaande zielen doet hij onderzoek naar het aantal
feesten, dat zij op aarde hebbeu gevierd, en naar de bedreven
zonden. (Hiertoe worden naar Niassche begrippen hoofdzakelijk ge-
rekend : moord, vergiftiging, verraad, overspel en diefstal). Zij, die
op aarde een slecht leven hebben geleid en geeu feesten hebben
gegeven en voor wie geen doodeufeest is gevierd, moeten over het
scherp van het zwaard passeeren, doch worden door de katten in
het water gestooten. (Kruyt bl. 355). In dit lot deelen ook zij,
die op aarde een kat gedood of beleedigd hebben. De goeden komen
veilig over den rug van het zwaard eu leiden in het zieleuland
een bestaan evenals op aarde. Men keut er dezelfde behoeften en
omstandigheden. Men woont er in huizen en dorpen, viert er feest
met varkensvleesch en paltnwiju.

Zij, die aan eene zelfde oorzaak gestorven zijn, wonen er bij
elkaar eu kleine kinderen komen daar ouder het toezicht en de zorg
van hun grootmoeder. (Chatelin bl. 144).

Behalve de geesten der afgestorvenen, waaronder ten zeerste ge-
vreesd zijn, de matiana's (de geesten van in het kraambed gestorven

' Zijn dienaren zijn de beohoe's dor katten, die de beehoe's der menschen
moeten brengen over een brug, die gevormd wordt door een zwaard.
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vrouwen, die zoowel manneu als vrouwen leed doen en om hunne
wreedheid bekeud zijn), worden tot de bechoe's (booze geesten) nog
gerekend: de Aföcha en Nadaoja. ' Zij trekken als jagers door het
land en vergezeld van groote honden maken zij met een vangnet
jacht op de menschen, die zij dooden door hun schaduw te eten.
De regenboog is de schaduw van dit vangnet en daarom is men
zeer bevreesd voor den regenboog. Eeue andere groep vormen de
bechoe narö danö of onderaardsche geesten, die in gaten en holen
verblijf houden en daaruit te voorschijn komen om den menschen
onheil te berokkenen.

Ook de op Nias niet voorkomende //harimo// (tijger) stelt men
zich voor als een menscheneteude bechoe, die op een schip overkomt
bij gelegenheid van epidemieën. (Chatelin bl. 131).

Eene andere klasse vormen de bela's, genoemd naar huu stamvader
Bela (een zoon van den bovengenoemden Baloegoe Loeo mewöua).
Zij zijn een soort halfgeesteu, die vroeger met de menschen ver-
keerden , thans echter voor hen onzichtbaar zijn en nog alleen
gezien kunnen worden door de priesters. Zij houden verblijf in
hooge boomeu en voeden zich met het wild der bosschen, dat hun
toebehoort.

Van deze bela's zijn er, die den ineusch vriendschappelijk gezind
zijn (in Zuid-Nias beteekent bela //vriend//). Deze zijn de schuts-
geesteu der priesters, tot wie zij zich wenden om krankeu te genezen.

De andere, den mensch kwaad gezinde bela's trachten hen met
zand, asch en andere dingen te werpen, hetgeen koorts en uitslag
tengevolge heeft (Sundermanu bl. 70 , Chatelin bl. 132).

De goedgezinde bela's hebben der priesterlijke waardigheid haar
ontstaan gegeven. Iemand, die door hen tot priester (ere) wordt
verkozen, maken zij krankziuuig, en is naar de volksmeeuiug zoo
iemand, indien hij het dorp verlaat en eenige dagen daarna terug-
keert, door deze boomgeesten weggevoerd. Hij heeft dan verschij-
ningen gehad met de geesten en kan, na onderricht van een priester,
als zoodanig optreden.

Personen op deze wijze tot het priesterambt geroepen, zijn de
eigenlijke priesters, in tegenstelling van de halfpriesters als hoedanig
vele hoofden en dikwijls ook hunne vrouwen, meer bepaald in
ziektegevallen, optreden.

De priesters vormen geen bijzondereu stand of geen bevoorrechte

' Samengesteld uit nada, d. i. het Sanskritsche „naga" (draak) en oja is veel.
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klasse onder de bevolkiug. Zij brengen de offers en treden als
tusschenpersonen op bij bet verkeer met de bovennatuurlijke machten.

Hunne verdiensteu bestaan uit een aandeel der oiferdieren en
een zekere belooning, waarvan het bedrag afhankelijk is van den
stand van den gever en gewoonlijk in den vorm van eeu grooter
of kleiner varken voldaan wordt. In sommige streken krijgt hij vau
elke familie in het dorp, na den rijstoogst, ééu maat rijst.

Ziekten worden veroorzaakt door booze geesten, die van het
lichaam van den lijder bezit nemen en zijn ziel daaruit verdrijven
of beletten in het lichaam terug te keeren. De terugbezorging van
de ziel en de verjaging der booze geesten zijn de noodzakelijke
factoren voor de genezing. Daarop berust de geesten- en afgoden-
dienst bij ziektegevallen.

Bij de geestenvereering dienen beelden als mediums, elk met eene
afzonderlijke benaming. Van deze afgodsbeelden (adoe) zijn er meer
dau honderd bekend. De juiste adoe nu, die in het eene of
andere ziektegeval de gezondheid kan teruggeven, moet door den
priester gevonden worden met behulp van den hem goedgezinden
bela, die door aanhoudend trommelgeluid wordt opgeroepen.

De bela van den priester is het ook, die de verloren geraakte
ziel van den lijder, in den vorm van een diertje (soeinange) ' een
muurvlieg of worm (die alleen voor den priester zichtbaar is),
neerlegt in een naar de zon uitgespreideu doek, welken de priester
bij het dakveuster in de hoogte houdt. De priester neemt daarop het
diertje uit den doek en wrijft daarmede voorhoofd en schouders van
den zieke in, waarop genezing moet volgen. •

Bij het vragen van den waren adoe bedient de priester zich van
het een of andere tooverraiddel. Hij neemt b. v. eenflesch, bestrijkt
die aan eene zijde met olie en tracht een ei daarop te plaatsen,
terwijl hij iutusschen de namen van verschillende adoe's noemt.
Blijft het ei op de flesch , dan is de laatstgenoemde adoe degene,
die genezing kan breugen. (F. Kramer, Der Götzendieust der Niasser.
Tijdschr. Bat. Gen. XXXIII bl. 494). De adoe wordt dan volgens
voorschrift van den priester gemaakt eu daaraan geofferd. Daar
men zich voorstelt dat de meeste bechoe's bij voorkeur hun ver-
blijf hebbeu in verschillende soorten vau boomen, verklaart dit
waarom elke adoe van eeue afzonderlijke houtsoort moet vervaar-
digd zijn.

i Identisch met hot Maleisuhe soemangat = ziel, levensgeest.
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Daar raeu zich verder voorstelt dat de geesten, die aangeroepen
worden op het oogeublik der vereering, zich iu de adoe's bevinden,
hebben deze afgodsbeelden na het gebruik hun eigenlijke waarde
verloren. Veelal blijft men ze (althans de kleinere) iu huis bewaren.
Bij het betrekken van eeu nieuwe woniug neemt men ze gewoonlijk
niet mede, met uitzondering van die, welke steeds blijvende waarde
hebben: de beeldjes der voorvaderen (adoe zatoea) eu de Siraha
(huisidool).

De offers, ook bij andere gelegenheden dan in ziektegevallen,
zijn zeer verschillend eu kunnen bestaan uit een ei, een kip, een
of meer varkens van verschilleude grootte. De adoe ontvangt als
eerbewijs eenige veereu van de kip of borstels van het varkeu, die
men op de houten figuur legt, eu als spijs voor den geest iets van
het hart , van den lever en van de ingewanden van het offerdier.
Gewooulijk worden de adoe's om den mond met wat bloed van het
geslachte dier bestreken. Deze spijzen voor de geesten mogen alleen
door de priesters worden geuuttigd. Het overige wordt gebruikt bij
den offermaaltijd, waaraan de verwanteu eu de priester deelnemen.
Wat niet opgegeten wordt, neemt men mede naar huis.

De adoe, die gewoonlijk voor het huis wordt opgesteld en met klapper-
bladeren is versierd, wordt door een koord van die bladeren met de
adoe zatoea iu huis verbonden. De afgoden zijn meestal van hout
vervaardigd; enkele kleine van kleiaarde en andere van steen, dit
laatste bij de voor de huizen van hoofden en aanzienlijken opgestelde,
die dikwijls deu gestyleerden phallus, ook ruw bewerkte mensehen-
figuren (soms eenvoudige zuilen met menschelijke aangezichten)
voorstellen. Ook zijn de dorpsgoden soms van steen , veelal echter
van hout (van den boomvaren) en iu den regel eenvoudige palen
met ruw bewerkte gezichten. De hierbedoelde afgoden zijn de grootste
en bereiken dikwijls eeu hoogte van 8 voet.

De kleinste adoe's hebben eene lengte vau 10 c.M. Meestal
stellen de afgodsbeelden menschenfigureu voor, waaronder enkele
tweehoofdig ziju. Andere hebben de gedaante van een vogel, een
krokodil enz. of soms van half mensch, half krokodil of buffel,
zooals bij de troonzetels (ösa-osa) der hoofden, waarin zij bij het
'/owasafeest'/ worden rondgedragen.

Eigenlijke tempels voor de afgoden bestaau er uiet. De priester,
volgeus wiens voorschrift de adoe's in ziektegevallen worden ver-
vaardigd, bepaalt tevens of zij bij den lijder thuis, in het bosch
of aan den oever van een rivier worden opgesteld.
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Een klein offer bij ziektegevallen bestaande in een biggetje of
in kippen eu eieren kost met inbegrip van de belooning vau den
priester allicht f 3.—.

Grootere offer?, bestaande in een of meer varkens, kosten p. m.
f 2 5 . — ; niet zelden f50 .— en hooger voor de gegoeden en aan-
zienlijken nl. bij ernstige ziektegevallen en gebruikmaking van de
adoe ba'mboemboe (zie hieronder).

Daar aan de bechoe's alle ongelukken, zooals ziekten eu epide-
mieën onder menschen en dieren, misgewas, kinderlooze huwelijken
enz. worden toegeschreven , laat het zich ook verklaren, dat de
afgoden als mediums bij de geesteuvereering tegen alle mogelijke
ziektegevallen en andere onheilen, dikwijls ook als voorbehoedmiddel,
aangewend worden. Afgoden als beschermende fetisen worden gebruikt
b. v. om kindereu tegen den invloed der booze geesten te beveiligen,
wanneer zij door de ouders (in noodzakelijke gevallen) alleen in huis
worden achtergelaten. Ook verleenen enkele adoe's bescherming tegen
koppensuellers of tegen de gevolgen van vervloekingen of tooverijen;
o. a. van sommige personen, die voor alles vermogende toovèhaaïS
worden aangezien; tegeu ziekten, waarvoor men vreest als men heeft
deel genomen aan de berechting van een zaak en daarbij is om-
gekocht geworden door één of beide partijen.

Onder de in dit laatste geval gemaakte adoe's vau ruw bewerkte
stukken boomstammen, is er één met twee menschelijke aaugezichteu
(één aan het voeteneinde). Zij heeten adoe horö (horö = zonde,
misdaad).

Bij epidemieën eu aardbevingen offert het geheele dorp. Bij deze
gelegenheden worden de maten en gewichten herzien en in orde
gebracht aan den oever van een rivier, teneinde Ba'oewa danö, die
de aardbeving veroorzaakt, en de bechoe's der maten bij epidemieën
gunstig te stemmeu, en niet langer vertoornd te doen zijn over de
met valsche maten en gewichten gepleegde bedriegerijen. Ieder geeft
bij epidemieën een zeker bedrag aan geld. Het geschoukene wordt
in de rivier geworpen als een zoenoffer.

Ontstaat bij aardbeving een scheur in deu grond, dan worden
met dezelfde bedoeling levende varkens, kippen en geld in de opening
geworpen. De schrik eu hare goede gevolgen duren echter maar
kort; spoedig is alles vergeten eu gaat men voort elkaar te bedriegen.

Niet alleen in bovengenoemde gevallen worden offeranden gebracht
nan de adoe's, doch ook bij andere gelegenheden, zooals bij feesten,
doet men dit naast de vereen'ug der adoe zatoea.
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Het aantal afgoden iu de Niassche woningen is opvallend groot.
Daaronder zijn er vele, die reeds bij verschillende ziektegevallen en
andere gelegenheden hebben dienst gedaan.

De bewerking is zeer primitief met uitzondering van die, welke
de meest blijvende waarde hebben, n. 1.:

a. de adoe zatoea (beeldjes der voorouders) 20—25 c.M. lang,
met korte beenen en in eenigszins hurkende houding, met een kroon
op het hoofd en sieraden aan oor en hals, zoDals bij hoofden en
gegoeden, op kunstige wijze uit één stuk hout gesneden. Zij worden
aan een lat naast elkaar gebonden. Men onderscheidt mannelijke en
vrouwelijke beeldjes. Bij de arme lieden zijn het slechts houten
staven met inkervingen voor het gezicht.

è. de Siraha of het huisidool, dat den een of andereu gewoonlijk
lang overleden stamvader in zittende houding voorstelt, op gelijke
wijze bewerkt als de vorige, doch grooter. De gemiddelde hoogte
is 1^ voet.

Andere afgodsbeelden, eveneens menschenfiguren van hout, doch
veel primitiever bewerkt, zijn:

de //adoe bihara// of priestergoden, bestaande uit honderd staafjes
(met ruwe gelaatstrekkeu) van verschillende houtsoorten. Zij worden
gemaakt door hen, die priester worden;

de //adoe faugoeroe//, pi. m. 1 | meter lange afgodsbeelden, ver-
vaardigd uit afgehouwen klapperstammen met ruwe gelaatstrekken en
diep liggende oogkassen, waarin scherven van porselein gelegd. Zij
doen dienst bij epidemieën en worden bij den ingang van en iu het dorp
zelf opgesteld voor de woningen, naast de graan- en varkensmateu,
waarvan de bechoe's zich door ziekten wreken op de menschen, over
gepleegde vervalschingen;

de '/adoe ba'mboeboe//, die de grootste offers vereischen en uit
een groot aantal afgoden bestaan, vervaardigd van alle houtsoorten,
die iu den omtrek te vinden zijn. Ten getale van vijftig en meer
worden zij opgesteld in en voor de woning, tot op den nok
van het dak. Een aantal varkens worden geslacht ter waarde van
f 25—f 50. Deze adoe's zijn de laatste toevlucht in ernstige
ziektegevallen. Vroeger toen in Noord-Nias het koppeusnellen nog
vaak plaats vond, werd, als bij deze afgoden geen baat werd
gevonden, een kop gesneld om daarmede den boozen geest
(dikwijls veroorzaakt Latoere de ziekte) te verbiddeu zijn slachtoffer
los te laten.

Aan de adoe ba'mboemboe wordt ook soms geofferd, wanneer een
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huwelijk, ondanks alle door den priester voorgeschreven maatregelen,
kinderloos blijft.

Eene afzonderlijke vermelding verdient de vereering der voor-
ouders, die in den eeredieust de belangrijkste plaats iuueemt. De adoe
zatoea zijn de mediums bij deze vereering. Aan hen worden de offers
gebracht, die voor de overledenen bestemd zijn. Dit doet men bij
tal van gelegenheden.

Boven zagen wij reeds hoe een spinnetje, mökö-mökö, na den
dood de belichaming is van de ziel, welke noso dödö genoemd
wordt. Eenigen tijd na het overlijden wordt dit diertje van het graf
gehaald en gebracht bij het beeld vau den gestorvene, dat reeds
spoedig na het overlijden is gemaakt. Het heet dan, dat het spiu-
netje in dat beeld overgaat en er zich verder in schuil houdt. Alleen
vau hen, die mannelijke nakomelingen nalaten, wordt zulk een
beeld gemaakt.

Het afhalen (fauno) der mökö-mökö geschiedt met verschillende
ceremoniën en is eene feestelijke gebeurtenis, waaraan het geheele
dorp deel neemt. Op het graf, dat gereinigd wordt, worden door de
naaste betrekkingen de beste kleederen van den overledene en zijne
gouden sieraden nedergelegd, eu daarbij rijst, vleesch eu palmwiju
geplaatst, opdat de ziel terstond alles zal vindeu, wat zij noodig
heeft. Onder het uitstrooien van rijst, noodigt de priester haar uit
te voorschijn te komen.

Vertoout zich dan een spinnetje, dat men veronderstelt de mökö-
mökö van den doode te zijn, dan doet men het in een bamboezen
kokertje en brengt het bij het beeldje. '

De mökö-mökö treedt dan in het hart van het beeld. Dit is daar-
door bezield, het medium geworden, waarmede de Niasser met de
ziel van den afgestorvene in voortdurende betrekking staat. Daarna
wordt het beeld geplaatst bij de overige adoe zatoea.

Komt in het beeld een scheur, dan is de mökö-mökö daaruit
verdwenen. Een uieuw beeld wordt gemaakt eu het spiunetje opnieuw
vau het graf gehaald.

De adoe zatoea zijn in het gemeenschappelijk bezit van enkele
families, die dezelfde afstamming hebbeu. Elke familie, die ze uoodig
heeft, haalt ze in huis tot eeue andere ze weer behoeft.

Van de voorvaderen verwacht men alle heil. Daarom onderneemt
de Niasser niets, voor hij het aan de adoe zatoea heeft medegedeeld.

' Zie voor verdere bijzonderheden: Simderuianu bl. 57, Chateliii bl. 146 e. v.
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In alle gebeurtenissen zoowel van blijden als droeven aard worden
zij gekend. Kleine offers b.v. voor het ondernemen van eene reis
en ook na terugkeer, kunnen door het familiehoofd zelf gebracht
worden. Anders geschiedt dit door de priesters. Is men nalatig den
adoe zatoea de noodige eer te bewijzen, dan wreken zij zich en
straffen de schuldigen met ziekten, misgewas en andere rampen.
Helpen deze bezoekingen niet, gaat men voort de voorouders te
verwaarloozen, dan verlaten de zielen hunue verblijfplaatsen in de
beelden en alle welvaart is uit het huis geweken. De adoe zatoea
te verlaten beteekeut clan ook een sprong tot het verderf.

Uit dit alles blijkt de groote macht van de vooroudervereering.
Zij is het voornaamste bezwaar tegen een krachtiger uitbreiding van
het 0hri8teudom, door de sedert 1865 op het eiland werkzame Rijn-
sche Zending. Eerst in de laatste tien jareu heeft de zending be-
langrijke vorderingen gemaakt. Haar arbeidsveld bepaalt zich tot het
Noordelijk deel van het eiland , meer bepaald Centraal-Nias, waar op
eene bevolking van naar schatting + 100.000 zielen bedragende,
ruim 10.000 Christenen voorkomen (zie het hoofdstuk over de Zending).
Het aantal geislamiseerde Niassers aan de kusten van dat deel van
het eiland, waar zich de z.g. Maleische nederzettingen bevinden, is
niet beduidend. Het grootste deel der Mohammedaueu wordt gevormd
door de afstammelingen van de vroeger zich hier gevestigd hebbende
Maleiers en Atjehers. De Mohaminedaansche bevolking zal, naar schat-
ting, niet meer bedragen dan 3000 zielen.

Het boveumedegedeelde heeft hoofdzakelijk betrekking op de
godsdienstige begrippen van de bevolking van het Noordelijk deel
van het eiland. In hoofdtrekkeu komen die der Zuid-Niassers daar-
mede overeen.

Ook bij de Zuid-Niassers treedt de vereeriug der zielen van de afge-
storvenen op den voorgrond. Echter bepaalt die vereering zich hoofd-
zakelijk tot de eigen ouders, waarvau eveneens beelden (hier adoe
noewoe genoemd), op kunstige wijze, uit hout gesneden worden.

Aan de ziel kent men een drieledig karakter toe, naar gelang zij
vereenzelvigd wordt met schaduw bij zonlicht (d. i. de goede geest,
die na den dood in het beeld van den gestorvene gaat), bij het
schijnsel van vuur of licht (d. i. de geest, die de beenderen van
het lijk bij elkaar houdt) en ten slotte met de schaduw, die op het
water valt (een booze geest, die de beenderen van het lijk weer uit
elkaar werpt). Zie Thomas, Drei Jahre in Süd-Nias, bl. 14.
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De priesterlijke waardigheid, die zoowel door mannen als door
vrouwen kan bekleed worden, is, evenals in Noord-Nias, niet erfelijk.
Naast deze gewone priesters, kent men in Zuid-Nias nog erfelijke
priestervorsten //börö nadoe'/ geheeteu, die tot den hoogsten stand
behooren, daar zij uit de oudste adellijke geslachten voortkomen.

Onder börö nadoe verstaat men eigenlijk de //oorsprong// der adoe's
d. i. het beeld van den stamvader en van de stammoeder, aau welke
eene groote vereeriug van den kant van alle leden van eiken stam
of de onderstammen (waarin zich de oorspronkelijke stam verdeeld
heeft), te beurt valt. Zoo hebben de vier onderstammen der Ono
Moeua Mölö twee börö nadoe's; de eene gevestigd in het dorp Hili
Amaigila (nabij Hili Simaetanö), de andere in het dorp Ono Höndrö.

Zij zijn hoofden in hun eigen dorpen en staan in hoog aanzien
bij hoofden en bevolking.

Voor het algemeen welzijn van den stam hebben zij zich van
onderscheideue zaken te onthouden. Alle zeven jaren bezoeken de
priestervorsteu de onderscheidene dorpen in hun gebied, waarbij zij
van de bewoners geschenken ontvangen. Deze priestervorsten zijn
ook belast met de verzorging van een heiligen //fosiboom//. Aan de
vruchten van den //fosiboom// wordt eene zekere wonderkracht toege-
schreven. Algemeen gelooft men dat de varkens, die deze vruchten
in hun voeder krijgen vet worden. (Zie ook Chatelin, bl. 118). Bij
het bovengenoemde dorp Ono Höndrö staat zulk een fosiboom, die
door Lowalangi zelf geplant is. Aan dien boom is ook het lot van
den stam der Ono maena Mölö verbonden. Elke veertien jaren wordt
bij den //börö wosi// een groot feest gevierd, waaraan alle leden van
den stam deelnemen. Door de.börö nadoe's worden offers gebracht
bij groote beelden. Elke ouderstam n.l. vervaardigt een kolossaal
beeld, een tijger, waarop een menschenfïguur staat. Aan deze beel-
den wordt door de böiö nadoe's geofferd en daarna worden zij als
losprijs voor de zielen der menschen van eene steilte in een rivier
geworpen. (Thomas, bl. 10).

