
DE GODSDIENSTIG-POLITIEKE BEWEGING
„MEJAPI" OP CELEBES.

In de tweede aflevering van de Mededeelingen van het bureau
voor de bestuurszaken der buitenbezittingen (blz. 115) wordt
in eene nota betreffende de zelfbesturende landschappen van
de residentie Menado, gelegen op den vasten wal van Celebes
melding gemaakt van de onder de bevolking van dat eiland
voorkomende godsdienstig-politieke beweging «Mejapi».

Nopens die beweging zijn door den zendeling-leeraar Alb. C.
Kruyt en den afgevaardigde van het Nederlandsch Bijbelge-
nootschap te Amsterdam op Midden-Celebes Dr. N. Adriani,
aan het bestuur van de residentie Menado, belangrijke adviezen
uitgebracht, waarvan de volgende uittreksels door het Depar-
tement van Koloniën welwillend ter openbaarmaking zijn af-
gestaan.

De heer Kruyt schreef onder dagteekening Pendolo, 10 Juli
1910 het volgende:

In den loop van 1902 stonden twee menschen op in Pakambia,
een man Salalempa, en eene vrouw Liombee; de laatste was
priesteres. In den avond trok zij er op uit geheel als krijgsman
gekleed. Zij beweerde in nauwe gemeenschap te leven met de
zielen der afgestorvenen. Zij sprak met ongewone stem om het
geestengeluid na te bootsen. Geen licht mocht dan worden
ontstoken, want dan zouden booze geesten (ibilisi, — door het
Maleisch uit het Arabisch, iblis, «duivel, booze geest» — dit
woord wijst op invloed van buiten) op de menschen aanvallen.
Op deze wijze deed zij allerlei voorspellingen omtrent ont-
moetingen met de ziel van een overleden vader van A en een
overleden moeder van B. Een van de voornaamste hoofden uit
die streek Ta Boesi, moest bij den steen Diwa komen , wanneer
zij tweemaal een geweer had afgeschoten, en dan zou de ziel
van zijn grootvader hem een gouden zonnehoed op het hoofd
laten vallen. Van al deze voorspellingen gebeurde echter niets.
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Het meest indruk maakten de voorspellingen, dat de tijd niet
verre meer was, dat alle mcnschen levend in den hemel zouden
worden opgenomen, zonder vooraf te sterven. Het had geen
nut meer buffels en varkens te fokken, of rijstakkers aan te
leggen. De geloovigen brachten al hun have bij elkaar en
maakten alles op.

Eindelijk was de tijd gekomen, dat de menschen geesten
zouden worden. Aan den bovenloop van de Jaentoe-rivier had
men een groote loods opgericht, en daar zaten honderden
mannen bijeen, wachtende op de metamorphose. Tal van kleine
aarden potjes waren gebakken en evenzooveel mandjes ge-
vlochten ten behoeve van de zielen der afgestorvenen, die,
zooals het heette, hen dagelijks kwamen bezoeken. Aan rijst
en vleesch ontbrak het niet; men zou alles opmaken, want
spoedig zou men geen voedsel meer noodig hebben. Men wachtte
echter vergeefs.

De menschen van de omwonende stammen, die in de be-
weging waren medegesleept, werden ongeduldig, maar de leiders
verklaarden, dat dit niet de aangewezen plaats was; men zou
het nog eens beproeven op den berg Tawi. Ook daar werd
een groot huis gebouwd op palen. Langs de wanden werden
tal van roeispanen aangebracht, en de talrijke daar bijeengekomen
geloovigen werden aan het roeien gezet. Roeien, roeien, hoe
langer hoe harder, want met huis en al zou men de lucht
ingaan. De opgewondenheid was groot; nu en dan gingen de
leiders naar de palen van het huis kijken, en dan riepen zij
den binnenzittenden toe, dat de palen al losraakten van den
grond; en het gevolg daarvan was, dat men roeide tot het
zweet langs het lichaam liep. Natuurlijk zonder eenig gevolg.

Maar nu was de maat ook vol. De bedrogenen verbonden
zich tegen de bedriegers, de menschen van Boejoe Mapipi en
nog een paar dorpen in den omtrek. Een dorp werd ingenomen
en verwoest, en de inwoners vluchtten in de bosschen waar tal
van hen omkwamen.

Het zaad in veler hart gestrooid, was daarom nog niet ge-
storven , en het begon vooral weer welig op te schieten toen
het Gouvernement zich meer met de aangelegenheden van
Midden-Celebes ging bemoeien. In 1908 was ik er zelf getuige
van, dat de menschen van Boejoe Mapipi weer conferentie
hielden met de geesten hunner afgestorvenen.
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Op verschillende punten in het bosch om Boejoe Mapipi zagen
wij stellingen opgericht, waar de menschen 's nachts gingen
slapen om in aanraking te komen met de geesten hunner afge-
storvenen. De dooden hadden hun streng verboden zich aan
het Gouvernement te onderwerpen, en om aan de wraak van
de Koempania te ontkomen, zouden zij in den hemel worden
opgenomen (meapi).

