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Voedings-middelen. —
De Dajakkers, hoezeer bij hunne vele

feesten vaak misbruik makende van hunnen bedwelmenden volks-drank,

leven overigens in den regel matig, zelfs sober. Als hoofd-voedsels

dienen: rijst en sago, maïs on pisangs, of ook »oebi’s” (eene soort van

zoeten aardappel). Vele zwervende stammen behelpen zich dikwijls

tijden lang met wilde wortels en vruchten in de bosschen gezocht.

Uit het dierenrijk maken ze gebruik van kippen, varkens (in zoover

zij geene Mahomedanen zijn geworden) en andere huisdieren, bij uit-

zondering ook van stekelvarkens, terwijl bij velen een gebraad van den

orang-oetang als lekkerbeetje geldt. De eetbare vogelnestjes, zwarte en

witte, zoowel in ’t Westen, onder anderen op den berg Klam, en in

het Zuid-Oosten, onder anderen in Pasir, ingezameld, strekken niet tot

voedingsmiddel, maar als handels-artikel. Zout wordt aangekocht, of

op enkele plaatsen uit rijk wellende zout-bronnen, zooals in Sintang

volgens CROOCKEWIT, en in Boenoet volgens Schwaner, door de inlan-

ders zelve bereid, ofschoon het, gelijk rost van tonningen heeft

bevonden, niet van eene beste hoedanigheid is en ook eenig ijzer

bevat, afkomstig van de ijzeren pannen, waarin dit zoute bronwater

wordt uitgedampt. Suiker-riet verbouwen zij voor eigen gebruik. Honig

wordt veel verzameld uit de bosschen, zoo tot huiselijk gebruik als

voornamelijk, in verband met de inzameling van was, tot het drijven

van een veel winst gevenden handel daarmede. Over de wijze van
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Hot inz amelen van «wilden” honig en was. — Men begint met

het opsporen der »honig-boomen
” of tangirangs, welker reusachtige

stammen zich tot honderd en meer voeten kunnen verheffen en waarin

de wilde bijen bij voorkeur hunne nesten of »idans” maken, soms,

naar men zegt, in gunstige jaren ten getale van 100 of 200 stuks.

Daar de eens verdreven bijen-zwermen zich nogtans in volgende jaren

gemeenlijk weder op dezelfde boomen zouden nederzetten, plaatsen

sommige Dajaks daarin vooraf eene ruw bewerkte soort van houlen

bijen-korven, en wordt ook zonder deze voorzorg het regt van eigen-

dom op de honig-boomen bij de verschillende stammen streng gehand-

haafd. Na alvorens lange ladders aan en in deze boomen te hebben

aangebragt, klauteren eenige moedige en jeugdige inboorlingen bij het

vallen van den nacht, met brandende fakkels gewapend, zoo vlug slechts

eenigzins doenlijk, omhoog tot in de nabijheid der nesten, onder het

aanhoudend geroep der omstanders, die op een’ eerbiedigen afstand

in het bosch verscholen hen tot voorzigtigheid aanmanen. De vonken

spreidende fakkels naar alle kanten in het rond zwaaijende, verjagen

de honiggaarders do wilde bijen, die in den onmiddellijken omtrek de

lucht vervullen met hun gegons. Wanneer voor een oogenblik de

rook optrekt, vertoont zich het naakte lijf van den inlander, die zijn

gevaarlijk werk verrigt, onder het zingen van melancholische, doch

soms ook poëtische liederen, ongeveer van den navolgenden inbond:

»0 bijl die aan het nest hangt;

Val neder met dc vuurvonk.

Verschrik niet, doch verbeeld u:

Te dartelen in goudl”

Na het verjagen der zwermen, worden de"nesten losgeraaakt en

laat men die nederzakken op matwerk aan den voet des booms. Daar

de inlanders deze werkzaamheden met evenveel moed envlugheid als be-

daardheid en overleg weten ten einde te brengen, verneemt men daarbij

slechts zelden van ongelukken. «Daags daarnaintusschen,’’ zegtscmvANEU,

die deze inzameling soms bijwoonde, »is het volstrekt niet raadzaam,

de honig-boomen te naderen”. Menigeen, die toevallig of onvoorzig-

het zoeken daarvan, alsmede over het vangen van visch door de inlan-

ders zijn eenige nadere bijzonderheden der vermelding niet onwaardig.



