
DE STAMINDEELING VAN DE MAANJAN-
SIOENG-DAJAKS, DER ZUIDER- EN OOSTER-

AFDEELING VAN BORNEO.
DOOR

J. MALLINCKRODT.

(Met platen).

Onder de vele eigenaardigheden van het Maanjan-Sioeng-volk
behoort ook zijn gehechtheid aan de oude stamindeeling. Hebben de
naburige stammen, onder den invloed der gewijzigde omstandig-
heden, het stamverband meer en meer laten verslappen, zoodat men
onder verscheidenen van hen reeds in meerdere mate een territoriale
ordening aantreft, de Maanjan Sioeng worden in de adat nog geheel
beheerscht door de indeeling in geslachten. In de hier volgende blad-
zijden zal ik gelegenheid vinden vergelijkingen te maken met de toe-
standen, onder de overige stammengroepen uit het Barito-stroom-
gebied.

De Maanjan-stammengroep bewoont de stroomgebieden der
Patai-, Sioeng- en Telang-rivieren. De stammen, waaruit de groep
is samengesteld, zijn:

Maanjan Sioeng,
Maanjan Patai,
Maanjan Dajoe,
Maanjan Pakoe en
Maanjan Djangkoeng.
Voor het begrip stammengroep hebben noch de Maanjan, noch de

overige stammen een eigen woord. Willen ze het geheel der groep
aanduiden, dan gebruiken ze het Maleische woord: Bangsa. Stam
daarentegen is een begrip, dat ze zeer wel kennen: de Maanjan
noemt hem Toetoer of Hoeroei Rinting (zie de bijlage); de Ngadjoe
spreekt van Oetoes; de Lawangan van Ngolekjoe Bajoe; de Doesoen
van Tampara of Paong.
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De stam is dan ook de eigenlijke eenheid. Het kan wel gebeuren,
dat, om bepaalde redenen, verschillende stammen tijdelijk samen-
gaan, maar van langen duur is zoo iets nimmer onder deze stammen.
Dat ik desniettemin de stammengroep als hoogste eenheid aanneem,
vindt zijn oorzaak daarin, dat uit overleveringen blijkt, dat ze een
gemeenschappelijken oorsprong hebben, dat hun recht in groote
trekken hetzelfde is, dat ze dezelfde voorstellingen hebben aangaande
het hiernamaals, en, ten slotte, dat zij zelf zich in de verte verwant
achten.

De stammen wonen gewoonlijk elk in een grooter of kleiner
stroomgebied en zijn, hetzij door breede strooken oerwoud, hetzij
door waterscheidingen, van elkaar gescheiden. In sommige gevallen
is door toeneming der bevolking, of door het toestroomen van vreem-
delingen, aan dat isolement een einde gekomen. Zoo is b.v. de stam
der Maanjan Pakoe ontstaan uit menging van Lawangan Karau
(naar het door hen gesproken dialect ook wel Lawangan Beloh ge-
heeten) en Maanjan Dajoe. Gevolg van het op zich zelf aangewezen
zijn is, dat zich in de eerste plaats tallooze dialecten ontwikkeld heb-
ben. De Dajak gebruikt dan ook in den regel niet den stamnaam
om aan te geven, welk volk hij bedoelt, maar duidt het door hen
gesproken dialect aan, meestal door de aanwijzing, welk woord de
bewuste stam gebruikt voor het woord „neen". Zoo zijn de namen
der Ngadjoe-stammen ontstaan (zie Kol. T. 1922, p. 402); zoo ook
de bovengenoemde Lawangan-naam, waaraan we nog zouden kunnen
toevoegen dien der Lawangan Bakoi of Lawangan Lampeong.

Het stamgebied is in den regel omgrensd, al is die grens niet
altijd zoo nauwkeurig aangegeven als bij de Maanjan Sioeng, de
Paraivian. De Lawangan noemen de grens Ekan'g; het daardoor
omsloten gebied wordt door de Lawangan Beloh Panjantoeroei of
Panjanpcto, door de Lawangan Tabojan Packang genoemd. Ook in-
dien, zooals onder de laatsten, zich het dorpsbeschikkingsrecht (ge-
slachtsbeschikkingsrecht) over grond en water heeft ontwikkeld,
blijft men dien naam bezigen. Een groot deel der dorpen in het
Barito-gebied zijn geslachtendorpen. Dergelijke splitsingen, die de
aanvang zijn van het dorpsbeschikkingsrecht, treft men zoowel bij
de Maanjan Patai als bij de Lawangan Ajoes, de Lawangan Tabojan,
de Doesoen, de Ot Danoem en de gevestigde Poenans van de Boven-
Barito aan. Het l>est laat zich dit illustreeren met een voorbeeld,
aan de Doesoens ontleend. De Doesoen Wito, die de Barito van
Boentok tot Mampaing bewonen, zijn, naar de overleveringen wil-

Dl. 83. 36
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len, daarheen verhuisd van het Oostelijk bergland uit; een verhui-
zing, die plaats had onder leiding van zekeren Damboeng Sadek. Zij
vestigden zich aanvankelijk in de buurt van het tegenwoordige
Boentok. Allereerst scheidde zich een geslacht af onder leiding van
Djaja Karti, welke groep zich in Kalahien vestigde; daarop volgde
Dambong Kote, die zich te Asam neerliet; en ten slotte volgde de
afscheiding van de grootste groep onder Ario Poendeh, die de dor-
pen Tandjoeng Djawa en Mara wan stichtte. Al deze geslachten-
dorpen pretendeerden rechten op de gronden in de buurt hunner
vestigingen gelegen; het geheele terrein werd onder de onderdeden
verdeeld. Later hadden nog herhaaldelijk splitsingen plaats en ont-
stonden samenwoningen van vreemdelingen, die het ten laatste zoo-
ver brachten, dat een deeling van het gebied onder de dorpen
plaats had.

Het stambeschikkingsrecht ziet men het beste bij de Lawangan
Beloh. De drie dorpen Anipah, Rodok en Patoeng, die tezamen den
stam uitmaken, stellen de drie geslachten voor, waarin deze verdeeld
is, n.1.:

het geslacht Mangkoe,
het geslacht Mangkoe Anom en
het geslacht Singa Sari.
Niettegenstaande deze groepen in het gewone leven geheel los van

elkaar staan en alleen in algemeene zaken het hoofd van Ampah als
stamhoofd optreedt, hebben ze met betrekking tot den grond onder-
ling geen afgescheiden rechten. Gezamenlijk hebben ze een grens
met de omwonenden. Vroeger echter was hun gebied uitgestrekter,
aangezien toen ook het gebied der tegenwoordige Lawangan Bakoi
daartoe behoorde. Om een onnaspeurlijke reden hebben dezen zich
onder leiding van Patih losgemaakt van den Karau-stam en zijn een
afzonderlijk bestaan begonnen. Toen de Islam vat op dezen nieuwen
stam kreeg, gingen de bekeerlingen in Djihi wonen en werden tus-
schen beide dorpen grenzen getrokken. Thans is nagenoeg deze
geheele stam geïslamiseerd.

Lang niet altijd ziet men den geïslamiseerden Dajaks, die afzon-
derlijk gaan wonen, een eigen beschikkingskring toewijzen. Dat is
o.a. niet het geval met de bewoners van Pendang aan de Barito, dat
op die wijze uit Marawan ontstaan is.

Onder de Maanjan Sioeng is de toestand anders, zooals we later
zullen zien. In hoofdzaken schetste ik het grondenrecht, dat daar
heerscht, reeds in Kol. T. 1926. Zij bewonen een gebied, dat ze
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met den naam Padjoe Ampat aanduiden („vier landstreken"). Deze
naam zou het te danken hebben aan het feit, dat er aanvankelijk
vier vestigingen in dat landschap waren, nl. Telang, Sioeng, Moe-
roetoewoe en Balawa; uit Balawa en Sioeng ontstond later het dorp
Maipe.

Dit ontstaan van stammen en het uitzwermen daarvan uit vier
oorspronkelijke dorpen, dus de afkomst van vier geslachten, treffen
we onder de Dajaks dezer streken meer aan. Zoo zeggen de Ot
Siang, een stam der Ot Danoemgroep, dat ze ontstaan zijn uit de
bevolking der dorpen:

Kalang Lapoe, aan de Siang-rivier,
Djampoeng Djama,
Goenoeng Kembang en
Diroeng Lingking.
De geslachten ontleènen in eerste instantie hun namen aan deze

oorsprongsvestigingen. De eerstgenoemde is de oudste, waaruit de
vier zijn voortgekomen; in tijden van gevaar echter werden slechts
de beide eerstgenoemde woningen verdedigd. Deze Siang-Dajaks
doen in saamhoorigheidsgevoel niet onder voor de Maanjan Sioeng;
slechts een kleine groep, scheidde zich definitief af en vestigde zich
aan den bovenloop van de Laoeng. Men noemt ze de Siang Taloen
Liou; ze voeren een eigen stambestaan.

Ook bij de Ot Moeroeng. een stam waarvan het hoofdengeslacht
na aan dat der Siang verwant is, hebben we het ontstaan uit vier
vestigingen, nl.:

Danati Oesoeng,
Moeara Laoeng,
Moeara Toehoep en

. .Moeara Baboeat (zie voor de Siang Moeroeng ook Fransen Her-
derschee, Ind. Gids 1906, I, p. 381—395).

Om de beteekenis van de geslachtenindeeling te leeren kennen,
zullen we ons allereerst bezighouden met het doodenfeest onder de
Maanjan Sioeng, het Idjambe. Met dit feest nemen de Sioeng een
eenige plaats in onder de Dajaks van dit gedeelte van Borneo. In
Padjoe Ampat namelijk wordt elk jaar een groot doodenfeest ge-
houden ; afwisselend in elk der vier genoemde dorpen in de volg-
orde boven aangegeven, wordt het feest gegeven, dat dienstig is
om de in een periode van vier jaren ter plaatse overledenen te ge-
leiden naar het hiernamaals. Het is niet beslist noodzakelijk, dat het
feest zelf in het dorp gehouden wordt, zooals we hieronder eenige
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malen zullen kunnen aanwijzen, maar wel is het een eisch, dat het
gebeente der overledenen na afloop der verbranding geborgen wordt
in de knekelkist (Tambak of Pand am) op de Siat (kerkhof van
knekelkisten) van het dorp van oorsprong. Het feest wordt ge-
houden in de maanden Maart of September. Een en ander staat in
verband met den vrijen tijd, dien men dan heeft met betrekking tot
den rijstbouw. Hoewel het feest bergen rijst eischt, hoeft men niet
te letten op het al dan niet binnen zijn van den oogst, aangezien de
Maanjan steeds overvloedig van dat voedingsmiddel voorzien zijn.
Een tweede reden is, dat men een tijd moet uitzoeken waarin de
kleine stroompjes die naar Padjoe Ampat voeren bevaarbaar zijn,
om de gasten naar het fesstterrein te kunnen brengen. Hoewel de
maanden zulks zouden doen vermoeden, houdt de tijdsbepaling, voor
zoover ik kon nagaan, geen verband met den stand van de zon. Laat
een dorp de genoemde tijden voorbijgaan zónder het feest te hou-
den, dan komt het volgend jaar het volgend dorp aan de beurt en de
nalatige gemeenschap moet weder vier jaren wachten.

De eisch om de beenderen op de siat van het oorsprongsdorp te
bergen geeft ons een middel aan de hand om te constateeren, of een
dorp een der oude vestigingen is dan of het later gesticht is. De
groote balai's in deze vestigingen hebben het doel daar de groote
doodenfeesten te houden; het aanwezig zijn daarvan bewijst, dat
men ter plaatse het doodenfeest pleegt te houden. Is er echter een
siat, dan blijkt daaruit, dat men ter plaatse beenderen kan bergen,
dat de vestiging dus een der oerdorpen is. Zoo heeft b.v. Maipe wel
een balai, maar geen siat. Ook ettelijke ladang-dorpen in het
Lawangangebied (bantei) hebben een balai.

Zoodra vaststaat dat het doodenfeest gehouden zal worden, wordt
in de balai van het dorp in kwestie een groote volksvérgadering ge-
houden. Men begint met een offer te brengen aan de zielen der
vooroverledenen bij de dorpsofferplaats (Panooigkoelan) en een
zelfde offer in de balai, waar zich voor dat doel een offerpaal be-
vindt (tiang Laloe). De offers noemt men Okkan Oempoi (okkan
— eten; oempoi — aardgeesten, voorouders, voorteekenvogels). Is
deze plechtigheid afgeloopen, clan wordt nagegaan, in welke ge-
slachten gedurende de verloopen jaren dooden te betreuren zijn. Het
is namelijk niet het dorp, dat het doodenfeest doet houden, maar
de geslachten bekostigen het. Zoo strekte het idjambe van Balawa
in 1926 ten bate van zes van de zeven geslachten die in dat dorp
wonen; in het zevende waren geen dooden en dus droeg het niet
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bij in de kosten. Indien het een kleinigheid bijdroeg, zoo was dat uit
vrije verkiezing, geen verplichte bijdrage. Al naar gelang van het
aantal dooden in het geslacht draagt dat stamonderdeel bij in de
algemeene kosten van het feest. Bovendien moet elk nog, zonder dat
het aantal overledenen in aanmerking wordt gebracht, voor het offer-
feest van de laatste der acht feestdagen een buffel en zeven varkens
leveren. Op welke wijze de geslachtsbijdrage wordt verdeeld over de
families, is een zaak, die het doprshoofd — den ceremoniemeester
van het feest — niet aangaat. Hij heeft slechts te maken met de
hoofden der geslachten, die binnen hun invloedssfeer de kosten in
dier voege verdeelen als met ieders draagkracht overeen te brengen
is. De kosten van zulk een feest zijn niet gering. Voor het genoemde
dooden feest van Balawa bracht de bevolking alleen aan slachtbelas-
ting f 240.— op. Alles bij elkaar gerekend zal het geheele festijn
ongeveer f 4500.— gekost hebben, hetgeen voor een dorp met 240
belastingplichtigen, waarvan niet eens allen in de kosten bijdragen,
een belangrijk bedrag is, vooral als men bedenkt, dat die kosten elke
vier jaar terugkeeren.

