
NORO EN FENA OP BOEROE.
DOOR

J. A. F. SCHUT.

Omtrent deze beide namen heeft men tot heden geen duidelijke
voorstelling gehad, wat voor de oorspronkelijke Boeroe-bevolking
meermalen een oorzaak is geweest van verreikende, zeer slechte
gevolgen.

Volge hier een poging om meer helderheid in de beteekenis
dier beide woorden te brengen, opdat zoo mogelijk verdere
nadeelige gevolgen voor 't Boeroe-volk worden voorkomen.

Prof. Wilken zegt in zijn: «Bijdrage tot de kennis der Alfoeren
van het eiland Boeroe >, blz. 3:

De Alfoeren van Boeroe zijn verdeeld in verschillende stammen
of geslachten, fenna's geheeten.

Omtrent de fenna's gelden verder de volgende regelen:
1°. Personen tot dezelfde fenna behoorende, mogen niet met

elkaar huwen.
2°. De man mag zich niet van zijn fenna afscheiden en tot een

andere fenna overgaan.
3". Evenmin is zulks aan de vrouw geoorloofd, anders dan in

het geval van huwelijk; zij gaat dan van hare fenna voor
altijd over tot de fenna van den man.

4*-. De kinderen behooren tot de fenna van den man.

Bij de bespreking van de volks- en stamverhoudingen op
Boeroe hebben we twee voorname punten steeds in het oog te
houden, deze zijn het genealogisch en het genetisch verband.

In 't genealogisch verband behoort de fèna volstrekt niet
thuis, in het genetisch verband wèl.

De oorspronkelijke Boeroe-bevolking maakt een nauwkeurige
onderscheiding tusschen de verschillende bewoners, die nu zoo
goed als in vroeger tijden op Boeroe gevonden werden en worden.

Dl. 77. 40
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6 l 6 NÓRO EN FÈNA OP BOEROË.

Wanneer we hier spreken van Oorspronkelijke Boeroe-be-
volking, dan doen we dit in navolging van die menschen zélf.

Deze menschen noemen zich gib 'emliar d. z. oorspronkelijke
menschen. 't Recht zich zoo te noemen ontleent men aan de
mythen, die verhalen van de formeering der stamouder-paren
waaruit dan de verschillende oorspronkelijke volken, die Boeroe
bewonen gesproten moeten zijn.

In de taal maakt men onderscheid tusschen scheppen en
formeeren, Schepper en Formeerder wanneer men over God
spreekt. Hij schiep het heelal en als zoodanig is Hij Opo-gib-
'bilangan. Hij formeerde evenwel de menschen en zoodanig is
Hij Opo-gib'esnoelat.

De Gib'emliar zijn dus de oorspronkelijke bewoners.
Naast hen komen de Gib'mar'akan. Deze zijn van oorsprong

vreemdelingen, doch hebben zich door huwelijken met de oor-
spronkelijke bevolking verzwagerd. Zij hebben zich in den loop
der tijden door aanwas van buiten en geboorten tot kleinere en
grootere stammen uitgebreid, maar worden evenwel altijd nog als
vreemdelingen beschouwd. Deze stammen zijn dus nagekomen,
wat de naam g i b ' m a r ' a k a n verklaart: menschen van na-
geboorte stam. Gewoonlijk toch wordt het kind 't eerst geboren
en- komt de placenta daarna voor den dag.

Als een derde groep hebben we de G i b ' m a l e l i r . Dit zijn
vreemdelingen, die inderdaad ook vreemdelingen zijn en het altijd
blijven, 't Zijn menschen van allerlei windstreken, die zich voor
langeren of korteren tijd op Boeroe gevestigd hebben, later
weer naar eigen land terugkeeren of in scherp afgesloten ge-
meenschappen hier in hun eigen dorpen of gehuchten zijn blijven
wonen. Voornamelijk zijn 't Soelaneezen, Boetonneezen, Galila's,
Tobilo's. Zie hierover mijn stuk: Het huwelijk bij de Gib'emliar
op Boeroe. (Mededeelingen Ned. Zend. Gen., Deel 62, 1918).