Ook de andere hoofdstarnmen van Zuid-Nias: Ono Laloe en Ono
Mazingö of Mado Doeha hebben börö nadoe's.

In Centraal-Nias staat een heilige fosiboom bij het dorp Holi in
het achterland van Sogae adoe aau de Oostkust (in het stroomgebied
van de Idanö Gawö). Daar vond een offering plaats in Januari 1905,
toen een drietal zendelingen voor het eerst die streek bezochten.
Van een hunner vernam ik, dat daar door de bevolking -4- 70
varkens en + 150 kippen bij dien boom waren geofferd, die zelf
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met een koord van palmbladeren met den tegenover gestelden oever
was verbonden. Men had den boom tot een zekere hoogte ver-
sierd met palmbladereu, terwijl onderaan een groot afgodsbeeld (ruw
bewerkt met een ineuschelijk aangezicht) gesteld was. Blijkbaar vond
hier een op bepaalde tijden terugkeerend oft'erfeest plaats.

In nauw verband tot den godsdienst hebben wij nog te bespreken :
a. het gebruik van amuletten (hazima) als uitvloeisel van het

fetisisme. Zij bestaan evenals elders uit de meest uiteenloopende
zaken, als stukjes metaal, bepaalde steenen, waaronder de donderkeil
(waarmede men de wolken bezweert), versteende vruchten, wortelen,
de bast van zekere planten, welke laatste veel als een koord om
den hals wordt gedragen; voorts tanden, waaronder vooral van den
krokodil. Deze amuletten en toovermiddelen draagt men in een bam-
boezen kokertje aan een koord om den hals, of zijn bevestigd (zooals
o. m. de tanden van krokodil en haai), boven aan de scheede van
het zwaard. Een enkele maal ziet men ook tijgertanden, die van
Sumatra afkomstig zijn (zie ook hoofdstuk Wapens).

De lieden van den Maroestam op de Nako-eilanden staan als groote
toovenaars bekend. Hunne toovermiddelen, (bekend ouder den naam
van elemoe), eveneens bestaande uit de bovengenoemde zaken, zijn
zeer gewild en men meent, dat zij door de daarover uitgesproken
bezweringen, bovennatuurlijke kracht bezitten. Enkele maken den
drager onkwetsbaar in den strijd, en zijne wapens doeltreffend ; andere
kunnen regen en wind verwekken; weer andere veroorzaken allerlei
onheil, wanneer men het juiste middel op de woning van zijn
vijand werpt.

De prijzen der amuletten en toovermiddelen bedragen f 0.25—f 15.—
en meer. Vele haziroa's bestaan uit koranspreuken op reepjes papier,
die afkomstig van de Maleiers aan de kusten, en voor minstens
f 0.25 het stuk verkrijgbaar zijn.

Veelal is aan de amuletten, vooral aan die waaraan eene groote
kracht wordt toegekend , de eeue of andere legende verbonden. O. a. aan
enkele koperen armbanden (vermoedelijk van buitenlandsche bewerking).
De daarop toepasselijke legende luidt, dat zij oorspronkelijk den
wilden varkens tot talisman hebbeu gediend, ze zijn deze nl. door
de boomgeesteu (bela's), aan wie al het wild der bosscheu toebehoort,
als talisman in den bek gestopt. '

i Zie ook Int. Archiv für Efchnogr. Band XVIII, Heft III en Thomas, Do.
jacht op het eiland Nias. Tijdschr. Bat, Gmi. XXVI bl. 284.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:53:30AM
via free access



5 8 8 UTiT EILAND NIAS EN ZIJNK ÜKWONEUS.

Tot de belangrijke beschermende fetiseu behooren ook meuschen-
schedels. (zie t.a.p. onder '/koppensnellen'/).

6. Het geloof aan goede en kwade dagen, waarop acht wordt gegeven
bij elke onderneming van eenig belang, waarvoor veelal bepaalde
gunstige dagen van de maand bestaan. Voor de verschillende streken
zijn de gunstige en ongunstige dagen niet dezelfde.

c. De kunst om de toekomst te voorspellen uit zekere (voor)
teekens, waaruit men de gezindheid der geesten, iu het algemeen
de onthullingen uit de geestenwereld, leert kennen.

Tot die voorteekeuen behooren iu de eerste plaats droomeu, waarop
vooral acht wordt geslagen bij verlovingen, bij de keuze van een
stuk grond voor huisbouw, of voor den aanleg van een rijstveld enz.

Sommige droomen ziju eeuvoudig te verklaren. Voor de verklaring
van raadselachtige droomen wordt een priester of tooveuaar geroepen.

Heeft men geen droom gehad waar die verwacht werd, dan is
dit gewoonlijk een gunstig teeken.

Andere voorspellingen vinden door priesters plaats uit de lijnen
van het hart en de ingewanden van een geslacht varken, zoo b.v.
wanneer men in Zuid-Nias ten strijde trekt of uit koppensuelleu gaat.

Zijn de lijnen ongunstig dan wordt de onderneming uitgesteld.
Dit //raadplegen van het hart'/(tahö dödö) vindt ook plaats om het
lot der jonge vrouw te voorspellen na het huwelijk (zie t.a.p.).

Ook wordt wel eens b.v. op het nafeest van het Owasafeest, door
een of ander hoofd gegeven, het hart van een geslacht varkeu, met
zout in bladereu gewikkeld, aan de adoe zatoea gehangen. Is bij
opening over een jaar het hart niet door wormen aangetast, dan is
dit een gunstig teekeu en een blijk van het welgevallen der voor-
ouders met het gegeven feest. Wormen in het hart, beduiden dat
geen voorspoed te verwachten is. Door offers aan de adoe zatoea kan even-
wel het komende onheil bezworen worden. (Kramer bl. 486). Tot de
onthullingeu uit de geestenwereld ziju nog te rekenen de godsoor-
deelen (zie onder //Rechtspraak'/).

Een ander uitvloeisel van den eeredienst is het nakomen van ver-
schillende verbodsbepalingen, welke bij tal van gelegenheden voor-
geschreven zijn. In de gebruiken vindt men voor verschillende
streken afwijkingen.

Zij worden met //amonita'/ (d.i. hetgeen men te mijden heeft) of
met //alacha" (d.i. verboden) aangeduid. Er zijn zaken die altijd als
ongeoorloofd worden beschouwd, waartoe behoort het niet mogen noemen
van sommige personen, in de eerste plaats zijn eigen naam.
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Bij de gebruiken bij den huis- en landbouw, bij geboorte, verloving,
huwelijk en sterfgevallen hadden wij reeds gelegenheid op verschillende
amonita's te wijzen.

Ook bij andere gebeurtenissen van eenig belang worden zij in
acht genomen, zoo b.v. wanneer een kip kuikens heeft uitgebroed
of een varken jougen heeft geworpen. Gedurende de eerste vier dagen
is het dan niet wenschelijk zout en peper in het eteu te gebruiken,
hetgeen voor de jonge beesten blindheid zou ten gevolge hebben.

Degene, die het moedervarken weer voor het eerst na de ge-
beurtenis het voer bereid, mag gedurende denzelfden tijd niets eten
dat gebraden is. Ook mag hij geen vuur aauvatten, daar dit alles
nadeelige gevolgen voor de jonge varkeus tengevolge heeft. (Lett,
lm Dienst des Evangeliums, bl. 56).

In het algemeen geldt de regel, dat hoe gewichtiger de aan-
gelegenheid is, hoe meer verbodsbepalingen men in acht heeft te nemen.

Ook raadpleegt meu vogels om zekere voorteekeneu af te leiden.
Een kleine vogel waarschuwt bijv. op het oorlogspad voor een
naderend gevaar (zie onder //Oorlogvoering").

XI. I n l a u d s c h B e s t u u r ; s t a n d e n .

Zooals wij reeds opmerkten, zijn de leden van eenzelfden stam
niet steeds in dezelfde landstreek gevestigd, doch wonen groepen
van verschillende stammeu over het geheele eiland verspreid ; in de
Zuidelijke streken van het eiland echter bewonen verscheidene stam-
meu nog hun oorspronkelijk grondgebied; in Noord-Nias geldt dit
slechts voor enkele streken, zooals de Moro'o-streek. Veelal vindt
men in de Noordelijke helft van het eiland in een dorp (bauoea) naast
den oorspronkelijken stam nog lieden van een of meer andere stammen.
Meestal zijn de laatsten in de minderheid; zij volgen dan het hoofd
van den oorspronkelijken stam, die in den regel een overwegenden
invloed heeft. '

• In enkele gedeelten van de Oostkust van Midden-Nias, waar eene bevol-
king woont, die derwaarts trok wegens de vroegere roof- en inoordtochten
in de binnenlanden, is een landstreek dikwijls bewoond door meerdere stammen,
die gelijk in aantal en invloed naast elkaar in een dorp wonen en dan elk
onder een eigen hoofd staan. Buiten do genoemde streken treft men dezen
toestand van gelijkheid weinig aan, b.v. nog te Hili Lowalangi ( ± 8 uren
ten Z. van Lölöwaoe) n.l. vóór den brand in 1905. Bij den wederopbouw
hebben de beide stammen, die eerst elk onder oen eigen hoofd zich verecnigd
hadden, een eigen nederzetting betrokken.

7» Volgr. VIII. 88
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De dorpen vormen elk eene afzonderlijke republiek en hebben een
veelhoofdig bestuur. De regeeringsvorm is oorspronkelijk zuiver
pa'.riarchaal.

Een uitvloeisel hiervau is, dat de hoofden door hunne onder-
hoorigen met «ama» d. i. vader, en door de jongeren met //toea/'
worden aangesproken. Eveneens noemen de neven hunne ooms (van
vaderszijde) »ama'/. Sprekende van zijn oudsten oom zegt de TViasser
/'amagoe sia = mijn anderen vader; van den jongsten oom
//amagoe siahi'/ en van de andere ooms //amagoe taloe// (=: middelste).
Deze onderscheidingen hangen samen met het, in de patriarchale
familieverordeuiugen, op den voorgrond tredende recht van eerst-
geboorte. Tengevolge hiervan gaat de waardigheid van den vader
gewoonlijk over op den oudsten zoon, die daartoe den laatsten adem-
tocht van zijn vader opvangt. Als familiehoofd heeft hij na het
overlijden van zijn vader een zeker gezag over zijn jougere broeders,
over de broederszoneu en hunne gezinnen , die zooveel mogelijk — voor
zoover de ruimte dit toelaat — ook hetzelfde huis bewonen. Hij
komt voor de belangen der familie op, verleent zijne tusschenkomst
bij voorkomeude geschillen euz. Deze familiehoofden vormen de
oudsten van het dorp (satoea), die door de dorps- en stamhoofden
in belangrijke gevallen geraadpleegd moeten worden. In den raad
der oudsten hebbeu ook zittiug de bloedverwanten der hoofden en
zij, die als aanzienlijk te boek staan. Geldt het zeer belangrijke
besluiten voor het dorp of de geheele öri ( = vereeuigiug vau dor-
pen van dezelfde afstamming in Noord-Nias; in Zuid-lMias kent men
daarvoor de benaming öröroesa), dan hebben alle mannelijke inwoners
recht hun stem uit te breugeu en is het gewoonlijk alleen eeu ver-
eischte, dat men gehuwd is, daar men anders niet voor vol wordt
aangemerkt. Op deze volksvergaderiugen gaat het dikwijls onstuimig
toe en gerakeu de sprekers tegenover elkaar licht in vuur. Tot bloed-

Als regel kan men dus op Nias aannemen, dat de niet-leden van den
oorspronkelijken stam van het dorp in aantal en invloed steeds verreweg
in de minderheid zijn.

Deze lieden zijn dan in het dorp gekomen als vrije vluchtelingen, weg-
geloopen slaven of als geroofde vrije lieden, die tot slavernij gebracht werden,
doch later om de een of andere reden de vrijheid herkregen en met hunne
afstammelingen in het dorp bleven.

Ook hebben wederzijdsche huwelijken in verband met de exogamie, ver-
huizing van het gebied van den eenen stam naar dat van den anderen
bevorderd. Met de bruid toch kwamen meermalen haar ongehuwde broeders
zich vrijwillig in het dorp van den man vestigen.
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vergieten komt het echter niet. Onder de Niassers worden soms goede
redenaars aangetroffen; de zucht tot lange betoogen en uitweidingen
is het volk eigen.

De hoofden vergaderingen vinden in de osali plaats, zeer dikwijls
ook in de open lucht voor de woning van het hoofd, waar voorde
hoofden — in Zuid-Nias vrij algemeen —steeueu zetels aanwezig zijn.

Zooals reeds uit het bovenstaande kan blijken, onderscheidt men
familie-, dorps- en stamhoofden. In een kampoug van eenige be-
teekenis vinden wij meerdere familichoofdeu, ieder aan het hoofd
staande van zijn familie, welke veelal bestaat uit meerdere gezinnen.
Deze hoofden zijn belast met de huishoudelijke regeling der belangen
hunner families. De eerste in rang onder deze* satoea* is het dorps-
hoofd, de sauoehe ba mbauoeav, eene waardigheid, die in den regel
verbonden is aan de oudste familie van het dorp. Hij wordt bij-
gestaan door enkele miudere hoofden als tambaliua, fahandrona en
sidöfa. Veelal is eene erkenning der bevolking noodig om als hoofd
en opvolger te kunnen optreden. De waardigheid verkrijgt gewoon-
lijk de oudste zoon; dikwijls zelfs reeds tijdens het leven van den vader
bij zwakte of hoogen ouderdom van laatstgenoemde. Is de oudste
zoon niet bekwaam, dan gaat de waardigheid — met goedkeuring
der bevolking — gewoonlijk over op een broeder van den aftredendeu
titularis.

Boven het dorpshoofd staat het ori- of stamhoofd. Hij wordt
toehe nöri, högö nöri of sauoehe ba nöri genoemd, eene waardig-
heid , die als regel verbonden is aan het oudste dorp (de moeder-
kampong). Het ürihoofd wordt terzijde gestaan door mindere hoofden
als tambalina ba nöri, fahandrona ba nöri enz. Het stamhoofd is
tevens hoofd in zijn eigen dorp. Al de genoemde waardigheden zijn
erfelijk. De rangen worden vooral onderscheiden bij de verdeeling
der eerestukkeu van de op feesten geslachte varkens.

In gewichtige aangelegenheden o. a. belangrijke rechtszaken nemen
alle hoofden van de öri kennis. Is het örihoofd een flinke persoonlijk-
heid, iemand (waar het dikwijls vooral op aankomt) van vermogen,
dan heeft hij ook een grooten invloed in de aangelegenheden der
öri. Gewoonlijk ziet men dat alleen rijke hoofden invloed hebben
op hunne onderhoorigen.

Het meerendeel der hoofden heeft, althans in Noord-Nias, geen
gezag over hunne onderhoorigeu; eeue omstandigheid die dikwijls
moeilijkheden geeft voor het bestuur, o. a. bij den aanleg van wegen,
het opbrengen van misdadigers enz. Eeu en ander is haast niet uit te
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voeren zonder de hulp van het corps gewapeude politiedienareu op
het eiland, dat daardoor voor het bestuurswerk vau zeer veel belaug
is. Verscheidene hoofden voereu den titel van baloegoe, eeu titel,
die alleen in Noord-Nias bekeud is. Algemeen heeteu de hoofden in
Noord-Nias salawa.

Meer nog dan in het Noorden des eilands is elk dorp in Zuid-
Nias een op zich zelf staaude republiek, welke despotisch wordt
bestuurd door hoofden, die sioeloe genoemd worden, (de z.g. adel-
lijken). In deu sioeloestaud worden rangen onderscheiden, die be-
paald worden door de volgorde van het laatste verplichte feest. Om
u.l. als regeerend sioeloe te kunnen optreden, dient men eenige
feesten te geveu. Het aantal sioeloe's in eeue groote negorij bedraagt
soms vijftien en meer. De eerste sioeloe is het opperhoofd of de
//Salahe banoea* d. w. z. drager der negorij. Meermalen komt het
in het Zuiden voor, dat eeu minder in raug zijnde sioeloe door
sluwheid en rijkdom meer gevreesd is en meer invloed heeft dan
het eigenlijke opperhoofd. De sioeloe's vormen den eersten stand;
dan heeft men den stand der "satov (de vrijen) waariu weer enkele
onderscheidingen zijn te maken. Behalve de gewone vrije lieden,
die noch door rijkdom, uoch door dapperheid of sluwheid boven
andereu uitsteken, heeft meu als degeueu, die zeer iu aanzien staan :

1. De si'ila ( = wetende), een soort raadsman of eerste minister
van het opperhoofd, dat hem kiest ouder de welgestelde lieden der
uogorij. De si'ila in verscheidene uegorijen kan zich in gebroken
Maleisch met het bestuur verstaan. Eenige kenuis vau die taal schijnt
eeue aanbeveling te zijn voor de keuze.

2. da bohalima of voorvechters, die met den si'ila de notabelen
van het dorp uitmaken. Zij ziju de eersten onder de "samoei//
(dapperen), die eveneens in aanzien staan en als onderscheidiugs-
teeken voor het doodeu van een vijand of het snellen vau een kop
deu kalaboeboe mogen dragen, een halsriug van kunstig maaksel
(reeds beschreven onder «Kleediug en sieradeu«). De samoei met
de bohaliraa's vormen de kern van de strijdmacht der negorij.

3. De harakana (in Noord-Nias sawoejoe), d. w. z. de slaven en
paudeliugeu.

De priesters vormen op Nias geen afzonderlijken stand of eeue
bevoorrechte klasse, met uitzondering van de börönadoe's, erfelijke
priestervorsteu in het Zuiden des eilauds, die tot de oudste adellijke
geslachten behooreu en iu hoog aanzien staan bij hoofden en bevol-
king. (Zie onder //Godsdienst").

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:53:30AM
via free access



HET EILAND NIAS EN ZIJNE BEWONE11S. 5 9 3

Ook in Noord-Nias kan men drie standen onderscheiden n.l. hoof-
den , vrijen en slaven. Tot den hoofdenstand behooren ook de ba-
loegoe's. Den titel van baloegoe hebbeu niet alleen vele eigenlijke
hoofden, doch hij kan ook verkregen worden door iederen gegoeden
Niasser, na het geven van een daarvoor benoodigd feest. Ten einde beter
aan hun eerzucht te kunnen voldoen, trachten zulke lieden vooraf
gezagvoerenden te worden, door met enkele aanhangers of verwanten
een afzonderlijk dorp te stichten. Daardoor ook behoort de baloegoe-
titel veelal aan personen, die gezag voeren, zij het ook dikwijls
over een paar families. Het vorenstaande verklaart tevens het ont-
staan van een groot aantal kleine dorpen in Xoord-Nias, zeer vele
met slechts enkele huizen. De neiging om zich af te scheiden en
zich onder een ander hoofd te stellen, is hier een veel voorkomend
verschijnsel.

De inkomsten der hoofden bestaan uit een deel der wegens mis-
drijf opgelegde boeten, eene belooning voor de beslissing in civiele
zaken en een aandeel in den bruidschat, die gewoonlijk door hen
onder rechthebbenden wordt verdeeld. Andere inkomsten worden nog
verkregen uit de retributies, voldaan door hen, die van een anderen
stam afkomstig, met toestemming vau het hoofd van het dorp
gronden bebouwen.

XII. R e c h t s p l e g i n g .

Reeds in het geographisch overzicht werd melding gemaakt van
een verdeeliug van het eiland in het z.g. rapatgebied, omvatteude
eene smalle en omstreeks 16 K.M. lange kuststrook ten Noorden en
ten Zuiden van Goenoeng Sitoli, waar recht wordt gesproken vol-
gens het Sumatra-peglement (Staatsbl. 1874 n°. 94b) en een gebied
daarbuiten, waar de adatrechtspraak van toepassing is, onder de
leiding der besturende ambtenaren.

In dit buiten-rapatgebied bepaalt onze bemoeienis met de recht-
spraak zich nog tot de Noordelijke helft van het eiland. In de andere
streken is de rechtspleging nog geheel in de handen der hoofden,
die met het recht, hoewel dit volgens de adat vrij nauwkeurig is
geregeld, willekeurig omspringen.

De corruptie der hoofden is een zeer gewoon verschijnsel. Ge-
woonlijk wint de partij, die het meest de handen der hoofden gevuld
heeft. Behooreu partijen tot twee öri's of stammen, dan gaat de
rechlsverkrachting gewoonlijk moeilijker, daar de hoofden over en

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:53:30AM
via free access



5 9 4 HET EILAND NI AS EN ZIJNE BEWONERS.

weer goed voor de belangon hunner stamgeuootcn weteu op te komen.
De rechtspraak berust geheel op het klachtdelict. De vervolging

van misdrijven, die beschouwd worden als gepleegd tegen het in-
dividu of de familie en niet tegen het algemeen, geschiedt als regel
niet van overheidswege.

Vóór het rechtsgeding aanvangt, wordt een onderpand gegeven
als waarborg, dat partijen zich aan de uitspraak zullen onderwerpen,
wat evenwel dikwijls toch niet goedschiks gebeurt. Voorts wordt nog
een zeker bedrag bepaald als voorschot op de gerechtskosten ten
behoeve van de zitting nemende hoofden. Dezen ontvangen ook een
deel der wegens misdrijf opgelegde boeteu.

De bloedwraak speelt nog een voorname rol. De Niassche adat
kent slechts twee soorten van straffen: doodstraf en boete. Elke be-
leediging, ook dikwijls eene, die naar onze westersche begrippen er
geene is, eischt straf, d. w. z. geld, vee of bloed.

Het laatste in of buiten den stam wordt geeischt op moord,
ontucht en overspel. Ook is schaking eene groote beleediging, de
familie van het meisje aangedaan, welke volgens de adat alleen
met het bloed van den bedrijver kan worden uitgewischt, ook
wanneer de vader zijne dochter genade schenkt en haar zelf niet
doodt. Is bij misdrijven de dader uit een anderen stam, dan keert
de bloedwraak zich niet alleen tot den misdadiger, maar dikwijls
tot ziju dorp of stam. Dit was vroeger dikwijls een aanleiding tot
oorlog, daar de uitlevering van den bedrijver of de betaling van
het geeischte weergeld door de andere partij veelal werd geweigerd.