Is de regeling gemaakt en zijn de vereischte gelden bijeen, dan
liegint men met het in orde maken van de balai en de loopbruggen
van de sterfhuizen naar de balai. Het voedsel namelijk, dat naar de
balai gebracht moet worden voor de vele maaltijden, mag niet ge-
dragen worden door lieden wier voeten den grond raken, vandaar
dat men de bruggen bouwt. Deze werkzaamheden worden niet ver-
richt door de geslachten die deelnemen aan het doodenfeest, maar
door alle dorpelingen te zamen; het is adatrechtelijke gemeentedienst.

Is de dag eindelijk aangebroken, dan komt men van heinde en ver
met de kisten, waarin het gebeente, dat uit de voorloopige rust-
plaatsen is opgedolven, geborgen is. Aan den rand van het dorp gaat
men deze resten verder zuiveren, waarna ze in een nieuwe kist ge-
borgen worden. Dit bergen geschiedt geslachtsgewijze. Alle over-
leden geslachtsgenooten krijgen dezelfde knekelkist. Biedt deze niet
voldoende plaats, dan wordt meer dan èèn kist gebruikt. Is het ge-
beente van den oudsten overledene in een kist dat van een man, dan'
wordt deze versierd met een draakmotief (naga); is het van een
vrouw, dan met een vogelmotief (garoeda). De verschillende kisten
van een geslacht worden in de balai op een rij gezet, waarop men
op dezelfde wijze met de kisten der andere geslachten handelt, die
op de eerste gestapeld worden. Den zoo ontstanen stapel noemt men
de idaran. Het eenige, wat van de overblijfselen niet in de kisten
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geborgen wordt, zijn de nagels en haren der gestorvenen, die men
te zamen de Rapoe noemt. Men verzamelt ze en legt ze in een
koperen bak, ook weer geslachtsgewijze, en plaatst deze op de idaran.
Later zullen we zien, dat ze dienstig zijn voor een bezwering.

Gedurende de volgende dagen worden nog verschillende voor-
werpen, die voor de verbranding noodzakelijk zijn, vervaardigd,
waaraan die feestdagen hun naam danken, en zingen de priesteressen
de eindelooze zangen, die, tot het geleiden der zielen naar het hierna-
maals, noodig zijn. Op den achtsten dag, wanneer de zielen haar
bestemming bereikt hebben, heeft' de verbranding plaats. Voordat
men daartoe overgaat, slacht men eerst de offerdieren, die, speciaal
daarvoor, door de deelnemende geslachten geleverd zijn. Alvorens
ze af te maken wordt aan elk der dieren een snee gegeven in de
schedelhuid en een weinig der Rapoe tusschen huid en schedel ge-
bracht. De schedels dezer dieren worden na het feest aan de tambak
der betrokken familie gehangen. Bij het verbranden (mapoei) wor-
den achtereenvolgens de dooden van elk geslacht te zamen verbrand.
De overblijvende beenderen worden verzameld en in de tambak op
de siat geborgen, waarmede het feest ten einde is, behoudens eenige
korte verbodsperioden die nog volgen. De bezwering met de rapoe
heeft wellicht denzelfden zin als het inroepen van de hulp van
Tempon Telon, den god der Ngadjoe, die met de zielevaart belast
is, om de in het leven verloren nagels en haren op te zoeken en
aan de ziel van den overledene terug te geven in het hiernamaals.

We zien dus dat het voor den Sioeng noodzakelijk is, dat hij,
in verband met de begrafenisgebruiken, weet tot welk geslacht hij
behoort. We moeten nu in het kort zien hoe een en ander bij de
naburige stammen toegaat. In de eerste plaats moeten we ons dan
bezighouden met de Doesoen-Dajaks.

M*en bestelt de dooden allereerst ter aarde, waar ze blijven rusten
tot te zijner tijd de familie voldoende gelden bijeen heeft om de
kosten van een doodenfeest te kunnen dragen. Zagen we bij de
Sioeng een bepaalden tijd waarin een dorp zich aan de verzorging
zijner afgestorvenen wijdt, bij de Doesoen heeft men dat niet. In de
tweede plaats is het doodenfeest — warah of Boekas — bij hen geen
zaak, die het geslacht raakt, maar een familieaangelegenheid. De
naam van het feest hangt af van de wijze, waarop het gehouden
wordt. Den eersten naam bezigt men voor de kostbaarste wijze; naam
en inrichting van het feest komen overeen met het doodenfeest der
Lawangan. Nadat de beenderen zijn gereinigd, legt men ze families-
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gewijze in een tambak (het doodenfeest wordt soms door meerdere
families te gelijk gehouden). Lijkverbranding heeft niet plaats.
Gebruikte men de tambak der Sioeng zoolang daarin nog plaats was,
de familie-tambak der Doesoen wordt slechts voor een doodenfeest
gebruikt. Alleen bij de hoofdengeslachten vinden we hierop een uit-
zondering. Men spreekt bij hen van een Tambak Gantoeng (hooge
knekeldoos). Daar deze knekeldoozen nagenoeg altijd met een buf-
felkop versierd zijn, noemt men ze ook wel Raroeng Gana Rewaoe
(doodkist met buffelgelijkenis). De gewone tambak wordt in den
grond begraven, slechts die der hoofden wordt op palen gezet. Naast
deze tambak heeft men voor den schedel een Kariring te maken.
Hierin worden geslachtsgewijze de schedels der overledenen gebor-
gen ; en dat niet alleen van de geslachtsgenooten, die bij één dooden-
feest zijn bediend, maar er worden schedels bijgezet totdat de kari-
ring vol is. Hier dus vinden we gelijkenis met de toestanden, die we
onder de Sioeng leerden kennen. Ook deze kariring echter wordt
slechts in hoofdzaak voor de hoofdengeslachten gebruikt. De gewone
vrije bergt den schedel in een klein kistje, de zoogenaamde Karoen-
gan. Deze schedelkistjes worden op een zoldertje boven in het huis
bewaard. Wordt er in de familie een feest gehouden of gebeurt er
iets anders van beteekenis, dan wordt aan den schedel een offer
gebracht en het geheel met het bloed der offerdieren besmeerd. Bij
de geslachten, die hun schedels in kariring bergen, worden die offers
daar gebracht. De kariring van het geslacht van het hoofd geldt dan
tevens voor dorpsofferplaats. Tegenwoordig, nu men in de Barito-
dorpen zelden hoofden heeft die voortgekomen zijn uit het daartoe
gerechtigde geslacht, beschouwt men als zoodanig de kariring van
den stamvader der kerndorpers.

Vergelijken we deze offerplaatsen met die der Lawangan Karau,
dan blijkt, dat ook daar de schedel van den vader of grootvader van
het stamhoofd als dorpsofferplaats geldt. We kunnen daarbij nog
vernielden dat de namen der geslachten daar, na het afsterven van
het geslachtshoofd, worden veranderd. Men noemt daar de geslach-
ten naar het overleden hoofd (zie de opsomming die ik boven gaf
van de geslachten der Lawangan Beloh).

Bij de definitieve verzorging van de dooden bij de Doesoen is
nog een derde gebruik te vermelden, namelijk de vervaardiging van
de zoogenaamde Balai Salimbat, dat is een soort vlotje, waarop
men de resten van de aanvankelijk gebruikte doodkist legt. Men laat
een en ander de Barito afdrijven. Naast de resten der kist bevindt
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zich tevens een levende kip. Voor bewoners der dorpen beneden-
strooms is het geoorloofd zich dat dier toe te eigenen; aan eigen
dorpsgenooten is dat echter verboden. Over de beteekenis van een en
ander zijn de meeningen verschillend. Sommigen zeggen dat hij, die
de kip neemt, de dienaar zal zijn van den overledene in het hier-
namaals. Het is niet aannemelijk, dat dat de verklaring zijn zou,
aangezien de -lieden benedenstrooms er snel bij zijn om het dier van
het vlot te halen, wat ze zeer zeker niet zouden doen, wanneer de
zoo juist gegeven meening de ware zou zijn. Anderen zijn van oor-
deel dat, als de- kip spoedig wordt weggenomen, dat een teeken is,
dat de ziel van den overledene in het hiernamaals welkom zal wezen.
Deze oplossing zou bevredigend lijken, als het niet aan de eigen
dorpsgenooten verboden was om de kip te nemen; daarvoor toch zou
dan geen enkele reden bestaan.

Naar gelang van de kostbaarheid van het vlot onderscheidt men
drie soorten, namelijk: Balai Salimbat Agoeng, Salimbat Tomalo en
Salimbat Batang. Een en ander heeft geen beteekenis voor den stand
van den overledene, maar wordt gekozen naarmate de goederen der
erven toelaten veel of weinig geld te besteden.

'Voor slaven of slavenkroost wordt geen doodenfeest gehouden.
Na de begrafenis wordt aan hen geen belangstelling meer gewijd;
klaarblijkelijk kunnen zij dus niet in het land der gelukzaligheid
ingaan.

Bij de Maanjan Patai is het doodenfeest (Marabea) geheel anders
geregeld. Het is daar geen kwestie van geslacht of familie, maar
raakt slechts het gezin. Men onderscheidt naar gelang van den duur
verschillende feesten. Immers er zijn maar weinigen die de kosten
van een achtdaagsch feest van dien aard kunnen dragen. De. namen
der feesten zijn:

als het één dag duurt: Pakan Handroee,
als het twee dagen duurt: Bea Roee Malem,
als het drie dagen duurt: Bea Telo Malem, • • "
als het vijf dagen duurt: Tdbok Lime Malem,
als het acht dagen duurt: Ngadaton.

De eigenlijke beteekenis van Marabea is: een deel geven van de
goederen (aan den gestorvene). Het voornaamste is dan ook, dat
men aan de ziel van den gestorvene van alles wat hij op aarde bezeten
heeft iets meegeeft. Stukjes van zijn kleeren, een weinig padï, af-
schraapsel van zijn gongs en koperwerk enz. Natuurlijk wordt ook.
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bij de andere stammen aan de dooden een en ander medegegeven;
men gaat daarbij echter niet zoo minitieus te werk als bij de Maanjan
Patai. Met de geslachten indeeling, die onder hen trouwens in hooge
mate verslapt is, bemoeit men zich bij het doodenfeest niet.

In de tweede plaats moeten we, met betrekking tot de beteekenis
van de indeeling in geslachten, wijzen op het huwelijksrecht. Het is
geoorloofd zoowel in het eigen als in een ander geslacht te huwen.
Het eerste komt het meeste voor. Trouwen onder de Maanjan Sioeng
twee lieden van verschillend geslacht, dan wordt allereerst uitgemaakt,
bij welk geslacht men zich zal vestigen. In den regel volgt dan de
man de vrouw, hetgeen beteekent dat hij ten slotte in de knekelkist
van dat geslacht zal rusten. We zullen straks bij de opsomming der
geslachten zien, hoe dit herhaaldelijk aanleiding heeft gegeven tot
de vorming van nieuwe geslachten. Komt men te overlijden als man
die zijn vrouw gevolgd is, en leeft de vrouw nog, terwijl het huwelijk
kinderloos is gebleven, althans nog geen kinderen, uit dat huwelijk
geboren, overleden zijn, dan mag men het gebeente van den man,
desgewenscht, bij dat van zijn geslachtsgenooten begraven. Is echter
zijn vrouw voor-overleden of zijn er reeds kinderen, uit het huwelijk
geboren, overleden, dan staat de zaak anders: hij moet zich dan in
dié tambak laten opnemen, omdat vrouw of kinderen hem daar reeds
wachten, zooals de Maanjansche zegswijze luidt. Het komt daarom
zelden voor, dat men in tweede huwelijk een vrouw zoekt, die tot
een ander geslacht behoort dan de eerste. Doet men dat toch, clan
zal men huwen op zoodanige wijze, dat de vrouw den man volgt,
dat wil dan zeggen: het aangenomen geslacht van den man. Maakt
de man of de vrouw zich zonder meer los van de gemaakte afspraak,
dan móet hij of zij een boete betalen — sapoc hirang — ten bedrage
van zes gulden, te betalen aan de familie van welke hij of zij zich
heeft losgemaakt (sapoe hirang beteekent: zich zwart maken, waar-
schijnlijk is de beteekenis, dat men zich onkenbaar wil maken voor
de ziel van den gestorvene en dus geen last zal ondervinden van haar
jaloersche aanvallen).

Bij huwelijksontbinding wordt de geslachtsband verbroken; de
kinderen blijven echter behooren tot het geslacht, waarin ze geboren
zijn. Bij een scheiding ziet men dan ook nooit kinderverdeeling
plaats hebben, dat is onbestaanbaar. Wel kunnen de mondige kin-
deren kiezen, bij wien ze willen intrekken. Dat verandert echter niets
aan de verhouding waarin ze staan tot het geslacht, waartoe ze
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krachtens geboorte behooren. Door adoptie echter, mits volledige,
kan overgang tot een ander geslacht plaats hebben.

Trouwt men met een meisje uit een ander geslacht, maar wordt
besloten dat het meisje den man zal volgen en dus dat haar kinderen
tot zijn geslacht zullen behooren, dan is de man daarvoor, boven
den reeds betaalden bruidschat, nog een betaling schuldig, de zoo-
genaamde Pangidaran Para (verhooging voor de zitdeelen). Ook de
Ngadjoe-Dajaks zijn met deze betaling bekend, die ze Tindar
Poendoek (vervanging van de zitplaats) noemen. Deze betaling kan
in sommige gevallen tot f 500.— beloopen. De betaling, onder de
Ngadjoe veelal een of ander kostbaar heilig vaatwerk, moet aan de
ouders der bruid geschieden.