De wording der oorspronkelijke volken hebben we in een
zuiver genealogisch verband te beschouwen.

Aan het mytische ouderpaar werden zonen geboren — over
dochters wordt 'n enkele maal gesproken, maar deze zijn voor
de Boeroe-menschen wat de genealogische wording der oor-
spronkelijke volken betreft van geen belang — en deze zonen
werden de stamvaders der verschillende stammen waaruit ieder
volk bestaat.

't Best kan men de genealogische wordingsgeschiedenis der
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volken hier vergelijken met wat ons omtrent die zelfde wording
van 't Israëlitische volk in den Bijbel wordt verhaald. Zoo goed
als bij de Israëliten kent men hier geslachtsregisters van twintig
en meer geslachten.

De leden van een volk noemen zich altijd naar het aantal
stamvaders waaraan de stammen van 't volk, waartoe zij behooren,
hun ontstaan te danken hebben. Was dat aantal zeven, dan is het
t a m a r p i t o, was het vijf, dan tam ar l ima, was het drie dan
t a m a r t è lo .

Om dit met een voorbeeld duidelijk te maken nemen we 't
grootste oorspronkelijke volk, dat van S i l 'Mól i .

De mythologische Adam en Eva van dit volk, die God uit de
bronnen van de groote W a - A p o e of W a - K a b o e rivier deed
opkomen waren La wan -D i tan, de vader en P o t e r i a - D i t a n ,
de moeder. Aan dit ouderpaar werden zeven zonen geboren, de
t a m a r p i t o van 't volk van Sil 'Móli. De eerstgeboren zoon
was F ad ik en hij werd de stamvader van den stam der
Gib 'Ha in . In gestadige opvolging werden nu de volgende
zonen geboren, die op hun beurt weer de tamar werden van de
stammen, die naar hen zijn genoemd.

Iedere stam heeft zijn eigen geslachtsnaam of «van» en in
opvolging naar de geboorten bestaat het geheele volk dan uit:

STAM. GESLACHTSNAAM (Leït).

Gib ' H a i n Se l ik i .
G i ' W a g e t Be h o e k o e (Om 'n bijzondere

reden hebben de G. W. in Mes-
r è t e hun naam veranderd in
H o e k o e n a l a ) .

Wa T i m o e n Noer ' L a t o e Waël .
Wa Gida T a s a n e .
Wa Hid i T o e Waël .
Wa L o e a , Noer ' L a t o e Boeal .
Gae l i Waël.

Volk nu is in de Boeroe-taal oel i en stam nóro.
Elke stam is echter weer onderverdeeld in stam-onderdeelen,

die hun ontstaan ook weer aan geboorte te danken hebben.
Bovengenoemde Fa d ik , kreeg weer vier zonen:
S i l ' M a n o , S i l ' B a l e n , R e g ' L i s a en T a n ' S o e l a .
Deze vier zonen nu werden de onderstamdeelvaders van de
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618 NÓRO EN FÈNA OP BOEROE.

onderstamdeelen van den stam der Gib'Hain's. Onderstam-
deelvader: T a p l a w a . Door geboorten breidden zich deze
onderstamdeelen uit of, wat natuurlijk ook voorkwam, stierven
uit. In den stam der Gib'Hain is dit o. a. 't geval geweest met
het onderstamdeel Sil'Mano.

De leden behoorende tot een onderstamdeel blijven zich altijd
noemen óf naar hun Taplawa óf naar de plek gronds waar deze
Taplawa zich heeft neergezet toen hij zijn eigen gezin vormde.

De oudste mannelijke nakomelingen in 't stamonderdeel, dat
z'n ontstaan te danken heeft aan den oudsten Taplawa, zijn de
voornaamste vertegenwoordiging van den geheelen stam. Uit
hun midden komen ook de voornaamste hoofden voort.

