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TAJAN EN LANDAK.
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§ 1. H e t v i s s c h e n met T o e b a .

De belangrijkste methode om visch te vangen is die door
bedwelming met de vergiftige sappen van enkele planten. Vooral
bij de Manjoeké Dajaks is het ;/w«örtfo in zwang, en heeft het
door de groote bedrijvigheid een feestelijk aanzien.

Eerst wordt een gunstige dag ervoor uitgezocht. Men zal het
nooit op &v/«w /taw' stellen, daar dan volgens het volksgeloof
alle sappen in planten en boomen zuur zijn, en vooral het sap
der toebawortel zijn kracht mist.

Van te voren wordt aan de nabijgelegen kampongs de uit-
noodiging rondgezonden , om aan het ;«rftt<w r̂t deel te nemen,
en maken de lieden der £«;;//<?«§-, welke het feest geeft, de
noodige toebereidselen.

Deze toebereidselen bestaan in het maken van afsluitingen
fjflzew^ in de rivier, om den visch te dwingen eene bepaalde
richting te volgen.

De eerste heet ^rtiy^r tof/te/ ^a«rf«^, en dient om den visch
te beletten stroomopwaarts te zwemmen.

Ongeveer duizend meter beneden strooms maakt men een
.svzzfrtT to/èdT#, eene afsluiting waarin gaten aanwezig zijn, waarvoor
men fuiken plaatst. Geheel afdoende is deze afsluiting echter
niet, daar groote visschen over de sawar heen kunnen springen.

Daarom maakt men duizend meter verder nog eene afsluiting,
welke de A?<fa/r genoemd wordt. Aan de kanten is deze hoog,
in het midden lager, maar beneden de afsluiting bevindt zich
een bassin met hooge wanden, waarin de visch over de tofo/f
heen springende ten slotte gevangen wordt.

Wanneer de /Vz<fa/é gereed is, wordt een hoen aan de Dewatas
geofferd en ondergaat zij de plechtigheden van het
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Op den vastgestelden dag komen mannen en vrouwen,
jongelieden en jonge meisjes allen sierlijk uitgedost, wel niet
in feestcostuum maar toch in nette kleedingstukken samen op
het afgesproken punt van vereeniging nabij de

Ook Maleiers nemen aan het feest deel, als altijd broederlijk
met de Dajaks samenwerkende, zoodra er iets te verdienen
valt. Wellicht is het ter hunner eere, dat de meisjes, welke
een blauw katoenen baadje bezitten of hebben kunnen leenen,
dit aangetrokken hebben.

Reeds gedurende den vorigen dag, en des nachts hebben de
mannen zich bezig gehouden met het slaan en persen der
toeba-wortels, om het sap er uit te verwijderen. Men doet dit
in kleine schuitjes, waarin men het sap eenvoudig naar den
bodem laat wegloopen.

Men kent in Manjoeké drie soorten toeba:
wordt zeer veel gebruikt. De wortel is erg grof.

komt slechts weinig voor. Het sap is zeer ver-
giftig , de wortels zijn fijn.

7<?<̂ a /tf«£2T<v/ wordt ook zelden gebruikt.
Ieder deelnemer aan het feest brengt zijn eigen Av&r mede.

De hoofden onderzoeken of dit wel behoorlijk geschiedt, want
natuurlijk zijn er talrijke lieden, die wel aan het visschen willen
deelnemen, zonder er echter moeite voor te willen doen.

Aan den kant der rivier is een pamangkundige bezig met
<•&?ƒ<?//« => bij een door hem opgerichte X'/rtw^vtrt;/̂  van bamboe.
Een kip wordt daarbij aan de Dewatas geofferd, wier hulp voor
de vischpartij luide wordt afgeroepen.

§ 2. De l ' an iba w an g.

Wordt de hoeveelheid Av&z voldoende geacht, dan neemt
het ///<*«<><•&& een aanvang. Een der kamponghoofden fungeert
als £rï/W<-z wtftftfrtfo — hoofd van het manoeba — zijn titel is
pambawang.

Allen, die in het bezit van schuitjes zijn, steken daarmede
van wal, de overigen posteeren zich aan den kant van het
water, of wel op in het riviertje liggende boomstammen, welke
gedeeltelijk boven water uitsteken. De mannen zijn gewapend
met werpnetten ^ / /« /^ , drie of tweetandige harpoenen en
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(spiets met weerhaak aan de punt), speren en vorken
w^ = spiets met twee weerhaken aan de punt, een

links een rechts, £?w/w//«^= twectandige vork met weerhaken),
de meisjes met schepmandjes van rotan of bamboe fto«,gw of

§ 3. De Sa lawé .

De pamanglezer gaat intusschen voort met zijne gebeden
aan de Dewatas, daartusschen hoort men echter eensklaps de
stem van den Maleischen /•«/«&?&*/ welke uitroept:

Allahomma salla 'ala sajjidina Mohammad, d. i. O God neig
u over onzen heer Mohammad, waarop alle verdere aanwezige
Maleiers antwoorden met een luid Ar/rtw, de Maleische uitspraak
in Landak van «Sh/Ztf '«•/«://«, d. i. doe de Salat over hem
(den gezant).

De /«/«/;«&?/ roept daarna: ^//tf/io/w/iw Jrt//a '«/<? JVT/yW/zwtf
w# ;//aH/<7»<z .#/<?/Z«7#«M*/ d. i. O God, neig u over onzen heer
en onzen patroon Mohammad, waarna alle Maleiers ten tweede
male een •Stf/rtiró doen hooren.