Deze tweede beweging had plaats onder leiding van zekeren
Makoesi. Vele uitgewekenen hadden in het dichte bosch reeds
een dorp aangelegd, waar iederen dag naar hun beweren een
geest tot hen afdaalde. Herhaaldelijk kwam een dorpshoofd
kennis geven, dat er zich weer eenigen uit zijn dorp bij Makoesi
hadden aangesloten. Een dier dorpshoofden Ta Njolo van
Tantjoa ging eens poolshoogte nemen van de zaak, en deze
deed mij het volgende verhaal: «Ik ging met 16 man en een
witten buffel voorttrekkende naar de plek in het bosch aan den
oorsprong van de Jaentoe, waar de menschen onder Makoesi
zich hadden samengetrokken. Ik vond daar 9 huizen, alle tijde-
lijke woningen, en er mochten, de vrouwen en kinderen mede-
gerekend, een honderd zielen zijn. Ons werd eene plaats
aangewezen in het huis van den Oudste.

«De menschen kwamen de rijst halen, die wij hadden mee-
gebracht , teneinde die voor ons te koken, maar zij aten er
zelven van mee, en ik geloof, dat zij door de rijst van vele
gasten, die hen komen opzoeken, in het leven blijven, want
akkers aanleggen doen zij niet. De leider Makoesi is nog een
jonge man en klein van gestalte.

«Het was laat, en ik was al gaan slapen, toen men mij
wakker maakte , en mij zeide, dat de lamoa (de geest) gekomen
was. Ik ging nu in het huis van Makoesi, die zich den luister-
rijken naam van Opoe Majonggoe dago had gegeven. In een
met planken afgesloten kamertje was de lamoa neergedaald,
en de voornaamste lieden van het dorp zaten er om heen,
Makoesi aan den ingang van het kamertje. De lamoa sprak
met brommende stem, maar wij konden niets zien, want alle
vuur en licht was uitgedoofd. Eerst werd aan een der aan-
wezigen verweten, dat hij gelogen had. De beschuldigde ont-
kende eerst, maar later bekende hij toch. De lamoa: «Je moet
mij 100 buffels en 100 stukken katoen geven». De schuldige:
«Heer, die heb ik niet». Lamoa: «Je moet ze mij geven, anders
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schiet ik je dood». Nu kwam Makoesi tusschenbeide en zei:
«Heer, de man kan het niet betalen; wij zullen het zoo doen:
hij geve een buffel en een stuk katoen». De schuldige: <Maar
ik heb geen enkelen buffel». Lamoa: «dan leen je maar een
buffel van de menschen, die pasgekomen zijn; ik neem dien
buffel mee naar den hemel». Toen hoorde ik een geweldig
ratelen van de planken en ik dacht: als mijn aangebonden
buffel morgen verdwenen is, dan is die lamoa waar.

«Toen zei de lamoa weer: «En wie is het, die ons is komen
bezoeken», Makoesi: «dat is Ta Xjolo». Lamoa: «Zoo. Ta
Njolo, die brengt mijn land in wanorde; je komt om te ver-
spieden, en ik zal je doodschieten». Ik: «Xeen heer, ik kom
alleen maar 's kijken». Lamoa: «Zoo, ik heb je vader en je
grootvader gekend; schrijf hem op in het boek Opoe Majonggoe
dago». Ik hoorde nu alsof iemand zacht in de handen klapte,
toen zag ik een vonk van een vuursteen vliegen, en Makoesi
zei tot mij: -Gij zult lang leven». Toen nam de lamoa afscheid,
en bij zijn weggaan ratelden de planken.

«Dit alles had zeker wel den halven nacht geduurd. Overdag
slapen sommigen, anderen niet; als het avond geworden is,
gaat men onder het huis van Makoesi dansen en zingen. De
menschen beweren dat een vaartuig uit den hemel hun voedsel
aanbrengt, maar men mag geen scheldwoorden gebruiken ,
anders slaat de prauw om en komt niet. Om het dorp was
geen versterking gemaakt; men vertelde mij, dat ieder die met
slechte oogmerken in de nederzetting kwam, door den lamoa
werd tegengehouden. Makoesi zat allerlei grootsche dingen van
zich zelf te vertellen. Men had mij gezegd, dat hij zeven
vrouwen had, maar ik heb er slechts zes geteld; ze zaten alle
om hem heen.

«Makoesi echter vertelde dat dezen niet alle zijne vrouwen
waren, maar lamoa had het zoo ingesteld: die vrouwen moesten
hem bewaken, anders zou de lamoa hem reeds hebben meege-
nomen naar zijn verblijfplaats in de wolken. Bij het afscheid
nemen zei de lamoa nog, dat ik aan niemand iets mocht ver-
tellen van hetgeen ik gezien en gehoord had».

Tot zoover het verhaal van Ta Njolo. Toen Makoesi nog
niet was weggeloopen, vroeg de Assistent La Gingking van
Mori, of hij ook een brief van lamoa had. Makoesi liet toen
een papier zien, waarop eenige krassen waren gemaakt. De
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Assistent zeide daarop: «Wij zullen de proef nemen: als de
brief van den lamoa is, zal hij niet verbranden, anders wel».
Hij had den brief toen aangestoken aan een lucifer, en toen
was hij verbrand.

De politieke achtergrond van deze godsdienstige beweging
wordt duidelijk erkend: men wilde zich onttrekken aan de
macht van het Gouvernement, en wanneer niet krachtig was
ingegrepen en de nederzettingen van Makoesi niet waren over-
vallen, zoo zou zijn aanhang thans reeds veel grooter zijn
geweest. Maar men denke niet, dat met de gevangenneming
en verbanning van Makoesi het gevaar geweken is; men weet,
dat achter Makoesi een krachtiger persoonlijkheid staat. Is de
eene leider verwijderd, dan zal er spoedig weer een ander te
vinden zijn, zoolang de denkbeelden, welke deze beweging
bezielen, niet zijn gedood. Waartoe zulk eene beweging kan
leiden moge blijken uit een paar voorbeelden welke ik hier
bijbreng.