Het wraakrecht kan in vele gevallen afgekocht worden door de
betaling van eeue zekere som gelds, bestaande uit den z.g. bloedprijs
of een weergeid (höli) voor de familie en eene boete voor de hoofden ,
die aan de berechting van de zaak hebben deelgenomen.

De doodstraf komt veelal voor als subsidiaire straf bij niet be-
taling. Wordt binnen zekeren tijd van het wraakrecht (in geval van
moord, ontucht of overspel) geen gebruik gemaakt, dan wordt,
wanneer de zaak voor de hoofden komt, veelal eene geldboete op-
gelegd, varieerende vau f 100—f150. De beleediging, een hoofd
aangedaan in geval van overspel, ontucht of schaking, laat zich
echter als regel in geen geval met eene boete afkoopen. De schande
tegenover stamgenooteu brengt hem er dikwijls toe, beide delin-
quenten te dooden. In dit opzicht is door den invloed van bestuur
en zending reeds veel ten goede veranderd.

Ook op Nias geldt het beginsel, dat de een of andere beleediging
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door iemand van lagercn stand eene grootere schande is, en dus
zwaardere straf eischt dan omgekeerd. De moord op een hoofd eischt
onherroepelijk de doodstraf voor een lager in rang staande ; ook zijn
gezin deelt in zijn lot ol" vervalt tot slavernij. Mindere schande
veroorzaakt de moord van een ondergeschikt persoon; zij verdwijnt
dikwijls met de betaling van de kosten van het doodenfeest.

Het wraakrecht is volgens de adat onbeperkt toegelaten bij ontucht,
overspel, schaking en ook bij diefstal op heeterdaad ontdekt. Bij
de eerstgenoemde misdrijven mag de beleedigde echtgenoot beide
schuldigen op de plaats van het misdrijf doodeu. Het wraakrecht is
eveneens onbeperkt bij diefstal van goud en varkens. De dief wordt
ook niet zelden in het blok vastgelegd, tot hij door de zijnen wordt
losgekocht of aan den eisch der benadeelde partij is voldaan.

De doodstraf (niet als subsidiaire straf) vindt gewoonlijk ook
toepassing bij staatsmisdrijveu, zooals spionuage in den oorlog, het
in brand steken van een kampong of poging daartoe, het dooden
van een hoofd, en het verlaten in Zuid-Nias van eeue negorij om
zich in een ander dorp te vestigen, hetgeen daar als landverraad
wordt beschouwd.

De vermogensstraffen zijn verreweg de meest voorkomende; bij
diefstal, komt het opleggen van eene boete of vergoeding van de
dubbele waarde van het gestoleue, dikwijls voor.

In verscheidene gevallen bepaalt de bestolene er zich toe — wan-
neer het betreft een diefstal van geringe waarde — eene waarschuwing
te richten tot den dader om bij herhaling hem aan te klagen. Dan
is de oplegging van eene boete tot f 120.—, subsidiair de doodstraf,
voor kleine diefstallen geen zeldzaamheid. Iu al deze gevallen wordt
als boete een zekere som gelds bepaald, zoodanig, dat de benadeelde
partij daaruit hare schadevergoeding ontvangt en voor de hoofden
een zeker deel als honorarium kan worden uitgekeerd.

Tot de vrijheidsstraffen behoort slavernij als subsidiaire straf. Ook
verminkende straffen zijn niet onbekend. Op eene tournee in het
stroomgebied van de Mola in Mei 1905 kwam te Sindröudrö een
man van het nabij gelegen Ono Dohalawa zich bij mij beklagen,
dat men hem wegens onbehoorlijke handelingen met eene vrouw de
armen gebroken had.

Is de dader van een misdrijf onbekend of gevlucht, dan wordt
hij vervloekt door een priester of hoofd, en is het gebruikelijk
hierbij, althans bij zware vervloekingen, een hond levend te ver-
branden als een symboliseering vau het lot, dat men over den
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onbekenden of gevluchten dader inroept. De doodstraf wordt ten
uitvoer gelegd veelal door verdrinking. Tijdens mijn verblijf op het
eilaud werd mij een geval van verdrinking van ecne overspelige
vrouw en haren medeplichtige gerapporteerd uit het toen nog niet
bezochte achterland van Bio'oeti, aan den bovenloop der Idanö Gawö.
Men had de delinquenten aan elkaar vastgebonden in de houding
van de coïtus.

Eene andere wijze van ter doodbrengiug wegens overspel bestaat
hierin, dat de schuldigen in staande houding tegenover elkaar worden
geplaatst iii eeu kuil, zoodat alleen de hoofden uitsteken, waarop
men de delinquenten in den rug met eeu lans doorboort. Ook laat men
de veroordeelden in de bovenbedoelde houding wel eeus doodhongeren.

Het spreekt wel van zelf, dat deze straffen niet meer voorkomen,
waar ons gezag voor goed is gevestigd (de Noordelijke helft van
het eiland).

De leer van het bewijs is, evenals bij andere volken van den
Archipel in het crimineel- en civielrecht dezelfde, daar elke vcroor-
deeling zich oplost in het betalen vau eene vergoeding of eene
schuld (zie ook Wilkeu '/Het strafrecht bij de volken vau het Mal.
ras// Bijdr. Kon. Inst., feestnummer, 1883 bl. 127).

Aan bekentenis zouder meer, in de meeste gevallen ook enkel
aan onze //vermoedens// of //aanwijzingen//, wordt volledige bewijs-
kracht toegekend.

Het getuigeubewijs vindt als regel zonder beëedigiug der ver-
klaringen plaats. Dronkenschap geldt als verzachtende omstandigheid.
Meineed wordt, voorzoover bekend, gewoonlijk niet vervolgd of
gestraft. Over het algemeen ziet ook de Niasser niet op tegen een
meineed. De eedsaflegging bestaat in het uitspreken van eene ver-
wensching over zich zelf, waarbij de zwerende persoon zijn gezegde
zinnebeeldig voorstelt door de eene of andere handeling; zoo is het
slachten van een jong varken , het uittrekken van het zwaard, terwijl
men een eedsformulier bezigt, een symboliseering van het lot, dat
men over zich zelf inroept, indien men onwaarheid spreekt.

Dikwijls zweert men ook bij de adoe zatoea, door de verwensching
over zichzelf uit te spreken, dat de voorvaderen ingeval van meineed ,
of de zwerende niet zal doen, wat beloofd is (zooals bij verzoenin-
gen, bij eene verbintenis enz.) hem moge //vernietigen//, //den hals
omdraaien'/ enz.

Ook is de solidariteitseed bekend, waaraau de geheele familie
deelneemt, zooals o. a. plaats vindt bij verzoeningen.
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In twijfelachtige gevallen bedient men zich van godsourdeelen,
waarin men de uitspraken van de hoogere machten ziet; verschil-
lende middelen zijn daarvoor iu gebruik o. a. wapens. Het godsge-
richt heet fatoeo niha; mij werd daarvan het volgende voorbeeld
medegedeeld. Vermoedt men, dat een hoofd door iemand ziek gemaakt
of betooverd is, dan tracht een priester, die daarover geraadpleegd
wordt, den dader uit te vinden door gebruikmaking van een geheim
toovermiddel. Wordt iemand als de dader genoemd, doch ontkent
hij schuldig te zijn aan het hem ten laste gelegde, dan moet het
tweegevecht uitmaken of de door den priester genoemde persoon al
of niet schuldig is. Wordt de van het misdrijf verdachte persoon
in het gevecht gedood, dan heeft het opperwezen '/Lowalangi'/hem
gestraft. Valt de andere partij, dan heeft de overwinnaar zich van
alle verdenking gezuiverd.

Behalve het godsgericht door wapens, kent men nog andere zooals
de waterproef. Hierbij duwt, naar de voorstelling v̂an het volk,
de halfgod Toelia Zangaröfa den schuldige, na de onderdompeling
naar boven. Voordat de proef begint, wordt aan dien watergod een
kip ten offer gebracht. Het is geoorloofd bij deze proef plaatsver-
vangers te stellen. Een ander godsoordeel vindt plaats op den
openbaren weg, waar de verdachte* personen zich in een kring
scharen. In het midden daarvan wordt eeu kip den hals afgeslagen.
Hij, tegen wiens beenen de kip opspringt, is dan de schuldige.
Soms wordt ook een schotel met asch gevuld. Daarin legt men eeu
zeker gewicht aan goud met peper en gepunte houtjes van klapper-
blad. In die massa moet de verdachte het goud met den mond
zoeken. Vindt hij het, dan blijkt daaruit zijn onschuld. (Zie hiervoor
Chatelin, Godsdienst en Bijgeloof der Niassers. Tijdschr. Bat. Gen.
XXVI bl. 127).

XIII. G r o n d b e z i t .

Als regel geldt, dat de woeste grond, bij een dorp behoorende,
het eigendom is van den oorsponkelijken stam van het dorp.

Reeds onder het hoofdstuk //Bestuur// zagen wij, dat de lieden
van een anderen stam afkomstig, ook wanneer zij in het dorp woonachtig
zijn, eene kleine pachtsom te betalen hebben aan het hoofd, als de
vertegenwoordiger van het dorp, voor voortdurend gebruik van den
grond als b.v. bij den aanleg van sawahs. Bij aanleg van klapper-
aanplantingen wordt gewoonlijk de waarde van den grond voldaan.
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Ontginning schept eigendomsrechten, die niet verloren gaan, zoo-
lang er sporen van bewerking zichtbaar zijn; die rechten gaan op
de erfgenamen over. De bebouwde gronden, met uitzondering van
de klapperboomen, worden na den dood van den bezitter, gewoon-
lijk niet verdeeld. De gronden nabij een dorp behooren op die wijze
gemeenschappelijk aan verschillende families. Verpanden aan lieden
van een anderen stam is toegelaten, vervreemden echter niet

Elk lid van een dorp mag naar welgevallen op boschterrein, tot
het gebied van den stam behooreude, ladangs aanleggen of boschproduk-
ten verzamelen. De bezitsvorm van den bebouwden grond is individueel
of communaal. Kwesties over grondbezit komen op Nias herhaaldelijk
voor. De reden hiervan is, dat na de verbeterde toestanden in de
Noordelijke helft van het eiland velen, die vroeger een goed heenkomen
zochten voor de roof-en moordbenden, sedert terugkeeren naar hunne
oude woonplaatsen, en hun grond, dikwijs door auderen in gebruik
genomen, terugvorderen.

XIV. S l a v e r n i j en p a n d e l i n g s c h a p .

De ontwikkelingsgeschiedenis van het eiland leert, dat deze instelling
de oorzaak is geweest van vele rampen, niet weinig bevorderd door
de kwade praktijken en misdadige bemoeiingen van de vreemdelingen,
vooral Atjehers en Maleiers.

Deze lieden, niet veel meer dan een troep avonturiers van deu
overwal, vestigden zich een paar eeuwen geleden op verschillende punten
aan de kusten van Noord-Nias. Hunne kampongs waren, zooals ook
thans, gelegen van Ono Limboe aan de Oostkust tot Nako en Siromboe
aan de Westkust. Van deze nederzettingen bezochten zij wel eens
Zuid-Nias met hunne prauwen, doch zij hebben het nimmer gewaagd
daar zich te vestigen of hunne praktijken in toepassing te brengen.
Steeds hebben zij, tot nog kort geleden, een zeer ongunstigen
invloed uitgeoefend op de bevolking van Koord-Nias. Zij dreven met
haar handel, doch waren vooral de opkoopers van slaven, die voor
Atjeh bestemd werden, om daarindepepertuinender Westkust te werken.

Zelve was de oorspronkelijke bevolking ouderling steeds in strijd
gewikkeld door voortdurende veeten, en beijverde men zich elkaar
in den oorlog of op rooftochten tot slavernij te brengen, om de
gemaakte gevangenen aan de vreemdelingen te kunnen verkoopen.
Hiervan maakten de laatsten dan ook een ruim gebruik en trachtten
zij hun bedrijf zoo winstgevend mogelijk te doen zijn, door zich te
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bemoeien met de aangelegenheden der bevolking, twist en tweedracht
te bevorderen tusschen de Niassche negorijen en deze tegen elkaar op
te stoken.

In kleine kampongs verspreid, hadden deze vreemdelingeu hun eigen
hoofden, onafhankelijk van elkaar.

Om zich tegen elkaar en tegen de aanvallen der Niassers, wier
weerwraak zij dikwijls te duchten hadden staande te houdeu, waren
hunne kampongs niet zelden zeer versterkt en van lila's voorzien. De
Maleische hoofden van Goenoeug Sitoli hadden zich vroeger de suprema-
tie over de andere kampongs hunner landgenooten aangematigd, doch
sedert lang is die niet meer door de laatsten erkend.

Ook menscheuroof was dezen vreemdelingen niet vreemd , en vooral
de Atjehers aan de monding van de Mozoi-rivier en aan de baai
van Teloq Siaba in het Noorden, kwamen door rooftochten in het
binnenland, aan slaven voor den uitvoer.

In latereu tijd hebben de Atjehers, meer bepaald de Troemoneezen,
door hun strooptochten veel afbreuk gedaan aan de Maleiers. Tijdens het
Eugelsche tusschenbestuur wendden dezen zich herhaaldelijk tot den
Engelschen resident te Natal om hulp tegen de Atjehsche zeeroovers.
(Zie P. H. van der Kemp, Raffles' betrekkingen met Nias. Bijdr. Kon.
Inst. 1901, bl. 584).

Ook de voormalige Oost-Indische Compagnie hield zich op het eiland
met slavenhandel bezig.

In art. 3 van de contracten in 1693, door haar met verschillende
hoofden van het district Telok-Dalam aan de Zuidkust en van het
Noordelijk deel van het eiland gesloten ' vinden wij:

"Ten derden, de wijle den handel en gotie deses eijlands, meest be-
staet in slaven en leveusmiddeleu, soo zal d'E. Comp""' met uijt-
sluijtinge van alle anderen, die alleeuig moeten en komen tegenietten,
souder aen eenige tollen ofte geregtigheden, veel min aucheragie
gehouden ofte verpligt te wesen//.

De Compagnie voerde al hare slaven ter Westkust van Sumatra
van Nias aan.

In de, onder het bestuur van Sir Stamford Raffles als Gouverneur van
Bengkoelen door de afgevaardigden John Prince en William Jack in

' Opgenomen in het bovenbedoelde opstel van den heer van der Kemp.
Volgens diens onderzoekingen in het Rijksarchief alhier zon een verbond in
1669 door de O. I. Compagnie niet zijn gesloten, zooals vermeld in de
Enoycl. v. N. I. doel II bl. 24, die deze mededeeling blijkbaar ontleent aan
Veth's Aardrijkskundig woordenboek. (Zie Bijdr. Kon. Inst. 1901, bl. 585).
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1820 gefloten contracten , met een aantal hoofden van de Zuid-en Oost-
kust, vinden wij in de art. 1 en 4 vermeld :

1. The honorable Compay agree to recognize and consider the people
of Neas as a free people, and not liable henceforth to be sold or treated
as slaves in any districts under their immediate authority.

4. In return the chiefs of Neas engage to prohibit the expor-
tation of slaves from Neas on condition that the H'"'*' (/' afford every
encouragement, for the employment, of this description of persons
in such manner as may enable them to redeem their debts by which
they become liable to the condition of slaves. (Zie meergenoemde
Bijdr. Kon. List. 1901 bl. 590).

Tot nakoming van dit verbond werden door bedoelde afgevaar-
digden algeineene bepalingen uitgevaardigd; o. a. zouden Niassers
slechts wegens schulden in slavernij mogen komen, voor een bij contract
bepaalden tijd. Zoo werd het pandeliugenstelsel door de Eugelschen
ingevoerd, om de Engelsche bezittingen Bengkoelen, Natal en Ajer
Bangies van werkkrachten te voorzien.

op Sumatra aan Nederland werden afgestaan, werden de Nias-con-
tracten door ons aanvaard. Het verbod van den slavenhandel werd
gehandhaafd en de regelingen van Raffles op de geheele Westkust
van Sumatra toepasselijk verklaard, waardoor Padaug (dat bij de rege-
ling van Raffles niet bedacht was, wijl 't reeds weder in Neder-
landsche handen was overgegaan), zeer gebaat werd. Ook werden maat-
regelen genomen om den slavenhandel der Atjehers tegen te gaan. In
1825 werden reeds drie prauwen met 45 slaven voor Troemon door
den resident Verploegh geconfiskeerd en den slaven te Padang de
vrijheid gegeven. (Zie Tijdschr. v. N. 1. 1848 /'Bijdragen tol de ken-
nis van het eiland Nias" bl. 172.) De slavenuitvoer bleef evenwel
aanhouden, vooral nadat ouder de bezuinigingsmaatregelen van den
landvoogd du Bus onze posthouders te Goenoeng Sitoli en op Nako
in 1826 verwijderd werden, tengevolge waarvan het eiland geheel
ouder den invloed der Atjehers geraakte, en dezen vrij spel kregen.

Overigens werd door het Nederlandsch bestuur eene betere rege-
ling van het Engelsche paudelingenstelsel getrotl'eu , om zooveel mogelijk
te zorgen dat de z.g. paudeliugen na verslrijking van hun con-
tractueel geregelden diensttijd (waarvoor in 1827 registers te Padang
werden aangelegd) op vrije voeten werden gesteld. (Zie ook Staatsbl.
1825 n». 44.)

Het pandelingenstelsel bleef nog tal van jaren bestaan, en heeft

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:53:30AM
via free access



Il KT EILAND NIAS EN ZijKlO BKWOttKltS. 6 0 1

Sumatra's Westk'ust voorzien van de werkkrachten, waaraan het
behoefte had.

Ook door het Gouvernement zelf werden Niassers als pandelingen
te Padaug aangevoerd om de Maleische bevolking te ontlasten van
de transportdiensten.

In 1827 was het aantal pandelingen te Padang aangevoerd, tot
1864 gestegen; iu 1853 bereikten de registers Hr 5600 mummers,
wijzende op een gemiddeldenjaarlijkschen aanvoer van 215 paudelingen.'

De voornaamste uitvoerhaven van deze liedeu was Simambawa
nabij den Zuid-Oostelijken hoek van het eiland, welke plaats gerech-
tigd was tot den verkoop van pandelingen. Niassche hoofden leverden
hier den gezagvoerders der vaartuigen, die met consentbiljet van den
Gouverneur van Sumatra's Westkust pandelingen haalden, de levende
waar, welke geruild werd met tabak, lijnwaad, kruit, koperdraad,
laken, goud, gongs, enz. Heerschte er gebrek aan tabak, op Nias
onmisbaar, dan werd dikwijls voor 30 pakjes tabak ter waarde van
f 25 een jongeling verkocht. Gewoonlijk beliep de waarde voor een
jongeling niet meer dan f 70 en voor een meisje ten hoogste f 90—f 100.

Ieder Europeesch ingezetene van Padang en andere plaatsen van
Sumatra's Westkust kon zich bij request tot deu Gouverneur wenden,
ter verkrijging eener toestemming tot het afhalen van pandelingen
van Nias. Bij de ontscheping te Padang, werden de namen der
pandelingen en die hunner meesters, in het daartoe bestemde
register, door den magistraat ingeschreven. Tien jaren te rekenen
van den dag der inschrijving, was de paudeliug verplicht zijn meester
te dienen; deze moest hem kleeden en onderhouden. Gewoonlijk
ontving hij jaarlijks twee vernieuwiugen van kleediug en een maan-
delijksch loon van f l .

Het lot vau den pandeling was gedurende die tieu jaren drage-
lijk en in vergelijking met de slaven op het eiland, waarvan velen
aan Maleiers en Atjehers verkocht werden om naar Atjeh te
worden uitgevoerd, was hij niet te beklagen.

Werd de meester door een zijner pandelingen wegens ondergane
mishandeling aangeklaagd, dan werd hem eenc boete opgelegd. Was
de diensttijd verstreken, dan was de paudeling volkomen vrij. De
meesten bleven te Padaug, huwden daar en vormden een geheele
wijk van Niassers, die thans nog bestaat en ouder het bestuur van

• Zie E. B. Kielstra, Onze bemoeiingen met Nias onder Generaal van
Swieten. Ind. Mil. Tijdschr. 1890, I , bl. 16.
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een afzonderlijk hoofd is gesteld. Een en ander vinden wij mede-
gedeeld in het reeds genoemde opstel in het Tijdschr. v. N.-I. jaarg.
1848, bl. 197—198. '•

In 1854 verklaarde de Raad van Justitie te Padaug bij vonnis,
dat //geen wettelijke bepalingen betrekkelijk het pandeliugeuschap
aldaar uitgevaardigd zijnde// (alles was slechts door plaatselijke
verordeningen ingesteld), //ook het pandeliugenschap niet kon erkend
wordeu wettiglijk daar te bestaan//, welke uitspraak door het Hoog-
gerechtshof bekrachtigd werd. In verband hiermede werden de
ambtenaren door den Gouverneur aangeschreven de Niassche pande-
liiigeu, in de registers ingeschreven, als vrije lieden te beschouwen,
op wie van toepassing waren de art. 26—31 van Staatsbl. 1825
u°. 44 , doch overigens de voorwaarden van aanvoer en registratie,
voorzoover niet in strijd met genoemde artikelen te eerbiedigen. (De
Waal, Onze Ind. Financien dl. VI bl. 202 en Kol. Versl. 1854 en '55).

Bovendien werd in art. 118 van het tegenwoordige Reg. Reglement
het verbod uitgevaardigd van het nemen van paudelingeu tot zeker-
heid van schuld (waar de maatschappelijke toestand zulks gedoogde),
en het vervoer van deze lieden over zee eveneens verboden.

Wat betreft den slaveuuitvoer naar Atjeh, daaraan kon ook na
de vestiging van een civiel- en militair gezaghebber in 1840 te
Goeuoeng Sitoli, geen paal en perk worden gesteld. De kleine in-
hammen en kreken aan de Noordkust leenden zich zeer goed voor
den sluikhandel in slaven, en de slavenvaartuigeu voor Atjeh konden
gemakkelijk aan de waakzaamheid van onze marine ontsnappen.

Iu de officieele geschriften uit dien tijd werd herhaaldelijk de
groote uitbreiding van dien slavenhandel aan de Atjehers en Maleiers
toegeschreven.