OP ZOOGENAAMDB » KOPPENSNELLERS
”

VAN DIT EIEAND. 131

9*

tig zulks waagde, zou het slagtoffer zijn geworden van de wanho-

pige woede der vertoornde bijen-zwermen ').

Vischvangst, door middel van »toeba”.
— Vooral de meren,

maar ook de vele rivieren van Borneo wemelen
,

inzonderheid in het

drooge jaargetijde, van visch 2), zoodat die met manden vol, zelfs met

de hand, in overvloed kan worden geschept. Hoezeer voornamelijk
in de AVestelijke helft, onder den invloed van het voorbeeld der

Chinezen, soms met den hengel en ander vischtuig door de Dajakkers

wordt gevischt, en eenige reizigers zelfs in de binnenlandsche

meren hier en daar eene soort van fuiken van manden-werk zagen

staan, is men hier, onder anderen in het Z. Oosten des eilands, uit

gemakzucht, en ook om voor het droogen in massa veel visch te ge-

lijk te verkrijgen, — waarbij gebruik moet worden gemaakt van de

zeldzame dagen van droog weder, — meermalen gewoon den visch

in het groot te vangen door bodeeling van het water met bedwelmende

planten-deelen. Bij de Dajakkers zou daartoe veelvuldig het » toeba-”

sap worden aangewend, afkomstig van eeno «klimplant”, die op de

schrale heuvel-ruggcn van Z.O.Borneo in menigte groeit. Onder

dien naam, met toevoeging van het bijwoordje » hidjie zijn de wel-

bekendekokkel-korrels(van Menispermum cocculus) ook elders in Oost-Indië

bekend. Het is mij intusschen niet zeker gebleken, — hoewel die ook tot

') Hieruit Blijkt weder, dat hot gevaar aan dezen eigenaardigen honig-oogsl ver-

knocht soms grooter kan zijn ,
dan men in hel algemeen zon gelooven. Het is

cellier hekend genoeg, dal daarbij hel gezigt kan verloren gaan door steken in het

oog, dat daarbij stikking kan volgen, wanneer de bijen hunnen angel-steek in mond

of koel hebben toègebragt. Maar daarenboven zijn onk alleen door steken, zelfs

slechts van ééne vertoornde hij, in de huid (of misschien in onderhuidsche aderen)
reeds versch idcne (loodelijke verwondingen ontslaan. In Drenthe zou alzoo, in

1851
, een kind van drie jaren zijn bezweken; in 1852 een zesjarig meisje in

Frankrijk. In 1856 een hoer uit de omstreken van New-York
,

die ter zijde van

den hals was getroffen. In 1857 eene boerin uil Landshut, na verwonding door

hijen-steek in het aangezigt. In 1858 een Hongaarsèh priester, die, reeds een

kwartier
na door eeno vertoornde hij in den Bals te zijn gestoken, zou overleden

Zijn. Zie deze waarnemingen, — die gelukkig tot do hoogst zeldzame beboeren,
die ook alle niet even zeker zijn geconstateerd, en waarbij voorzeker bijzondere

neven-omstandigheden in het spel zullen zijn geweest, — in de Geneeskundige

Tijdschriften, door buohnek, gaffe, nivison en anderen nader beschreven.

2 ) Bórneo’s bekende visch-/a«xa telt, volgons blef.keb, tegenwoordig reeds

over de 300 soorten; zie Natuurk, Tydschr. r, Ned, Indie
,

Ad. 6, 1858 —1859.
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de klim-planten behoort, of hier juist deze gebruikt worden
,