Als eerste voorbeeld van een dergelijke beweging deel ik iets
mede van Samoa. In den aanvang van het Zendingswerk ont-
stond daar eene beweging door een man, die een paar jaar
aan boord van een walvischvaarder had gediend, die eenige
vreemde havens had aangedaan , maar die overigens geen begrip
had van het Christendom. Ook bij de beweging door dezen
man op touw gezet, trad de gedachte van gemeenschap met
de overledenen op den voorgrond. De geest, die zich heette
te openbaren, deed dit door middel van eene vrouw: deze
beweerde, dat deze geest niemand anders was dan Christus
(men heeft dit waarschijnlijk in denzelfden zin op te vatten,
als waarin de Toradja's eenvoudig Poeë Ala, «God» in de
plaats stellen van hunne lamoa, «goden», zonder verder iets
van God te weten). lederen avond zou deze geest uit het
bosch te voorschijn treden en in haar huis komen, en dan kon
iedere zieke zich door hem laten genezen. Een hoek van haar
huis was met een gordijn van foeia afgeschoten; alles moest
donker zijn. De patient zette zich dan aan de voorzijde van
het gordijn neder, en dan raakte eene ijskoude hand over het
gordijn heen het hoofd, de borst of eenig ander ziek lichaams-
deel van den zieke aan. Later bleek, dat eene zuster van de
oude vrouw dit deed. Er kwamen werkelijk genezingen voor,
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en hierdoor vermeerderde de aanhang van den voormaligen
walvischjager aanvankelijk.

Xa eenigen tijd verkondigde de vrouw dat het einde der
wereld nabij was; men moest de graven schoonmaken, want
de dooden zouden opstaan. De aanplantingen van taro, pisang
en andere gewassen moet men verwoesten en de huisdieren
opeten, want men zou geen voedsel meer noodig hebben. Alle
voedsel zou uit den hemel worden neergelaten. Men volgde al
deze bevelen op, en gedurende eenige dagen at men zooveel
men kon om den voorraad slechts op te maken.

Toen de tijd er voor was aangebroken, wachtte men vergeefs
op de wonderen, die zouden gebeuren. Toen na drie dagen
nog niets was geschied, verkondigde de vrouw, dat Christus
beleedigd was door sommigen, die met de zaak hadden gespot;
daarover was hij vertoornd en hij zou nu komen op een dag,
die hem het beste zou toelijken. De menschen moesten toen
weer beginnen met aanplantingen van taro te maken, maar
niemand twijfelde aan de waarheid van de woorden dezer vrouw.
Door den plotselingen dood van de leiders, kreeg deze beweging
geen grooter uitbreiding, en door de snelheid, waarmede het
eiland werd gechristianiseerd trad ook de politieke achtergrond
er van niet duidelijk aan het licht.

Tientallen van jaren daarna waren er nog menschen, die
volhielden, dat de walvischjager en zijn medium de waarheid
hadden verkondigd, hetgeen uitgekomen zou zijn , wanneer de
vrouw niet ontijdig ware gestorven. (Uit verschillende bronnen
gecompileerd in «Weisze und braune Lügenpropheten •> door
Dr. G. Kurze. Samoa, blz. 75—76).

Het is opvallend, hoezeer het verhaal van deze opwekking
in bijzonderheden overeenkomt met dat van de beweging in
Pakambia. Leidde zij op Samoa niet tot verwikkelingen , van
ernstiger aard was de beweging, die in 1891 in Britsch Nieuw-
Guinea voorkwam, dus ook eenige jaren, nadat de zending
daar was gaan werken, en het Gouvernement zich met de aan-
gelegenheden van dat land ging bemoeien.

Op eene plaats, waar nog nimmer een zendeling was geweest,
en circa 30 mijlen van den naasten zendingspost, woonde een
man Tokerioe genaamd, die verkondigde -dat hij in gemeen-
schap stond met de geestenwereld. In korten tijd kreeg hij
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grooten aanhang, en groote scharen gingen tot hem op om
hem te vragen, wat zij doen moesten om al de ongelukken
die hij voorspelde te ontloopen. Allen hadden hun huisdieren
en have verzameld en waren naar het binnenland verhuisd.

Tokerioe beweerde, dat hij zich geregeld met een geest
onderhield en geen Papoea was er, die hieraan twijfelde. Die
geest had hem medegedeeld, dat er in de volgende maand eene
geweldige aardbeving zou zijn in dat gedeelte van het land.
De ellende zou beginnen met een zwaar onweder en met een
regen als een zondvloed, besloten met een vloedgolf die al het
kustland zou verwoesten. De voorwaarden welke de geest had
opgegeven ten einde aan dit oordeel te ontkomen waren, dat
zij zich zouden ontdoen van alle voorwerpen, die van Europeanen
afkomstig waren. Verder moesten zij een lang op den grond
sleepend blad aan hun armring dragen, en zich in de bosschen
terugtrekken.