Ware de bruidschat een koopsom, dan zou deze betaling vreemd
aandoen. Niet alleen omdat de Dajaks zelf, in welke kringen en
onder welke stammen men ook verkeert, het denkbeeld verre van zich
werpen als zouden zij zich hun vrouwen koopen, acht ik den Dajak-
schen bruidschat geen koopsom. De macht, die de vrouw bezit in
het gezin, doet in het geheel niet denken aan eeij ondergeschikte
positie, die zij, gekocht goed zijnde, toch zeker zou bekleeden. Verder
is het eerste wat te verwachten is van iemand die iets koopt, dat hij
daarvoor iets nuttigs in de plaats krijgt, dat hem persoonlijk nut
levert. Ook daarvan echter is geen sprake. De kinderen, die de
vrouw hem schenkt, behooren tot het geslacht van de vrouw, al heeft
hij zelf over hun opvoeding alles te zeggen, met zijn vrouw samen.
De arbeid dien de vrouw verricht komt in de primitieve Dajakstreken
niet aan hem persoonlijk ten nutte, maar aan de gemeenschap der
stamgenooten, als welker lid hij meeprofiteert. Dit blijkt ook daar-
uit, dat, als een vrouw huwt met een vreemdeling en deze haar na
verloop van tijd verlaat, een gemeenschappelijk geplanten tuin ach-
terlatende, deze van zijn vrouw is en hij daarop geen rechten meer
kan doen gelden. Het eenige wat dus als zijn persoonlijk recht ont-
staat uit het door hem gesloten huwelijk, is het uitsluitend recht om
gemeenschap te hebben met zijn vrouw. Is het aannemelijk dat daar-
voor de bruidschat betaald wordt ? Neen. Dan toch ware het on-
begrijpelijk waarom het eene geslacht een veel hoogeren bruidschat
eischt clan een ander, waar het gebodene hetzelfde is. Daarmee zijn
we genaderd tot de verklaring, die de Dajaks zelf geven van den
bruidschat. Het is de betaling, die de man moet doen om tot het
geslacht van de vrouw te kunnen toetreden. Vandaar dan ook, dat de
Dajak zegt op het oogenblik, dat hij den bruidschat betaalt: akoe
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djadi tame hampoetam (ik ben in Uw geslacht getreden). Daarmede
schijnt een juister verklaring geboden voor den bruidschat, en het
belangrijke verschil in grootte der som bij de verschillende geslach-
ten verstaanbaar gemaakt. Immers het biedt grooter voordeden om
tot een vermaard geslacht te behooren, dan tot een groep gewone
kamponglieden. Men treedt dus door de betaling van den bruidschat
in het geslacht der vrouw. Het geslacht van den man krijgt niets;
integendeel, moet nog een feest geven, het zoogenaamde manolak
masawc (het afstooten van den huwende). Dat geslacht verliest dan
ook slechts een werkbaren man. Volgt de vrouw den man, dan staat
de zaak anders, dan verliest haar geslacht een vrouw, dat wil zeggen
een voortbrengster van nieuwe geslachtsgenooten; het verlies is dan
dus grooter en een betaling daarvoor niet onnatuurlijk.

Zoo juist werd ook gesproken van het beschaamd zijn der ge-
slachtgenooten voor den toekomstigen bruidegom. Dit vinden we
terug in de bijkomende betalingen die de bruidegom te doen heeft
aan de andere leden van de familie zijner bruid. Aan de grootouders
moet de toetoep oewan betaald worden, om hun grijsheid te bedek-
ken, omdat ze beschaamd zijn. Ook de betaling aan de broeders der
bruid, die weliswaar deels een vergoeding inhoudt voor het verlies
van de zuster, heeft dezen zin. Daarbij komt, dat de betaling van
de sapoet aan de broeders dezen verplicht om bij afwezigheid van
den man de belangen van de vrouw te behartigen. Herhaaldelijk zien
we, dat, als de man zich misdraagt en de vrouw ter zake haar beklag
indient, haar zaak beredderd wordt door hen, die de sapoet gekregen
hebben. Dat het inderdaad geen grapje is van de Dajaks als ze
zeggen dat ze beschaamd zijn voor den verloofde van dochter of
zuster bleek mij meermalen persoonlijk uit de gedragingen van ouders
en verdere familie van een verloofd meisje ten opzichte van den
man. Ik kon dan de verandering in optreden na de bruidschatbetaling
zeer wel constateeren. Zij zelven verklaarden een en ander dan met
het veelomvattende woord mahamen (maloe — beschaamd).

Keeren we na deze uitwijding terug tot onze Maan jan Sioeng.
Ook de vrouw kan, nadat ze de pangidaran para ontvangen heeft
en vooroverlijdt, mits kinderloos, als doode terugkeeren tot haar
eigen geslacht. Heeft ze echter kinderen, dan is dat uitgesloten;
haar beenderen moeten in zijn knekelkist geborgen worden. Ook als
haar man vooroverleden is, is terugkeer niet meer mogelijk. We zien
dat de man, al had hij kinderen die allen nog in leven waren, tot
zijn eigen geslacht kon terugkeeren; voor de vrouw kan dat niet,
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omdat in dit geval haar kinderen tot het geslacht van den man be-
hooren en dus in diens tambak begraven worden. Men schijnt daar
dus in het bijzonder op het aanwezen van de moeder gesteld te zijn.
Alleen in geval van scheiding is het mogelijk om terug te keeren tot
eigen geslacht; dan moet ze echter de pangidaran para terugbetalen,
indien zij althans de aanleiding tot de scheiding heeft gegeven. Was
de man de schuldige, dan is hij, bij het vele andere, ook dat
bedrag kwijt.

De indeeling in geslachten is dus van groot belang voor het
huwelijksrecht der Dajaks, omdat het een der zuilen is, waarop dat
recht rust. Trouwt men in eigen geslacht, dan gaat men nagenoeg
steeds bij zijn vrouw inwonen, en tot haar familie worden dan de
kinderen gerekend te behooren. Kan men om een of andere reden
niet bij zijn vrouw gaan inwonen, dan volgt zij den man, geslachts-
genoot. In dat geval is een kleine 1>etaling verschuldigd om een
bezwering te doen houden; in het later leven speelt echter die be-
taling geen rol meer.

Trouwen in vreemden stam kwam vroeger weinig voor; door de
meerdere veiligheid en het drukkere verkeer van tegenwoordig ziet
men zulke huwelijken thans vaker. De regelen daarbij gevolgd wijken
niet af van die, welke toegepast worden bij het huwen in een ander
geslacht; veelal zijn de dan gevraagde betalingen iets grooter. Vooral
in de hoofdengeslachten komen dergelijke huwelijken nogal eens
voor, om dat ze geen gelijken in stand in eigen stam kunnen vinden.

Betreffende het erfrecht moeten we ook eenige mededeelingen
geven, die verband houden met de indeeling in geslachten. Het ge-
slacht als zoodanig is vaak bezitter van waardevolle goederen. Onder
de Ngadjoe zijn dat in den regel heilige vaten. De Maan jan bezitten
deze echter niet en moeten zich dus ter zake in hoofdzaak bepalen
tot oud koperwerk of tot stukken bosch, waarin waardevolle ge-
wassen voorkomen. Het is tot deze dat ik mij hier bepalen zal. Men
treft zulke gebieden veelal aan in de buurt van de vestiging, of van
de voormalige plaats van samenwoning, van het geslacht. Veelal weet
men niet of de gewassen aangeplant zijn of niet, dan of ze in ver-
band met verzorging aan het algemeen stambeschikkingsrecht ont-
trokken zijn. Het kan ook wezen dat de rechten ontleend zijn aan
het bezitrecht over buurgronden, welk recht in Padjoe Ampat ont-
staat uit eerste ontginning (Kol. T. 1926, p. 97 en v.). Tegen deze
veronderstelling pleit echter, dat de meeste dezer bezittingen niet
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individueel bezeten worden, maar onverdeeld geslachtsbezit zijn. Zoo
heeft het geslacht Pandam Renga (zie beneden) nabij de voormalige
plaats van vestiging uitgestrekte bezittingen van dien aard, het ge-
slacht Pandam Bangkoengan eveneens bij Bangkoengan, enz. Deze
toestand laat zich vergelijken met hetgeen ik aan de Barito aantrof
in de dorpen Mengkatib en Telok Betoeng (Biadjoe). In Mangkatib
kon men ongeveer vijftig jaar geleden niet genoeg bouwvelden vin-
den voor de talrijke bevolking, hetgeen reden was voor een deel
van het hoofdengeslacht (de hampoetan Demang Anoem) om onder
leiding van den oudsten zoon van het hoofd Demang Andjas op
een ander gedeelte van den beschikkingskring een dorp te vestigen.
Dit was Telok Betoeng, dat spoedig in grootte toenam. De ver-
huizers behielden echter zekere aanspraken op den bodem, die aan-
vankelijk deel uitmaakte van den beschikkingskring Mangkatib. Ook
de bewoners van dat dorp moeten thans vergunning vragen aan
Andjas om ter plaatse te kunnen ontginnen, al hebben ze daarvoor
dan ook niet, als vreemdelingen, retributie te betalen. Vooral tegen-
woordig, nu de goed bebouwbare gronden als sneeuw voor de zon
verdwijnen, in verband met het feit dat elke afgeoogste ladang met
rubber beplant wordt, geeft een en ander veel reden tot geschil.
Algemeen wordt aangenomen dat de oorspronkelijk zich hier ves-
tigende familie op de waardevolle gebieden, als rotanbosschen,
vruchtboomcomplexen en dergelijke, bezitrechten kan doen gelden.
Geregeld oogsten ze de vruchten daarvan of verhuren het recht der
oogst voor een jaar aan anderen. Iets dergelijks lijkt mij het recht
der geslachten der Maanjan Sioeng op de streken waar zij eens
gevestigd waren. Althans op de vruchtboomen die er voorkomen, de
ladang terreinen zijn namelijk in individueel bezit. Het zou dan
dus kunnen gezegd worden, dat de stam aan een zijner onderdeden
een stuk der beschikkingskring heeft afgestaan om ten eigen voor-
deele aan te wenden. Verlaat het begunstigde stamdeel het gebied,
dan blijven de waardevolle deelen daarvan erfelijk bezit van dien
groep, terwijl de ladangterreinen zich ten aanzien der occupanten
gedragen als het adatrecht voorschrijft. Een zekere trek van over-
eenkomst is ook niet te miskennen bij vergelijking met de rechten,
die voortvloeien uit de stichting van een bantei (Kol. T. 1926, p. 71
en volgende). Ingeval een splitsing van het geslacht plaats heeft,
worden de erfstukken verdeeld, meestal naar reden van het aantal
leden der nieuwe geslachten.

Als de Maanjan Sioeng een bantei stichten zijn de uitzwermers
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veelal leden van een geslacht; niet zelden zelfs vormen ze een afge-
rond onderdeel daarvan. In deze bantei is het dan ook nooit moeilijk
een hoofd verkozen te krijgen; de persoon toch, die daarvoor in aan-
merking komt, wordt door zijn afstamming aangewezen. Er is mij
slechts een bantei bekend, die uit meer dan een geslacht is samen-
gesteld, dat is Bambanen, in het gebied van Marawan aan de Barito.
Voordat echter Bambanen ontstond, waren de bewoners verspreid
over vier bantei, die elk een onderdeel van een geslacht omvatten.

We hebben daarmede genoegzaam aangetoond dat de stamindee-
ling voor verschillende onderdeelen van het adatrecht van het hoogste
belang is. Thans zullen we die indeeling zelf nagaan en hier en daar
gelegenheid vinden, op een en ander alsnog te wijzen.

De Maanjan Sioeng noemen het geslacht waarin de stam verdeeld
is Tambak of Pandam, naar de knekelkist waarin zij de beenderen
na het verbranden bergen; de Ngadjoe spreekt van Hampoetan, of
Oengkoep, welk laatste woord ook gebezigd wordt om gemeente,
in het bizonder Christengemeente, aan te duiden. De Lawangan
spreken van het geslacht als van de Sawirit of Saderah; de Doesoen
gebruiken het woord Oemang. Het geslacht is zooals we boven reeds
aanstipten weer onderverdeeld in familiëen. Dit begrip moet men
eenigszins ruim opvatten; gewoonlijk wordt de familie gevormd door
de afstammelingen van één overgrootvader. De Ngadjoe noemt deze
eenheid Panakan, de Maanjan Sioeng Erai Kabocboehan of Boe-
moeh, de Lawangan gebruiken algemeen het woord Boeboehan; ook
de Doesoen bedienen zich van dat woord.

De familie is weer onderverdeeld in gezinnen, die men langs de
geheele Barito Kabali noemt.

Bij de Maanjan Sioeng, waar men, voor zoover deze adat nog niet
is uitgesleten, in groote huizen bijeenwoont, zijn het de familiëen
die te samen in een huis wonen, terwijl de andere stammen het ge-
slachtshuis kennen of kenden. Deze familiëen zijn gewoonlijk erven
in onverdeelde boedels, waarom men ze ook wel aanduidt als
Sagarabat. Ook duidt men daarmede wel de verwantschapsverhou-
ding tot iemand aan.

Naar de verhalen willen, zouden de Maanjan Sioeng niet altijd in
de Padjoe Ampat gewoond hebben, maar zouden ze nu 15 geslachten
geleden — dat is dus drie tot vierhonderd jaar terug — uit de boven
Kahajan naar hier zijn verhuisd. Om welke reden deze verhuizing
plaats had melden de verhalen niet. Een feit is echter, dat de
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Ngadjoe, die thans het Kahajangebied bewonen de Maanjan niet als
verwanten aanmerken. Integendeel zien ze neer op dat volk, dat ze
als slavenafstammelingen beschouwen. Huwelijken over en weer
komen weinig voor. Het kan zijn dat dit idee is voortgekomen uit
het feit dat vroeger zeer veel Maanjan in de Ngadjoe streken pan-
deling waren. Voor schulden, in het bijzonder speelschulden, kwamen
ze herhaaldelijk in pandelingschap. Wel werden ze door de eigen
familie, als deze bericht kreeg van het geval, weer vrijgekocht, maar
klaarblijkelijk liet een en ander toch een diepen indruk achter op de
Kahajan bevolking. Nog tegenwoordig, nu de Maanjan Sioeng door
groote arbeidzaamheid in beter toestand verkeeren dan bijna alle
andere Dajakstammen uit dit deel van Borneo en nu het onderling
verkeer door de verhoogde veiligheid en de betere verkeersmiddelen
300 veel intensiever geworden is, laat de Ngadjoe zijn geringen dunk
der Maanjan niet varen. Als men zegt van iemand, dat hij er een hadat
oloh Maanjan op na houdt is dat een allesbehalve vleiende opmerking.