Ten derde male roept het Maleische hoofd:

/ / d. i. O God, doe
de 6a/<7/ en de .(•<?/«;« over onzen gezant en onzen heer en
onzen profeet, dengene die onze voorbede is, onzen patroon
Mohammad, waarop de Maleiers ten derde en laatste male een
AzAra'i? uitgillen.

De Z«;//<fozfrt7/£' gaat er nu toe over eene hoeveelheid to7w
in het water te werpen. Alleen de /fl/w&reürt/*^ is gerechtigd
den eersten visch, die bedwelmd boven komt, aan zijn harpoen
te steken.

Zoodra zich dus een vischje in zijne nabijheid vertoont, haalt
hij het naar zich toe, snijdt het in tweeën, werpt de eene helft
naar den wal, de andere in het water, daarbij luide verkondigende,
dat dit offers zijn voor de hantoes, de eene helft voor diegene
welke tegenwoordig zijn en de andere helft voor degenen, die
thuis zijn gebleven.

Eerst nu is het ieder geoorloofd, den bovenkomenden visch te
bemachtigen; in den aanvang nu en dan een enkel vischje,
dan meerdere gelijktijdig, dan weer minder. Het met vergif
bezwangerde water wordt intusschen door den stroom mede-
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gevoerd, waarmede zich de geheele menschenmassa langzaam
verplaatst. Jongens en meisjes wagen zich om den buit machtig
te worden tot den hals in het water; het levert een aardig
gezicht op, dat gespartel en gestoei. De natte baadjes kleven
de meisjes nauw op het lijf en laten omtrent de dikwijls
mooie vormen van taille en ronding der bustes niets meer te
raden over. Hier en daar gaat een' gejuich op als een behendige
knaap met zijn harpoen een ander een vischje voor zijn neus
weet weg te kapen. Merkwaardig is echter de juistheid waarmede
de diertjes getroffen worden, slechts zelden mist de harpoen.

Heeft het toeba-sap zijne bedwelmende uitwerking verloren,
dan werpt de pambawang weder eene nieuwe hoeveelheid in
het riviertje, en begint het spel van voren af aan. Dit wordt
tweemaal herhaald, gelijktijdig is het gezelschap zoo langzamer-
hand de tabalé genaderd. Hier wordt nog een massa visch in
het bassin gevangen, waarna ieder, de een met veel buit
beladen , de andere een enkel vischje met zich mede dragend,
huiswaarts keert. De vangst heeft dan ook tot in den namiddag
geduurd.

De volgende dagen komen nog telkens in het water gestorven
visschen door verrotting boven drijven. Ook deze worden door
de armere lieden verzameld, naar huis gebracht en gegeten.
Hun maag schijnt dergelijk voedsel te kunnen verdragen. Onze
bewering, dat het niet gezond zou zijn, wekte hevig protest
op. De codificatie der adatvoorschriften der Sepata-Dajaks bevat
de volgende voorschriften omtrent het manoeba:

§ 4. A d a t v o o r s c h r i f t e n .

«Djika mënocba kahoeloe tëpian kampong jang ada bëradang
atau tëpian roemah jang monggoh-monggoh dihoekoem sabocwah
siam saëkor babi; djika mënoeba tëpian dangau hoema atau
katëngah hoema mëlainkan dapat hoekoem tarnpajan tëngah
saêkor ajam.»

«Indien men (zonder bekendmaking) met fortfo vischt boven-
strooms een ^«W/>Ö«^-, waar velen in een huis te samen wonen,
of een alleenstaand huis, dan wordt men veroordeeld tot eene
boete van een .«#;« en een varken, indien- men met een ftwfa
vischt bij een ladanghuisje of te midden van ladangs, dan be-
draagt de boete een tow/<z/V?« ƒ?«£??/<( en een hoen.»
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Het visschen met toeba zonder kennisgave aan degenen, die
nok recht op het vischwater hebben, met andere woorden
zonder uitnoodiging om mede te doen, is verboden; men be-
schouwt het als diefstal, iets voor zich alleen te nemen, waarop
velen recht hebben.

Ook de «tf/<wïz« /<?«£•£#/» is hier weer gebruikelijk.
«Djika mënoeba jang pakê tabalé tiada mëngantar lintangan

atau dapat babi ngalati, atau bëkërdja tiada mëngantar paha
kapada toewa pandjanang dapat hoekoem saboewah siam dan
saêkor babi, maka djika toewa pandjanang dapat boentoet,
lintangan, pëmoenggoe ' tiada mëmbri bageian kapada gapit
pasirahnja atau pagalangoknja *, ka pëngërahnja * dapat hoekoem
tampajan tëngah saêkor ajam.»

Vertaling:
«Indien men met /&<?&? vischt en daarbij de rivier afsluit en

geen deel der vangst aan het distriktshoofd zendt, of een drijf-
jacht op wilde varkens houdt, of feest viert en hem geen dijstuk
doet toekomen, wordt men beboet met een .»«;« en een varken.
Ingeval het distriktshoofd een geschenk ontvangt na een varkens-
jacht of een ///£«<«•&* of een feest en geen deel ervan schenkt
aan zijne ondergeschikte hoofden, dan betaalt hij eene boete
van een ta;;//«/tfK • /?«,§•«// en een hoen.«,§

' Boenfoei, geschenk aan 't hoofd na oen varkensjaeht; Kntonjan, geschenk
aan 't hoofd na afloop van een menoefto; yemoew/i/oe, geschenk aan lint hoofd
bij een feest.

* pan^aJanjo' := ̂ ""ff̂ *""* i voorvechter.
* pëngërah — van kërah = roepen. Hij die de mensohen bijeenroept.
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