Uit een brief dd. 13 Februari 1854 u°. 388 van deu Gouverneur
van Swieten aan de Regeeriug, ^ waarin de maatregelen voor
meerdere bestuursbemoeienis met Nias ter sprake werden gebracht,
nemen wij over:

//Het is ook door hen [doelende op de vreemdelingen, ook Chi-
neezen en Klingaleezeu werden genoemd] dat groot voedsel aan den
slavenhandel wordt gegeven, welke het land ontvolkt è*h de Niassers

i Lezenswaardig is ook het opstel in het Tijdschr. v. N. I. van 1854: „Twee
togten naar Nias en een blik op den slavenhandel en den uitvoer van
pandelingen.

* Opgenomen in het reeds genoemde opstel van den heer Kielstra. Ind.
Mil. Tijdschr. 1890, I, bl. 18.
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van het noordelijk deel des eilands tot den bekenden trap vau
geringe zedelijke beschaving brengt en onderhoudt.

In het zuidelijk gedeelte hebben geene vreemdeliugeu het gewaagd
zich te vestigen; het volk is er krachtiger en zelfstandiger. Slaven
worden daar weinig of niet uitgevoerd'/.

In 1856, na onze vestiging aan de Lagoendi-baai, hield de
resident Couperus aldaar eene algemeeue vergadering met de hoofden,
waarbij o. a. overeengekomen werd, dat alle uitvoer van slaven of
van gekochte vrije meuschen niet meer zou plaats vinden.

De voor Noord-Nias genomen maatregelen bleken echter niet
genoegzaam uit te werken. Omstreeks 1870 verspreidde, volgens de
Indische bladen, het hervatten van den slavenuitvoer van Nias
grooteu schrik onder de bevolking. (Nota van 1873 over Atjeh.
Zie de Waal, Ind. Pin. dl. V I , bl. 208).

Door het meer geregeld kruisen van onze marine in de Atjehsche
wateren, na het uitbreken vau den Atjehoorlog, kou aan dien slavcu-
uitvoer paal en perk worden gesteld.

Of echter daarmede aan den slavenhandel, zij het dan ook niet
naar Atjehsche havens, een einde was gekomen? Zoolaug onze
bestuursbemoeienis zich bleef bepalen tot de hoofdplaats van het
eiland en omgeving, was in het algemeen eeu slaveuuitvoer moeilijk
te controleeren. Eerst na de meer directe bestuursbemoeieuis met
het buitenrapatgebied in de laatste jaren, kou door de besturende
ambteuareu op Nias met meer zekerheid verklaard worden, dat de
uitvoer van slaven naar elders uiet meer plaats vindt.

Tot beter begrip van het boveustaande vermelden wij thans hoe
de Niasser volgens de adat slaaf of paudeling wordt. Beide begrippen
zijn voor den Niasser één. De inlaudsche benaming voor slaaf is
sawoejoe, in Zuid-Nias harakaua.

Op het eiland speelt de slavernij nog een voorname rol, vooral
iu Zuid-Nias, waar het getal slaven aanzienlijk is en de hoofden der
grootste negorijen dikwijls eigenaren ziju van 100—200 en meer slaven.

Over het grootste deel van het eilaud, met uitzondering van het
rapatgebied, komt de slavernij nog als eeu gewone instelling voor.
Door onze gezagsuitbreiding, sedert 1902 in de Noordelijke helft van
Nias, wordt zij gaandeweg beperkt en is ook in den toestand der
slaven verbetering gekomen; door het scheppen van rust en orde in
de biuneulanden, zijn de bronnen (onderlinge oorlogen en bepaalde roof-
tochten), waaruit ecu groot aantal slaven verkregen werden, opgedroogd.
Trouwens is door den vroeger belangrijkeu uitvoer naar Atjeh, het aantal
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slaven iu Noord-Nias niet groot eu verreweg minder dan in Zuid-Nias.
Bij die rooftochten, welke vooral de Zuidelijke stammen eu de

stam der Iraono Hoena eu hoofden als Sitambaho eu Balö haloe in
Centraal-Nias oudemamen, als ook in den krijg, bestond de buit niet
alleeu uit goud , varkens eu gesnelde koppen , doch ook uit slaven eu
krijgsgevangenen. De laatsten (vooral vrouwen en kiuderen) werden dan
tot slavernij gebracht. Een niet onbelangrijk deel der tegenwoordige
slaven in Zuid-Nias wordt gevormd door bovengenoemde krijgsgevange-
nen , bij niet verwante stammen gemaakt, eu hunne afstammelingen.

Verder behooren tot de slaveiistand zij, die niet in staat ziju
hunne schulden of wegeus misdrijf opgelegde boeteu te voldoen en tot
kwijting vau schuld slaaf worden. Is het bedrag van de schuld zoo
toegeuomeu (hetgeen bij de gewone rente & 100 % 's jaars reeds
spoedig het geval is) dat zij meer bedraagt dan de waarde van een
slaaf (gemiddeld f70—f 80), dan deelen ook vrouw en kiuderen
van den schuldenaar in de slavernij. Dit laatste komt evenwel,
waar bestuur en zeudiug voldoeuden iu vloed oefeneu, niet meer of
slechts bij uitzondering voor. Vermits de hoofden aldaar zich ervan
bewust zijn, dat de slavernij eene instelling is, die eigenlijk door
ons verboden is (welk verbod van ouds in het rapatgebied gold),
neemt over het algemeeu het gebruik van het in slavernij brengen
van den insolventeu schuldenaar af.

Verkoop van slaven, die de Zuidelijke stammen behoeven voor de
doodenfeesten, menschenoffers enz. (waarvoor geen eigen slaveu dienen),
wordt door bestuur eu zending zooveel mogelijk tegengegaan.

Iu Zuid-Nias heerscht de slavernij nog ongebreideld; en in nauw
verband met de ruwe zeden en gewoonten, die daar uog voorkomen ,
laat ook het lot van den slaaf er te weuschen over. Iu het Noordelijk
deel vau het eiland is het lot der slaveu niet hard te noemen..
Vooral waar de iuvloed der zending is doorgedrongen, is de toestand
der slaveu beter dan in de nog echt heidensche negorijen. Mishan-
deling komt in Noord-Nias over het algemeen weinig voor. De
meeste hoofden behandelen hunne slaven goed, uit vrees, dat dezeu
anders wegloopeu , of zich bij het bestuur of bij de zendelingen zullen
beklagen. Ontvluchtiugeu kwamen tijdens mijn verblijf op het eiland
slechts enkele malen voor; de slaven vonden dan een veiliger
toevluchtsoord iu het rapat-gebied. Niet zelden trachtten echter
Chiueezeu, door geldleeneu tegen de gebruikelijke woekerrenten, deze
lieden aan zich te verbinden.

De slaven, die in Noord-Nias gewoonlijk bij hun meester inwonen,
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zijn verplicht tot veldarbeid en de verzorging van varkens ten
behoeve van hun heer. Hier en daar hebben welwillende hoofden
hunne slaven toegestaan zich eenige verdiensten te verschaffen.

Huwelijken tusscheu slaven en slavinnen zijn, met toestemming van
den meester, toegestaan. De kinderen behooren van rechtswege tot
den slavenstand. Het verwekken van kindereu bij eeue slavin door
haren heer komt niet of' hoogst zelden voor en geldt als groote
schande. Concubinaat met eeue slavin (trouwens in het algemeen) is
volgens de strenge adat niet geoorloofd.

In Zuid-Nias levert het groote aantal slaven belangrijke contin-
genten voor de strijdmachten der kampongs. De meeste slaven wonen
daar familiesgewijze in afzonderlijke woningen, z.g. slaveuwoniugen,
en hebben in hun eigen onderhoud te voorzien. Slechts enkele slaven
kennen in zekeren ziu eeuige welvaart, vergeleken althans bij den
toestand van hunne andere lotgenooten, die geen vermogensrecht
bezitten. De eerstgenoemden houden gewoonlijk het toezicht op de
audere slaven en de eigendommeu van hun meester. Deze bevoor-
rechte positie danken zij waarschijnlijk aan in den oorlog bewezen
diensten. Van vrij koopen is evenwel in den regel geen sprake.

Waar de varkensstallen afzonderlijke gebouwen zijn, verblijven
de slaven, met de verzorging van deze dieren belast, s'nachts
eveneens in die stalleu. Ieder is belast met den zorg voor een zeker
aantal varkens.

De meesters hebbeu de beschikkiug over leveu en dood hunner slaven.
Op kleine vergrijpen staat dikwijls de doodstraf. Veelal wordt deze
straf, op zeer afschrikwekkende wijze, voltrokken op weggeloopen
slagen, die weer in handen van hun meesters komeu. Bij ont-
vluchting der slaven naar een ander dorp, hetgeen dikwijls voor-
komt, moeten zij voor een zeker bedrag van het dorp worden
teruggekocht. In vele gevallen behoeft echter niet op uitlevering
gerekend te worden, daar men begeerig is naar uitbreiding van het
aantal strijdbare mannen. Het gevolg van zulk eene weigering is
dan ook dikwijls een krijg.

XV. O o r l o g v o e r i n g . '

De wijze van oorlogvoeren is niet het elkaar aanvallen in het
open veld, doch bepaalt zich tot het op allerlei wijzen afbreuk

* Over dit onderwerp, meer bepaald de oorlogvoering in Zuid-Nias, bevindt
zich in het archief te Goenoeng Sitoli of in dat te Si Bolga (ik meen als

7' Volgr. VIII. 39
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doen aan de tegenpartij door op eenzame wegen of op het veld
bewoners van de vijandige negorij aan te vallen, te snellen, of het
te velde staande gewas te verwoesten, de kampougs iu den nacht
te beschieten en zoo mogelijk in brand te steken. Daarbij komt
het dan wel eens tot een gevecht, of tracht men zoo mogelijk het
vijandige dorp te overvallen, doch indien partijen aan elkaar ge-
waagd zijn, zal men een ernstig treffen zooveel mogelijk vermijden.

De verhoudingen tusschen de dorpen onderling in Zuid-Nias,
waar de politieke toestanden nog veel te wenschen overlaten, zijn
als gevolg van oude veeten en grieven van dien aard, dat gewoonlijk
eene kleine aanleiding noodig is, om den bovenbedoelden oorlogs-
toestand te doen ontstaan, ondanks dikwijls voorkomende familie-
verhoudingen der hoofden onderling. (Zie ook mijn verslag van een
reis naar Zuid-Nias, gepubliceerd in het Tijdschr. K. N. A. G.
jaarg. 1906.) Zoo zijn van ouds de twee groote negorijeu in Zuid-
Nias Bawö Mataloeo en Hili Simaetauö (in de oude rapporten Orahili
— in 1863 getuchtigd — en Eadoro genoemd) elkaar vijandig
gezind. Een voorname aanleiding daartoe is de vermoording, nu
ruim 50 jaren geleden van het hoofd van Hili Simaetanö door lieden
van Orahili en Botohösi. Hoewel de vijandelijkheden sedert jaren
zijn gestaakt, is de veete tusscheu beide kampongs blijven bestaan.
Niet onwaarschijnlijk heeft daartoe bijgedragen een zekere voorrang,
door het Gouvernement in vroegere jaren toegekend aan Padoro,
o. a. wegens bewezen diensten bij de expeditie in 1863 tegen Orahili ' .

Zoodra de oorlogstoestand is ingetreden, waagt men zich bijna
niet buiten de versterkte dorpen, die steeds op tegen weer bedacht
zijn en in oorlogstijd zoo ontoegankelijk mogelijk gemaakt worden
door wolfskuilen, allerlei afgraviugen, het overlaugs plaatsen van
boomstammen en daartusscheu randjoe's, piketteeriugen op de wegen
naar hei dorp en voor de ringmuren, die met zware puntige palis-
sadeeringen versterkt zijn. Hier en daar worden ook voorwerken
aangelegd, meer bepaald in een oorlog met een Europeeschen vijand,

bijlage van een verslag van een reis naar Zuid-Nias in 1892), een nota van den
toenmaligen controleur Ch. L. J. Palmer van den Broek. Daar onze beschrij-
ving onafhankelijk is van die nota, kan deze waarschijnlijk nog voor publi-
ceering in aanmerking komen. Hetzelfde geldt ook voor een geschiedkundig
overzicht van het eiland (in twee gedeelten) van de hand van denzelfden
controleur.

' In 1892 ondervond de controleur Ch. L. J. Palmer van den Broek een
zeer vriendelijke ontvangst te Bawö Mataloeo. Met leede oogen zag Hili
SimaotanC) toen, dat liet bestuur daar een bezoek bracht.
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zooals o. a. gebleken is bij de expeditie tegen Orahili iu 1863, dat
eerst na den vierden stormaanval werd genomen.

Op de wallen, die ongeveer 3 M. hoog zijn en benaderd moeten
worden over zeer geaccideuteerd terrein (daar de negorijen bijna alle
op de toppen van steile heuvels zijn gelegen), heeft men een groot
aantal rolsteenen tot zijn beschikking om deze op den vijand, bij
een aanval van het dorp, te doen neerkomen.

Ook wanneer geen bepaalde oorlogstoestand bestaat, is elk dorp in
Zuid-Nias op zijn hoede. Dag en nacht worden bij de poorten enz. schild-
wachten , met geweer bewapend, uitgezet. Vrouwen en kinderen gaan
gewoonlijk niet dan onder gewapend geleide naar het veld of naar de
nabij het dorp gelegen badplaats, terwijl de mannen slechts iu gezelschap
en gewapend, zich buiten het dorp durven begeven. Zoo wapende
zich het eerste hoofd van Hili Simaetanö tijdens ons verblijf aldaar
in October 1905, met een zesloops achterlaadrevolver om vergezeld
van zijne bohalima's zich naar de badplaats even buiten het dorp
te begeven. De over en weer bestaande twisten en grieven, die
nimmer vergeten kunuen worden, vinden gewoonlijk eene verklaring
in de van ouder op kind en kindskinderen overgaande bloedwraak
en de zucht tot wraakoefening in het algemeen over een vermeend
of werkelijk gepleegd onrecht, dikwijls van zeer ouden datum. Een
veel voorkomende aanleiding tot den oorlog is het opnemen van
gevluchte slaven en vrije lieden van het eene dorp door het andere.
Het verlaten van de moederkampong om zich in eene andere, zij
het ook bevriende negorij, te vestigen wordt iu Zuid-Nias als land-
verraad beschouwd. Daar op uitlevering iu den regel niet behoeft
gerekend te worden, aaugezien dit de eer der kampoug raakt en men
boveudien begeerig is naar uitbreiding vau het aantal weerbare
mannen, is het gevolg daarvan gewoonlijk een krijg. Deze verloopt
zelden bloedig, tenzij de tegenpartij iu het dorp weet te dringen.
Gelukt haar dat, dan ontstaat soms een waar bloedbad. Zij die
daaraan ontkomen en zich overgeven aau den aanvaller, worden
krijgsgevangenen, d. w. z. slaven gemaakt, iu welk lot ook vrouwen
en kinderen deelen. De hoofden der verslagen vijanden worden als
zegeteekeneu mede naar het dorp genomen. Thans echter, uu onze
politiek op Nias zooveel mogelijk naar uitbreiding van invloed
streeft, waarin het bestuur voor Noord-Nias reeds geslaagd is, zullen
haudelingen als de hier vermelde niet meer lijdelijk worden aaugezien.

Het groote aantal slaven uit het Zuideu , voor een niet onbelangrijk
deel verkregen door de rooftochten, welke bij de Noordelijke
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staramen ondernomen werden, levert belangrijke contingenten op
aan strijders. Elke weerbare man is tot deelneming aan den strijd
verplicht. Een middel voor de hoofden, om alle weerbare mannen
aan den strijd te doen deelnemen is de algemeene minachting,
waaraan iemand zich blootstelt, wanneer hij, tot de weerbare mannen
behoorende, niet mede ten strijde trekt. Vóór den aanvang vanden
strijd geeft men acht op allerlei voorteekenen, eveneens wanneer
men uit koppcnsnellen gaat (zie het volgende hoofdstuk). Onderweg
let men ook op allerlei teekeus, zooals regen bij zonneschijn of het
snel wegvliegen van zekere vogels, welke verschijnselen wijzen op
o uraad of een naderend gevaar. Op het oorlogspad vordert men
daardoor dikwijls langzaam.

Komt het in Zuid-Nias tot een regelmatig gevecht, dan rukken
partijen in drie colonnes voorwaarts. Tusscheu de lans- en schild-
dragendeu zijn de met geweren gewapende strijders opgesteld, die
aldus door eerstgenoemden gedekt worden. Een paar voorvechters,
die de leiding van het gevecht hebben, voeren elke colonne aan.
Bij de nadering werpt men de lansen op elkaar, daarna worden de
geweren afgevuurd. Blijft de andere partij stand houden, wat meestal
het geval zal zijn, tenzij enkele dooden of gewonden vallen, dan
komt het met het zwaard tot een handgemeen. De voorvechters
moeten zoo lang mogelijk stand houden, zelfs wanneer zij ge-
wond zijn.

Veelal trekt echter de partij terug, die het eerst dooden of ge-
wonden bekomt, of wanneer een hoofd of aanzienlijk persoon valt,
hetgeen als een teeken wordt beschouwd, dat men den strijd niet
moet voortzetten, daar de hoogere machten op de hand zijn der
tegenstanders en met hen medestrijden.

Hierdoor verloopeu de meeste oorlogen dan ook niet bloedig en
wordt dikwijls reeds spoedig de vrede gesloten , die echter gewoonlijk
geen duurzaam karakter heeft. Na zulk eene overwinning keeren de
strijders, de helmen met twijgen versierd, en de afgeslagen hoofden
der verslagenen als zegeteekenen met zich voerende, in het dorp
terug, waar zij door de achtergebleven vrouwelijke bewoners, oudeu
van dagen en kinderen feestelijk onthaald worden. Er wordt feest
gevierd, waarbij de dapperen van de hoofden namen ontvangen, als
//Hariino'/ (tijger), Gaza (olifant), Batoe Zanoewö (oorlogsrots),
Paoedoe alitö (gelijk aan vuur), enz. De twee laatste benamingen
zijn voor hoofden.

De bewoners van Zuid-Nias zijn krijgshaftiger en moediger dan
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die van Noord-Nias; die van Hili Simaetauö en Bnwö Mataloeo zijn
in Zuid-Nias om hunne krijgshaftigheid alom gevreesd.

Meermalen is het bestuur als bemiddelaar opgetreden in de
onderlinge oorlogjes in Zuid-Nias.

XVI. K o p p e n s n e l l e n .

Een gebruik, waarop wij reeds meermalen de aandacht vestigde»,
is het koppeusnellen, dat in de meeste gevallen verband houdt met
de vercering der zielen van de afgestorvenen.

Sueltochten komen niet meer voor in het Noordelijk deel van het
eiland. Daar is trouwens het snellen in steeds mindere mate geweest
dan in de Zuidelijke helft van Nias, meer bepaald in het overgangs-
gebied tusschen Noord- en Zuid-Nias, waar thans dit gebruik nog
geenszins tot het verledeue behoort ' .

De oorspronkelijke beteekenis van het snellen is niet met volkomen
zekerheid na te gaan. Volgens Prof. Wilken geschiedt het om den
overledene dienende genooteu in het hiernamaals mede te geven, dan
wel om tijdens het leven schutsgeesten te verkrijgen, bijv. bij den
bouw van eene woning of van een dorp.

Volgens Kruyt's //Animisme// (bladz. 18 en 285) zou deze gewoonte
zijn ontstaan //om aan het wraakgevoel van den overledene te vol-
doen. //(Vergelijk hiermede Friess, bladz. 85). Hoe dit zij, zooveel
is o.i. duidelijk, dat waar de vooroudervereeriug der Niassers ge-
baseerd is op het geloof dat de afgestorvenen de lotgevallen van het
nageslacht, zegen en vloek daarover in handen hebben, de nage-
laten betrekkingen zich in hun eigen belang moeten beijveren, raeu-
schenschedels als de meest waardevolle offers voor hunne afgestorvenen
te bestemmen. Daardoor toch verkrijgen de laatstgenoemden in het
zielenland roem en aanzien en kunnen zij er eeue waardige plaats
verkrijgen, naast de roemrijke stamvaders van het volk. Een en
ander werd ook reeds opgemerkt bij de bespreking der gebruiken bij
sterfgevallen.

Worden in ernstige ziektegevallen koppen gesneld, als alle mid-
delen tot genezing uitgeput zijn, dan betreft het hier eveneens een

' Zie ook do mededeelingen in de N. K. Courant van 18 Maart 1908. Eerste
blad C., van den luitenant Te Weohel, die eene excursie naar Zuid-Nias
medemaakte, en het opstel van den zendeling Friess: Das Koppensuellen auf
Nias. Allg. Miss.-Zeitschr. Febr. 1908 bladz. 80.
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plicht tegenover de afgestorvenen. Daar aan dezen niet de noodige
eer is bewezen, wreken zij zich op de nagelaten betrekkingen door
ziekten teweeg te brengen. In andere gevallen, wanneer de priester
heeft uitgemaakt, dat Latoere, een godheid van den tweeden rang,
de ziekte heeft veroorzoozaakt, dan tracht men hem dikwijls te ver-
bidden door het snellen van een kop. Daar Latoere de menschen,
die zijne //varkens// zijn, ziek maakt en doet sterven, telkens als hij
een varken tot spijs wenscht voor bij hem op bezoek komende gas-
ten, ligt aan het snellen in dit geval het denkbeeld van eene
plaatsvervanging ten grondslag.

Geheel in overeenstemming met de meening, dat de schedels als
offers aan de voorouders dieuen, is hetgeen Kruyt mededeelt in zijn
//Animisme// (bladz. 299), dat //een der eerste motieven, welke ge-
leid hebben tot het menschenolTer (dus ook het koppensnellen) geweest
moet zijn: den overledene het cachet te geven van dapperheid,
hem in staat te stellen door zijne dappere daden een goede plaats
in het zielenland te krijgen.// Het snellen toch wordt beschouwd
als een daad van krijgsmansdeugd, welke aanzien geeft in den stam.
Vandaar ook het reeds in Hoofdstuk I I I genoemde onderscheidings-
teeken, een halsring van kunstig maaksel (kalaboeboe) voor hen,
die den eersten kop gesneld of een vijand gedood hebben. Lang-
zamerhand werd de daad van het snellen gelijkgesteld met het bezit
van schedels in het algemeen, ook al had men zelf niet gesneld,
doch dit laten doen door anderen. Vandaar dan ook, dat bij terugkeer
van koppensnellers (veelal huurlingen) met hun buit in het dorp
niet zoo zeer dezen worden bezongen als wel de lastgever, alsof hij
zelf had gesneld.