In welk verwantschapsverband de uitzwermers uit de Kahajan tot
elkaar stonden en hoeveel geslachten aan die uitzwerming deel na-
men, is niet meer na te gaan. Voor zoover mijn inlichtingen gaan
zijn het er zeven geweest, hoewel mij dit aantal te groot voorkomt
en ik er toe overhel aan te nemen, dat sommige daarvan later door
splitsing ontstaan zijn. Hoewel ik daarvoor geen bewijs heb, zelfs
niet de minste aanwijzing, geloof ik, dat aanvankelijk ook hier de
stam uit vier geslachten heeft bestaan, die elk een dorp als woon-
plaats hadden. Zooals gezegd, gronden voor die meening heb ik niet.

Wij zullen thans dorpsgewijs de verschillende geslachten be-
handelen en beginnen daarbij met kampong Telang. Aanvankelijk
waren daar drie geslachten, namelijk:

a. Het geslacht Pandam Kariring Hante (kariring hante = groote
schedeldoos). Uit den naam blijkt, dat ook de Maanjan zich oud-
tijds bedienden van de schedeldoos en niet van de Pandam zooals
tegenwoordig. In dat opzicht waren zij dus vroeger gelijk aan de
buurvolken. Het geslacht stamt af van Patinggi Baris, het hoofd
waaronder men oudtijds is uitgeweken. Het grootste gedeelte der
bewoners van Telang behoort tot dat geslacht of is door splitsing
daaruit ontstaan.

b. Het geslacht Pandam Kariring Njani (njani = klein). De
stamvader is niet meer bekend. Bij de uitzwerming zouden zij zich
bij de eerstgenoemde groep hebben aangesloten. Er zijn slechts weinig
afstammelingen meer in leven; het geslacht is nagenoeg uitgestorven.
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c. Het geslacht Pandam Koesï Ockir (koesi oekir = de bewerkte
martavaan). Ook dit geslacht behoorde tot de uitzwërmers. De
stichter is al evenmin bekend, terwijl tegenwoordig nagenoeg geen
leden van het geslacht meer in leven zijn. Zooals uit de naam blijkt,
borg men aanvankelijk de beenderen in een martavaan, zooals
tegenwoordig in Zuid-Borneo nog wel als bijzondere familie-adat
voorkomt. Later hebben echter ook zij de gewoonte aangenomen de
beenderen in een knekeldoos op te bergen.

Alleen het eerstgenoemde geslacht toonde levensvatbaarheid en
heeft zich herhaaldelijk gesplitst, zoodat thans zeven geslachten
geheel öf gedeeltelijk uit deze zijn voortgekomen. Het zijn:

cl. Het geslacht Pandam Ginoct\ Rczvaoc (ginoen rewaoe = gelijk
een buffel, zie ook boven bij de doodengebruiken der Doesoen-
Dajaks). Hun knekelkist is gesierd met de afbeelding van een buffel-
kop, waaraan zij den naam ontleenen. Zeker hoofd Singa Langgawa
trouwde met de dochter van iemand uit Potong Kauwen (het latere
Moeroetoewoe), behoorende tot het geslacht Pandam Demang Garit
(zie onder Sioeng). Bij het huwelijk werd besloten, dat de man de
vrouw zou volgen, en zich dus onder de leiding van zijn schoon-
vader (Sindo Toeo) zou stellen. Aangezien hij echter na zijn dood
bij zijn eigen dorp wenschte te worden begraven, werd besloten,
dat de echtelieden en hunne nakomelingen een nieuw geslacht zouden
vormen, de zoogenaamde Pandam Ginoen Rewaoe.

e. Uit dit geslacht ontstond nu ongeveer veertig jaar geleden een
nieuw-geslacht, gesticht door Demang Bola, een helper van Soeto
Ono. Deze achtte zich zelf klaarblijkelijk te gewichtig om met de
menigte begraven te worden en stichtte voor zich en zijne nazaten
de Pandam Ginoen Rezvaoe Demang. Wij zullen dat vaker tegen-
komen, dat vooraanstaande lieden zich afscheiden. • In dit geval
echter is de afscheiding niet volkomen. De knekelkisten der beide
geslachten staan naast elkaar onder een afdakje, slechts gescheiden
door de twee steunpalen van dat dakje. In de adat rekent men deze
echter als afzonderlijke geslachten.

f. Op de zelfde wijze scheidde zich Soeto Ono met zijne nakome-
lingen af van de kariring hante en stichtte de Pandam Kariring Mas
(de gouden schedeldoos). Het knekelhuis van dit geslacht staat geheel
afgescheiden van de siat en wordt zeer goed verzorgd. De nazaten
hebben zich tot een soort vorstengeslacht ontwikkeld, vooral door-
dat het Gouvernement uit dat geslacht voortdurend de districts-
hoofden voor deze streken heeft betrokken. Te midden der andere
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hoofden van den stam nemen zij de plaats in van de eersten onder
hun gelijken. Zij laten zich zeer voorstaan op hun grooten voor-
zaat, maar missen, zooals dat gewoonlijk het geval is, de bijzondere
capaciteiten van dien persoon.

g. De zuster van Soeto Ono, zekere Nene Kadet (grootmoeder
van Kadet), die getrouwd was met een man, die haar in het huwelijk
gevolgd was, wenschte, in verband met de hooge positie van haren
broeder, evenmin in de kariring hante te worden opgenomen en
stichtte een nieuw geslacht de Pandam A'enc Kadet.

h. Door omstandigheden, die niet meer bekend zijn, trad een
geheel geslacht uit de gemeenschap Sioeng, namelijk de Pandam
Wangsa Goenting. Deze vestigde zich te Renga, waar een dorpje
gesticht werd. Het doodenfeest hield men te Renga, waar men voor
dat doel een balai had opgericht; de beenderen borg men echter
op de siat van Telang, waaruit kan worden geconcludeerd, dat de
reden der afscheiding niet van vriendschappelijken aard geweest
is; men wilde zich niet alleen voor dit leven, maar ook voor het
hiernamaals, losmaken van het Sioengsche volk, zooals wij straks
naar aanleiding van een ander geval nader zullen toelichten. Het
geslacht kreeg den naam Pandam Kariring Renga, naar de plaats
waar men zich gevestigd had.

i. Klaarblijkelijk kwam er gebrek aan goede bouwgronden in de
buurt van Renga; althans een deel van het geslacht verhuisde naar
Bangkoengan; onder leiding van Djajang Pandai stichtte men daar
een dorpje waaraan het geslacht zijn naam ontleent Pandam Bang-
koengan. Ook daar terplaatse hield men het doodenfeest, maar de
beenderen werden geborgen op de siat van Telang. Deze scheiding
was klaarblijkelijk van meer vriendschappelijken aard; tenminste
de knekelkisten van de beide geslachten staan gezamenlijk onder een
afdak. Zoowel Renga als Bangkoengan zijn in de loop der jaren
opgebroken en de bewoners hebben zich voor het grootste deel in
Telang gevestigd.

j . Als laatste moet dan genoemd worden de Pandam Toe Djaoeng
(toe = moeder). Deze moeder van Djaoeng was een vermaard
priesteres, een zoogenaamde Balian Pamoengkoer. Zij was gehuwd
met een man van de kariring hante. Zelf was zij afkomstig uit het
dorp Moeroetoewoe, waar zij behoorde tot de Pandam Ineh Moetoe
(ineh = moeder). In hoofdzaak had zij haar werk te Telang (de
Maanjansche priesteres verliest niet zooals de Ngadjoesche haar
gaven om met de hoogere wezens te verkeeren door het aangaan

Dl. 83. • 37
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van een huwelijk), waar zij ook veelal verbleef omdat zij haar man
in het huwelijk gevolgd was. Voor haar dood maakte zij kenbaar,
dat zij niet in de kariring hante wenschte te worden opgenomen
(zij had geen vooroverleden kinderen). Zij stichtte een nieuw ge-
slacht, dat naar haar genoemd werd.

We zien dus hier evenals bij de zuster van Soeto Ono, dat een
vrouw kan optreden als stichtster van een geslacht. Zelfs is dat
mogelijk aan een vrouw voor wie de pangidaran para is betaald;
in dat geval zal zij echter genoodzaakt zijn de pandam op te richten
op het kerkhof van het dorp van haren man.
k. het dorp Sioeng heeft als voornaamste geslacht de Pandam

Demang Garit, die aanvankelijk te Potong Kauwen woonde; daar
scheidde zich allereerst de pandam ginoen Rewoae van hem of (zie
Telang d). De lieden tot de pandam demang Garit behoorende doen
veelal mede aan het doodenfeest te Telang, maar de beenderen
moeten op de siat van Sioeng geborgen worden. Om welke reden
men een dergelijke regeling heeft getroffen, kon men mij niet mede-
deelen. Van dit geslacht scheidde zich ook af de Pandam Banding
(zie Moeroetoewoe); het knekelhuis van dat geslacht staat op de
siat van Sioeng. Tenslotte staat daar nog de verlaten pandam van
het geslacht Pandam Wangsa Goenting, dat wij reeds bij de be-
handeling van Telang leerden kennen (zie aldaar h).

In Moeroetoewoe had men aanvankelijk maar een geslacht namelijk
dat van de Pandam Patis Canting, genoemd naar een van de hoofden
die aan de uitzwerming uit de Kahajan zouden hebben deelgenomen.
De eerste afscheiding, die plaats had, was die van de Pandam Inch
Moctoe. De stichtster van dit geslacht was een vermaard priesteres
Deze beroemdheid schijnt erfelijk in haar geslacht geweest te zijn,
althans wij leerden reeds bij Telang een van hare nazaten kennen,
die om dezelfde reden de stammoeder van een groep werd. Nog tegen-
woordig zijn verschillende vooraanstaande priesteressen gesproten uit
dat geslacht. Onder dezen moeten wij noemen de leidster der dooden-
feesten in den tegenwoordigen tijd, die een nakomeling is van Ineh
Moetoe. Niet alleen, dat de priesteressen uit het geslacht geboren
worden, maar ook de hoofden zelve van Moeroetoewoe behooren er
toe. In 1925 was ik er echter getuige van, dat zich het dorpshoofd
met zijne nakomelingen afscheidde. Tabas, het dorpshoofd kreeg in
dat jaar de bronzen ster voor trouw en verdienste en werd begiftigd
met den titel Toemenggoeng. Nadat ik het eereteeken had uitgereikt,
maakte de begiftigde kenbaar, dat hij een nieuw geslacht gesticht had
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de Pandam Toemenggoeng Tabas. Bij de stichtingsceremonie werd
een bezwering gehouden. Hij en zijne aanwezige 57 nazaten werden
daarbij met bloed besmeerd, waarna de uitroeping van het nieuwe
geslacht plaats had doordat men den stichter een gong boven het
hoofd hield onder het tot zevenmaal noemen van den naam van het
nieuwe geslacht. Na afloop hadden de nieuw afgescheidenen zich te
onderwerpen aan een verbodsperiode van drie dagen.

Verder woont in Moeroetoewoe het grootste deel der Pandam
Banding, waarvan het knekelhuis op de siat van Sioeng staat. Men
neemt echter deel aan het doodenfeest te Moeroetoewoe. De afschei-
ding van dit geslacht van de Pandam Demang Garit had plaats door-
dat Banding te Sioeng een hem niet passend huwelijk sloot. Hij werd
door zijn vader vervloekt, dat hij nooit, levend of dood, iets verder
met Banding te maken wilde hebben of met zijne nakomelingen.
Vandaar de scheiding en de oprichting van een nieuw knekelhuis.
Banding week met zijne vrouw uit naar Moeroetoewoe. Tot nu toe
is de vloek van kracht, leden der beide geslachten plegen niet over
en weer te trouwen.

Uit deze scheiding moge blijken dat al beweren de priesters, dat
de Maanjan een hemel hebben, volgens het volksgeloof de siat het
hiernamaals is en dat de zielen der afgestorvenen in het bijzonder
in het knekelhuis zelve verblijven, geen aanraking schijnen te hebben
met de zielen uit andere knekelhuizen. Door oprichting van een eigen
afgescheiden knekelhuis schept men dus een afscheiding voor dit
leven, maar tevens voor het hiernamaals. (Zie ook Kol. St. 1925,
II, pag. 405).

In het dorp Balawa waren aanvankelijk de volgende geslachten:
Tambak Toemanggoeng.
Tambak Mamandi.
Tambak Patinggi Rainbc.
Het verdient vermelding, dat men bij deze geslachten nimmer

van Pandam spreekt maar altijd van Tambak. De Tambak Toemang-
goeng viel door een ernstig geschil uiteen. De twist ging over erf-
goederen, die later door de gezamenlijke hoofden van Padjoe Ampat
verdeeld werden onder de twistende partijen. Een vrede werd
nimmer gesloten, reden waarom over en weer niet gehuwd mag
worden. Het is namelijk een gebruik, dat zij die in geschil zijn,
niet met elkaar mogen verkeeren op vriendschappelijken voet; dat
zou een ongelukstoestand scheppen. Ook bij gewone zaken tusschen
particulieren is dat gebruikelijk. Aangezien geen vrede gesloten is,
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kan men die zaak eigenlijk nog niet als afgedaan beschouwen; her-
haaldelijk krijgt men dan ook met zaken te doen, die zijn terug te
brengen op het groote geschil van vroeger. Het nieuwe geslacht
kreeg den naam Pand am Djarang Bajoehan. Tegenwoordig bestaat
het geslacht uit twee onderdeden, die geen eigen naam dragen, maar
die afzonderlijke knekelkisten bezitten, zij het onder een zelfde afdak.