Sterft zoo'n onderstamdeel uit dan treden de nakomelingen
van den op hem volgenden broeder in dezelfde rechten.

Genealogisch blijft men altijd tot den stam behooren waarin
men geboren is. Zelfs een vrouw wanneer zij door 't huwelijk
aan een anderen stam is afgestaan, blijft haar geslachtsnaam
houden en spreekt men over die vrouw, dan zegt men altijd:
zij is 'n 'Mh o e k ' G i b ' H a i n , Wa H i d i , Moe al of naar dat
haar eigen stam ook heet.

In een zeer bijzonder geval kon men uit zijn eigen stam treden
en in een anderen stam overgaan. Dit heeft plaats bij A d o p t i e .
Deze kan 't gevolg zijn van 'n laatste wilsbeschikking in overleg
met de belanghebbende oudsten van dat stamonderdeel waarvan
't kind zal worden afgestaan.

Zulk 'n geadopteerd kind heet dan anat balih taoen : een veran-
derd menschenkind, krijgt dan den geslachtsnaam van den stam
waarin 't nu wordt opgenomen, terwijl hem nu ook alle rechten
worden verleend, die de in dien stam geborenen toekomen.

't Grondgebied nu, dat het geheele volk toebehoort heet Nöron.
Dit beteekent oorspronkelijk ook koninkrijk en was 't gebied
waarover in de voortijden l i b e r : vorst regeerde. Dit terrein
leverde hem en zijn volk voordeel op, vandaar de oorsprong
van 't woord no r on. Dit is afgeleid van n ó r o : voordeel,
b a e m n o r o h : voordeel aanbrengend.

't Grondgebied, dat tot den n ó r o : stam behoort heet noeroe,
terwijl het gedeelte grond dat het eigendom is van het onderstam-
deel: mar ah , n a m a heet. Nama beteekent tevens haven.

De volken nu waarvan de mythische ouder-paren geformeerd
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zijn aan de bronnen der groote rivieren hebben zich in hun stammen
op het stroomgebied dier rivieren neergezet. Ieder der stamonderdee-
len bouwde daar z'n gehucht, het hoem'lolin : huizenverzameling.

Op blz. 12 over het Landbezit sprekend zegt Prof. Willeen in
z'n bovengenoemd stuk:

Elke fenna heeft haar eigen grondgebied, rahisin fenna ge-
heeten, dat zijn bepaalde grenzen heeft. Die grenzen zijn niet
alleen politieke grenzen, maar maken ook in den volsten zin
des vvoords die grenzen van eigendom uit, bepalen nauwkeurig
de uitgestrektheid der gronden, waarover het eigendomsrecht
van elke fenna zich uitstrekt. De eigendommen van al de gronden,
van de toppen der bergen tot aan het zeestrand, behoort dus
aan de verschillende fenna's, de Alfoer drukt zich hieromtrent
vrij bepaald uit, wanneer hij zegt, dat de fenna is: «netin doean>
d.i. heer (eigenaar) van den grond. Het bezit van den grond
berust bij de leden van de fenna.

En verder op blz. 13:
Hoewel de fenna souverein eigenaar is van al de gronden

binnen haar gebied gelegen, heeft zij niet het recht om die gronden
aan vreemdelingen te verkoopen.

Wat de geleerde schrijver hier van de fenna's zegt is volkomen
waar. Zij zijn de n e t e n d o e a n , d.i. de gezamelijke leden van
de fèna hebben 't eeuwig onvervreemdbaar gebruiksrecht van
dien grond waarop ze wonen, maar missen het recht dien grond
aan derden af te staan.

Nu komt de vraag aan de orde: wat zijn in den grond der
zaak de fèn a 's?