Daar het bezit van menschenschedels (binoe) dus zoowel tijdens
het leven als in het hiernamaals roem en aanzien geeft, verklaart
dit ook, dat men niet alleen voor de afgestorvenen, maar ook voor
zich zelf schedels behoeft, als een zeker middel om onder zijn
starngenooten uit te munten.

Het snellen bij den bouw van eeue woning of van een dorp,
moet eveneens in nauw verband gebracht worden met de voorouder-
vereering. Men tracht n.l. de afgestorvenen gunstig te stemmen
door offers van menschenschedels, opdat men in zijne nieuwe woon-
plaats voorspoed en gezondheid zal hebben. Daardoor hebben in deze
gevallen menschenschedels het karakter van beschermende fetischen
gekregen en als zoodanig ook hooge waarde. Het schijnt ook ge-
bruikelijk te zijn de onderkaak als afzonderlijk amulet te bewaren.
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fn sommige streken hebben ook halve schedels waarde als bescher-
mende fetischen.

Omdat men meent door het bezit van menschenschedels er zeker
van te kunnen zijn eer en aanzien te verkrijgen, gezond te blijven
of te worden, wordt ook wel eens gevorderd, dat de bruidschat,
geheel of gedeeltelijk, voldaan wordt met een meuscheuschedel.

Alles samenvattende, zien wij dus, dat op Nias het koppensnellen
de bedoeling heeft, de schedels als offers aan de hoogere wezens
(meer bepaald de voorouders) te doen strekken, beschermende fetischeu
te verkrijgen en zelf eer en aanzien te verkrijgen.

Iu al deze gevallen wordt de schedel van de vleeschdeelen ontdaan,
waartoe de gesnelde kop in de aarde wordt begraven, iu spoedver-
eischeude gevallen uitgekookt, en op een zichtbare plaats ouder het
afdak aan de froutzijde der woning gehangen.

Men pleegt in Zuid-Nias, behalve bij sterfgevallen en daarmede
verband houdende ceremoniën (zie boven), nog koppen te suelien
bij den bouw van eene woning van een gegoed persoon, bij de
stichting van een dorp, bij den bouw van een raadhuis, (in dit ge-
val worden de schedels onder het afdak vau de />osali>/ gehangen),
bij de feesten door een adellijk persoon te geven om als regeerend
sioeloe te kunnen optreden, bij de oprichting van de groote steeuen
voor de woningen van hoofden en aanzienlijken, bij ernstige ziek-
tegevallen enz. In al deze gevallen worden de schedels die benoodigd
zijn, steeds in het gebied van een anderen, niet verwanten stam
verkregen. Ook de slaven voor de eigenlijke menscheuoffers bij
sterfgevallen, welke offers alleen plaats vindeu bij gebrek aan
schedels, zijn steeds uit een anderen stam, waar zij voor dat
doel opzettelijk worden gekocht. Ook worden daarvoor wel eens
personen in het gebied van een anderen stam geroofd. Worden tusschen
de drie hoofdstammen in Zuid-Nias, die zich aan elkaar verwant
beschouwen, wel eens koppen gesneld, dan geschiedt dit gewoonlijk
alleen uit verbittering iu den strijd, dan wel om aan de eischen
der bloedwraak te voldoen. Wel worden de in den strijd gesnelde
koppen als zegeteekenen mede naar het dorp genomen, doch niet,
zooals met de schedels van vijanden uit een anderen stam het geval
is, bestemd voor de versiering van het raadhuis.

Heeft men bij een der drie genoemde stammen in Zuid-Nias een
schedel noodig, dan wordt die gehaald bij Noordelijker wonende
stammen, die met den algemeenen naam van «Aramo// aangeduid
worden.
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Het snellen geschiedt veelal door huurlingen, meestal lieden die
van het koppensnellen een beroep maken. Twee, drie of vier per-
sonen begeven zich naar het gebied van een anderen stam. Alvorens
wordt uitgetrokken , worden door een priester de strepen en de lijnen
van het hart en de ingewanden van een geslacht varken geraad-
pleegd, om te zien of de goden welgevallen hebben in de onder-
neming, en zij hulp en succes zullen geven. Voor het vertrek worden
de suellers door hun lastgevers onthaald en is het, naar men zegt,
gebruikelijk de feestspijzen deu vertrekkenden in varkenstroggen aan
te bieden, als teeken, dat zij met varkens worden gelijkgesteld,
indien zij zonder buit terugkeeren. In het gebied van deu stam
gekomen, waar zij meenen hun slag te kunnen slaan, stellen de
huurlingen zich in hinderlaag om een eenzamen voorbijganger te
overvallen, of wel vragen zij nachtlogies aau een bewoner van een
eenzaam gelegen (veld) huisje om dezen dan in deu nacht een kop
kleiner te maken. Een lanssteek in den rug werpt het slachtoffer
neder en onmiddellijk wordt hem het hoofd afgehouwen. Dit wordt
in een zak geborgen, waarop de snellers zich zoo spoedig mogelijk
verwijderen. In hun dorp, waar zij van de terugkomst vooraf heb-
ben doen kennis geven, wacht hun eene feestelijke ontvangst. Zij
worden door de bewoners verwelkomd en door hun lastgever ont-
haald ; in diens huis wordt feest gevierd, waaraan het geheele
dorp deelneemt en waarop in de eerste plaats de lastgever, vervolgens
de suellers worden bezongen. Na de uitlevering van deu kop of de
koppen ontvangen de laatsten het loon, dat voor eiken kop is bedongen.
In Centraal-Nias werd mij gewoonlijk de waarde van f 100.— per
kop opgegeven, doch er zijn ook gevallen, waarin die waarde
f 200.— en meer bedraagt.

Sedert kort schijnen de koppensuellers (emali) van Zuid-Nias of
het overgangsgebied zich weinig meer in Centraal-Nias te durven
vertoouen. Op het eind van 1905 werden door mij, meen ik, nog
7 gevallen van snellen iu Midden-Nias gerapporteerd. Een jaar later
werd officieel verklaard dat //sneltochteu daar niet meer voorkomen//;
doch in April 1908 werd weder een persoon gesneld nabij den
bestuurszetel Lölöwaoe.

In elk geval behoort deze gewoonte nog geenszins tot het ver-
ledene in de streken, die het overgangsgebied tusschen Centraal- en
Zuid-Nias vormen en waar iu het artikel menschenschedels handel
wordt gedreven. Beruchte koppeusnellers en haudelarcn zijn van ouds
de lieden van den stam der Iraono Lase. Over dezen stam geven
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wij enkele mededeelingen iu het staatkundig overzicht in het volgende
hoofdstuk. Niet minder berucht ziju de lieden van de Soesoeastreek.
Op den tocht van den controleur A. Lijsten, in November 1907
naar het Soesoeagebied, werden talrijke menschenschedels opgemerkt.
Bij ons bezoek in October 1905 aan de kampong Hili Samaetauö iu
Zuid-Nias, hiugeu 16 menschenschedels uit het ongelukkige land
der //Araino// onder het afdak der osali (raadhuis).

Enkele jareu geleden waren bekende schedelleveranciers de roover-
hoofdliedeu Balö haloe en Sitambaho, en verschillende hoofden van
de woeste staramen der Iraouo Hoena, die hun waar vooral ver-
kochten aau de bewoners van Zuid-Nias. Zelven ondernamen ook de
bewoners van dit deel van het eilaud snel tochten in Midden-Nias
en waren v.ooral berucht de lieden van Hili Falawoe en Hili
Simaetanö, die hun tochten uitstrekten tot het Lachömigebied. Aan
deze toestanden is in Midden-Nias een einde gemaakt door onze
toenemende bemoeienis met de binnenlanden.

In het Zuiden en het overgangsgebied waar sedert kort met
het pacificatiewerk een aanvang is gemaakt, behoort nog veel
te worden gedaan alvorens ook daar onze invloed zoodanig zal ge-
vestigd zijn, dat het koppeusnellen zal ophouden. Zoolang de
bevolking van dit gedeelte van het eiland met hare barbaarsche
zeden en gewoonten niet tol meuschelijker zeden is gebracht, zal
het daar nog in zwang zijnde koppensneUeu een hinderpaal zijn
voor het vestigen van geregelde toestanden over het geheele eilaud.

Thans aan het einde van onze beschrijving van het laud en zijne
bewoners gekomen, dunkt het ons der moeite waard , eens na te gaan,
welk een gunstige ommekeer iu de laatste jaren in de Noordelijke
helft van het eilaud heeft plaats gevonden , als gevolg van krachtiger
bestuursbemoeienis eu van het optreden van de zeudiug. Hoewel dit
reeds op verdienstelijke wijze in het licht is gesteld door Dr. E. B.
Kielstra, laatstelijk in zijn opstel//Beschavingswerk in Indië//, (Onze
Eeuw, Sept. 1907), kau het zijn uut hebbeu ook onzerzijds cene
bijdrage te leveren tot de kennis der tegenwoordige toestauden, die
wij deels door eigen aanschouwing, deels door raadpleging van officieele
gegevens omtrent sedert voorgevallen gebeurtenissen leerden kennen.
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De nieuwe staatkundige geschiedenis van het eiland begint zicht-
baar met de indienststelling in 1902 van een corps gewapende
politiedienaren, spoedig gevolgd door de plaatsing van een besturend
ambtenaar in de binnenlanden, welke maatregelen binnen korten tijd
een einde maakten aan de beroeringen in de Noordelijke helft
van het eiland, die thans als //geheel gepacificeerd" gebied wordt
beschouwd. '

Naar het bovenbedoelde plan hebbeu wij derhalve te onderzoeken:
den toestand in het zeer ruime tijdperk vóór 1902, in welk jaar de
politiek van onthouding ten opzichte der binnenlanden werd verlaten
om plaats te maken voor een nieuw stelsel van bestuur; en de
veranderingen welke sedert hebben plaats gevonden.

Bij de studie van het eerste tijdperk, aanvangende met de eerste
aanrakingen der O. I. Compagnie en de inboorlingen, blijkt weldra
hoe steeds een stelsel van volledige onthouding met de zaken des
lands werd gevolgd. De belangrijkheid van Nias bestoud slechts in
den slavenhandel (tijdens de O. I. Compagnie) en den uitvoer van
z.g. //paudeliugen// (tijdens het Engelsche tusschenbestuur en het
Nederlandsche Gouvernement tot 1856).

Zich in te laten met de aangelegenheden der bewoners, die in
gestadige onderlinge oorlogen gewikkeld waren, lag niet in den kring
der bemoeienissen van de O. I. Compagnie; deze had slechts oog uit-
sluitend voor het handelsbelang. Iu 1693 sloot zij een drietal handels-
contracten '-', welke leidden tot de vestigingen te Teloq Dalam en Nako.
Al hare slaven ter Sumatra's Westkust voerde zij van Nias aan. Onder
het Eugelsche tusschenbestuur werd wel is waar de uitvoer van slaven
verboden iu de met de hoofden in 1820 gesloten contracten, doch

' Do uitdrukking „gepacificeerd" is eigenlijk niet juist, daar tevoren het
Ind. Gouvernement geen oorlog heeft gevoerd. In navolging van de officieele
verslagen en berichten Kullen wij echter kortheidshalve van dien terru gebruik
blijven maken.

^ Zie over deze contracten: Hoofdst. Slavernij en de daarin voorkomende
noot bl. 599.
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het pandelingeustelsel ingevoerd, waardoor de personen, die vroeger
onder de benaming van slaven werden verkocht en uitgevoerd, nu
//schuldenaars of pandelingen// genoemd werden, doch overigens in
denzelfden toestand bleven. — Toen, tengevolge van het tractaat
van 1824, Nias als onderhoorigheid vau Natal aan ons werd over-
gedragen, behielden wij ook het pandelingenstelsel, dat enkele
wijzigingen in het belang der pandelingeu onderging. (Zie voor
meer bijzonderheden het hoofdstuk //Slavernij en pandelingenschap
in de ethnographische beschrijving).

De eerste verrichtingen van het Nederlandsch bestuur op Nias, be-
stonden in de plaatsing van twee posthouders in 1825, een te Goenoeng
Sitoli en een te Nako, en in het nemen van de meest noodzakelijke
maatregelen tot tegengang van den slavenuitvoer, die van de kus-
ten van het Noordelijk gedeelte des lands naar Atjeh op groote
schaal plaats vond. In 1826 werden echter als gevolg van de bezui-
nigingsmaatregelen van den landvoogd du Bus de twee posthouders
van het eiland verwijderd, en daarmede waren de kuststreken van
Noord-Nias opnieuw aan de willekeur en de geweldenarijen der
Atjehers overgeleverd. Deze toestand van regeeringloosheid duurde
voort tot 1840, toen na herhaaldelijke beden om hulp van het
hoofd te Goenoeng Sitoli, Radja Ibrahim, aldaar eene bezetting werd
gelegd van 50 man. De bevelvoerende luitenant werd als civiel gezag-
hebber belast met het bestuur, dat zich hoofdzakelijk tot genoemde
plaats en hare omgeving bepaalde.

Met de andere gedeelten van het eiland liet men zich niet in dan
strikt noodig was tot handhaving onzer souvereiniteit. Meermalen
moesten naar Zuid-Nias tuchtigingsexpedities ondernomen worden,
zooals in 1847, 1856 en 1863. De voornaamste gebeurtenissen, op
deze krijgsverrichtingen betrekking hebbende, zijn de volgende:

In 18i6 was de luitenant Donleben belast met eene topografische
opname van het eiland. Aan de baai van Lagoendi werd hij door een
troep gewapende Niassers vijandig bejegend en daardoor genood-
zaakt naar Goenoeng Sitoli terug te keeren. In Mei ] 847 landde
eene kleine militaire expeditie aan de Lagoendibaai. De '/weerspannige
kampong// (het tegenwoordige Hili Sondregeasi) werd //na een kort
gevecht// vermeesterd en //in de asch gelegd//.

In 1855 volgde eene andere gebeurtenis, die wederom een gewa-
pend optreden noodzakelijk maakte. Een Chinees van Goenoeng
Sitoli was met vergunning van het bestuur aan de Lagoendibaai
gekomen om er handel te drijven. Aan den wal bezig zijnde handels-
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zaken te bespreken met het hoofd vau Fadoro (het tegenwoordige
Hili Simactaiiö), dat vergezeld was van eenige lieden, werden zij
plotseling door lieden van Orahili eu Botohösi verraderlijk over-
vallen. De haudelsgoedereu van deu Chinees werdeu geroofd; het
hoofd van Fadoro en de tot zijn gevolg behoorende broeder van
het hoofd van Soudregeasi werden vermoord, een feit, dat de aan-
leiding van de langdurige veeten tusschen Fadoro en Orahili
geworden is. De genoegdoeniug, ter zake door het Gouvernement
gevorderd, werd door Orahili eu ziju bondgenoot geweigerd. Daarop
werd in Januari 1856 eeue krijgsmacht van ruim 100 man onder
kapitein De Vos tot tuchtiging van Orahili gezonden. Tot bij deze
negorij doorgedrongen, stuitte de expeditie op eeue groote overmacht,
die haar tot den terugtocht dwong. Daarbij moesten twee ge-
sneuvelden in 's vijands handen worden gelaten. De totale verliezen
onzerzijds bedroegen 2 dooden en 17 gewonden.

Het gezag onzer wapens, dat door dit echec duchtig geleden had,
werd niet spoedig hersteld. De generaal van Swieten besloot name-
lijk üa dê Taffip§pO£d\p gélïeUïtefii? eeu vast Duut van Zuid-Nias
in bezit te nemen teneinde o.m. eden afval van twijfelachtigen te
verhoeden." Een redoute van 75 man werd aan de Lagoendibaai
gelegd om van daar ons gezag uit te breiden.

De vestiging droeg aanvankelijk goede vruchten, dank zij de
bekwaamheden van den bevel voereuden luitenant-civielgezaghebber
A. W. F. Heijligers.

Toeu de generaal van Swieten iu Juni 1857 Zuid-Nias
bezocht trof het hem zeer, dat Heijligers //met zoo weinig middelen
zoo veel heeft kunnen volbrengen, om aan de vestiging een karakter
van duurzaamheid te geven//. Iu een algemeeue vergadering van
December 1856 werd door den resident P. T. Couperus //plechtig
van Lagoendi bezit genomen// en verkondigd naar welke beginselen
onze gezaghebber besturen zou. O. m. werd de uitvoer van slaven
of gekochte vrije lieden verboden; aan alle kampougs, door wegen
verbonden met de redoute, werd gelijke bescherming toegezegd enz.
Iu 1859 eu '60 kon de algemeeue toestaud iu Zuid-Nias intusschen
niet gunstig genoemd worden. In Nov. 1859 waagden zelfs lieden
van Botohösi een vergeefsche aanval op onzen post.

Iu 1861 werd het eiland geteisterd door eeue zware aard- en
zeebeving, die ook onze vestiging aau de Lagoendibaai ver-
nietigde.

Orahili, overmoedig door de overwinning in 1856 nam, in plaats
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vau ous te helpen, eene vijandige houding aan en roofde het geschut
vau de redoute en de wapens der kruisboot. Op ous verzoek het
geroofde uit te leveren, werd een weigerend antwoord ont-
vaugeu.

Eerst twee jaren later werd besloten tot een tuchtiging vau Orahili.
De daarvoor gezonden krijgsmacht, bestaande uit 600 manschap-
pen en 27 officieren met 4 inortiereu, onder het opperbevel vau
den majoor H. J. Fritzen, landde in de laatste dagen van Mei 1863
aan de Lagoendibaai, nam de kampong //Hilibobo" op eenigeu afstand
van de landingsplaats, en rukte daarna tegeu Orahili op. uitstelde
zich duchtig te weer en viel in de eerste dagen van Juni eerst na
den vierden stormaanval, met een verlies van 2 dooden en 8 gewonden
onzerzijds.

De uegorij werd aan de vlammen prijsgegeven, welk lot ook zijn
bondgenoot Botohösi ondergiug, nadat het zouder tegenstand was
genomen. Vervolgens begaf men zich over zee naar Siromboe en
werd vau hier gemarcheerd uaar het rooversuest Lölöwaoe, dat ledig
bevonden eu vernield werd. Hier was ons optreden uoodig om de
volgende redeueu.

In de laatste dagen van Januari 1863 was door den djoeragan van
de kruisboot te Goeuoeng Sitoli, die laugs de kusten van Nias
kruiste om den slavenhandel tegen te gaan, vernomen, dat een
aantal Maleische of Atjehsche slavenhalers, die vrouwen en kindereu
geroofd hadden, zich te Lölöwaoe verschanst hadden. De djoeragan
deed er eene verkenning, doch bekwam daarbij een verlies van
2 gewonden. Het voorgevallene werd aan het bestuur gerapporteerd
eu eene excursie tegen Lölöwaoe noodzakelijk geoordeeld. De be-
manning van Z. M. SS. //Reynier Clanssen//, commandant kapitein-
luitenant t. z. H. A. Modderman, versterkt door ruim 40 infanteristen ,
rukte ouder bevel van den luitenant ter zee Spanjaard, tegen de
sterkte op. Echter werd ous zulk een warme ontvangst bereid, dat
met verlies vau een paar dooden en eeuige gewonden moest worden
teruggetrokken. Na deze nederlaag kwam de Regeering tot de over-
tuiging , dat het gezag onzer wapens hersteld moest wordeu. Vandaar
de boven beschrevene expeditie van 1863. '

' Uitvoeriger zijn de bovenbedoelde gebeurtenissen en krijgsverrichtingen
beschreven in: E. B. Kielstra. Onze bemoeiingen met Nias onder Generaal
van Swieten. Ind. Mil. Tijdsohr. 1890. W. A. van Bees. Krijgstochtcn op Nias
(Pioniers der beschaving). E. de Waal. Onze Ind. Financiën, dl. VI bl. 200 e. v.
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Deze bestraffingen kouden uit den aard der zaak niets anders
uitwerken dan een tijdelijke vrees voor het Gouvernement, doch een
blijvend ontzag of eenige iuvloed van belang, werden daardoor in
Zuid-Nias niet verkregen. ' Bovendien werd ua de vernietiging van
onzen post aan de Lagoeudibaai geen nieuwe aangelegd en daarmede
dit deel van het eiland aan zijn lot overgelaten.

De periode van het bestuur van den generaal van Swieten als
gouverneur van Sumatra's Westkust (1849—'58) is iu meer dan
een opzicht voor Nias belangrijk te noemen. Voor het eerst toch
zien wij onder van Swieteu een ernstig streven naar gezagsuitbrei-
ding, getuige o. a. de door hem aangelegde vestiging aan de Lagoedi-
baai, en werd eene ernstige poging gedaan om blijvende verbete-
ringen in de toestanden aan te brengen. (Zie ook de briefwisseling
van Van Swieten met den resident van Tapauoeli en de Iud. Regeering,
opgenomen in het zooeven g'enoemde opstel van E. B. Kielstra.)

Met de plannen van Van Swieteu kon de Iud. Regeeriug zich
wel vereenigen, echter niet zijne iuzichteu omtrent het plaatsen van
zendelingen. Ten opzichte hiervan toch meende zij een onzijdig
standpunt te moeten innemen. Het opperbestuur, met Van Swieten's
voorstellen in kennis gesteld, keurde de voorgenomen gezagsuit-
breiding goed, doch achtte voor alles ween zoo volledig mogelijk
onderzoek// nopens land en volk noodig. Vandaar de Commissie
Nieuweuhuisen—Von Rosenberg, welke van September 1854—Aug.
1855 duurde.

Het door haar uitgebracht verslag werd later, met uitzondering
vau de beide laatste hoofdstukken, behelzende het politiek gedeelte
en daarmede verband houdende voorstellen, door het Bataviaasch
Genootschap in 1863 (deel XXX zijner Verhandelingen) gepubliceerd.

In Jan. 1857 deed de gouverneur van Swielen naar aanleiding
van dit verslag, voorstellen betreffende de bestuursorganisatie op het
eiland. Het opperbestuur hield echter die voorstellen "in advies//
in verband met de staatkundige moeilijkheden elders en de daarvoor
uoodige groote uitgaven, waardoor vau Swieteu's plannen ook niet
tot verwezenlijking kwamen.