Van de tambak Mamandi scheidde zich af de Pandam Singa
Langgawa, ook wel Pandam Ginoen Rewaoe geheeten, die wij onder
Telang d reeds leerden kennen. Later scheidde zich een geslacht
af dat zich op het ladang-complex Giritan vestigde, waaraan het
den naam Pandam Giritan ontleende.

Van de Tambak Patinggi Rambe scheidde zich af de Pandam
Masiaoe eveneens den naam dragende van het vlek waar het zich
vestigde. Later keerde deze groep naar Balawa terug; zij bleven
echter een eigen geslacht vormen.

Van uit Telang vestigde zich te Maipe een onderdeel van het ge-
slacht Pandam Ginoen Rewaoe (Telang d, Balawa). De leider dezer
uitzwerming droeg den naah Satia Djaja; bij de bevolking staat hij
bekend als Djaja Koetai, aangezien hij jaren lang in Koetai ge-
zworven had. Het wil mij voorkomen, dat wij in dit geval te doen
hebben met een avonturier, die zich een aanhang verworven had
onder zijn naaste familie en dezen heeft opgestookt zich onder hem
te stellen. Men ziet vaker dat op een dergelijke wijze door eerzuch-
tigen hun doel bereikt wordt. Het knekelhuis van dit geslacht staat op
de siat van Telang. De groep draagt den naam Pandam Djaja Koetai.

Het tweede geslacht, dat Maipe bewoont is afkomstig uit Balawa.
Een familie scheidde zich af van de tambak Toemanggoeng en ves-
tigde zich onder leiding van Ba jan Toeo op het ladang complex
Kararat. Het knekelhuis staat op de siat van Balawa. Het zoo ont-
stane geslacht draagt den naam Pandam Ba jan Toeo of Pandam
Polang Gajong.

Wij hebben daarmede de verschillende geslachten leeren kennen
waarin de stam der Maanjan Sioeng verdeeld is. Het valt daarbij op
dat de splitsingen der oorspronkelijke geslachten voor een niet on-
belangrijk deel vallen in de laatste veertig jaren. Het voorbeeld
door Soeto Ono gegeven, om, als men eenige vermaardheid heeft
verkregen een afzonderlijke groep te vormen, heeft navolging ge-
vonden. Een groot deel der nieuwe geslachten toch is op die wijze
ontstaan. Dit heeft zijn invloed doen gelden. Een nieuw element is
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daarmede in het adatrecht gebracht, namelijk de uitzonderingspositie
door de nakomelingen van groote mannen ingekomen. Was het oud-
tijds gebruik, dat de leden der verschillende geslachten, die de zelfde
stand hadden, gelijkgerechtigd waren, door deze ver doorgevoerde
splitsing is den bodem bereid voor de ontwikkeling van een geslacht
met wezenlijk meer macht. Daar komt bij dat het geslacht Kariring
Mas nog een ander wapen bezit om meer macht te verwerven. Het
feit, dat de schutspatroon van Soeto Ono zich tot stamgod der
Maanjan Sioeng ontwikkelt (zie Kol. St. 1925, II, p. 400), geeft dat
geslacht meer aanzien en bepaalde priesterfuncties, die alleen door
dat geslacht verricht kunnen worden, doen dat aanzien stijgen.

In deze splitsingen ligt een element van verwording voor het stam-
bestaan. Dit wordt nog versterkt door het banteiwezen. Daardoor
verkeert het grootste gedeelte van den stam gedurende nagenoeg het
geheele jaar buiten het stamgebied. De eenige band, die de stam nog
werkelijk bijeen houdt, wordt gevormd door het doodenfeest. Ook
hiertegen echter beginnen de modernisten zich te verzetten. De kos-
ten, die dat feest eischt, beginnen de jongeren te zwaar te vinden.
Door de aanrakingen met de naburige Oeloe Soengaiers, door het
verbeterde onderwijs, door de zich ontwikkelende economische toe-
standen komen de oude voorstellingen in verdrukking en het zal niet
overmatig lang meer duren of de modernisten zullen hun ideëen
weten door te drijven. Als tenslotte het doodenfeest opgeofferd
wordt aan den nieuwen tijd, dan is het tevens gedaan met het hechte
stamverband. Zij, die thans van de bantei jaarlijks terugkeeren, zul-
len die reizen achterwege laten en langzamerhand van hunne stam-
genooten vervreemden. Reeds in de laatste jaren hebben verscheiden
bantei (o.a. Bambanen, Beroeang) zich van Padjoe Ajnpat los ge-
maakt en zich aangesloten bij het dorp op wiens grond zij wonen.
Ais het zoover mocht komen, dat dit algemeen gebruik wordt, treedt
het Sioengsche stamverband terug op het. peil, waarop het bij de
andere stammen van dien groep staat en bij verschillende nabuurvolken.

Hoe een en ander is bij de andere stammengroepen kon ik niet
volledig nagaan tijdens mijn verblijf in dat gedeelte van Borneo.
De gegevens echter, die ik verzamelde, zullen hier achter in een
bijlage een plaats vinden. Wellicht zullen anderen daarvan gebruik
kunnen maken om de aanvulling te leveren. Zij zullen zich echter
moeten haasten want de nieuwe tijd maakt geweldige vorderingen.
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BIJLAGE I.

Toetoer beteekent zoowel bij de Maanjan, als bij de Ngadjoe: het
vertelde, de geschiedenis. Ook in het Bandjareesch heeft het die be-
teekenis. Een der namen van de Kroniek van het Bandjareesche
vorstenhuis is: Toetoer Tjandi, hetgeen beteekent: de geschiedenis
van de Tjandi (van Amoentei).

De beteekenis van hoeroei rinting kunnen wij het best nagaan aan
de hand van eenige voorbeelden uit het Ngadjoesch.

Vraagt men, of iemand familie is van een bepaald aangewezen
persoon, dan stelt men de vraag: hoeroei en ikaoe dengan anoe te
(welke graad van verwantschap bestaat er tusschen U en N.N.). Het
antwoord luidt als de aangesprokene van de zelfde generatie is en
tot het zelfde geslacht behoort als N.N.: hoeroei hampahari (broeder-
lijke verwantschap). Is de aangesprokene een generatie jonger, dan
zegt hij hoeroei aken (neef verwantschap) enz. Is degeen waarover
gesproken wordt geen lid van de hampoetan van den aangesprokene,
dan antwoordt deze: dia ie koelan ikei, oloh ih, of, kapatoeh bewei
(hij is geen familie van ons, slechts een mensch, of, slechts een
bekende).

In denzelfden zin waarin boven hoeroei gebruikt werd, kan ook
rinting gebezigd worden. De eigenlijke beteekenis is echter: wijze,
-manier, richting, weg. Als iemand b.v. een feest ziet houden waarvan
hij doel of beteekenis niet begrijpt, zal hij vragen: narai hoeroei
'taloeh gawin keton toh, nah ? wat voor soort werk (bezwering)
doet gij daar, zeg?). Als antwoord noemt men dan naam of doel
der bezwering.
' Vlechtsters die niet uit de motieven van het onder handen zijnde
vlechtwerk kunnen komen, zeggen: dia akoe katawan ampin rinting,
taloeh gawingkoe toh, nah, djaton taoe mandjadi (ik weet de rege-
ling = uitvoering van mijn werk niet, het wil niet lukken).

Hebben twee Daj aks ruzie, dan zal de een zeggen: taoe ikaoe
marinting akoe, akoe mahin taoe mahoeroei rinting toendah djalaham
(kun jij mijn geslacht nagaan (iets kwaads van mij zeggen), ik kan
het geheele doopceel van jou familie lichten). Toendah is het Ot
Danoemsche woord voor broeder, djalahan is verwant; men wijst
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daarmede elk lid der hampoetan aan onverschillig tot welke generatie
hij behoort. •

Hoeroei rinting djete djipen (deze hier is van slaven-afkomst);
•gewoonlijk gebruikt men in dit geval in plaats van djipen voor slaaf
de term pctak dampoehan, aarde der stookplaats, waarmede allen, die
in dienstbaarheid zijn, worden aangegeven.

Niet alleen dus, dat men met hoeroei rinting het begrip afstam-
ming, weergeeft, ook stand wordt er mede aangeduid. Zoo spreekt
men van hoeroei rinting pangoloh, zij die tot de weerwolven be-
hooren, of hoeroei rinting hantoeen, de stam der vampiers. Deze twee
zijn eigenlijk erfelijke ziekten. Onder de Ngadjoe kan men in dat
geval ook het woord oetoes gebruiken.

Eigenaardig is ook dat men hoeroei rinting gebruikt om daarmee
de gezamenlijke voorschriften van het adatrecht aan te geven waar-
aan rechtsgevolgen verbonden zijn (datgene dus wat ook wij onder
adatrecht samenvatten). Men noemt dat de Hoeroei Rinting Hadat.
Deze groep vormt een onderdeed van het geheel der gebruiken, de
zoogenaamde Hadat Sale pal i (de geheele adat), die dus naar de
volksopvattingen van die rechtsregelen schijnt af te stammen.
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BIJLAGE II.

Losse gegevens betreffende de stamordening der

Dajakschc bevolking van het Baritostroomgcbied.

Allereerst zij het mij vergund eenige aanmerkingen te maken op
de volkerenkaart van Borneo, zooals die is opgenomen in Adatrecht-
bundel XIII en verbeterd in Adatrechtbundels XXII, blz. 357 en
XXVI, blz. 524.

1. Over een deel der afdeeling Koeala Kapoeas staat gedrukt Nga-
djoe Dajaks; dit is juist, maar het onderschrift: Kajans is onjuist,
want deze bevolking is in geen opzicht verwant aan de groote Kajan-
groep. In de literatuur wordt dat ook nergens gezegd of verondersteld;
waarschijnlijk hebben wij met een drukfout te doen en moet een en
ander zijn Kahajans. Als zoodanig zou het juist zijn, omdat de
bevolking gewoonlijk de Ngadjoe, Oloh Kahajan noemt.

2. Aan de Barito staat beneden Boentok gedrukt Siadjoe's; dat is
een drukfout, het moet zijn Biadjoe's. Mijns inziens is echter de
Commissie door de vermelding van dezen naam niet consekwent
gebleven. Op de geheele kaart zijn toch slechts de stammengroepen
vermeld en dat is deze groep niet. Het is een stam, behoorende tot
de Ngadjoegroep. De naam waaronder de stam bekend is, is Biadjoe
Oloh Mangkatib of naar de taal Bara Raren.

3. De onderafdeeling Boentok van Noord naar Zuid volgende zien
wij voor de bevolkingsgroepen aangegeven: Oio Maansan, Lawangan,
Sihongs. Bij de laatste aanvangende zou dit moeten zijn Maanjan
Sioeng, de streek waarover de naam gedrukt staat duidt evenwel aan,
dat hier de stammengroep der Maanjan bedoeld is. Ook hier zou het
in verband met het slechts vermelden der stammengroepen, wensche-
lijk zijn Sihongs te doen vervallen en te vervangen door Maanjan;
de naam zou dan een weinig langer gedrukt moeten worden zoo, dat
het Westelijk deel van Tabalong er onder valt. De naam Lawangan
moet een veel grooter gebied bestrijken n.1. van de Teweh rivier tot
de Karau en van de Barito oostelijk, zoo dat de Dajaks van Pasir
er ook onder vallen. Hieronder zullen de verschillende stammen, die
tot deze groep behooren genoemd worden. De naam Oio Maansan
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in het Noorden der onderafdeeling moet vervallen. Wel is waar
wonen daar in vijf vestigingen Maanjans bij elkaar, maar het gebied
waar zij wonen is van de Lawangan Ajoes en de Lawangan Bawo;
zij hebben daar slechts bantei. Het schept verwarring als een en ander
in deze kaart zou worden opgenomen. Om een beeld der kolonisatie
te geven zou een afzonderlijk schetskaartje dienstig zijn.

4. De onderafdeeling Moeara Teweh wordt aangegeven als bewoond
door Tabojans en Doesoens. Met de vermelding dezer beide namen
is de Commissie waarschijnlijk niet onjuist geweest. We zullen hier-
onder ons nader met die groepen bezighouden. De wijze waarop de
namen echter gedrukt zijn, geeft een verkeerd beeld der toestand.
Doesoens moet gedrukt worden langs de Barito van Boentok tot
voorbij Moeara Teweh. terwijl Tabojan over de bovenloopen van
de Teweh en Montallat gedrukt moet staan.

5. De groep der Ot Danoem moet veel verder doorgetrokken
worden, namelijk zoo, dat de heele onderafdeeling boven Doesoen
er in valt; de naam Tabo'jan is daar niet op zijn plaats. De Moe-
roengs zijn een stam der Gt Danoems. Indien men deze wil ver-
melden, dan had de vermelding van de Siangs niet achterwege mogen
blijven.

6. Door. een drukfout is de naam der afdeeling Doesoenlanden
tot Djoesoenlanden geworden. De invloed der Maleiers langs de
Barito is goed weergegeven, eerder te gering dan te veel. De Band-
jareezen hebben voorts een niet onbelangrijke invloed in het Zuid-
Oosten van Boentok, waar zij de belangrijke dorpen Mataboe en
Magantis op Maan jan-gebied gesticht hebben.

Om een juister beeld der toestanden te geven en meer betrouw-
baarheid aan de kaart te verstrekken achtte ik het wenschelijk deze
opmerkingen te laten voorafgaan aan de gegevens, die ik alsnog te
verstrekken heb. Achtereenvolgens de stammengroepen noemende,
zal ik voorzoover mij bekend, mededeelen hoe de stammen die er toe
behooren heeten, het mij bekende der stamindeeling vermelden en
eventueel andere bijzonderheden aanstippen. Tevens zullen de dorpen
vermeld worden, waarin de stammen wonen. Deze vervelende op-
somming wordt slechts gegeven om belangstellenden in te lichten.