Wanneer aardbeving, vloedgolf en storm voorbij waren,
zouden zij hun land bedekt vinden met taro, pisang en andere
gewassen, en de menschen zouden er naar genoegen van
kunnen nemen. Dan zou er ook een groot schip in de baai
ankeren, en op dat schip zouden de zielen der afgestorvenen
zijn, zoodat ieder in aanraking zou kunnen komen met zijne
overleden bloedverwanten. Er zou dan volop voedsel zijn, zoodat
men nu zijne varkens en andere huisdieren maar moest slachten
en opeten.

Pogingen van een paar zendelingen om deze beweging te
stuiten mislukten. Niettegenstaande de voorspellingen van
Tokerioe niet uitkwamen en men op zijn aandringen al zijne
huisdieren had geslacht en zijne, aanplantingen had verwoest,
wist Tokerioe zijn aanhang'te behouden, ja deze nam na
verloop van twee jaar zulke afmetingen aan, dat de regeering
zich genoodzaakt zag gewapender hand op te treden. Tokerioe
werd gevangen genomen en verbannen. De beweging verliep
toen zeker ook voor een groot deel door de Zending, die zich
haastte in dat gebied onderwijzers te plaatsen (Ch. W. Abel,
Savage life pag. 104—128).

Van veel grooter beteekenis was de beweging, welke een
Maori-man, Horopapera te Oea genaamd, onder zijn volk in
het leven riep, eveneens in de aanvangsjaren van de Zending

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:54:21AM
via free access



142 DE GODSDIENSTIG-POLITIEKE BEWEGING «MEJAPI».

aldaar, toen de Britsche Regeering begonnen was Nieuw-Zeeland
te annexeeren. Reeds meermalen had Horopapera de aandacht
van de leden van zijn stam op zich gevestigd door zijn zonderling
gedrag; men had hem als een gevaarlijken maanzieke in ketens
geklonken, maar hij had zijne banden verbroken en niemand
kon hem beheerschen. Hij verklaarde zich voor een profeet, die
uit den hemel was gezonden. Zijne ontsnapping uit zijne boeien
schreef hij toe aan de onmiddellijke tusschenkomst van den
engel Gabriel en de Maagd Maria. De politieke zijde van deze
beweging kwam dadelijk aan het licht, daar Horopapera alle
vreemdelingen (Engelschen) uit zijn land wilde verdrijven waartoe
hij zijne volgelingen ook opriep, zeggende dat Gabriel en Maria
hem de overwinning hadden beloofd, wanneer hij kon blaffen
als een hond. Naar dit blaffen , //«//, is deze geheele opstand
de Hau-hau-opstand genoemd. Jn hetgeen Horopapera verkondigde,
had hij veel overgenomen uit den Islam en uit het Oude
Testament. Aan zijn leer had hij allerlei heidensche plechtig-
heden en zangen verbonden en alle oiide bijgeloovigheden van
de Maoris vonden eene plaats in den nieuwen godsdienst. Er
ging zulk eene bekoring uit van Horopapera en zijne prediking,
dat vele gedoopten zich bij hem aansloten. De agitatie breidde
zich uit over het geheele eiland, en het is genoegzaam bekend
uit de geschiedenis welk eene moeite het de Britsche troepen
heeft gekost deze godsdienstige-politieke beweging te onder-
drukken. (Zie o. m. J. Page, Under the Maoris, p. 127—131).

Maar het wordt tijd, aan te toonen, dat ook onze Indische
Archipel van dergelijke bewegingen weet te verhalen. Laat mij
hiervan twee voorbeelden in herinnering mogen brengen : van
Halmahera en uit de Bataklanden.

In 1875 werd een groot deel van Halmahera in beroering
gebracht door een man, die zich een profeet noemde, en die
beweerde de dooden uit hun graf te doen opstaan. Hij noemde
zich zelf Adil (Rechtvaardige) en beweerde openbaringen te
ontvangen, welke hem de toekomst ontsluierden. Hij hield zijn
verblijf tusschen Tobelo en Kaoe, en hij verwierf zich een
grooten aanhang, die hem vorstelijke eer bewees. Na eenigen
tijd begon de zaak een onrustbarend voorkomen te krijgen.
Het getal aanhangers groeide tot honderden aan , en de be-
weging ging gepaard met eene herleving van het heidendom.
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Spoedig kwam aan het licht dat Adil niet voor zichzelf
werkte maar voor een vroegeren vorst van Djailolo, die uit
den dood was opgestaan en wiens geest nu bij Adil in het
bosch woonde. Als medium voor dezen ouden vorst werkte
diens kleinzoon Dano IJaboe Hasan. Toen het geheel e land in
agitatie was gebracht ging Hasan rondreizen en overal werd hij
met groot vertoon ontvangen en ingehaald.

De beweging kreeg een zoo ernstig aanzien, dat de Resident
van Ternate de zendelingen deed afhalen en naar Ternate
brengen. Een oorlogschip kwam de vloot van Hasan bestrijden.
Deze werd vernietigd en verspreid, Hasan -/.elf gevangen ge-
nomen en verbannen.