daar

van een n sap
” wordt gesproken en niet van het poeder der vruchten

of zaden, zooals dit met de cocculi anders het geval is, dat dan met

gewoon visch-deeg, van brood of meel, of in Oost-Indië ook met

krabbenvlcesch, vermengd, den visschcn als bedwelmend lokaas wordt

voorgeworpen, en alzoo door dozen inwendig gebruikt. Zooals uit

onderstaande beschrijving blijkt, schijnt dit planten-sap hier alleen ge-

bezigd te worden om het water te vergiftigen. Het kan dus wel zijn,

dat eenc andere plant wordt bedoeld onder dezelfde benaming, immers,

ofschoon ook helfricii melding maakt van het toeia-gebruik tot de

vischvangst op Borneo, voegt hij er het woordje » ajer
”

bij (ajer-toeba),

en greiner dat van » toeba” (toeba-toeba). Dit althans is zeker, dal

niet altijd dezelfde plant tot dit doel wordt aangewend, en dat in do

heete gewesten zeer vele en verschillende planten daartoe dienen.

Onder dezen draagt, volgens xiasskakul, ook de Dahlbergia purpurea

den naam van »toeba”

(toeba-djenok), alsmede de Pongamia sericea

(dien van »toeba-gedol’j. » Toeba” beleekent dus welligl een algemeen

of collectief woord voor visch-vergift. Als zoodanig kent men wijders

eenige andere soorten der genoemde geslachten, alsook van Phyllanthus,

Ficus, Polygonum, Inga , Barringtonia, Milletia, Leucaena en andere , waar-

van insgelijks de vruchten, of meer nog de takken, de bast, de wortels,

of' wel alleen het sap daarvan in liet water worden geworpen. Het

hout eener Phyllanthus-soort heet deswegens zelfs * hots a énivrer ”, en

andere planten hebben de benaming van haar geslacht of soort aan

dit gebruik te danken, zooals do Piscidia erythrina, de Tephrosia

piscatoria.

Scuwaner beschrijft deze vischvangst, door hom zolvcn bijge-

woond, volgenderwijze: Men begon met eenc kronkeling van

het riviertje bovenstrooms gedeeltelijk af te dammen en stortte nu

den inhoud van een paar kleine praauwen, die dos morgens vroeg

reeds gevuld waren met een mengsel van versch »toeba-sap” en

kalk, in het midden van het water. Er verliepen geene drie mi-

nuten, of men zag reeds honderden zoo grooto als kleine visschen

aan de oppervlakte des waters verschijnen, om daar door netten of

harpoenen of met de hand te worden gevangen. De kracht van dit
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sap bleok zóó groot te zijn, dat tot op ongeveer anderhalve mijl ver

rivier-afwaarts zijne uitwerking min of moor bemerkbaar was aan de

bevolking van den stroom. Onder deze werden niet alleen de vis-

schcn bedwelmd, waarvan de kleineren spoedig stierven, maar zelfs

Strekte de invloed van het gebezigde toeba-sap zich ook op andere

dieren, wat meer zegt, op de grootere, de krokodillen, uit, waarvan

schwanek er twee zich haastig uit de rivier zag verwijderen en daar

door de inlanders afmaken. Zou misschien hunne vlugt niet meer af

te leiden zijn van het ongewone rumoer in en op het water ? Even-

wel het gewone toevlugtsoord van den krokodil is juist het water.

En dat do werkzaamheid van dit toeba-sap niet te verachten is,

kan nog worden opgemaakt uit oeno andere waarneming van

schwanek, te weten dat insgelijks eenigen onder de visschers zelven

hot bedwelmend vermogen daarvan ondervonden en door hoofdpijn en

duizeling werden overvallen, terwijl greinek zelfs vermeldt, dat ook

deze zelfde verschijnselen worden te weeg gebragt door het drinken

van water, waaruit de visschen op deze wijze gevangen zijn. — Of het

gebruik van zoodanigen visch geheel onschadelijk bleef, wordt door

deze reizigers niet vermeld. Het is hoogst waarschijnlijk, dat dit in

den regel hot geval is, doch het is zeker, dat wanneer de visschen

veel van dit vergift hebben opgenomen en daardoor gestorven zijn,

en zij niet spoedig en goed schoongemaakt zijnde lang daarmede in aan-

raking zijn gebleven ,
cene nadoeligc uitwerking voor de gebruikers kan

volgen. Uezo mogelijkheid is nog te meer aanneembaar, dewijl visch,

op die wijze door vergift gevangen, ligter dan anders tot sterkere

ontbinding is geneigd en reeds als zoodanig alleen minder gezond kan

zijn ten gebruiko ■).