1. De Maanjan Patei, behoorende tot de groep der Maanjan, zijn
nauw verwant aan de Maanjan Dajoe en de Maanjan Pakoe. Wel-
licht dat de beide laatste niet anders zijn dan onderstammen, ge-
slachten dus, die een eigen bestaan zijn gaan voeren en door ver-
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menging met andere volken zich afwijkend ontwikkeld hebben. Van
Dajoe valt te vermelden, dat zij in de dagen, dat Bangert hier reisde
(1856) twee hoofden bezat, die een gelijke macht hadden (T. B. G.
1859, p. 176). In deze stammen is tegenwoordig geen sprake meer
van geslachtenindeeling, alleen de afstammelingen van de vroegere
hoofden beschouwen zich nog meer in den geest der Maanjan-
geslachten, namelijk als lieden, die door de bloedsband verbonden
bij verschillende aangelegenheden te samen moeten optreden. Bij hen
zijn de erfgoederen ook nog vaak geslachtsgoed, terwijl men elders
ziet, dat de familie in ruimeren zin als zoodanig optreedt, soms zelfs-
de familie in engeren zin. Een niet geringe invloed op deze ontwik-
keling heeft de voortdurende aanraking met de Oeloe Soengei gehad.
De vele verhuizingen, die in den tegenwoordigen tijd plaats hebben,
in verband met het zoeken naar gronden om voor de rubberteelt te
gebruiken, zullen de ontwikkeling der toestanden daar nog meer
ontwikkelen.

De territoriale ordening begint hier reeds verre de overhand
te krijgen op de genealogische. In verband met de talrijke vreemdelin-
gen die zich hier vestigen, heeft dit voor de bevolking zijn onaan-
gename consekwenties.

2. De Ngadjoe groep is aan de Barito vertegenwoordigd door twee
stammen. Allereerst moeten we dan noemen de Bara Ki of Bakoem-
paiers. Oorspronkelijk behooren deze tot de Ngadjoe; hun taal is
een dialect daarvan. Voor eeuwen zijn zij echter reeds overgegaan
tot den Islam. Ze nemen een zeer bijzondere positie in dit deel van
Borneo in. Van ouds hadden zij het groote voordeel van de gunstige
ligging van hun vestiging Marabahan, gelegen tegenover de uit-
monding der Negara in de Barito (tegenwoordig strekt het dorp
zich ongeveer acht K.M. langs de rivier uit). Zij beheerschten dus
den afvoerweg van het belangrijkste onderdeel van het Bandjaree-
sche rijk en beoefenden als gevolg daarvan, niet onwinstgevend, de
rivierroof, een bedrijf dat ze — indien ze de kans schoon zien —
thans nog herhaaldelijk met succes beoefenen. Daarnaast echter was
het, het groote handelscentrum der Barito. Hiermede nauw ver-
bonden is hun werk als verbreiders van den Islam in dit deel van
Borneo.

Als handelaren en boschproductenbezoekers trekken zij soms voor
jaren de binnenlanden in. Nieuwenhuis ontmoette ze aan de Mahak-
kam in tijden dat het reizen in die streken nu niet juist gemakkelijk
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was. Op deze wijze krijgen zij grooten invloed op de stammen boven.
Niet slechts als de lieden, die de bevolking aan de noodige handels-
waar helpen, of de boschproducten der Dajaks koopen, evenmin
alleen als geldschieters, maar bovenal doordat zij vrijwel allen in de
bovenlanden trouwen met vrouwen uit het volk, met het daarbij be-
hoorende islamiseeren der vrouw en niet zelden ook van een deel
harer familie. De nieuwe godsdienst zit wel niet zeer diep en bij
\ertrek van den man zal men herhaaldelijk kunnen zien, dat de
familie weer geheel in de Dajaksche samenleving opgaat, toch ont-
staan er in verschillende dorpen groepen geislamiseerden, die zich
niet langer tot de Uajaks rekenen, maar zich Bakoempai Oeloe noe-
men. Zijn zij talrijk dan stichten ze eigen dorpen. In den loop van
dit artikel zullen wij er verscheidene ontmoeten.

Het gebied, dat door hen bewoond wordt strekt zich uit over de
geheele onderafdeeling Marabahan en de onderafdeeling Boentok
tot Mangkatib. Boven dat dorp treft men op den oostelijken oever
van de Barito nog eenige Bakoempai dorpen aan (Djamparan, Bang-
koewang en verder op nog Babai). Hier heeft echter veel menging
plaats gevonden met andere Mohamedaansche elementen (Bandja-
reezen, Negareezen, Oeloe Soengeiers). Onder dit volk hecht men
niet meer aan de indeeling in geslachten; de dorpen zijn alle terri-
toriaal geordend. Zij trachten ook steeds de bevolking te bewerken
om ten aanzien der grondrechten te breken met het genealogisch
beschikkingsrecht en over te gaan tot het territoriale. Uit een der-
gelijke hervorming kan slechts nut voor hen te trekken zijn.

De tweede stam der Ngadjoegroep is die der Bara Raren of Oloh
Mangkatib. Hunne dorpen zijn: Dadahoep en Mangkatib, beide aan
de soengei Mangkatib gelegen, die een verbinding vormt tusschen
Barito en Moeroeng Barito. In den loop der tijden zijn zij uitge-
zwermd langs de Barito, waar zij de dorpen Telok Betong en Talioe
vormden. In het adatrecht wijken ze maar op ondergeschikte punten
van de andere Ngadjoe-stammen af. Een zeer nauwe verwanten-
groep, die ook het Raren-dialect spreekt, zijn de Oloh Mantangei.
Waarschijnlijk was oudtijds de bevolking der beide streken één stam.
Nog niet zoo heel lang geleden was de soengei Mantangei nog een
veel gebruikte verbindingsweg tusschen Kapoeas en Barito. Tegen-
woordig kan men de beide groepen als afzonderlijke stammen aan-
merken.

3. De Lazvangan groep bewoont een zeer uitgestrekt gebied; boven
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is in groote lijnen het gebied hunner verspreiding aangegeven. Het
aantal stammen, dat er toe behoort is legio. Bij de beoordeeling of
de genoemde stammen al dan niet tot de groep behooren, heb ik mij
laten leiden:

1. of de betrokkenen zich zelf tot die groep rekenen;
2. of zij dialecten spreken, die tot deze groep behooren;
3. of de adat in groote lijnen dezelfde is;
4. of hunne eschatologische voorstellingen dezelfde zijn.
Ik kwam toen tot de volgende resultaten.
a. De Lazvangan Karau of Lazvangan Beloh, waarover hierboven

reeds genoeg gezegd is. Zij zelve achten zich afkomstig van het
Oostelijk gebergte, vanwaar zij uitgezwermd zijn onder leiding van
Toemanggoeng Goentoem, een ouderen broer van Demang Sadek,
die als stamvader der Doesoen reeds genoemd werd. Het doet zon-
derling aan, dat een jaar of vijftig geleden door de Karau nog in
het stamland gesneld werd. Ook met de Maan jan stonden zij steeds
op voet van oorlog. Herhaaldelijk hebben zij te samen gestreden en
tegenwoordig nu gevechten uitgesloten zijn, bevechten zij elkaar met
rechtzaken. Dat desalniettemin het banteiwezen zulk een vlucht ge-
nomen heeft, wekt verwondering. Wij zagen reeds dat de Lazvangan
Bakoi of Lampeong nauw aan hen verwant zijn. Er zij medegedeeld,
dat de leider der uitzwerming Patih, hoewel als heiden gestorven,
door de Mohamedaansche nakomelingen vereerd wordt; zijn graf
geldt als kramat.

Scriwaner acht Maanjarj en Lawangan verwant of liever hij rekent
hen tot één stam. Na het reeds medegedeelde behoeft het wel geen
betoog, dat deze meening onjuist is (Schwaner Borneo I, p. 164).
Niet alleen, dat zij in taal en adat afwijken, maar hunne legenden
doen hen van verschillende stamlanden komen. Het is een van de
vele onnauwkeurigheden, die het werk van Schwaner aankleven, het-
geen hem, die de eerste was, die het volk aan een bestudeering onder-
wierp niet euvel geduid kan worden.

De Lawanganstam, die het grensgebied tusschen Maanjan en
Lawangan bewoont, wordt Lawangan Pakoe genoemd. Zij vereenig-
den zich omstreeks 1856 in het dorp Doejoes. Hij bestaat slechts uit
een geslacht, dat van Singa Djaja. Langs de Pakoe hebben zij hier
en daar tijdelijke vestigingen. Geheel los van de Lawangen Karau
staan zij niet; in belangrijke zaken plegen zij herhaaldelijk
overleg met de Karau-hoofden. Ten gevolge van het opdringen der
Maanjan heeft veel vermenging plaats gehad. Eenerzijds met de
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Maan jan Pakoe, die zich in 1856 in Awang vestigden, waaruit het
dorp Beto ontstond, anderzijds met de Maan jan Dajoe, waaruit de
kampong Tampah voortkwam. De mohamedanen hebben in die dor-
pen veel invloed, hetgeen de islamiseering der streek zeer bevordert.
De grens tusschen de gebieden van Karau en Pakoe is aangegeven,
veelal door begraafplaatsen, vruchtbosschen moerassen en dergelijke.
Toch komt zamelen over en weer veel voor.

De derde stam van deze groep'is gevestigd aan de Ajoeh; de
lievolking noemt haar Ajoes (reus), vandaar de naam van den stam
Lawangan Ajoes. De stam bestaat uit drie geslachten en telt slechts
weinig zielen (59 in de belasting aangeslagenen, dus ongeveer 300
zielen). Elk geslacht bewoont een dorp (Moeka Hadji, Patas I en
Patas I I ) . Abusievelijk vermeldde ik in K. T. 1926, p. 61 Moeara
Singan in de plaats van Moeka Hadji. Moeara Singan is echter een
plaats waar geislamiseerde Doesoen wonen. Aanvankelijk strekte het
zamelgebied van dezen stam zich uit langs het geheele stroomgebied
der Ajoeh. Van het beneden stroomgebied zijn zij verdrongen door
de Doesoen Dajaks en geislamiseerde individuen van elders. Zij trok-
ken zich voornamelijk in Moeara Singan samen. In dat gebied heeft
men tegenwoordig kamponggrenzen.

Om verschillende redenen zijn de Lawangan Ajoes uit het bron-
gebied naar benedenstrooms afgezakt. Men kan deze verhuizingen
volgen doordat op de rotsen langs de oever van de Ajoeh talrijke
graven van dezen stam te zien zijn. Vooral op de vruchtboomcom-
plexen in de bovenlanden laten zij nog aanspraken gelden, oogsten
elk jaar de boomen af, en onderhouden deze, naar de adat voor-
schrijft, door ze per jaar tweemaal schoon te maken. Eens tijdens
den bloei en eens kort voordat men met den oogst begint. Indivi-
dueele rechten heeft men op de boomen schijnbaar niet; men haalt
de vruchten althans steeds gezamenlijk in en de opbrengst is te al-
gemeenen nutte. Verkoop heeft niet plaats, omdat de vindplaatsen
dagreizen van de Barito verwijderd zijn. Na den opstand van 1908
vestigden zich op bestuursbevel in de Boven Ajoeh de Lawangan
Bawoe. Hun werd Leok Ara tot woonplaats aangewezen. Voordien
zwierf dit geslacht, waarvan de stam in Tabalong woont, in de bron-
gebieden. Bij deze gedwongen vestiging is niet in overleg getreden
met de beschikkingsgerechtigden, zoodat voortdurend geschil ont-
stond, doordat de Bawoe zich, bewust of onbewust aan de eigen-
dommen en graven der Ajoes vergrepen. Het geschil werd tenslotte
bijgelegd, daar de Ajoes afstand deden van een deel van hun be-
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schikkingsrecht, door toe te staan, dat de Bawoe in een bepaald aan-
gewezen gebied mochten zamelen en ontginnen. Eenige bepaaldelijk
genoemde vruchtboomcomplexen aan de rivier bleven den Ajoes
echter toebehooren. Een feestmaal en bezwering besloot de veete. Dit
geslacht der Bawoe bestaat slechts uit 13 belastingplichtigen (onge-
veer 65 zielen).

Bij elk dorp der Ajoes en Bawoe bevindt zich een schedeldoos om
de schedels der afgestorvenen te bergen en daaronder staan eenige
martavanen, waarin de andere beenderen bewaard worden. Vroeger
plaatsten de eerstgenoemden hunne dooden op de rotsen, terwijl de
Bawoe de dooden in rotsholen van het krijtgebergte borgen. Huwe-
lijken met de Karau komen voor, met de Bawoe niet. Het kan zijn,
dat zulks een gevolg is van de veete die tot voor kort tusschen deze
twee bestaan heeft.

Meer naar het Noorden, in de onderafdeeling Moeara Teweh, is
de ordening der stammen in hooge mate verward. Langs de Teweh
en de Montallat wonen de Lawangan Tabojan, waarvan verschillende
onderdeden afzonderlijk zijn gaan wonen. Op het eerste gezicht zou
men deze groep als een afzonderlijke stammengroep willen aan-
merken. Zij zelven rekenen zich echter tot de Lawangan-groep; hun
taal wijkt echter veel af van het Lawangansch, de eschatologische
voorstellingen komen echter weer met de Lawangansche overeen en
in sommige gevallen gaan ze met elkaar mede. Reden, waarom ik
hen tot de Lawangan reken, zoolang mij niet het tegendeel blijkt.
De onderdeden van den stam benoemen zich naar de rivieren en
riviertjes waar zij aan wonen.

Aan de Montallat (Santallar), hebben zich de Tabojan Santallar
of naar het dialect de Tabojan Mantararen gevestigd. Zij bewonen
de dorpen: Rarawa, Katapang, Waloer, Baliti, Madjangkang, Kan-
doei, Pioentoen, Moeara Djaman, Palari, en Sangkoerang. Onder-
linge grenzen hebben deze dorpen niet. Het dorp wordt door een
geslacht bewoond, waarbij zich in vele gevallen nog een aantal vreem-
delingen hebben gevoegd. Eenige aan de rivier voorkomende heilige
bosschen en andere heilige stukken grond (natei oentoe) staan onder
toezicht van bepaalde dorpen, die daar geregeld offers hebben te
brengen. Huwelijken hebben over en weer plaats.