In de Batak-landen is zulk eene godsdienstig politieke be-
weging ontstaan door Goeroe Somalaing, die hoofd-datoe of
priester van den Singa Mangaradja was. Toen dit hoofd in
1883 door onze troepen were! verdreven, volgde Goeroe Soma-
laing zijn heer niet, maar ging zijn eigen weg. In Balige aan
het Toba-meer leerde hij het Christendom kennen , en nu ver-
mengde hij een en ander van de Christelijke leer en van den
Islam met zijn eigen heidendom, en stelde hij aldus eene nieuwe
leer samen. Den meesten aanhang vond Goeroe Somalaing in
de streek ten Oosten van Si Antar, Si Torang en Parsambelan.
Deze lieden noemen zich pormalin , van malim, waarmede een
Mohammedaansch schriftgeleerde wordt aangeduid. Dat Somalaing
juist in die streek den meesten aanhang vond, moet verklaard
worden, uit de omstandigheid, dat men daar het Christendom
nog niet kende, terwijl men toch reeds kon nagaan welk een
grooten invloed die godsdienst op het volksbestaan der Bataks
zou uitoefenen. Goeroe Samalaing wist zich een grooten naam
te verwerven zoodat zijne aanhangers hem formeel aanbaden.
Om eenig denkbeeld te geven van de Christelijke elementen,
welke deze sekte in zich had opgenomen, diene dat zij de tien
geboden en het Onze Vader kenden. De Bijbelsche geschiedenis
is hun tot Abraham toe bekend. Jezus heeft den weg ten leven.
In het bijzonder geniet de Maagd Maria vereering. Dit laatste
bestanddeel van R. K. eeredienst heeft Samalaing in zijn stelsel
opgenomen na zijne aanraking met den Italiaanschen reiziger
Modigliani , wiens metgezel hij een tijdlang is geweest. Het
behoeft nauwelijks gezegd, dat zoowel bij Horapapera op Nieuw-
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Zeeland als hier bij Somalaing de overgenomen verhalen en
leerstellingen uit den Bijbel niet leidden tot verbroedering met
de Europeesche Christenen, maar alleen moesten dienen om
eenigen vorm te geven aan een hol heidendom. Zoowel de
aanhangers van Horopapera als de Pormalim waren (en zijn nog)
bittere vijanden van Christendom en Christenen.

Een ander middel om aan zijne sekte aanzien te geven is
het gebruik van een soort van drank, die den mensch halt
waanzinnig maakt. Zij beweren in "tongen» te spreken, en zij
laten niet met zich redeneeren. Wat den politieken kant aangaat
verdient in de eerste plaats aandacht de beschouwing welke de
Pormalims hebben van de Zendelingen. Voor hen zijn deze
geen Europeanen , maar eenvoudig incarnaties van de hoofden
der oude Bataks. Zij hebben om die reden aan de Zendelingen
bijzondere Bataksche namen toegekend. Met bijzonderen eerbied
beschouwen zij zendeling Pohlig van Si Antar, in wien zij naar
aanleiding van een klein gebrek aan zijne linkerhand eene
incarnatie zien van den Singa manga radja zelven. Wat dezen
aangaat, zij denken dat alle vorsten der wereld aan hem on-
derworpen zijn, en Radja Stamboel is zijn stedehouder. Naai-
de overtuiging der Pormalims zal de wereld spoedig vergaan en
dan zullen alien, die geen Pormalim zijn, vernietigd worden.

Tegen vele bevelen van het Gouvernement verzetten deze
Pormalims zich, en zij staken op het laatst zoo driest het hoofd
omhoog, dat het Gouvernement zich genoodzaakt zag eene
expeditie tegen hen uit te rusten. De voornaamste leiders,
onder wie ook Goeroe Somalaing, werden gevangen genomen
en verbannen. De Pormalims hebben zich wel is waar nu aan
het Gouvernement onderworpen, maar zij blijven nog steeds
eene sekte uitmaken, die elk oogenblik gevaar kan opleveren.
Hare kracht is echter gebroken sedert een zendeling zich te
Torang, hun voornaamste vestiging, heeft nedergezet, en alzoo
hun doen en laten beter gecontroleerd kan worden.

Wanneer wij de bovenstaande gegevens resumeeren, komen
wij tot de volgende gevolgtrekkingen:
1. De bewegingen ontstaan op plaatsen gelegen op eenigen

afstand van de woonplaats van een ambtenaar of zendeling.
Bij al de genoemde voorbeelden is het duidelijk, dat zij
niet voorkomen waar de Zending rechtstreeks werkt en het
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Evangelie onmiddellijk van de predikers gehoord wordt.
Hoogstwaarschijnlijk wekken niet juiste mededeelingen om-
trent de Evangelie-verkondiging bij den eenen of anderen
mvstisch aangelegden persoon gedachten, welke hem aan-
leiding geven zulk eene beweging op touw te zetten.

2. Hoe zonderling overigens de godsdienstige voorstellingen
mogen zijn, bij al deze bewegingen treedt als voornaamste
onderdeel op de gemeenschap met de overledenen. De
geesten der overledenen toch zijn de goden, die het dage-
lijksche leven der Heidenen beheerschen. Daar die goden
alle inbreuk op het gewoonterecht straffen, volgt hieruit
reeds, dat het streven een politieken achtergrond heeft,
daar de komst van Gouvernement en Zending noodzakelijk
inbreuken op de adat ten gevolge moet hebben. De Heidenen
vermoeien zich weinig met denken over het hiernamaals.
Bij het Christendom neemt het leven hiernamaals eene
groote plaats in, zoodat wij hieruit mogen besluiten, dat
de leiders dier bewegingen onder invloed staan van verkeerd
opgevatte mededeclingen aan het Christendom ontleend
(welke hier en daar versterkt worden door Mohammedaansche
mystiek), en dat het denkbeeld omtrent gemeenschap met
de overledenen voor den heiden zoo verrassend en aan-
trekkelijk is, dat hij er zich geheel door laat medesleepen.