* Dit bleek ook bij gelegenheid van den ongelukkigen tocht van den
controleur Mansveld in 1876. De twee kampongs Fadoro en Botohösi waren
weer in bloedige twisten geraakt. De laatstgenoemde kainpong „stelde zich
te weer", toen de controleur met lieden van Fadoro in aantocht was om
eene minnelijke schikking te beproeven. De controleur en gevolg werden
beschoten en redden met moeite hun leven.
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Later werden in Juni '67 door den gouverneur Van den Bossche
voorstellen gedaan voor eene vrij kostbare bestu ursregeling: Voor
geheel Nias een ass.-residcut te Goenoeng Si tol i, en 3 controleurs
voor Noord-, West- en Zuid-Nias en als hoofdvoorwaarde permanent
een kleinen stoomer in de wateren van Nias.

Het opperbestuur gaf echter te kennen, dat /'het geen termen
vond om tot verwezenlijking dier voorstellen mede te werken".

Iu den binnenlandschen toestand , buiten" den kring onzer vestiging
te Goenoeng Sitoli, kwam geenerlei verandering. Ook de vervan-
ging van den luitenaut-civielgezaghebber door een controleur bij
het binnenlandsch bestuur bïacht geene wijziging in onze gedrags-
lijn ten opzichte vau de zaken der binnenlanden. Wanneer wij dan
ook de kol. verslagen na 1870 raadplegen, vinden wij dat
het eiland voortdurend het tooneel was van plundering en moord.
Buiten den kring onzer vestiging, zoo lezen wij b.v. in het K. V. van
1882, had de invloed van ons bestuur nog weinig wortel geschoten.

In het binnenland werd de rust dikwerf gestoord. Om de nietigste
oorzaken geraakten de kampougs in onmin, en de zwakkere partij
stond dan iu den regel aan roof- en sueltochten bloot. Door bevriende
kampongs werd soms de tusschenkomst van den controleur ingeroepen,
doch niet altijd slaagde deze er in de geschillen te doen bijleggen,
en al gelukte dit, dan was toch het herstel van den vrede zelden
van langen duur.

Het hier medegedeelde kan veilig als maatstaf worden aange-
nomen voor de beoordeeliug der toestauden tot 1900. In het K. V.
van 1901 lezen wij nog, dat //het eiland, meer bepaald Midden-
Nias, herhaaldelijk het tooneel was van plundering en koppen-
snellen.// Ook onder de woeste, weinig met vreemden iu aanraking
komende Zuid-Niassers bleven onderlinge oorlogen en rooftochten
gedurig voorkomen. Zelfs strekten deze strooptochten zich uit tot
Midden-Nias; vooral waren de lieden van Hili Simaetanö, Hili
Palawoe en Hili Höroe • in het achterland der Lagoendibaai als
koppeusuellers en movers berucht. Herhaaldelijk trokken zij in tal-
rijke benden uit in het gebied der Iraono Hoena tot de Noorde-
lijker gelegen Lachömistreek en pleegden zij met een rijken buit
aan koppen, slaven en varkens terug te keeren. Ook de bewo-
ners van het kustlandschap Mazingö in het Z. O. deel van het

* De bewoners van Hili Höroe ten W. van de monding der Idanö Ho,
bewezen diensten als gidsen bij de sneltochten der beide eerstgenoemde
kampongs.
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eiland oudcrnamen roof- en sneltochten aan de kusten van Midden-
Nias, tot zelfs voorbij het zeiulingstntiou Sogae adoe. Zoo werden
nog in 1900 aan het zeestraud tusscheu de kleine en groote Gidö-
rivier op enkele uren gaans ten Z. van Goenoeug Sitoli vijf perso-
nen door een p.m. 20 man sterke bende uit Mazingö aangevallen
en gesneld.

Verscheidene hoofden van Midden-Nias zelf lieteu zich ook niet
onbetuigd, zooals de bekende Sitambaho, Balö haloe enz. Zij maakten
zelfs de omgeving der zeudingstations Hoemene, Lölöwoea (elk op
ongeveer 3 uren gaans van Goenoeng Sitoli verwijderd) en Laliagoe
onveilig en verspreidden alom vrees en schrik ouder de bevolking
van de binnenlanden. Zoo werd o.a. in het begin van 1897 de
kampoug Lasara, niet ver van het zendingstation Hoemene door een
bende kwaadwilligen verbrand. Het hoofd der kampong kwam daarbij
om en 25 personen, meest vrouwen en kinderen, werden vermoord.
Daar de zendingspost ook bedreigd werd, werden eenige met achter-
laad geweren gewapende politieoppassers en de te Goenoeng Sitoli in
station liggende kruisboot derwaarts gezonden , waarop de bende aftrok.

In groote scharen vluchtte de bevolking van het binnenland naar
het rapatgebied en de omgeving van de zendingstations aan de
Oostkust, om zich daar onder de beschermiug van het bestuur en
de zending te stellen. Velen van deze vluchtelingen, die in de
zendelingen een steun zagen, gingen tot het Christendom over.
Daardoor ook zijn de zendingsposten te Goenoeng Sitoli, Ombölata
en Hoeme thans de grootste Christeugemeenten op het eiland. Door
het optreden der rooverbendeu werden verscheidene streken ontvolkt,
zoo b.v. het Moi- en Ojodal. Kortom, de toestanden in het binnen-
land waren in één woord treurig. Aldus waren de gevolgen van
onze politiek van onthouding! De Regeering verbood het Bestuur
alle inmenging en verlangde, dat onvermijdelijke bemoeiingen buiten
het z.g. rapatgebied (den toenmaligen kring onzer vestiging) niet
het karakter zouden dragen van daden van gezag, ondanks de
aanwezigheid van een militaire bezetting ter hoofdplaats. Niet anders
dan radend, bevredigend moest de controleur te Goenoeng Sitoli
optreden. De onthouding met de zaken buiten het z.g. rapatgebied
was absoluut!

Doch eindelijk zouden, voor de reeds zoo lang geteisterde bevolking
der binnenlanden , betere tijden aanbreken. Namens de //Conferentie der
Rijnsche zendelingen'/ op het eiland, werd in Aug. 1899 door den
Missions-Inspector Dr. A. Schreiber, die korten tijd op Nias had
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Vertoefd, de Ind. Regecring ecu memorandum aangeboden, waarin
het verzoek werd gedaan, verbeteringen aan te brengen in de onhoud-
bare toestanden iu het z.g. zendingsgebied, waar de Rijnsche zending
reeds zeven stations had. Uit had in 1900 en 1901 een stelsel van
patrouilleeringeu tengevolge, binnen den driehoek Goeuoeng Zitoli—
Toegala Ziromboe—Ono Limboe, een gebied dat zich van de Oost-
naar de Westkust uitstrekt en het grootste deel van Midden-Nias omvat.

De patrouilles hadden in opdracht: bescherming der goedgezinde
bevolking en der zendingstations, en het tegengaan van roof- en
sneltochten door georganiseerde benden. Wel bevorderden deze
patrouilles de veiligheid in de nabijheid der zeudingstatious, wel
slaagde men er spoedig in den beruchten Sitambaho iu handen te
krijgen, die echter weer wist te ontvluchten, en vond ook daarop
de vreedzame onderwerping van den gevreesdeu Balö haloe door
tusschenkomst der zending plaats, doch het eigenlijk beoogde doel:
de zuivering van de streek van roovers en koppeusnellers werd niet
bereikt. Niet alleen werden die patrouilles in hare bewegingen be-
lemmerd door terreiuhiudernissen, doch werk(e de goedgezinde bevol-
king zelf niet mede; een natuurlijk gevolg van den angst en het
wantrouwen, door de bevolking tegenover de militairen aan den dag
gelegd, waardoor velen bij de nadering van den troep hunne woon-
plaatsen verlieten. Deze overwegingen hebbeu in Mei 1902 tot den
meer practischen maatregel geleid van de iudieuststelling van een
corps gewapende mannen, sterk 36 man, onder een instructeur.
Bovendien werd in Juli van dat jaar besloten tot de plaatsing van
een '/controleur voor de aanrakingen met de hoofden en bevolking
buiten het z.g. rapatgebied//, die den controleur van Nias zou ter
zijde staan en aan wien de beschikking zou worden gegeven over
het corps gewapende politiedienaren. Daarmede was onze bestuurs-
bemoeienis op het eiland een nieuw tijdperk ingetreden.

Met de patrouilles der gewapende politiedienaren, samengesteld
uit elementen der bevolking zelf, werden spoedig goede uitkomsten
verkregen ; hiertoe heeft intusschen mede bijgedragen de tuchtiging
in Januari 1902 toegediend aan Hili Laedo, waar het hoofd Siwa
hoemöngö (d.i. de uegenmaal meer dan anderen gevreesde//) van den
stem der Iraouo Hoena, met zijn onderdanen in het jaar tevoren een
sneltocht had ondernomen in de Moro'ostreek.

Het, koppensuellen werd beslist tegengegaan, terwijl verscheidene
hoofden, inziende dat het ons erust was aan het rooven en moorden
een einde te maken, hunne opwachting kwamen maken.

7' Volgr. VIII. 40
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In de eerste dagen van Mei 1903 betrok de eerste controleur voor
de aanrakingen L. F. W. Reijckers, na eenigen tijd voorbereiding
onder den controleur van Nias^ P. S. Eman, met 25 gewapende
politiedienaren zijn inmiddels door den resident van Tapiau na Oeli
aangewezen standplaats Lölöwaoe, gelegen in bet stamgebied der
Iraono Hoena. Hier was de zendeling Krumm sedert 1899 met
gunstige resultaten werkzaam, zoodat diens arbeid voor hel Bestuur
reeds den weg had gebaand. De eigenlijke overweging evenwel,
wanrom Lölöwaoe tot standplaats van den tweeden controleur werd
gekozen, was de gunstige ligging met het oog op de toekomstige
aanrakingen met Zuid-Nias.

Met meer kracht kon nu het beschavingswerk worden voortgezet.
Daartoe deden de beide controleurs vau het eiland vele reizen om
aanrakingen te verkrijgen met hoofden en bevolking en dezen de be-
doelingen van het bestuur duidelijk te maken, doch bovenal om hun
vertrouwen te winnen, het hoofdbeginsel, dat aan elke goede koloniale
politiek ten grondslag moet liggen. Door een politiek van milde be-
ginselen toe te passen ten opzichte van hoofden, die vóór onze
uitbreiding van bestuursbemoeienis zich herhaaldelijk hadden schuldig
gemaakt aan roof en koppensnellen, welke misdaden vergeven werden,
en door de belangrijke dieustprestaties van het corps gewapende
politiedienaren, kou op ultimo 1903 reeds op een gunstigen staat
van zaken gewezen worden, die rust en veiligheid in Centraal-Nias
ten goede kwam. Hierbij dient erkend te worden de vau de zijde
der zending ondervonden steun. Balö haloe had zijne onderwerping in
1901 aangeboden door tusschenkomst van den zendeling Sundermann;
de beruchte hoofden Shva hoemola ' , Fadoli ' , Salagö e. a., be-
hoorende tot de woeste stammen der Iraono Hoena, waren door den
arbeid van Krumm, op uit. 1902 reeds tot het Christendom overge-
gaan. In Januari 1904 kwam ook de boven meergenoemde Sitambaho
in onderwerping, door tusschenkomst van deu zendeling Momeijer te
Sogae adoe. Thans zijn deze eenmaal zeer beruchte hoofden, wier
faam als koppeusnellers nog immer bij de bevolking voortleeft, rustige
onderdanen en goede vrienden van het bestuur en de zending. Hoe-
zeer ook het Koloniaal Verslag van 1904 niet geheel juist zegt, //dat
onze invloed benoorden een denkbeeldige lijn van Oedjoeng Siroinboe
aan de Westkust, uaar Oedjoeug Goeuoeng Limboe aan de Oostkust,
zoodanig is toegenomen, dat dit gebied geheel als rechtstreeks be-

• In 1906 overleden.
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stuurd gebied kan worden beschouwd», zoo dient toch in elk geval
erkend te worden, dat de rustverstoringen door roovers- en koppen-
snellersbeuden reeds tot het verlcdene behoorden en de algemcenc
veiligheid voor de zoolang geteisterde en maatschappelijk uiteen-
gerukte bevolking cene tot nog toe ongekende hoogte had bereikt.
De bevolking en het meerendeel der hoofden hadden reeds vrij kort
na ons optreden blijken gegeven, dit zeer op prijs te stellen. Onze
invloed breidde zich in Ceutnial-Nias gestadig uit, waartoe ook
bijdroeg, dat de civiele en strafrechtelijke geschillen meer en meer
door de rapat-adat (cl. w. z. de inlandsche rechtspraak onder toezicht
en leiding van het bestuur) werden afgedaan. In tal van zaken,
vooral geschillen over schulden en grondbezit, riep men de beslissing
der besturende ambtenaren in. Hoewel het in den beginne veel
moeite kostte om de aan orde, noch tucht gewende bevolking geregeld
aan den arbeid te krijgen bij den aanleg van wegen, of juister: het
openkappen van trace's van 3—5 vaam breedte, behoefde slechts
hoogst zelden tot een militair optreden te worden overgegaan en
had tot mijn vertrek in Januari 1906 slechts eenmaal machtsvertoon
met een militaire patrouille plaats, om de bevolking van enkele ons
nog wantrouwende kampongs tot den arbeid te brengen. Doch ook
dan konden de zaken tot een minnelijke oplossing worden gebracht.

De toestand van Centraal-Nias kon dan ook, toen schrijver dezes
in October 190-i het bestuur overnam van den aftredenden controleur
van Nias P. S. Eman, over het algemeen gunstig worden genoemd.

Ook in 1905 breidde onze iuvloed zich in dit gedeelte van het eiland
voor een belangrijk deel uit, dank zij den aanleg van nieuwe ver-
bindingen. Zoo werd een betere verbinding via Lahagoe en Laweloe
verkregen van de thans op twee volle dagreizen van elkaar gelegen
bestuurszetels, terwijl ook tusschen verschillende volkrijke streken
wegen werden aangelegd. Daardoor kon ook de zending zich uit-
breiden en een steun zijn voor het bestuurswerk. In het jaarverslag
der Rijnsche Zending over 1905, bl. 63 vinden wij vermeld:

//Bei dieser iiuszeren Ausdehnung der Missionsarbeit verdient her-
vorgehobeu zu werden, dasz die holliindische Regierung durch die
von ihr selbst immer mehr in die Hand geuommene Anlage von Wegen
auszerordentlich viel zur Erschlieszung des Laudes betriigU. Te
Sifaoroasi, in het hart des lands, werd medio 1905 een zending-
station opgericht. In dat jaar kon ook in verband met de verbeterde
politieke toestanden in het op 2 volle dagreizen Zuidelijk van Goe-
uoeng Si tol i gelogen stroomgebied der Mola een zendeling worden
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toegelaten te Bawali in de nabijheid van den stam der Iraono Lase,

welke nog slechts twee jaren te voren bepaalde reden tot ongerust-

heid gaf. Naar liet gebied van dezen wegens koppensuellen van

ouds beruchten stam, werden door schrijver dezes in Augustus en

October 1905 twee tochten ondernomen, bij den laatsten tocht ver-

gezeld van den tocnmaligen controleur voorde aanrakingen E. Schroder.

De eerste reis had ten doel het houden van militair machtsvertoon

met 25 man van het detachement te Goeuoeug Sitoli, tegen de

kampong Hilimbaroezö, waar het beruchte hoofd Bawa Lowalangi

zich herhaaldelijk aan sneltochten in het landschap Ono Limboe

had schuldig gemaakt; de tweede tocht, naar Ono Gamofo, op drie

volle dagreizen van Goenoeng Sitoli, droeg daarentegen een vriend-

schappelijker karakter. In laatstgenoemde kampoug kwamen de hoofden

van dertien andere kampongs van de Iraono Lase, vergezeld van

.500 a 600 volgelingen in volle wapenrusting, hunne opwachting maken

en verscheen ook de bovengenoemde Bawa Lowalangi, die beloofde

zich voortaan naar de weuschen van het Bestuur te zullen gedragen. •

* Als een bewijs van de erkenning van het bestuur als heer der landstreek
werden wij door het hoofd van Ono Garuofo of Orahili uitgenoodigd plaats
te nemen in een houten troonzetel (osa-osa), waarin wij vervolgens door het
dorp werden rondgedragen, geheel overeenkomstig do Niassche adat.

Nog eenige jaren geleden strekten lieden van dezen stam hunne sneltocbten
uit tot in de omgeving van het zendingstation Sogae adoe aan de Oostkust
(J; 6 uren gaans ten Z. van Goenoeng Sitoli). In het verslag van een reis
van den toenmaligeu controleur de Rooij in 1880 met Z. M. ss. „Merapi"
werd reeds melding gemaakt van den overlast, die de bevolking van het
landschap Ono Limboe ondervond van lieden van bovengenoemden stam.
Daarbij werd de wenschelijkheid ter sprake gebracht om de grenzen der
Iraono Laso langs de Noord-, Oost- en Zuidzijde met gewapende macht te
tuchtigen om daardoor hunne roof- en sneltochten voor geruimen tijd te
botougelen.

In het Kol. Versl. van 1882 werd gezegd:
De ons bevriende strandbewoners van Goenoeng Limboe en omstreken, die

niet opgewassen waren tegon de overmachtige en van aanrakingen met hot
Europeesch bestuur afkeerige kampongs van het naburige Ono Lase, zijn in
den aanvang van 1882 door de verstrekking van eenige tromplaadgeweren
met munitie van Gouvernementswege bijgestaan. Als een blijk van de ver-
beterde toestanden in dit afgelegen gedeelte van het eiland is de vestiging
van een zendingstation te Bawalia van belang.

In het hiervoren genoemde Jaarverslag der Rijnsche Zending over 1905
(bl. 63) vinden wij omtrent de oprichting van dezen post:

„Jetzt aber ist in langsamen und allmahlichen Vordringen dersclbe Platz
winder erroicht, und die berüchtigten Iraono Lase sind nicht nur die niiohsten
Naehbarn der rheinischen Missionare geworden, sondern auch boreits Objekte
iliror Arbeit".
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Waar onze bestuursbemoeienis zicli Zuidwaarts derhalve reeds
uitstrekte tot het overgaugsgebied tusscheu Centraal- en Zuid-Nias,
kou i:i het Kol. Versl. van 1906 dan ook ten rechte van eene
belangrijke uitbreiding van onzen invloed gesproken worden.

Tot kenschetsing van den toestand in de Noordelijke helft van
het eiland op uit. 1905 kunnen wij niet beter doen dan hier —
met toestemming van het Departement van Koloniën •— een en
ander aan te halen uit de nota van bestuursovergave aan mijn ver-
vanger, den controleur E. E. W. G. Schroder, op 16 Jan. 1906.

«Midden en Noord-Nias ' vormen thans het eigenlijke arbeids-
veld der besturende ambtenaren, dat zich reeds uitstrekt van de
Noordkust, in Zuidelijke richting gaande, tot het stroomgebied van
de Mola en Hili Lowalangi, gelegen op + 15 paal bezuiden Lölö-
waoe en + 40 paal ten N. van de Lagoendibaai.

In Anoma (midden Noord-Nias) is een geschikt centraalpunt
gevonden voor onze aanrakingen en bestuursuitbreiding en kan in
die richting worden voortgewerkt. Reeds is van Goenoeng Sitoli een
+ 7 uren lange weg (of juister: tracé) naar bedoeld puut geopend,
terwijl het met Centraal-Nias verbonden wordt door het tracé naar
pasangrahan Mozoi * op den z. g. zendelingenweg. Deze laatste
vormt thans nog de eenige verbinding tusschen de Oost- en West-
kust en met de Nako-eilandeu tot Toegala Ziromboe. De hoofd-
verbindingen van Noordelijke in Zuidelijke richting door Midden-
Nias loopende zijn de trace's:

1. Lölöwoea—(niet te verwarren met Lölöwaoe)—Sifaoroasi (in
aansluiting met den weg Goenoeng Sitoli—Lölöwoea).

S. Lahagoc—Laweloe—Lölöwaoe (in aansluiting met den weg
Gocnoeug Sitoli—Lölöwoea—Lahagoe).

8. Het thans grootendeels reeds geopend tracé van de Idanö
Doa bij Lahagoe tusscheu de Moi en Ojo naar het Hoeroena-gebied
(tusschen Sifaoroasi en Lölöwaoe)./'

Voor andere op uit. 1905 aanwezige verbindingen verwijzen wij
naar het laatste hoofdstuk van de Gcogr. beschrijving.

Na kennisneming van het bovenstaande behoeft het dan ook geen
nadere toelichting, dat het gewestelijk bestuur van Tapian na Oeli

• In ons opstel gewoonlijk alleen Noord-Nias genoemd in tegenstelling met
Zuid-Nias.

* Op uit. 1905 bevonden zich nog eenvoudige passantenhuizen te Deo-deo
en Sifaoroasi.
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anderhalf jaar later, in September 1907, aan de Regecring kon seinen
//Midden-Nias is geheel gepacificeerd'/ ' .

Hiermede is ons overzicht voor Noord- en Midden-Nias ten einde. '-'
Gaan wij thans na den toestand in de Zuidelijke helft van het
eiland, waartoe uit een bestuursoogpunt moet gebracht worden liet
gebied, dat ongeveer gelegen is ten Zuiden van eene denkbeeldige
lijn getrokken over Bawalia—Sifaoroasi—Lölöwaoe.

Waar in de eerste plaats de toestanden in Centraal-Nias in ver-
band met de vestigingen der Rijnsche zending de nandacht van het
bestuur vorderden, kon, nadat daarin regelmaat en orde waren
gebracht, begonnen worden met het pacificatiewerk van Zuid-
Nias. In de bovenbedoelde nota van bcstuursovergave teekenden
wij hieromtrent aan :

//Ten opzichte van dit deel van het eiland bestaat nog onthouding
van bemoeienis met de binneulandsche aangelegenheden als gevolg
van gebrek nan bestuursmiddelen, die reeds voor het overige deel
van het eiland te kort schieten.