Genot-middclcn.
— Onder dezen werd reeds meermalen gezegd,

dat de zoogenaamde toewale
,

een zelf bereide sagopalm-wijn, een

grootc rol spoelt. Opium-rookcn of amfioen-schuiven is daarentegen

‘) IIasskarrl
, rimuLiiE, lurarmus en vele anderen ontkennen, dat ccnig nadeel

aan bet eten van zoodanigen visch zou verbonden zijn. Goufil, tschudi en on-

langs della suuda, oen Gr iokscb of Tiirkscb geneesheer, beweren, do laatste

bij herhaling, min ol' meer daardoor veroorzaakte belangrijke ongesteldheden te

hebben waargenomen.
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bij de Dajakkers, zelfs bij de Maleijers van Romeo weinig of niet in

zwang, en meer uitsluitend eigen aan de Chinezen. Sirih- of betèl-

kaauwen mag hier eene algemeene behoefte van den inlander worden

geheeten en niet minder het gebruik van tabak
,

die zoo door vrouwen

als mannen, het meest bij wijze van eigen gemaakte, in een droog

blad gerolde sigaren, veelvuldig wordt gerookt.

Dit is nogtans niet de eenige wijze, waarop dit kruid hier wordt

genoten: men vindt toch bij schwaner eene »nieuwe” manier opge-

teekend, vvelligt als één der uitersten, waartoe het gebruik van eenig

genotmiddel in misbruik is ontaard. Bij het bekende rooken, snuiven

en zoogenaamde pruimen namelijk moet, althans voor één der volks-

stammen van Romeo, die der Ot-danoms, nog als eene vierde mij tot

hiertoe geheel onbekende wijze, namelijk het »tabak-likken,” worden

gevoegd!

Uit hunne pijpjes van bamboe verzamelen zij zorgvuldig het aan-

slag of roet en kneden dit tot kleine kogeltjes. Deze worden op een

rietje gestoken, hetgeen zij op reis, op marsch en onder hunne

werkzaamheden achter het oor dragen, bij wijze van schrijfpen, of

ook in hunne oor-ringen, of in afzonderlijke gaatjes in den zoom van

het oor, alwaar ook de gewone sigaren worden geplaatst. Van tijd

tot tijd worden deze rietjes in de hand genomen en de tabaksroet-

kogeltjes tusschen de lippen gebragt en met de tong even aangeraakt

of belikt! Dit vreemdsoortige tabaks-of liever nicotine-genot ') zou

zijn ontstaan ten deele verschuldigd zijn aan ver gedrevene zuinigheid,

uit hoofde van het groot bezwaar om in de binnenlanden steeds een’

voldoenden voorraad van tabak te kunnen verkrijgen.

Wapenen. — Van boog-pijlen maken do Dajakkers geen gebruik,

daarentegen ontmoet men hier nog steeds bij de meeste stammen, en

zelfs meer dan op andere eilanden van den O. I. archipel, de welbekende,

') De hierbij telkens in- of oppenomen
hoeveelheid daarvan zal overigens wel zeer

gering zijn; immers hei is bekend, dat juist dit vuil of aanslag uil pijpen, en zelfs

het vocht uit de waterzakken van Duitsche pijpen, door rijk nicotine-gehalle, zeer

vergiftigend kan werken, gelijk uit meer dan ééne waarneming is gebleken,

waarbij daarvan in Europa als » volks-geneesmiddel”, zou uit- als inwendig ,
onvoor-

zigtig gebruik werd gemaakt.
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vergiftige blaas- of spat-pijltjes '). Het daartoe dienende drijf- of

blaasroer, — zooals het op de bijgevoegde plaat met de getatoueerde

Ngadjoes is afgebeeld '-), — is veeltijds voorzien van een vizier of ruik-

en altijd van eenelans-punt. Dit wapen, of althans eene gewonelans of

werp-spiets, is van hunnen persoon even onafscheidelijk als het korte

zwaard (eene soort van klewang, «mandau” of «parang” genaamd), dat bij

hen in zooverre de plaats der Javaansche en andere krissen schijnt te ver-

vullen, als het nagenoeg nimmer wordt afgelegd. Bij de Ot-danom’s zijn

zelfs de vrouwen steeds met eene lans of met een blaas-roer gewapend.