3. Ofschoon deze bewegingen een religieus karakter dragen,
is de politieke achtergrond overal zichtbaar. Trouwens waar
men zich in verbinding wil brengen met de zielen dei-
voorouders wordt a priori een politiek doel beoogd. Het
algemeene streven is zich te ontdoen van vreemde (Euro-
peesche) heerschappij. Hieruit volgt reeds dadelijk, dateene
koloniseerende macht deze verschijnselen niet lijdelijk mag
aanzien.

V

Om nu nog eens op de beweging in Ondae terug te komen ,
op het oogenblik heeft zij nog niet veel te beteekenen, maar
in elk geval blijft zij een groot gevaar. Een beleidvol energiek
man behoeft slechts de leiding te nemen, en de beweging be-
zorgt het Gouvernement veel moeite; het verlies van menschen-
levens zal clan moeten worden betreurd. Daarom is het van zoo
groot belang, dat de beweging nu in haren aanvang worde
gesmoord. Nu zij haar brandpunt heeft op de grenzen van twee
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onderafdeelingen is het noodzakelijk , dat de hoofden dier
onderafdeelingen samenwerken, opdat niet onderdanen van de
eene onderafdeeling, waar het toezicht geregeld en streng is,
naar de andere onderafdeeling loopen, omdat zij daar minder
gecontroleerd worden, en zich dus vrijer kunnen bewegen.

Nu bevel gegeven is, dat de To Pakambia, onder wie de
meesten dezer agitatoren gevonden worden, zich moeten ver-
zamelen in het dorp Koro Torewoe, zal in de eerste jaren
herhaaldelijk gecontroleerd moeten worden, of men daar nu
werkelijk woont. Patrouilles zouden herhaaldelijk zonder vooraf-
gaande waarschuwing het gebergte Pompangeo, waarin deze
lieden zich gaarne terugtrekken , moeten bezoeken. Maar boven
alles zou het dorp Poejoe Mapipi, dat door het bevel tot
samenwoning in Torewoe geen reden van bestaan meer heeft,
moeten worden geslecht. Dit dorp toch wordt door de To
Pakambia min of meer als heilig beschouwd, en hier hebben
dikwijls samenscholingen plaats.

Het zou zeer wenschelijk zijn, wanneer de zending in die
streek een paar scholen kon oprichten; maar met het gebrek
aan personeel, dat de zending in Posso heeft, zal waarschijnlijk
niet dadelijk uitvoering aan zulk een plan kunnen worden
gegeven»,

Dr. Adriani deelt onder dagteekening Tentana (Posso-meer)
3 Juli 1911 het volgende mede:

Het woord m e j a p i is afgeleid van den stam ja p i , door het
voorvoegsel m e-, hetwelk in dit geval wederkeerige beteekenis
heeft. De juiste vertaling is <zich verbergen». Woordelijk be-
teekent het: «achter eene laag ( japi , vgl. Mal. l ap i s ) zich be-
geven , schuil gaan achter eene beschermende of verbergende
laag». Zoo zegt men bijv. van de zon: m e j a p i , wanneer zij
achter de wolken schuil gaat. Het woord wordt niet druk ge-
bruikt, maar is algemeen bekend.

Om nu het gebruik te verstaan dat men met m e j a p i aanduidt,
als de sociale term daarvoor, dient men zich te binnen te
brengen dat de godsdienst der Toradja's, in zijn huidigen vorm,
feitelijk tweesoortig is. De echte volksgodsdienst, de leeken-
godsdienst, is de vereering der gestorven voorouders en wel
van de zulken die ook tijdens hun leven werden geëerd , gevreesd
of ontzien. Deze gestorvenen zijn tot familiegoden geworden;
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het is hunne eigene familie die hen vereert en met offers en
gebeden tot hen komt, om zooveel mogelijk voorspoed en be-
scherming van hen te verkrijgen. Deze gemeenschapsoefening
met de gestorvenen of cultus der Voorvaderen , kan door iedereen
worden verricht, maar het spreekt van zelf, dat de gezins-
hoofden, familiehoofden, geslachtshoofden en (waar zij voorkomen)
stamhoofden optreden als degenen die met gebeden en offers
de gestorvenen uitnoodigen tot het schenken hunner aandacht
aan de belangen hunner nakomelingen op aarde, al naarmate
men zich wendt tot voorvaderen die slechts door een enkel
gezin, of tot die welke door de geheele familie, het gansche
geslacht of den stam in zijn vollen omvang worden vereerd.