//De zeer vicieuse toestanden in de binnenlanden aldaar blijken
o. a. uit het verslag van de reis van ondergeteekendc met den con-
troleur voor de aanrakingen in October a. p. naar enkele kuststreken
van de Zuid. De noodzakelijkheid van den aanleg van een weg
Lölöwaoe—Lagoendi is uit die reis * en den verderen tocht van laatst-
genoemden ambtenaar door het binnenland naar Lölöwaoe gebleken.
Die wegaanleg behoort het eerste punt te zijn vau een program
voor bestuursuitbrciding naar de Zuid. Het meest geschikte uitgangs-

' Voorkomende in het laatste gedeelte van hot telegram, waarvan het
hoofddoel blijkbaar was de resultaten mede te doelen van het machtsvertoon
in het landschap Mazingö, dat kort to voren zulk eene boleodigcndc houding
tegenover don Resident had aangenomen.

' Ook daarom werd eenigszins uitvoerig de ontwikkeling der vroegere
toestanden van Noord-Nias tot do tegenwoordige behandeld, omdat in een
artikel van Nias in do N. R. Ct. van 15 Maart1908, Eerste blad A, de schrijver
ton opzichte van Midden-Nias tot eono onjuiste conclusie komt, waar hij zegL:
„In Midden- en Zuid-Nias moet nog zoo wat alles godaan worden." Voor een
deel is de gemaakte conclusie het gevolg van een niet steeds behoorlijk uit
elkaar houden van officieele modedeelingen betrekking hebbende op Midden-
en Zuid-Nias, waardoor men tot een te veel generaliseeren van den toestand
is gekomen. Ook van de grenzen van beider gebieden (uit een ethnographisch
en staatkundig oogpuut) dient men vóór alles eene duidelijke voorstelling te
hebben.

* Zie het verslag van die reis in hot Tijdsein-. Kon. Ned. Aardr. Gen.
Jaai-g. 1906.
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punt voor gezagsuitbreiding in die richting is Lölöwaoc, wnar het
dan voortdringend bestuur gesteund M'ordt door eene ons goedge-
zinde bevolking//. Uit het verslag van bovenbedoelde reis blijkt,
dat de groote negorijen in het van 1892—1905 niet bezochte
achterland der Lagoendibaai bedoelden weg niet gaarne tot stand
zien komen, wel begrijpende, dat het dan met hun tyrannie over
de bewoners van het ongelukkige land der //Aramo// (aan de andere
zijde van de Idanö Ho) gedaan zou zijn. Dat omgekeerd deze laatste
bevolking genegen was den weg te -helpen aanleggen, lag in hun
welbegrepen eigen belang. '

Andere gebeurtenissen versterken ons in de overtuiging, dat de
pacificatie van Zuid-Nias, meer bepaald het gedeelte, dat door de
drie hoofdstammen (het landschap Mazingö en het achterlaud van
Teloq Dalarn en Lagoendibaai) niet zoo voorspoedig zal gaan als in
de Noordelijke helft van het eiland, waar het doel reeds vijf jaren
na het verlaten der politiek van onthouding bereikt werd. Die
minder voorspoedige pacificatie van de Zuid behoeft intusschen geen
verwondering te wekken. Hier toch hebben wij te doen met eenc
krachtige, energieke en zichzelf meer bewuste bevolking, die, zeer
vrijheidlievend van aard, nimmer vreemde inmenging heeft gewenscht
of geduld. Dit bewijzen de gebeurtenissen aan de Mazingökust in
Juni en Juli 1906 en de daarop gevolgde voorvallen in de Soesoea-
streek, waar de bevolking in Jan. 1908 eene zeer vijandige houding
tegenover den controleur van Nias aannam. De eerstvermeldu gebeur-
tenissen wenschen wij thans in het kort na te gaan aan de hand der
verslagen van het gewestelijk bestuur van Tapian na Oeli en van
het militair commando van dat gewest, ons welwillend door het
Departement van Koloniën ter lezing afgestaan. De negorijen van
de Mazingökust hebben het bestuur steeds heel wat te doen gegeven.
Meermalen maakten zij ook in vroegere jaren zich schuldig aan
strandroof; in dit opzicht is van ouds vooral berucht Bawö Ganöwö,
dat in April 1907 wederom een Chinet:sch vaartuig plunderde.

Tot afdoening van deze zaak eu een andere, waarin het landschap
Nalawe betrokken was (dit had in begin 1906 eene prauw met 7

i In het Kol. Versl. van 1907 vindeu wij dan ook: ,Voor den aanleg van dnt
gedeelte, waarmede reeds een aanvang is gemaakt, verleenden do hoofden
hunne medewerking." In het reeds genoemde telegram van het gewestelijk
bestuur aan de Regeering d.d. 13 Sopt. 1907 luidde het: aanrakingen met
Zuid-Nias van uit Lölöwaoe reeds voorbereid; pacificatie slechts questie van
tijd en houdt verband voltooiing weg.
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opvarenden van het bovengenoemde Bawö Ganöwö uitgemoord),
begaf de resident van Tapian na Oeli zich den 24'" Juni 1907
met 35 man ouder den luitenant P. te Wechel naar Nias. Na aan-
komst te Goenoeng Sitoli per Gouvernemeutsstoomschip //Haze-
wiud// werd met de beide controleurs van het eiland en de militaire
macht naar Ono Limboe opgestoomd. Hier werd op 27 Juni gede-
barqueerd, en opgerukt naar de richting van de kampong Nalawe.
Het gelukte den hoofddader van den moord op de lieden van Bawö
Ganöwö in handen te krijgen ;. men keerde daarop naar Ono Limboe
terug, zonder dat aanrakingen verkregen waren met het landschap
Nalawe, waarvan slechts de vermoedelijke ligging, ergens ten N.
van den Soesoeamond, bekend was.

De medevocring van bovenbedoelden hoofdaanleggcr, om tot beta-
ling der aan Nalawe opgelegde, boete ad f700 te dwingen, werd
voldoende geacht.

Vervolgens werd op 2 Juli van Ono Limboe opgestoomd naar
Bawö Ganöwö ter berechting van bovenbedoelde zeeroofzaak. Met
de militaire patrouille en 15 gewapende politiedienareu werd deze
kampong bezocht en werden de hoofden van die kampong en van
Hili Ganöwö aan boord gcnoocligd om de zeeroofzaak in het bevriende
Teloq Dalam af te doen. Hierheen opgestoomd begaven zich den
volgenden ochtend (5 Juli) resident, controleur en de luitenant
naar Teloq Dalam, waarheen de meegenomen hoofden zich met toe-
stemming reeds den vorigen avond begeven hadden. Bij aankomst
van den resident en gevolg, waren dezen dadelijk omringd door
ruim 400 gewapende krijgers, die 's nachts in alle stilte over land
hun hoofden waren gevolgd. Eene zeer ongepaste houding werd
tegenover den resident aangenomen en deze gedurende een geruimen
tijd door een Niasser met getrokken klewang bedreigd, terwijl de
meeslen hunne geweren reeds van de monddoppen ontdeden. Het
bleek duidelijk, dat men hier te doen had met een georganiseerd
plan om zich tegen het ingrijpen van bestuurswege in de zeeroof-
kwestie als anderszins te verzetten en cene actie uit te lokken van
onze zijde, die in een bloedbad zou zijn geëindigd. Door de kalme
houding van den resident en gevolg wist men elke aanleiding onzer-
zijds te vermijden en kon zonder verdere moeilijkheden naar boord
teruggekeerd worden. De hoofden trokken daarop met hunne bendeu
naar hunne kampongs terug.

Deze beleediging, het Nederlandsche gezag aangedaan, kon intus-
schen niet ongestraft blijven. Den 0 Juli werd opgestoomd naar
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Hili Ganöwö, de kainpong van de lieden van liet verzet en naar
Bawö Ganöwö, dat den zeeroof had gepleegd. De eerste kainpong
werd een boete opgelegd van f2000 en de tweede van f3000.
Toen hieraan niet werd voldaan, werd tot tuchtiging overgegaan
met kanon- en geweervuur, dat eeue enkele maal door Bawö Ganöwö
werd beantwoord. Den 8 Juli voldeed Hili Ganöwö de boete en
onderwicp zich het hoofd. Bawö Ganöwö bleef echter weigeren,
ook nadat op 9 en 10 Juli op de bovengenoemde wijze met de
tuchtiging van deze kampong was doorgegaan. Den 11 Juli werd
tegen deze kainpong met de aanwezige macht opgerukt. Volgens aan
wal bekomen bericht werd de kampong nog slechts door 40 man
verdedigd , die den aanval niet afwachtten, zoodat de kampong zonder
verliezen onzerzijds kon worden genomen.

Tot straf werd de woning van het schuldige hoofd omvergehaald,
terwijl de noodige goederen in beslag genomen werden om uit de
opbrengst daarvan den beroofden Chinees schadeloos te stellen. In
het telegram, den 3 Aug. door het gewestelijk bestuur aan de
Kegeering verzonden ter kennisgeving van bovenbedoelde gebeurte-
nissen vinden wij vermeld: //Bericht controleur Nias uit betrouw-
bare bron als gevolg tuchtiging 19 kampougs van Zuid-Nias zich
zouden hebben aangesloten tot verbond tegen het Nederlandsch gezag
en wenscht hij zich in de Lagoendibaai van den politiekeu toestand
te overtuigen, waartoe oorlogsschip door hem gevraagd wordt enz.//

Deu 16 Aug. a. p. kwam H . M . Serdang, commandant van der
Hegge Spies, ter reede van Goeuoeng Sitoli. Den volgenden morgen
werd opgestoomd naar Teloq Dalam , waar door den controleur de
onderwerping van het hoofd van Bawö Gauöwö werd verkregen.
Vervolgens werd naar deze kampong opgestoomd, en had nan
wal eene ontmoeting met het hoofd plnats; hij was echter bevreesd
aan boord te komen. Voor het restant der boete werd twee maanden
uitstel gevraagd en verleend. In overleg met den commandant van
H. M. Serdang werd vervolgens besloten om met de laudingsdivisie
de geheele kuststrook van Mazingö te bezoeken. Op 23 Aug. werden
bezocht Bawö Gauöwö, Hili Satarö, Ainaitaloeo, Hili Ganöwö en
Bawö za'oea, //waar de ontvangst niets te weuschen overliet//.

Deu volgenden dag werd opgestoomd naar de Lagoendibaai en
werden de hoofden der Ono maena Mölö (in het achterland van
die baai) opgeroepen, daar zij tevoren aan oproepingen van het
bestuur //geen gehoor hadden gegeven//. Eene vergadering werd met
hen aan deu wal belegd, doch daarbij kon //geen beslist antwoord'/
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verkregen worden inzake het verbond, dat tegen het Nederhindsche
gezag zou zijn gesloten.

Voor de afwikkeling der zaak Nalawe werd tevens door den con-
troleur met de 50 man sterke landingsdivisie en één kanon een
tocht daarheen gemaakt. Nadnt men zich georiënteerd had, //bleek
er geen kampong Nalawe te bestaan. gelijk tot nu toe steeds was
beweerd.// Verhakkingen en misleiding van gidsen in de betrokken
landstreek (kampong Hili Alawa) wezen de stemming der bevolking aan.

Op l September werd met de betaling der ongeïud gebleven boete
begonnen en + f 1.20 afbetaald. Daar langer oponthoud uiet mogelijk
was, werd over de mondiug der Faua teruggekeerd.

Het vorenstaande toont aan hoe de Zuid-Niassche bevolking
ondubbelzinnige blijken aan den dag legt, dat zij geenszins met
onze bestuursbemoeienis in ingenomeu.

Die stemming bleek spoedig opnieuw bij de volgende gebeurte-
nissen in het stroomgebied der Soesoea, bewoond door stammen,
die overgangen vormen tusschen de bevolking van Centraal-Nias en
de drie hoofdsommen in het Zuiden.

In November 1907 werd voor het eerst door den toenmaligen
controleur voor de aanrakingen A. A. Lijsten een reis naar den
bovenloop der Soesoea ondernomen en verder in Zuid-Westelijke
richting naar de Lagoendibaai, waarbij genoemde ambtenaar verge-
zeld was van 17 gewapende poli tied i en aren onder een instructeur.
Met het vroeger beruchte koppensnellershoofd Balö haloe als gids,
wist het troepje, ondanks de vijandige gezindheid der bevolking
hier en daar, alle moeilijkheden te boven te komen. Over deze
reis lezen wij in het maandverslag van den resident van Tapian na
Oeli over Januari 1908 :

//De bevolking bleek over het algemeen slechts matig met het
bezoek van den Europeescheu ambtenaar ingenomen, die zijne
opinie uitsprak over liet koppensnellen, dat, te oordeelen naar de
aanwezige koppen, nog heelemaal uiet in oubruik was geraakt,
hoewel de bevolking dit ontkende. Iu de Soesoeastreek toonde de
bevolking zich zeer schuw, was zij gewoonlijk uit de huizen ge-
vlucht en werden de bezoekers met geschreeuw '/vijanden'/ begroet,
terwijl men te Sifaniloe, waar overnacht zou worden, de poort ge-
sloten en versterkt vond, zoodat deze geforceerd moest worden. De
ontvangst door enkele achtergebleven bewoners was onbeschaamd.
De houding bleek van dien aard, dat de controleur het met de
geringe dekking onraadzaam achtte verder voort te trekken, zoodat
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in Zuid westelijke richting werd afgeweken en op Amandraja aange-
houden. Hier was de ontvangst goed en was weder een eenigszins
behoorlijke weg. Te Hili Simaetanö + 3 uren ten Noorden van
de Lagoendibaai betoonde zich de radja vrijwel onverschillig en ver-
klaarde hij rondweg het niet zonder koppen te kunnen stellen,
doch over het algemeen gaf de ontvangst ook verder tot Lagocndi
geen directe aanleiding tot klachten'/.

In het laatst van Januari 1908 werd een nieuwe tocht door de
Socsoeastreek (doch uu meer Oostelijk langs den rivierloop) onder-
nomen door den controleur van Nias E. Schroder en den tweeden
controleur H. v. lladersma (opvolger van den bovengenoemden
controleur Lijsten). De tocht werd begonnen op -26 Jau. uit Bawö
Lowalaugi ( + 3 uren ten Zuiden van Lölöwaoe) met een escorte van
25 pradjoerits onder de beide instructeurs en de noodige dragers.

In den namiddag werd de kampoug Fondrako aau den bovenloop
der Soesoea bereikt. Hier werd de ontvangst gunstig genoemd. In
de kampong werd overnacht.

Den volgenden dag kwam men na een marsch van twee uren te
Sisobahili; dezelfde ontvangst als voren. Na hier overnacht te hebben
werd door het Soesoeadal, dat goed bevolkt bleek te zijn, gemarcheerd ,
meestal de bedding van de rivier doorwadende. In den middag
kwam men voor de kampong Sifalagö. ' Een wacht van vijf ge-
wapende lieden, geplaatst bij ecu //draad'/ van aan elkaar gebonden
klapperbladeren die over de rivier was gespanneu, verbood den troep
te passeeren : naar het heette diende de draad tot wering van booze
geesten, als de bewerkers van ziekten. Tevergeefs werd met goede
woorden getracht het verbod op te heffen en daarop doorgemarchcerd
naar de poort der kampong, die //na eenigen aandrang'/ geopend
werd. De bevolking bleek het dorp, dat slechts uit twee huizen
bestond, verlaten te hebben. Gedurende den nacht, die wegens hot
vergevorderde uur in de kampong werd doorgebracht, hoorde men
een komen en gaan van de bevolking aan den voet van den heuvel
waarop Sifalagö is gebouwd. Nadat den volgenden dag (29 Januari)
te vergeefs getracht was een gids voor den verderen tocht te ver-
krijgen en ook het kamponghoofd geen gevolg had gegeven aan de
uitnoodiging van den controleur om zich bij hem te vertooneu, werd
de reis op het kompas en enkele andere aanwijzingen, die men
verkregen iiad, voortgezet.

' In het afschrift verslag vonden wij nu eens „Sifalagö" dan weer
„Sifalcge". Het komt ons voor dat de boven opgegeven spelling de juiste is.
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Weldra werd men na het verlaten der kampong gevolgd door een
bende van 600 a 700 gewapende Niassers, die '/al schreeuwende
zich spoedig op de beide flanken van den troep bevonden'/. Bij een
overgang van de rivier werd men met steeneu gegooid. Door de rivier-
bedding moest worden teruggetrokken tot het inslaan van een pad,
waardoor men den vijand niet op de beide flanken zou hebbeu. De
vijandige bende droug nu (ot den achtertroep door (de beide
coutroleurs bevoudeu zich bij de hoofdmacht die eeu eind vooruit
was) en bestookte de politiedienaren met lansen en steenen. Dank zij
de kranige houding van den Amboiueeschcn instructeur der achter-
hoede en zijne pradjoerits, die met succes op de aanvallers vuurden
en hunne kalme houding bleven bewaren, vluchtte de vijand in
verwarring, zonder een tweeden aanval te wagen.

In Oostelijke richting werd uu uaar de kust geraarcheerd eu van
hier via Ono Limboe de hoofdplaats bereikt, waar de troep behouden
en wel op 2 Februari aankwam.

Hoewel de kampongs van het verzet al spoedig na het boven-
bedoelde incident te kennen gaven zich te onderwerpen (uit vrees
voor eene tuchtiging), welke onderwerping ook volgde, was thans
toch de hulp van het leger voor bestuurswerk in Zuid-Nias nood-
zakelijk gebleken en vertrokken "ter verkenning en pacificatie van Zuid-
NiaS'/ 4 brigades marechaussee onder den stafkapitein J. F. Baerveldt.

Met deze macht begaf zich de controleur der afdeeling op 25
Maart 1908 //naar Centraal Zuid-Nias om er de toestanden te
leeren kennen en regelen'/. Volgens de korte berichten van April
eu Mei d. a. v. bevond genoemde ambtenaar met de militaire colonne
zich in het gebied tusschen de Soesoea en de Mezaja, een gebied
dat bewoond wordt door stammen, die in karakter, taal, zeden en
gewoonten overgangen vormen tusscheu de bevolking van Centraal-
Nias eu de drie hoofdstammen van het Zuiden. Deze laatste vormen
de kern der bevolking, zijn krijgshaftig en vrijheidlievend van aard
eu zeer afkeerig van onze inmenging. Meermalen was dit o. a.
reeds getoond door de machtige eu groote negorijeu in het achter-
land der Lagoendibaai, het terrein van onze voornaamste krijgsver-
richtiugen op Nias. Niet onwaarschijnlijk zal in dit gedeelte van
het eiland, het bestuur bij het scheppen van geregelde toestanden
alle tegenwerking van hoofden en bevolking ondervindeu.

Zoolang de drie bedoelde hoofdstammen niet onder direct bestuur
zijn gebracht en ook de tegenwoordige toestanden in Zuid-Nias
niet hebben plaats gemaakt voor geregelde, zal er geen sprake
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kuunen zijn van een inderdaad gepacificeerd eiland. Alle aanbeveling
verdient het ook deze woeste heidenen tot zachtere zeden te brengen
door middel van de zending. De Regeering moedige die daarom
ook in deze streken aan; een politieke maatregel, die — naast
het bestuur vau een afzonderlijk voor Zuid-Nias aan te stellen
controleur — op den duur de zegenrijkste gevolgen zal hebben.

Ten einde dit beter in het licht te stellen, behandelen wij ten
slolte de zending op Nias.
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Tegenwoordig vormt nog alleen Centraal-Nias het arbeidsveld der
Rijnschc zending, welke daar sedert 1865 werkzaam is. Hoezeer
zij in de eerste tijden vele moeilijkheden heeft gekend, en het
niet ontbroken heeft aan verdachtmakingen bij de bevolking in
verband met de propaganda van den islam, die nu en dan het hoofd
op stak, is de zending, na een lange periode van voorbereiding,
thans èu voor het bestuur on voor de bevolking, een factor van
beteekenis geworden.

De zending, als een krachtig hulpmiddel tot het brengen van
hervormingen in de Niassche maatschappij, werd het eerst ter sprake
gebracht in 1853 door den toenmaligen resideut van Tapanoeli P. T.
Couperus, die, in kennis gesteld met de plannen van Van Swieten
in zake Nins, in zijn antwoord dd. 28 Januari 1853 No. 163/38 o.m.
schreef. ' //De hervorming dient echter aangebracht te worden
door een gunst.igen invloed van buiten en om die reden zouden
dan ook zendelingen op het eiland met vrucht werkzaam kunnen
zijn: juist niet speciaal met het doel om dadelijk het christendom
voort te planten en een groot aantal bekeerlingen te maken, doch
hoofdzakelijk met het oogmerk om de inboorlingen trapsgewijze
cenigszins te beschaveu, hun levenswijze te hervormen en de ge-
moederen tot vrede en eensgezindheid te brengen. Kan de bckeering
daarna tot het christendom volgen, dan zou dit de goede zaak in
de hand werken.// Door genoemden resident werd verder in over-
weging gegeven het Ned. zendelinggeuootschap het voorstel te doen,
eenige zendelingen op Nias te plaatsen. Van Swieteu, die zich ge-
heel met de voorstellen van den resident kou vereenigen, schreef
daarop aan de Ilegeering in zijn brief dd. 28 Pebr. No. 591 o. a.:
//Ik kan mij zeer goed vereenigen met het denkbeeld vau den
Resident om door het zendingswerk den weg tot meerdere bescha-
ving en den lust tot arbeid te doeu voorbereiden. Indien de pogingen

* Zie hierover o. a. hot bove.ii roe ds genoemd opstol van Dr. E. B. Kielstra
„Beschavingawerk in Indiü", in Onze Eeuw, Sopt. 1907.
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der zendelingen ingang vinden, waaraan ik niet twijfel, dan zal
het te gemakkelijker zijn om op de gelegde grondslagen een regel-
matig bestuur te bouwen. Het werk der zendelingen zal groote on-
kosten besparen, die anders om hetzelfde doel te bereiken, aan
ambtenaren, troepen en andere middelen zouden noodig zijn//.
Welk standpunt de Regeering echter innam ten opzichte van het
voorgesteld zendingswerk zagen wij reeds in het vorige overzicht.
Intusschen mag het wel vreemd schijnen, dat in weerwil van dat
standpunt, in 1854 aan een R. K. missionaris vergunning werd
verleend op Nias zijn dienstwerk te verrichten, hetwelk echter
zonder eenige vrucht bleef, daar de zendeling kort na zijne aan-
komst overleed en niet meer vervangen werd.