De dorpen bovenstrooms zijn bewoond door de Lawangan Tabojan
Tongka. Aanvankelijk was deze stam in Tongka gevestigd. Hier-
van scheidde zich een geslacht af, dat zich te Siwali vestigde en den
naam kreeg Lawangan Tongka Malang. De vrij talrijke geislami-
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seerden der beide stammen trokken zich samen in het dorp Oetoes.
Elk der dorpen heeft een eigen beschikkingskring. Zij hebben elk
hun dorpsofferplaats waar zij offeren aan de grondgeesten (tondoi),
die de eigenaren van den grond zijn. Zelfs onder deze, tóch naver-
wante stammen, moet men, als men tot eenige ontginning wil over-
gaan, op het gebied voor den anderen stam, gebruik maken van de
lieden uit dat dorp om de offers op te brengen. Ook bij de dooden-
feesten heeft men eenige geringe afwijkingen van de Lawangan
Karau gebruiken. Huwelijken tusschen Tongka, Tongka Malang en
Bawoe hebben veelvuldig plaats.

Een andere tak van de Tabojan woont aan de Teweh, waar zij
de dorpen: Hadjak, Panain, Malewei, Banangin 1—4, Ranajas,
Loepoe en Sampirang bewonen. Tusschen hen in wonen Bakoempai
Oeloe in de dorpen: Liang Naga, Saboeh, Gandring, Banangin 5, en
Sampirang Malajoe. Grenzen hebben de dorpen slechts in enkele
gevallen. Het hoofdengeslacht is afkomstig van Hadjak, maar is tot
den Islam overgegaan. Dit geslacht bezit uitgestrekte rotanbosschen,
deels aangeplant, deels met wilde rotan begroeid. Bovenstrooms kan
datzelfde gezegd worden van het geslacht van den ouden Toemang-
goeng Badar, die met zijn familie het dorp Loepoe bewoont. Op
welke wijze deze familie aan hare bezittingen gekomen is, is niet
recht duidelijk; door aanplant is het niet. Aangezien de familie
voortdurend aan geldgebrek lijdende was, hebben zij de tuinen
meestal aan Maleiers verpand. Ingelost hebben zij een en ander nooit,
zoodat thans die boschdeelen geheel in vreemde handen zijn. De
Dajak van Sampirang. die tot hetzelfde geslacht behooren, hebben
van de opbrengst niets ontvangen. Een en ander vertoont gelijkenis
met een geval, dat ik vermelde in K. T. 1922, p. 408 en dat zich in
de Midden Kapoeas heeft afgespeeld.

Verder bovenstrooms woont de stam der Njoemit, ook tot de
Lawangan behoorende. Zij bewonen de dorpen: Moeara Asoe,
Linoen Besi, Moeara Mea en Lawarang. Zij zijn weinig geislami-
seerd, alleen Linoen Besi heeft een Mohammedaansche wijk onder
een eigen bestuur. Onderlinge grenzen hebben deze dorpen niet; zij
vormen één beschikkingskring.

De dorpen zijn plaatsen van samenwoning van geslachtsgenooten.
Verder naar boven treffen wij drie dorpen aan van geislamiseerde
Dajaks. die voor het grootste deel uit Tabalong afkomstig zijn; som-
migen komen van de Mahakkan. Zij hebben zich daar gevestigd na
den opstand van 1908. Het zijn niet juist de gunstige elementen, die
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daar zijn neergestreken. Onderlinge grenzen hebben die dorpen niet,
zij stroopen daarenboven voortdurend op Njoemit- gebied. De
groote afstand van de bestuursvestiging werkt een en ander in de
hand.

Het brongebied wordt bewoond door de Lazvangan Poeroei, (kam-
pong Baoek) en de hawangan Bantian (kampong Bermaoeng), welke
stammen respectievelijk van Pasir en Boven Mahakkam komen.
Knappert vermeldt ook een en ander in Bijdragen K. I. 1905, p.
592—618. Hij noemt daar echter de Bantiam in één adem met de
Banoea en Basap Dajaks, maar de Lawangan, die in het Koeteische
in drie stammen voorkomen, worden afzonderlijk genoemd. Dat wil
mij voorkomen niet juist te zijn. De Bantian uit het Tewehsche zoo-
wel als die uit Pasir rekenen zich zelf tot de Lawangan. De drie door
Knappert genoemde Lawangan stammen in Koetei zijn: Lawangan
Poerong, Lawangan Lolang, en Lawangan Kali.

De beide dorpen, die ons bezighouden, voeren een van elkaar on-
afhankelijk bestaan; huwelijken worden onderling zelden gesloten;
veelal trouwt men in het eigen dorp of in het stamland. De dooden-
gebruiken komen met die in het stamland overeen.

Tot de Lawangan behooren ook de verschillende Boekitstammen.
Dezen noemen zich naar het riviertje, waar zij aan wonen. Ook de
geslachten wonen aan kleine zijriviertjes bijeen. Men noemt ook die
eenheid naar het riviertje. Het geslacht, de boeboehan, is de beschik-
kingsgerechtigde over den grond. Dat blijkt onder anderen uit een
minnelijke schikking uit de zeventiger jaren, die te zijner tijd in een
adatrechtbundel gepubliceerd zal worden. Die zaak handelt over een
beschikkingskwestie tusschen de geslachten Boekit Kindjangan en
Boekit Kindingan. De Boekitstammen uit het Tabalongsche zijn het
talrijkst en verkeeren nog in oorspronkelijker staat; de anderen heb-
ben den Bandjareeschen invloed ondergaan en zelfs nagenoeg geheel
hun eigen dialecten verloren. Door de voortdurende aanrakingen met
de Maleiers gaan zij meer en meer tot den Islam over. Tallooze
Bandjareezen gaan op het Dajakgebied tot ontginning over, omdat
hun eigen gebieden geen voldoende bouwgronden meer beschikbaar
hebben.

De Lawangan-stammen uit het Pasirsche zijn mij alleen bij name
en dan nog maar ten deelen bekend. Het zijn:

Lawangan Toezvang,
Lazvangan Banoewang,
Lawangan Lawa; ten onrechte plaatste ik deze stammen in K. T.
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1926, p. 62, in Midden-Doesoen. Ook is het onjuist dat ik daar van
onderstammen sprak; dat moet zijn stammen, en waar ik stammen
bezigde b.v. voor de Lawangan in hun geheel daar wordt stammen-
groep bedoeld.

Bantian,
Lantoeoeng,
Bawa Adang,
Poeroei,
Bawoc Dia.
Een grondige bestudeering van de Lawangangroep op alle punten

van het adatrecht komt mij voor zeer loonend te zullen zijn, aan-
gezien van dit primitieve volk slechts betrekkelijk weinig bekend is.
Van de Pasirsche en Moeara Tewehsche stammen is zelfs zoo goed
als in het geheel niets bekend.

4. De Docsoen Dajaks. Deze bewonen de Barito-oevers van Boen-
tok tot de grens van Boven-Doesoen en kleine gedeelten van de
benedenloopen der zijrivieren. Ik behandel deze hier als een afzon-
derlijke stammengroep, hoewel ik voor mijzelf geloof, dat wij hier te
doen hebben met een onderdeel der Lawangan. Ik grond die meening
op. het feil, dat zij aannemen af te stammen van Dambong Sadek,
den jongeren broeder van den stamvader der Lawangan Karau. Zij
zouden uit dezelfde landen afkomstig zijn. In adat en doodenge-
bruiken vertoonen zij hetzelfde karakter; zij nemen beiden de Boekit
Loemoet als hemel aan. Daar staat tegenover, dat zij in taal groote
gelijkenis vertoonen met de Maanjan en zich zelven een afzonder-
lijke „bangsa" rekenen.

De stammengroep bestaat uit de volgende stammen:
1. De doesoen Wito, wonende van Boentok tot Mampaing. De in-

deeling der geslachten vermelde ik reeds boven .
2. De eigenlijke Doesoen in de dorpen Roebai, Pepas, Roedji en

Paring Lahaoeng.

3. De Docsoen Bajan Tawan in de dorpen Katnawen en Boentok

Ketjil.
4. De Doesocn Bajan in de dorpen Boetoeng, Bintang Ninggi, Pen-

dreh, Ipoe, Pari en Marampan, welke laatste aan de Soengei Lahei
gelegen zijn.

5. De Doesoen Karawatan in het dorp Lemoe.
6. De Docsoen Malang in de dorpen Lahei I, Loee, Nihau, Djoedjie

Baroe en Bangahoen. de laatste beide aan de soengei Lahei.
Dl. 83. 38
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7. De Doesoen Karamoean in de dorpen Papar Poedjoeng, Talok
Malewai, en Banaoe.

8. De doesoen Bajan Karamoean in het dorp Moeara Inoe aan de
Lahei. Deze stam is ontstaan uit vermenging van Bajans en Ka-
ramoeans. De Bajan Tawan zijn een afgesplitst geslacht van de
Bajan, dat een zelfstandig bestaan is gaan voeren.

Tusschen de genoemde dorpen in treffen wij vestigingen van
Maleiers aan n.1.: Pendang, Tampoeng Laoeng, Sikan, Lemoe Me-
lajoe, Djamboe, Land jas, Meiajoe, Lahei IT, Moekoet, Loee Melajoe,
Djangkang, Nihan Melajo Banaoe Melajoe. Aan de Lahei hebben
zich in het dorp Rahaden lieden van Bandjarmasin en Martapoera
gevestigd.

De kleinere stammen, vooral in het Tewehsche, zijn verstrooid en
vormen geen aaneengesloten geheel. Van een stambeschikkingsrecht
is dan ook geen sprake. De geslachten, in dorpen samenwonend, heb-
ben de beschikking over den grond. Hieruit zijn tallooze geschillen
voortgekomen, waarbij vooral die tusschen geislamiseerde en Dajak-
sche dorpen een groote rol spelen. De Maleische dorpen toch, die
zich van de oorspronkelijke hebben afgescheiden en aan wie onder
deze stammen, met uitzondering der Wito, eigen gebieden zijn aan-
gewezen, zijn er steeds op uit om hunne grenzen uit te breiden. Van-
daar dat bij elke plant een reeks geschillen ontstaan met die grens-
gebieden tot onderwerp.

Van den strijd tusschen Biadjoe en Doesoen Wito is mij een Land-
raadvonnis bekend, dat te zijner tijd aan de Adatrechtcommissie zal
worden aangeboden. De doodengebruiken der Doesoen komen over-
een met die, welke ik boven mededeelde van de Doesoen Wito.

Het huwelijk in anderen stam is geoorloofd; men volgt de vrouw.
Volgt echter de vrouw den man, dan is een betaling van ongeveer
f 250 verschuldigd. In den tegenwoordigen tijd begint echter dat
gebruik onder de Doesoen te verslappen. Vroeger woonde men ge-
slachtsgewijze in groote huizen bijeen, evenals de Ngadjoe; thans
gaat men meer en meer gezinswoningen bouwen. Er zijn nog maar
weinig Betangs over in het Doesoen-gebied.

5. Oe O? Danoem-groep. Deze groep bewoont zeer groote uit-
gestrektheden. Van de Melawi in de Westerafdeeling af tot bijna
de geheele Boven-Barito strekt zich het Ot Danoem-gebied uit.
Elders somde ik reeds eenige stammen op, die zich in het Boven-
Sampitsche en Koeroensche gevestigd hebben; hier zal ik mij slechts
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met de Barito bezighouden. Wij treffen daar de volgende stam-
men aan:
1. De Ot Banococ, die de dorpen Ngarajan en Samoeah aan de

boven Lahei bewonen.
2. De Ot Danoem, veelal lieden die van elders afkomstig zijn, in

den regel van de Melawi. De stam schijnt geen afzonderlijken
naam te dragen. Waarschijnlijk behooren de leden tot verschil-
lende stammen, die zich, uitzwermende, vereenigd hebben.

3. De Ot Siang, die het zoogenaamde Siangland bewonen, dat ge-
vormd wordt door de groote bocht der Barito; het zijn eigenlijk
Landdajaks, althans naar hun huidig land te oordeelen.

4. De Ot Mocrocng; verwant aan de Ot Siang, hebben zij zich
van dezen losgemaakt en zich in hoofdzaak aan de Barito geves-
tigd, waaraan zij ook hun naam danken.

5. De Ot Olong Olong, die in het dorp Olong Olong aan de Laoeng
samenwonen.

6. De Ot Toehocp, die de boven-Toehoep bewonen.
7. De Ot Balawan, die het dorp Balawan in Siangland bewonen.

Tusschen de stammen en zelfs, met deze in dezelfde dorpen wonen
tallooze vreemdelingen. Het minst is dat het geval in het Siangland,
dat het zuiverst het eigen karakter bewaard heeft. Langs de Barito
en hare voornaamste zijrivieren heeft een onuitwarbare verwarring
plaats gehad. Lieden uit alle streken van het geheele eiland zijn hier
te hoop geloopen in het gebied waar nog de meeste, gemakkelijk af
te voeren, boschproducten gevonden worden. Een ware invasie heeft
daar voortdurend plaats ten nadeele der oorspronkelijke bevolking,
omdat het niet juist de meest gewenschte elementen zijn, die zich met
deze werkzaamheden bezighouden. Evenals vroeger, toen de Mahak-
kam het groote zamelgebied van Borneo was, is ook hier het gevolg
zedeloosheid en dobbelpartijen op groote schaal, verarming der be-
volking. De Daj aks van Boven-Doesoen kan men onder de armsten
van het gewest rekenen. Als eenmaal de roem van het land zal zijn
afgevoerd, dan zal echter zeer zeker even als aan de Mahakkam het
nut blijken van de, zij het minder goede, aanraking met de buiten-
wereld ; de bevolking is dan bekend geworden met de handelswegen
en handelsallures is een nieuw stadium in de ontwikkeling ingetreden.