Naast dezen leekengodsdienst staat de priestergodsdienst, of
de kennis der gemeenschapsoefening met de godenwereld. Deze
goden zijn geen gestorven voorouders , maar persoonlijk gedachte
natuurkrachten, op animistische wijze voorgesteld. Hunne func-
tion zijn van wijder strekking dan die der famiiiegoden, want
déze laatsten hebben alleen bemoeienis met de zaken die hunne
eigene nabestaanden aangaan, zooals dit ook tijdens hun leven
op aarde het geval was. De goden daarentegen zijn aller heeren.
Daar de band met deze goden geen familieband is (de eenige
band dien de Toradja's kennen), zoo voelt de gewone Toradja
ook weinig voor hen. Hij gevoelt zich clan ook niet in staat
om gemeenschap met hen te zoeken: dit laat hij over aan
deskundigen, die bijna uitsluitend vrouwen zijn. Dit waarborgt
reeds het afwezig zijn van zoo iets als een heerschzuchtige
priesterstand. In geval van ziekte en verder overal waar de
gewoonte het inroepen van de hulp der priesteressen medebrengt,
wendt men zich tot die priesteres die men boven anderen ver-
kiest, desnoods met voorbijgang van dichterbij wonenden , indien
men b.v. weet door de laatsten inhalig te zullen behandeld
worden. Er is dan ook geen sprake van, dat het Toradja-volk
door zijne priesteressen wordt uitgezogen.

Wanneer nu bij een volk met een dergelijken godsdienst een
groote omkeering der toestanden plaats heeft, zooals b.v. door
onderwerping aan het Nederlandsen gezag, dan krijgt ook het
prestige der Voorouders een knak, bij hen die zich gewillig en
ongeveinsd onderwerpen. Immers, de Voorouders willen den
nieuwen toestand niet, dat is zeker. Zij zijn ontevreden op hunne
nakomelingen, die er voor hadden behooren te waken, dat
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alles zoo in stand bleef, als de Voorouders het hun hebben
nagelaten. De nakomelingen verontschuldigen zich dan wel met
te zeggen, dat zij gedwongen worden en niet uit zichzelf aan
de vreemde macht gehoorzamen , maar de Voorouders kunnen
hiermede toch niet tevreden zijn, al kunnen zij er ook zelf niets
tegen doen. Hoe meer nu het 'Nederlandsen gezag ingrijpt, hoe
meer de nakomelingen een weg gaan die zich van dien der
Voorouders verwijdert, m. a. w. hoe meer de nieuwe gewoonten
burgerrecht verkrijgen, hoe meer de oude godsdienst, die met
de nieuwe toestanden onbestaanbaar is, achteruitgaat.

Nu zijn er van ouds onder deToradja's lieden geweest, die zich
om de eene of andere reden teruggetrokken hebben uit hunne
omgeving, na zich eerst te hebben verzekerd van eene gelijke
gezindheid bij een aantal anderen, meestal familieleden. Het
plan werd dan langzamerhand gevormd en plotseling uitgevoerd.
Men verborg zich in het dichte bosch. wat in Midden-Celebes
gemakkelijk genoeg is. Soms geschiedde de uittocht onder
voorgang van een bepaalden leider, soms was de leider weer
het werktuig van een voorman in het dorp, die om de eene
of andere reden ontevreden was, b. v. op het dorpshoofd of op
zijne familieleden en daarom beroering wenschte teweeg te
brengen. Voor het hoofd van een dorp zoo klein als de Toradja-
dorpen vroeger waren, was het een geduchte slag, als bijv. een
40-tal zijner dorpelingen ineens verdwenen. Hij kon er zeker
van zijn, dat zulk eene ontevredenheidsbetuiging op groote
schaal hem een kwaden naam gaf, hem (om het eens op zijn
Toradja'sch te zeggen) groote schaamte te dragen gaf.

De hoofden hebben dan ook van ouds het w<y<7/>/ aangezien
als eene verstoring der openbare orde. Zoodra de schuilplaats
der ontevredenen was ontdekt, werd hun aangezegd terug te
keeren. Meestal waren de deelnemers daartoe bereid, want de
eerste geestdrift geraakte vaak al te spoedig aan het tanen.
Ging het niet goedschiks, dan traden eenige hoofden gezamenlijk
op en toonden duidelijk dat zij tot dwangmaatregelen /.ouden
overgaan. Dit was meestal voldoende om de geheele beweging
te doen verloopen.

Kr zijn voorbeelden van, dat een man en eene vrouw, die
samen wilden trouwen , terwijl zij (door tegenstand der familie)
niet van hunne eigene echtgenooten konden scheiden, tot het

V' hunne toevlucht namen en met eenige tientallen volge-
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lingen in het bosch gingen leven, totdat de hoofden er een
eind aan maakten. In eene communistische maatschappij als de
Toradja'sche, waar men niets kan doen dan wat iedereen doet,
zonder op tegenwerking te stuiten, komen avontuurlijke en
wilskrachtige lieden er vanzelf toe om op dergelijke wijze hunnen
zin door te drijven. Door de hechtheid van den familieband
kunnen zij er steeds op rekenen althans eenigc tientallen vol-
gelingen te hebben. Door de ordelievenden en bezadigden is
het mejapi echter steeds veroordeeld.