In 1862 deed de Regeering aan het Rijnsche Zendingsgenoot-
schap te Barmen het verzoek om de zending onder de Niasscrs te
beginnen , doch eerst ua de komst van den zendeling Denninger, die in
de Niassche kolonie te Padang had gearbeid, kou met het zendings-
werk een aanvang worden gemaakt. Het succes bleef echter bedroe-
vend gering. In 1866 werd hem als helper de zendeling Ködding
toegevoegd, die na eenigen tijd van voorbereiding te Goenoeng
Sitoli onder leiding van Denninger, zich vestigde te Pagoelö, in het
stroomgebied der Mola, op 3 dagreizen ten Zuiden van Goenoeng
Sitoli. Daarheen werd in 1867 de zendeling Mohri als hulp ge-
zouden. De groote sprong bleek wel wat al te gewaagd. Overlast
van de zijde der bevolking en de toenmalige ongunstige politieke
toestanden in die streken hadden ten gevolge, dat deze afgelegen
zendingspost in 1868 moest worden verlaten zonder dat de arbeid
daar eenig blijvend gevolg had gehad. Ködding en Mohri vertrokken
naar de Batoe-eilanden en Denninger was nu weer de eenige op het
eiland. In 1871 en 1872 werden r. p. de zendelingen Thomas en
Kramer (de laatste is momenteel //President van de Conferentie der
Rijnsche Zendelingen// op. het eiland), als hulp gezonden. Kramer
bleef te Goenoeng Sitoli, terwijl Thomas 1^ uur Zuidelijker den
zendingspost Ombölata stichtte (1873).

Met Paschen 1874 werden te Goenoeng Sitoli de 25 eerstelingen
van het nabij gelegen Hilina'a gedoopt. Dus na 9 jareu langen
arbeid de eerste vruchten. Doch het eerste gewichtige feit iu de
Niassche zending had plaats gevonden, en in de volgende maanden
werden nog een negentiental Niassers gedoojjt. Te Ombölata konden
na een arbeid van twee jaren de zes eerstelingen van de gemeente
gedoopt worden, fn 187C werd hier de eerste kerk gebouwd en telde

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:53:30AM
via free access



636 WET EILAND NIAS EN ZIJNE BEWONERS.

de Christengcmeente op uit. van dat jaar reeds 73 zielen; op uit.
1878: 105 zielen.

Intusscheu was in 1875 de grondlegger der Niassche zending
Denuinger van Nias naar Batavin vertrokken, waar hij in 1876
overleed. In dit jaar kwam op Nias de zendeling H. Sundertnann' ,
later bekend geworden door zijne geschriften over de Niassche taal
en over zeden en gewoonten der bevolking.

In dien tijd begon de islam . welks invloed aan de kusten merk-
baar was, de bedoelingen der zending openlijk verdacht te maken.
Er werden door Moslirasche dwepers geruchten verspreid van een
spoedigen ondergang van alle niet-Mohammedaueu, welke bij de
lichtgeloovige bevolking makkelijk ingang vonden (Sunderinann, Die
Insel Nias und die Mission daselbst, 1905 bl. 97). Onder deze om-
standigheden zag Sundermann af van zijn oorspronkelijk plan om in
de binnenlanden een post te stichten, doch achtte hij liet beter,
nabij de kuststreek vau Goenoeng Sitoli <e blijven. Aldus werd te
Dahaua - een geschikt punt gevonden voor de oprichting vau een
derden zendiugspost (Februari 1878). Tot uit. 1880 bleef de zending
zich slechts langzaam uitbreiden; de Christeugemeente telde toen £38;
op uit. 1885: 492; op uit. 1890, nog slechts 822 zielen na een
arbeid van 25 jaren.

In 1891 deed de zending een belangrijke stap door de oprichting
van het station Hoemene of Goemboe Hoemene, dat tot eene vrij
snelle onwikkeling kwam door den verdienstelijken arbeid van den
zendeling Thornas, die op het einde van het stichtingsjaar reeds
eene gemeente had van 115 zielen (op uit. 1907 : 1869 gedoopten,
thans dus na Goenoeng Sitoli, dat op dat tijdstip 2349 Christenen
telde, de grootste Christeugemeente op het eiland).

Iutusschen had de zending ook den blik naar het Zuiden gericht,
met zijne talrijke bevolking, wier ruwe zeden en gewoonten bijden
zendeling Thomas van Ombölata den drang deden ontstaan daar den
piounierarbeid te beginnen. De Regeering verleende het verlof en
zoo vertrok Thomas naar de Zuidkust, waar hij een zeutlingspost
nabij Bawö Lowalangi aan de baai van Teloq Dalam aanlegde. In
1885 werd deze vestiging gevolgd door eene andere van den zendeling

' Thans in dienst van het Ned. Bijbelgenootschap bezig met de vertaling
van het Nieuwe Testament in het Niaseh. Eene vertaling van het Oude
Testament ia reeds vroeger verschenen.

* Sedert 190G niet moer de standplaats van een zendeling, doch van den
eersten Niassohen hulpprodiker („pandita niha").
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Lngeinann, te Bavvö za'oea in het kustlandschap Mazingö. Om de
gemeenschap met het Noorden te onderhouden, werd een zeil-
scheepje '/de Denningerv, gebouwd. De arbeid in het Zuiden, zoo
hoopvol begonnen, moest evenwel iu 1886 gestaakt worden wegens
de onbetrouwbaarheid en sluwheid der hoofdeu, die de aauwezigheid
der zendelingen op allerlei wijzen ten eigen bate exploiteerden. Zoo
had het toenmalige opperhoofd van Bawö Lowalangi mei name
Faosi Aro, een slim en hoogst onbetrouwbaar persoon, die zich een
vrieud der Europeanen noemde, tegenover andere kampougs zich
steeds meer durven veroorloven dan eigen macht en aanzien gedoog-
den. Met deze bedoelingen had hij de vestiging van den zendeling
Thomas in de nabijheid van zijn kainpong, uitgelokt. Toen hij in
een oorlog met Hili Geho en Hili Falago gewikkeld was, verspreid-
den zich dan ook spoedig de geruchten, dat de heer Thomas petro-
leum verstrekt zou hebben , dat hij met een verrekijker de bewegingen
der vijanden vau Bawö Lowalangi had gadegeslagen enz. Daar Bawö
Lowalangi, die met omliggende dorpen steeds iu onmiu leefde, met
succes zijne vijanden bestreed, beschouwden de laatsten den zendeling
Thomas dan ook spoedig als de oorzaak vau hun tegenspoed; dit
was zoover gekomen door toedoen van Faosi Aro, die zelf de
bovenbedoelde geruchten had uitgestrooid om zijne goede verstand-
houding met den zendeling en derhalve ook met het Gouvernement
boven allen twijfel te stellen. De zendeling Thomas geraakte thans
iu moeilijkheden met Faosi Aro's vijanden, die zelfs met moord eu
verwoesting vau den zendiugspost dreigden. Zoo moest deze verlaten
worden, spoedig gevolgd door de opheffing van het station te Bawö
za'oea. Daarmede was aan den arbeid in Zuid-Nias, die sedert niet
meer ter hand werd genomen, ecu einde gemaakt. '

Des te meer wijdde de zending zich aau haren arbeid op Noord-
Nias, waar sedert 1890 de volgende stations tot stand kwamen:

Hoemeue aan de Oostkust in 1891.
Siroinboe " " Westkust • // 1892.
Lahagoe nagenoeg in het Centrum // 1893.
Lölöwoea iu Oost-Nias // 1896.
Sogac adoe aan de Oostkust « 1899.
Hinako (op het hoofdeilaud van de gelijk-

namige eilandengroep aan de Westkust) // 1899.

* Vrij uitvoerig heeft de zendeling Thomas zijne ervaringen medegedeeld
in het werkje: Drei .Tahro in Siul-Nias. Barmen, 1892.

7' Volgr. Vin . 41
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Lölömboli in West-Nias in 1899.
Lahoesa aan de Westkust // 1899.

Uit laatste station werd verlaten na het overlijden van den verdien-
stelijken zendeling E. Kruram in 1903, na een zegenrijken arbeid
onder de woeste stammen der Iraono Hoena.

Lölöwaoc aan de Westkust ' in 1903.
Bo'oesö aan de Oostkust // 1903.
Bio'oeti // « // // 1903,

in 1907 door een ongelukkig toeval afgebrand.
Sifaoroasi in het hart lies lands // 1905.
Bawalia aan de Oostkust (het Zuidelijkste

slation aldaar) » 1905.
Toegala aan de Ojo, West-Nias // 1905.
Lölömolo', West-Nias » 1906,

zoodat thans de Rijnsche zending op Nins, niet de eerstgenoemde
zendiugsposten Goenoeng Sitoli en Ombölata, 1G stations heeft.

Ue periode van 1865-1890 was eene van voorbereiding. De
resultaten in dien tijd verkregen, waren, zooals wij reeds opmerkten,
niet bepaald bevredigend. Hoofdzakelijk was dit een gevolg vau
onbekendheid, dikwijls zelfs wantrouwen bij de bevolking in zake
de bedoelingen der zending. Ook tegenwerking van den islam, dien
de zendelingen bij de bevolking verdacht maakte, bleef niet uit.
Daarbij omvatte het zendingswerk hoofdzakelijk de naaste omgeving
van onze vestiging. Na 1890 begon eeue betere periode aan te
breken en konden tot 1900 meerdere vestigingen aangelegd worden.
Van 822 Christenen op uk. 1890 steeg dit cijfer op uit. 1900 tot 5020.

Na 1900 vooral is de zendingsarbeid belangrijk vooruitgegaan,
waartoe heeft bijgedragen onze toenemende bemoeienis met de binnen-
landen, gepaard gaande met den aanleg van wegen, die de bevolking
van afgelegen dorpen binnen het bereik der zendelingen brachten,
terwijl als gevolg van de verbetering der politieke toestanden, nieuwe
stations in afgelegen streken konden worden aangelegd. Zoo ver-
rezen o. in. de zendingspostcn te Lölönaoe, Sifaoroasi en Bawalia,
thans de zuidelijkste punten der Rijnsche zending. Door de vestiging
te Lölöwaoe (het in 1863 door onze troepen getuchtigde roovers-
nest, thans ook standplaats van den controleur voor de aanrakingeu),
kou de zegenrijke arbeid, door Krumin ') met zooveel succes begonnen,

i Kruram had to Lahoesa zijn station, in 1899 door hom opgericht. Hij
stierf daar als slachtoffer van het klimaat, daarin voorgegaan door zijne
eehlgenooto. Door Kruram's arbeid onder de Iraono Hoen a on do daarbij
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ouder de woeste stammen der Irnono Hoena worden voortgezet.
Uit. 1905 telde de Christengemeente Lölöwaoe reeds 234 zielen.
Niet minder belangrijk was de oprichting van posten te Sifaoroasi
in het hart des lauds, en te Bawalia, thans het zuidelijkste station
aan de Oostkust. (Zie over dezen post het vorige hoofdstuk).

De ontwikkeling van het zendingswerk in de laatste jaren kan
blijken uit onderstaande opgave, waarin ook enkele cijfers uit een
vroeger lijdvak zijn opgegeven ter vergelijking met den tegen woor-
digen oinvangrijken arbeid.

Op uit. 1880 waren aanwezig 238 Christenen.
// // 1885 " /' 492 //
// // 1900 // /•/ 5020 //
// // 1902 // // 6961 //
// // 1905 // // 7787 //
// // 1906 » // 9447 //
// // 1907 // // 10142 » '

Het aantal Christenen van uit. 1900 was dus op het einde van
1907 reeds verdubbeld, voorwaar een resultaat waarop de zending
met voldoening kan neerzien. Toch ontveinst zij zich niet de thans
nog bestaande bezwaren tegen eeu krachtiger uitbreiding van het
Evangelie, zooals de macht der vooroudervcreering, de dubbele
huwelijken, de kitiderhuwelijk.cn, de vele feesten, van welke ge-
woonten het volk niet gaarne afstaud doet. Een andere dikwijls
bemoeilijkende omstandigheid is gelegen in het stamverband , waar-
door velen, vooral zij die aan het hoofd staan van dorpen of
eeuige gezinnen (familiehoofdeu), niet op eigen gezag durven be-
slissen inzake de aanneming van //de nieuwe leer// (hoekoe siboho'oe).
Het veranderen van godsdienst toch wordt als eeu staatsaangelegeu-

verkregen uitkomsten heeft zijn naam ecne blijvende plaats in de zendings-
gesehiedenis van het eiland verkregen. Interessante mededeelingen over
Krumm's ervaringen onder de Iraono Hoena vindt men in het werkje;
„Zendeling ICminm en de Iraono Hoenas" door S. (1901) on in „Ein friih.
vollendetes Missionarsleben von Aug. Witteborg, Gütersloh, 1905."

i In deze cijfers zijn, wat betreft de jaren 1880—1902, ook begrepen de
Christenen in do Niassche kolonie te Padang, waar de Christengemeente op
uit. 1902 64 , op uit. 1907 80 zielen telde. Sedert jaren is hier werkzaam de
zendeling Dornsaft, die ook arbeidt onder de militairen. De zending onder
do Niassers op de Batoe-eilanden geschiedt van wege het Lutherseho zendings-
genootschap door 2 zendelingeu, die hunne opleiding te Barmen hebben
ontvangen. Het werk kan hier nog niet op belangrijke resultaten wijzen.
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heid beschouwd, waarbij de raad der oudsten den doorslag moet
geven.

Nu ondauks die belemmeringen, waaronder de macht der voor-
oudervereering de voornaamste is, de arbeid toch zeer vooruit-
gaat, wordt het in de zendingsberichten van liet eiland betreurd,
dat er niet meer arbeidskrachten beschikbaar kunnen komen. De
hoofdreden hiervan is de geldnood van het Rijnsche zendings-
genootschap, dat over 1907 zijn rekeniug sloot met een deficit van
188.000 Mark. In verband hiermede en trouwens ook te voren,
tracht de zending op Nias bij de Christengemeenten aldaar het
denkbeeld ingang te doen vinden, dat zij, eveuals in de Batak-
landen, hebben bij te dragen in de kosten van het werk. Zoo heeft
de laatste conferentie der Rijnsche zendelingen te Goeuoeng Sitoli
op 28—31 Januari 1908 het plan opgevat, om in verschillendege-
meeuten gemeeutetuinen aan te leggen om mettertijd uit de opbrengst
dier tuinen de behoeften der gemeenten te dekken.

Koeren wij na deze kleine uitweiding terug tot ous eigenlijk onder-
werp. Reeds sedert jaren is er een verlangen om het werk naar het
Zuiden uit te breiden. Ook na de moeitevolle pogingen van 1883—
1886 heeft de zending zich steeds voorgenomen, ook daar het
Christendom te brengen. Thans zal daarvan in verband met het
tekort van het genootschap voorloopig wel niet veel kunnen komen.
Toch komt het belangrijk geuoeg voor mede te deelen, dat volgens
liet /yJahresbericht der Rh. M. Ges.'/ over 1907, sedert April van
dat jaar te Hili Lowalaugi (3 a 4< uren ten Zniden van Lölöwaoe)
een school is geopend, welke gemiddeld door 20 kinderen werd be-
zocht. Ook kwamen 30 a 50 heidenen geregeld de godsdienst-
oefeningen bijwonen, terwijl men ook uit het Zuidelijker gelegen
Hili go'o het verzoek kreeg ook daar te komen preken. Daarmede
is de eerste gewichtige stap gedaan naar het Zuiden (Jahresbericht
Rh. M. Ges. 1907 bladz. 74).

Een enkel woord nu over het zendingsouderwijs. Dit wordt thans
gegeven op 51 scholen; in 1907 bezocht door 2040 leerlingen,
waarouder 783 heidensche kinderen; zoowel jongeus als meisjes
(van de laatste 512 op uit. 1907) bezoeken de scholen. Het in-
laudsch onderwijzend personeel bestond op uit. 1907 uit 66 personen ,
waarouder 6 onderwijzeressen. De eerstgenoemden ontvangen hunne
opleiding aan het seminarie te Ombölata, dat met een aantal andere
scholen door de Regeering gesubsidieerd wordt. Enkele onderwijzers
hebben hunne opleiding aau de kweekschool te Depok ontvangen.
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Wat betreft den invloed van het Christendom opliet volk, daar-
omtrent dient opgemerkt te worden, dat meu van hen, die tot den
nieuwen godsdienst zijn overgegaan, niet dadelijk kan verwachten,
dat de ware geest van het Christendom bij hen zal doordringen of
dat meu al spoedig zijne persoonlijke nationale ondeugden zal af-
leggen. De hoofdzaak is voorloopig, dat de heiden door een over-
gang tot den Christelijken godsdienst //in een ander milieu" komt,
zooals de bekende zendeling-leeraar A. Kruyt het uitdrukt. '

Deze nieuwe omgeving nu, maakt den bekeerden Inlander vatbaar
voor indrukken die hem bij eene goede leiding en voorlichting tot
meusch kunnen hervormen. Hoe is het in dit opzicht gesteld bij den
heiden? Tengevolge van zijne animistische voorstellingen, waaruit
zijne natuur- en wereldbeschouwing is opgebouwd, steeds vervuld
met eene vrees voor booze geesten en de zielen der afgestorvenen,
die de bewerkers zijn van alle zegen en vloek over het nageslacht
en daarom steeds gunstig moeten worden gestemd door allerlei offers,
kan ouder die omstandigheden van eene geestelijke onwikkeling al
zeer weinig sprake zijn. Daarbij vereischen de offers in ziektegevallen
en in tal van andere gelegenheden uitgaven, die, vooral voor den
middenstand , bezwarend zijn. Hierin is dan ook een der voorname
redenen te vinden van de mindere welvaart in tal van gezinnen.
Door den overgang tot het Christendom verkrijgt de heiden ook een
anderen grondslag voor zijne maatschappij. Het sterke conservatisme,
als gevolg van de vooroudervcreering, maakt plaats voor andere denk-
wijzen, waardoor hij zich meer vatbaar toont voor goede en nuttige
aanwijzingen, die in zijn belang worden gegeven. De kosten der
offers, vroeger een onafscheidelijk deel van zijn bestaan, kunnen thans
aangewend worden ter bevordering van de welvaart van het gezin.
Daardoor neemt ook de lust tot arbeid toe, besteedt men meer tijd
aan den landbouw, waarvan het welslagen vroeger afhankelijk was
van een reeks bijgeloovige gebuiken, en worden ook meerdere be-
hoeften in zake Meeding, voeding en huisvesting gevoeld.

Door gemeenschap van godsdienst voelt de Christcn-inlander zich
nauwer met zijn Europeeschen overheerscher verbonden; hij stelt in
dezen meer vertrouwenen leert ook beter de bedoelingen onzer regelin-
gen en wetten verstaan. Het koppensnellen en andere //eerbiedwaardige

* Alb. Kruyt, „Do invloed der zending op de maatschappij dor Inlanders'',
in het Juli-nummer van „Onzo Eeuw", jaarg. 1907, waarin o. m. aangetoond
wordt, dat die invloed niet het dool, maar gevolg is van den zendingsarbeid.
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gebruiken", die hun grond vinden in de vooroudervcreering, hebben
na het aannemen van andere godsdienstige beschouwingen geen
reden van bestaan meer.

De beschavende invloed der zending valt thans in Ccntraal-Nias
dan ook niet meer te loochenen. De uiterlijke teekenen van welvaart
in kiccdiug, voeding en woning, de meerdere lust tot den landbouw ,
merkbaar in de omgeving der zendiugstations en in de dorpen waar
de zending vasten voet heeft gekregen, zijn bewijzen, dat het den
Ghristcn-Niasser ook materieel beter gaat dan zijn heideuschen land-
genoot. Men heeft slechts de ellendige hutten op te merken,
welke vele heidenen voor hunne huisvesting voldoende vinden, om
het peil van hun levensstandaard en hunne behoeften te lceren
kennen! De zending is dan ook voor een niet onbelangrijk deel der
bevolking in Centraal-Nias een zegen geworden.

Ook uit een staatkundig oogpunt verdient zij alle waardeering.
Wij zagen reeds in het vorige hoofdstuk, hoe door hare tusschen-
komst twee der beruchtste koppensuellers van Centraal-Nias met
name de hoofden Balö haloe en Sitambaho het bestuur hunne onder-
werping aanboden, hoe verder door den arbeid van Krumm ver-
scheidene beruchte hoofden der woeste Iraono Hoena door hun over-
gang tot het Christeudom rustige onderdanen werden, zoodat nog
voor de komst van het bestuur in die streken, de toestanden daar
reeds belangrijk waren verbeterd. Ook in ander staatkundig opzicht
verdient de zending (in het algemeen) ten volle den steun, dien zij
meer en meer van de zijde der Regeering ondervindt. Wij bedoelen de
zending als tegenwicht voor de Islam-propaganda in onzen Archipel,
een punt, vooral van belang voor die streken, waar de Islam nog
geen of weinig vasten voet heeft verkregen. Het zal wel door nie-
mand worden betwijfeld, dat de Islam, staatkundig beschouwd, een
verre van denkbeeldig gevaar is voor onze politiek en een rem is
voor de beschaving in onze koloniën en in het algemeen.

Het is genoegzaam bekend, dat de z.g. geestelijke broeder-
schappen, die te Mekka hun zetel hebben en in Ned.-Indië vele
aanhangers tellen, vooral de Naqsji bandiah, ijverig propaganda
maken voor den Islam en door het ophoopen van brandstof, die bij
gunstige gelegenheid in vlammen opgaat, reeds veel kwaad voor ons
gezag en de bevolking hebben gesticht. Dit heeft zich weer beves-
tigd bij de jongste gebeurtenissen in het Gouvernement van Sumatra's
Westkust.

Waar onze regeering de beste bedoelingen aan den dag legt voor
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den inaatschappclijken vooruitgang van den Inlander, dient ook
door hare ambtenaren het gevaar van de Islam-propaganda steeds te
worden ingezien door een milden steun te verlecnen aau de zending.

Daarom ook behoort het bestuur, afgescheiden van dogmatische
overwegingen met haar samen te werken. Vooral in die streken van de
buitenbeziltingeTi, waar de Islam nog weinig is doorgedrongen, zou
die steun en samenwerking getuigen van een wijs beleid, in het
direct belang der bevolking en ter bevestiging van het Neder-
landsen gezag.

, Juli 1908.
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