In vele gevallen is de stamband geheel verdwenen en is daar het
dorpsverband voor in de plaats gekomen. In andere gevallen heeft
een en ander geleid tot het te niet gaan der Dajaksche gemeenschap
en het daarvoor in de plaats treden van een territoriale gemeenschap
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der vreemdelingen. De oorspronkelijke bewoners zijn dan öf door
bekeering in de Maleiers opgegaan, öf zij hebben zich over andere
dajaksche dorpen verspreid, waar zij tenslotte onder de beschikking
gerechtigden zijn opgenomen. Om die reden is het zeer moeilijk ten
aanzien van deze stammen nauwkeurige gegevens te verstrekken be-
treffende adatvoorschriften. Het is een dooreenmenging van aller-
hande verwante en vreemde voorschriften.

Wij zagen reeds dat de Siangs aanvankelijk uit vier dorpen af-
stamden, thans zullen wij nagaan hoe zij zich verspreid hebben. De
namen der dorpen komen er minder op aan; het zijn er meer dan
vijftig. Zij gevoelen zich echter nog hecht verbonden, met uitzonde-
ring van de Siang Taloen I.iou, die aan de Laoeng in de dorpen:
Toembang Tandok, Toembang Balo, Tokong en Toembang Soeloi
wonen. De oorzaken der groote verspreiding moeten gezocht worden
in uitputting der bouwterreinen en zamelgebieden, maar vooral in een
hevige pokkenepidemie, die voor ongeveer 50 jaren de streek teis-
terde en de bevolking zeer bevreesd maakte voor het samenwonen in
volkrijke dorpen. Onderlinge grenzen bestaan er niet tusschen de
dorpen, alleen het gebied der Siang Taloen Liou staat op zich zelf.
Als hoofd der gezamenlijke Sioeng moet worden aangemerkt Toe-
manggoeng Silam, die in den opstand van 1905 het Gouvernement be-
langrijke diensten heeft bewezen en als belooning daarvoor het recht
heeft gekregen om tjoekei te heffen van alle boschproducten, die
van de bronrivieren der Barito worden afgevoerd. Dat deze beloo-
ning geen geringe is moge daaruit blijken, dat er maanden zijn dat
een en ander hem f 1500 opbrengt.

In het reeds genoemde artikel van Fransen Herderschee werd een
overzicht gegeven van de hoofdengeslachten der Siang en Moeroeng.
Aan Toemanggoeng Silam wordt daar aangewreven, dat hij eigenlijk
geen Dajak is, omdat hij in het grijs verleden een Maleier tot voor-
vader gehad heeft. Wij hebben reeds gezien, dat zulks niets te ma-
ken heeft met het al dan niet zijn van lid van den stam, aangezien
het de moeder is, die bepaalt tot welken stam (geslacht) men behoort.

Een bewijs, dat Toemanggoeng Silam als representant van zijn
volk geldt moge men voorts zien in het volgende. Tusschen de Ot
Danoen stammen van de Kapoeas en de Siang heerschte een veete
die in 1895 beëindigd werd. Om dezen nieuwen vriendschapsband
te versterken werd besloten, dat de hoofdengeslachten door huwe-
lijksbanden verbonden zouden worden. Daarvoor koos men de toen
nog jonge Toemanggoeng Silam, die in het huwelijk trad met Toen-
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ding, de dochter van het stamhoofd der Kapoeas Ot Danoems
(kampong Djangkang). Dergelijke om de wille der vrede gesloten
huwelijken noemt men Sapan Bocnoc. Er moge uit blijken, dat de
bevolking geenszins aan Silams afkomst twijfel hecht.

Betreffende de Moeroeng waarvan wij ook reeds zagen, dat ze
uit vier dorpen uitzwermden, zij nog vermeld, dat dit zich als volgt
heeft toegedragen.

Het geslacht Danau Oesoeng splitste zich, en een deel vestigde
zich onder Mantir Anom te Njaring Oehing, van waaruit later de
dorpen Toembang Toean, Poelau Pangoen, Klapeh, Diroeng Mali,
Moeara Koetjoe en Soepan ontstonden.

Het geslacht van Moeara Baboeat heeft in den Bandjermasinsche
oorlog groote vermaardheid gekregen, doordat het hoofd de beruchte
Toemanggoeng Soerapatti ons eenige gevoelige slagen heeft toege-
bracht waaronder vooral het afloopen van de Onrust genoemd moet
worden. De kampongs der leden van dit geslacht zijn: Maroewing,
Poroe, Bakanon, Boemban, Bahan, Batoe Toehoep en Biha.

De geslachten van Moeara Laoeng en Toehoep hebben zich groo-
tendeels vereenigd in de dorpen: Bras Blange, Makoenjoeng en
Diroeng Siraroeng.

In de soengei Laoeng treft men nog een uitzwerming van het
geslacht Njaring Oehing aan, die zich in het dorp Likon Kota ge-
vestigd heeft, en daar een zelfstandig bestaan voert.

Ten aanzien der Ot Banoenoe zij medegedeeld, dat Engelhard in
Bijdragen K. I. LII, p. 179—222, dezen stam rekent tot de Tabojan.
Op allerlei gronden aan de adat ontleend, acht ik deze voorstelling
onjuist. Evenzeer is de kaart bij dat artikel behoorend onjuist als
ze het geheele Lahei-gebied aan dezen stam toewijst; slechts de
uiterste bovenlanden dier rivier komen de Banoeoe toe.

De Ot Olong Olong en de Ot Toehoep moet men wellicht slechts
als zelfstandige geslachten van eenen stam opvatten. Nog omstreeks
1900 zwierf deze stam in het grensgebied van Koetei en de Doesoen-
landen. Van de tijdelijke vestiging Takoen Moelo uit hebben zich
toen twee geslachten in het Doesoensche gevestigd. Beide voeren een
zelfstandig bestaan, hoewel zij de gezamenlijke afkomst niet ver-
loochenen en onderlinge huwelijken veel voorkomen.

6. De Poenan bewonen de uiterste bovenlanden. In den loop dezer
eeuw hebben zij zich onder invloed van ons bestuur gevestigd. Voor
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dien zwierven ze in het Djoeloi- en Boesang-stroomgebied rond. De
rondzwervende groepen zijn slechts klein en worden gevormd door
familieën. De geslachten vereenigden zich alleen dan, wanneer de
gemeene zaak zulks eischte; de stam vereenigde zich nooit. Werkelijk
zwervende stammen treft men in dat gebied niet meer aan, hoewel
de lieden evenmin als gezeten beschouwd kunnen worden. Een groot
gedeelte van het jaar zijn zij nog zwervende, maar keeren nu steeds
tot hunne dorpen terug.

Wij onderscheiden drie groepen Poenan:
Poenan Mocroeng,
Poenan Penjabocng Djoeloi,
Poenan Penjabocng Bocsang.
De eerste hebben zich het eerst gevestigd en wonen aan de oevers

van de Barito in de dorpen Toembang Balatoeng en Tasang Boe-
toeng. Voordat deze drie stammen in het Barito-gebied zwierven,
leefden zij aan de Kasoet. Bij de uitzwerming vandaar had de split-
sing in drie gedeelten plaats.

Van die eerste dorpen uit had weder splitsing plaats. Allereerst
werd het dorp Kelasin gesticht; vandaar uit ontstond later Batoe
Paoe. Deze beide dorpen hebben de band met de moederdorpen ver-
broken en vormen tesamen een eigen gemeenschap. Zooals men dat
vaker ziet bij Dajaksche stammen, die een geheel stroomgebied be-
wonen en waar splitsing plaats heeft gehad, is ook hier het beneden-
stroomgebied onder het beschikkingsrecht der nieuwe groep geko-
men, terwijl de oude vestiging in het bovenland blijft. Gewoonlijk
wordt dan de scheiding gevormd door de stroomversnellingen.

De beide Penjaboengstammen hebben zich omstreeks 1905 geves-
tigd. De eerste in de dorpen: Lioet Moeloeng, Toembang Poesoe,
Moeara Katipoe Langangoei en Tamaloee. De laatste in het dorp
Saboee. Ook hier heeft men zich geslachtsgewijze geordend. Hier
hebben echter de vreemdelingen een zeer grooten invloed gekregen;
dat is namelijk de groote voorraadschuur der boschproducten.

Tenslotte nog een enkel woord over de Oloh Ots, zooals die in
de literatuur der vorige eeuw over Borneo vermeld worden. Eenige
geslachten van dat volkje ontmoette ik aan de voet van de Boekit
Raja in de uiterste bovenlanden van Sampit. Zij waren nog zwer-
vers in den volsten zin des woords. Niettegenstaande dat, kon ik
geen verschil in adat opmerken. De taal, die zij onder elkander ge-
bruikten, geleek zeer veel op het Ot Danoemsch. Als hiernamaals
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namen ook zij de Boekit Raja aan. Helaas heb ik toen niet na kunnen
gaan op welke gronden zij hunne rechten op hun zwerfgebied be-
wijzen. Gaat men dan verder na dat de dorpen door Schwaner en
Michielsen genoemd in die streken, hetzij nog Ijestaan, dan wel dat
van nieuwe dorpen is na te gaan, uit welk oude dorp zij zijn ont-
staan, terwijl daarnaast zeker het dubbele aantal geheel nieuwe ves-
tigingen is verrezen, waarvan de bevolking verklaart dat ze daar van
ouds gewoond hebben, dan kan dat niet verklaard worden uit aanwas
van de bevolking, want die heeft niet in die mate plaats. Deze nieuwe
dorpen kunnen slechts hun ontstaan daaraan te danken hebben ge-
had, dat zwervende deelen van den stam zich vestigden. Dat proces
is nog niet afgeloopen; ik neem aan. dat de zoogenaamde Oloh Ot
onderdeelen der Ot Danoem groep zijn, die zich alleen door een
zekere achterlijkheid onderscheiden van de reeds gezeten stammen.

Achterlijk wordt hier bedoeld in economischen zin. Dat zich dat
heele proces heeft afgespeeld, zonder dat het bestuur er iets van
geweten heeft, of het bevorderd heeft, is een gevolg daarvan, dat
in die streken geen intensief bestuur gevoerd kan worden zoolang
de bestuursvestiging een maand reizen van de plaats, waar zich een
en ander voltrekt, verwijderd is. Men ziet in die streken heel, heel
zelden een ambtenaar en als hij komt, clan reist hij weer spoedig
door, want hij moet zijn kantoordienst niet verwaarloozen.

De gegevens, in deze bijlage vermeld, zijn voor veel uitbreiding
vatbaar en verbeteringen zullen dan ook wel moeten worden aange-
bracht. Ik vermeen echter dat het gebodene nog wel dienstig kan
zijn voor hen, die later het onderzoek ter hand zullen nemen.

EENIGE FOTO'S MET TOELICHTING BETREKKING
HEBBENDE OP REEDS GEPUBLICEERDE OPSTELLEN.

Bij de photografieën, die hier afgedrukt zijn, kan het volgende worden aan-
geteekend. Zij dienen ter illustratie van eenige onderdeelen van mijne ver-
schillende artikelen betreffende Borneo, en werden door mij zelven opgenomen.

1. De dorpsofferplaats van Mangkatib (Biadjoe Dajaks) (zie Koloniaal T.
1926, p. 64—65). Boven de eigenlijke offerplaats hangen eeuige klapperbloesems
(majang). In de plank onder het offerblok zijn de offers gestoken, bestaande
uit: een op een bepaalde wyze gerold, met kalk bestreken sirihblad, waarin een
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weinig tabak is gerold, terwijl er een sigaret van maisblad door gestoken is,
het geheel draagt den naam: giling pinang. Als zeer goed gekeken wordt, ziet
men ook in het blok zelve eenige offers.

2. Een offer aan de ziekteverwekkende grondgeesten der Doesoen Dajaks
van Roebai (Barito). Deze geesten dragen den naam: retten. Het geheel hier
afgebeeld is de: balai retten. Een en ander staat op vier stokken; de middelste,
zwarte, is een trapje, dat van den grond aan den aardgeesten gelegenheid geeft
naar spijs en drank op te klimmen. Onder de mand liggen popjes, waarin een
weinig zielestof der zieke (in dit geval drie) is overgebracht, om de ziekte-
verwekkers te bevredigen, dat zijn de ganti diri (zie onder anderen Bijdragen
80 p. 576). In de groote mand ligt een maaltje rijst met kippenpooten en een
weinig vruchtensoep (djoehoe), de Dajaksche rijsttafel. In de kleine offer-
mandjes (ansak) een bamboe met toewak, wat geele en roode rijst en een
weinig varkensvleesch. Het op deze wijze offeren noemen de Doesoen: ngokoi
akan retten.

3. Het familiehuis van Makoenjoeng (Ot Moeroeng, Boven Barito) (zie
Bijdragen K. I. 81 p. 166). Het huis wordt door 21 gezinnen bewoond. Voor
de woning ziet men de pantars, overblijfselen van de doodenfeesten (zie Bij-
dragen K. I. 81 p. 263).

4. Sapoendoe Harimaoeng (zie Bijdragen K. I. 81 p. 263). Een paal waaraan
de buffels bij het doodenfeest geslacht worden. Deze is zeer oud en zou oudtijds
gediend hebben om er een slaaf aan te dooden (kampong Mampaing, Barito,
Doesoen Wito Dajaks).

5. Kariring, schedeldoos van het hoofdengeslacht van Kalahien (Doesoen
Wito), tevens dorpsofferplaats, rechts onder ziet men de tampajan voor de
andere beenderen. Van het mooie snijwerk is niets te zien.

6. Lawangan Beloh gezinswoning te Ampah, voor het huis een pop van
arenvesels ter afschrikking van ziekteverwekkers, geverfde popjes en een kroko-
dillen ei met zelfde beteekenis (Bijdragen K. I. 80 p. 573).

7. Inlandsche kolenontginning in Midden Doesoen.

J. MALLINCKRODT.
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