Dat het mejapi ook eene godsdienstige zijde heeft, spreekt
wel van zelf bij een volk als de'Toradja's. Wanneer eene jacht-
partij , eene reis, het ontginnen en bebouwen van een stuk
land, om maar niet meer te noemen, zonder gemeenschap met-
en hulp van de Voorouders niet kan slagen, hoe zou daneene
avontuurlijke onderneming als het mejapi buiten den godsdienst
omgaan? De leidende gedachte van tien aanlegger of de aan-
leggers van het mejapi is dan ook in het kort deze: wij vluchten
in het bosch en stellen ons onder bijzondere bescherming dei-
voorouders (goden), want in onze dagelijksche omgeving krijgen
wij onzen zin niet. Als kind is iedere Toradja wel eens of
meermalen uit zijn ouderlijk huis geloopen, om in het huis van
een anderen dorpsgenoot (dus familielid) korter of langer te
blijven als demonstratie tegen zijne ouders, die hem in het een
of ander zijnen zin niet hadden gegeven. De Toradja'sche letter-
kunde is vol van verhalen over kinderen en menschen die
verdrukt worden of althans meenen te zijn te kort gedaan en
die daarom naar hunne gestorven ouders of voorouders vluchten.
Sommigen vinden den weg naar de Onderwereld en ontmoeten
daar hunne ouders, anderen zoeken en vinden hen in de
Bovenwereld en zeilen in een schild, een grooten Toradja'schen
zonnehoed, een mandje of in wat voor voertuig dan ook, door
de lucht ten Hemel, al naardat het verhaal den weg volgt van
den leekengodsdienst, die de gestorven voorouders in de Onder-
wereld zoekt of dien van den priestergodsdienst, die de goden
der Bovenwereld dient. Wij menschen dezer Middenwereld
kunnen met de beide andere werelden gemeenschap houden,
evenals de zon, die des avonds naar de Onderwereld gaat en
des daags ten Hemel stijgt.

Het w/̂ y'rf// moet dus worden beschouwd als eene betooging
tegen den bestaanden toestand, als eene uiting van ontevreden-
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beid tegen degenen die thans het roer in handen hebben, als
een ziekelijk uitwas van het zoeken van gemeenschap met de
goden of de voorvaderen. In dezen tijd in het bizonder is het
aan te zien als een zich onttrekken aan de verplichtingen die
het Bestuur aan zijne onderdanen oplegt, als eene poging om
hulp te zoeken bij de voorouders of bij de goden, deze wereld
te ontvluchten, waar het zoo verkeerd toegaat en met pak en
zak zich te begeven naar eene betere wereld, ter beschaming
van de onderdrukkers en van hen die zich willig laten onder-
drukken. Het mejapi is niet eene zuiver godsdienstige uiting,
die politieke beteekenis heeft gekregen, maar is van ouds eene
uiting van afkeer, onwil en ontevredenheid tegenover den be-
staanden toestand, uit welken bevrijding en ontkoming wordt
gezocht langs godsdienstigen weg. Daar in het opstel van den
Heer Kruvt in bizonderheden de praktijken van een aantal
gevallen worden beschreven, behoef ik slechts daarheen te
verwijzen tot staving dezer beschouwing. Het feestvieren in het
bosch dient ter ontvangst der goden met wie de leiders ge-
meenschap oefenen. Men noodigt de goden uit en bereidt hun
dus een feest. Zorg voor de toekomst is onnoodig; de leiders
openen immers eene nieuwe toekomst, die geen voorzorg be-
hoeft. Het vroolijke leven in het bosch trekt nog een aantal
andere onnoozelen, en hoe uitgebreider de beweging wordt,
hoe meer lieden zich aansluiten, des te moeilijker wordt ook
de taak der leiders om de verwachtingen die men van hen
heeft levendig te houden. Bedrog en leugen worden te baat
genomen en alles moet noodzakelijk op eene groote teleurstelling
uitloopen.

Het mejapi eene volksgewoorite te noemen is overdreven.
Het zijn vooral de lieden van het landschap Pakambia die er
voor bekend zijn dergelijke praktijken wel eens uit te halen en
dit wordt hun door de Toradja's waarlijk niet tot eene eer
aangerekend. De groote meerderheid is steeds van meening
geweest, dat zulke praktijken in eene ordelijke maatschappij
niet mogen voorkomen. En te meer thans, nu de weg tot klagen
openstaat, en gegronde bezwaren tegen mogelijke onbillijkheden
aan het Bestuur ter overweging kunnen worden voorgelegd,
kan het mejapi niet anders worden beschouwd, dan als eene
betooging tegen den nieuwen toestand en eene poging om zich
daaraan te onttrekken.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:54:21AM
via free access



PK GODSDIENSTIG-rOI.ITIKKK BEWEGING «MEJAPI». 151

Schroom bij liet Bestuur om in te grijpen in iets waarvan
de godsdienst een factor is, zou hier niet op zijne plaats zijn.
Door het verbieden van het koppensnellen (het brengen van
koppenoffers aan de voorouders) en het beperken der groote
doodenfeesten heeft het Gouvernement aan den volksgodsdienst
der Toradja's reeds twee zware slagen toegebracht. Bij het
mejapi heeft men niet eens met een geregeld uitgeoefend
godsdienstig volksgebruik te maken, maar slechts met ecne vrij
zeldzaam voorkomende avontuurlijkheid van ontevredenen, die
zich van hunne omgeving willen bevrijden en een aantal mi-
noozelen verleiden om niet hen mede te doen.

Was reeds vóór de komst van het Nederlandsen Bestuur het
«zich verbergen» (mejapi) iets waaraan de hoofden steeds een
eind wilden maken, te minder nog kan een Europeesch bestuur
dulden dat een deel zijner onderdanen zich verbergt en zich
onttrekt aan zijne verplichtingen, ook omdat het tevens duidelijk
is, dat de leiders hunne rol niet kunnen blijven volhouden dan
door middel van bedrog en misleiden hunner volgelingen.

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:54:21AM
via free access