Dat de fèna-leden de souvereine eigenaren van den grond zijn
dien ze bewonen is een recht, dat ze hebben ontvangen en geen
recht dat hun oorspronkelijk toekomt. Dat eeuwig onvervreemd-
baar gebruiksrecht heeft de fèna ontvangen van de Gib'Emliar
toen deze den grond waarop nu de fèna-leden wonen aan de
stamvaders van dien fèna afstonden.

De Gib'Emliar als eigenlijke Toean-tanah de F o e k ' d o e a n :
de heeren van het land d.i. 't land Boeroe, hadden en hebben
het recht om gedeelten van hun gronden af te staan aan anderen
en van dat recht is in vroegere tijden gebruik gemaakt in slechts
sommige gevallen, en wel in die van huwelijk. In geval van
huwelijk mocht 't ook alleen maar geschieden.
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Wat toch is het geval geweest? Boeroe is door zijn bijzondere
1'gg'ng altijd 'n land geweest op welks kusten zich vreemdelingen
kwamen neerzetten. Zij kwamen van allerlei windstreken en
waren 't volgens de traditie enkel eenige mannen, die 'n toe-
vluchtsoord op Boeroe zochten. Zij vroegen dochters van de
Gib'Emliar ten huwelijk, betaalden de bruidsschat en werden
aldus verzwagerd met de oorspronkelijke heeren des lands. Door
dezen was eerst aan hen verlof verleend om tuinen aan te leggen
in de terreinen van den nöro of marah, op de noeroe ofnama
dus, maar opdat de zwagerfamilie van nu en voortaan de middelen
zoude hebben om in eigen onderhoud te voorzien werd aan
dien zwager 'n stuk grond in eeuwig gebruiksrecht afgestaan
als r a h ' i s ' e s n ó m o t : vergeldingsgrond.

't Zijn dus de Gib 'mar 'akan die deze gronden occupeeren.
Zoo zijn de gronden, waarvan de drie stammen van 't Moeal-

volk, afkomstig van Hoea Moeal, 't W. schiereiland van Seran,
de Moeal's, Masbait's en Mak'Tita's oorspronkelijk Rah'is'esnómot.

Dezelfde verhouding doet zich voor ten opzichte van de
andere Gib'mar'akan, die op Boeroe wonen. Bijv. in 't Li'Silasche
met den stam van den tegenwoordigen Orang-kaja te Wa Mana
(Wamlana). Hij is van huis uit een Boetonnees van afkomst,
wordt door de Gib'Emliar dan ook nooit anders dan met groote
verachting «Djooe Boeton» genoemd. Zoo is 't ook met den
Orang-kaja Liliali en met dien van Fögi. De eerste is oorspron-
kelijk uit het Bandasche, de laatste van Djailolo afkomstig.

Door aanwas èn van buiten èn door geboorten breidden die
Gib'mar'akan stammen zich uit. Zij waren afkomstig van de
verschillende eilanden onder bevelen staande van den Sultan
van Ternate en met diens steun lieten zij zich spoedig als de
meerderen der Boeroe bevolking gelden niet alleen, maar werden
zij door den Sultan als regenten aangesteld.

Zij woonden aan het strand, stichtten daar hun dorpen, de
f è n a ' s , die ze naar willekeur nu hier dan daar op den hun
toegewezen grond bouwden of ten slotte een vaste plek hier-
voor benutten.

In den loop der tijden trokken ook onderstamdeelen der oor-
spronkelijke Boeroe-bevolking om verschillende redenen naar 't
strand, waar zij ook nu gehuchten bouwden, vaak in de na-
bijheid en op dezelfde gronden van die Gib'mar'akan, die met
hen verzwagerd waren. Zij hadden van huis uit ook rechten op
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dien grond, maar occupeerden dien nu tezamen met de ver-
zwagerde vreemdelingen, 't Gehucht waar ze samen woonden
was de fèna, doch deze naam werd uitgebreid tot 't geheele
grondgebied dat aan de verzwagerde vreemdelingen was toe-
gewezen.

De verschillende onderstamdeelen met de G i b ' m a r ' a k a n ,
die samen zoo'n fèna vormen zijn de so a 's . De grondbe-
teekenis van soa is: gezel, koppelaar. De meesten dezer soa's
zijn door wederzijdsche huwelijken nauw aan elkander verwand
geraakt hoewel ze inderdaad genealogisch niet tot één volk
behooren.

Zij zijn de F e n ' d o e a n : de heeren van den Fènagrond
en als bewoners van 't dorp, de fèna: G ib ' f en ' don in : dorps-
bewoners.

De fènagronden nu worden door de fènaleden geoccupeerd
evenwel met dien verstande, dat de eene soa geen tuinen aan-
legt op dien grond waar de andere soa dit doet. De soa is de
n e t e n d o e a n , d. i. zijn leden zijn de heeren van dat gedeelte
fènagrond, dat door die soa wordt bewerkt.

Ook spreekt men van den n e t e n t ó b o n , maar dit is de
geest van den een of anderen voorvader, dien men als Heer van
de plek, wat de ltrl. beteekenis van neten tóbon is, erkent en
vereert.

Uit het bovenstaande is naar 'k hoop het genealogisch verband
der oorspronkelijke Boeroe's genoeg duidelijk geworden, waar-
door tevens 't verschil met de fèna's en soa's in 't oog springt.

't Souvereine bezitsrecht van den nóro, den stam, bepaalt zich
dus tot zijn noeroe, waarvan de grenzen aan de meeste leden
van den stam nauwkeurig bekend zijn. De n ó r o in zijn geheel
heeft derhalve het beschikkingsrecht over dien stamgrond. De
nóro alléén en niemand anders.

De féna in haar leden heeft 't eeuwigdurend gebruiksrecht
op de door de soagemeenschap geoccupeerde gronden, maar
mist verder het recht die gronden aan derden af te staan.

Dat de fènaleden dus niets te zeggen hebben over de noeroe
behoeft geen verder betoog.

Toch hebben de Gib'mar'akan-hoofden, leden van de fèna's
dus, zich die rechten aangematigd en dit is in meer dan één geval
reeds 'n ramp geworden voor de oorspronkelijke Boeroe-bevolking,
die zich in haar rechten weet gekrenkt en te kort gedaan.
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't Is bekend, dat bij de aanvragen van concessies, aan de be-
volking gevraagd wordt of er bij haar ook bezwaren bestaan
tegen de uitgifte dier concessies. Wanneer nu, zooals bijv. in
't Li Silasche, aan den Djooe Boeton en zijn hoofden gevraagd
wordt of er bij hen ook bezwaren bestaan tegen de uitgifte
van damarconcessie in 't gebied, gelegen in 't binnenland achter
zijn fènagrond, dan spreekt het als een boek dat zij daar weinig
of geen bezwaren tegen hebben, te meer niet wanneer op de
een of andere manier hun de handen gestopt worden.

Komt het dan voor, zooals 't zich voorgedaan heeft, dat een broe-
der van een Posthouder een damarconcessie aanvraagt, dan zijn er
gemakkelijk of kepala's soa te vinden of wat nog gekker is stroo-
kepala's soa, die absoluut geen bezwaren hebben tegen de uitgifte.

Dat door dergelijke gevallen de vriendschappelijke geest der
bevolking tegenover 't Gouvernement niet bepaald wordt ver-
sterkt behoeft geen betoog.

En dat men 't gevoel krijgt: 't Gouvernement luistert alleen
maar naar die vreemdelingen en bijwoners en verschaft ons
tegen die indringers geen recht, is evenzeer begrijpelijk.

Moge deze bijdrage het resultaat hebben, dat er in de toekomst
naar 't rechtsgevoel van de oorspronkelijke Boeroe-bevolking
meer rekening gehouden worde met hare belangen.

Aug. 1921.
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