Tot verdediging dient een vrij lang doch smal schild, en in oorlogs-

tijd nog eene afzonderlijke kleeding, zijnde een kurasvorraig wambuis van

boomschors en katoen, opgevuld of opgeblazen en uitwendig soms ver-

sierd en versterkt door schelpen of groote visch-schubben.

Niettegenstaande dit schijnt het gebruik van vuurwapens, hoezeer

beperkt, toch ook op Borneo meer en meer toe te nemen. Zelfs in

de binnenlanden zag sciiwaner deze meermalen. In den versterkten

kampong van een inlandschen pangerang in de Gonvcrncments-landen

van Bandjermasin werden door hem in diens wapen-kamer cens

een 80tal, blijkbaar zeer goed onderhouden geweren waargenomen,

aan de zoldering opgehangen! Evenzoo schrijft hij, dat het fabriekaat

der bnksloopen als het meest beroemde produkt bekend staat uit

eenige streken van do midden- en boven-Barito. In Broenei, inzon-

derheid bij de zeeroovers, zoowel op hunne praauwen als in hunne

bentings, hebben ook brooke en keppel herhaaldelijk geschut aange-

trolfen. Zoo werden zelfs, bij gelegenheid van eenen togt tegen

eenige roovers-forten aan de Batang loepar-rivier aangelegd, niet

minder dan 64 metalen kanonnen benevens vele oude ijzeren stukken

buit gemaakt!

Het «koppensnellen”. — Het aanvallende wapen, waarvan

') Zie daarover hel voornaamste opgeteekend in mijne Handleiding der Vergift-

Icer , Plantenvergiflen, lil?.. 415, 2 druk. Onlangs ontving ik bij menigvuldige toe-

zendingen van vergiftige pijltjes van Borneo ook het vergift zelf, zooals het daar in

den binnenlandschon handel voorkomt, van den Kolonel en chef der Mil. Gen.

dienst in N. Indiê, den Heer o. wassink.

s
) Zie de vorige aflevering.
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zich de Dajaks der binnenlanden en do Dajaksche zeeroovers

bedienen tot het afhouwen der hoofden van verslagene vijanden,

is hunne reeds genoemde mandau”, een regt of ook soms stomphoe-

kig gebogen, kort zwaard, met van voren afgerond lemmer, vaneen’

min of meer verschillenden vorm voor de verschillende stammen. Het

wordt ook wel eens »koppen-sncllcr” genaamd, hoewel schwaneu
,

helfrich on anderen die benaming niet bezigen '). Onder dozen laat-

stcn naam echter heb ik er een’ zoodanigcn ten geschenke ont-

vangen van mijnen jeugdigen vriend j. a. visscher, Otf. v. Gez. 2 kl.

bij de Marine, welke al de kenmerken draagt van dit bedrijf en

hiernevens wordt afgcteckcnd. Aan

dit korte, doch dikke en wigtige

zwaard, hetgeen een met fraai snij-

werk voorzien handvatsel heeft, valt

op te merken, dat bovenaan op do

vlakke zijde van de kling een veer-

tigtal koperen of gouden plaatjes in

den vorm van stiftjes zijn ingclcgd of

ingedreven, waaromtrent do volgens

visscher zelven echter fabelachtige

»sage’’ loopt, dat elk dier stiftjes ëón

met dat zwaard gesneld hoofd zou ver-

tegenwoordigen ,
— een getal, dat

overigens op zich zelf geene verwon-

dering behoeft te baren, daar sciuva-

ner in een’ kampong aan de rivier

Kapoeas moerong een’ vermaarden iu-

landschen aanvoerder heeft ontmoet

die
,

naar hem verzekerd werd
,

eigen-

handig reeds 115 vijanden zou hebben verslagen. Aan de schccdc

van dit wapen zijn twee groote haarlokken bevestigd, blijkbaar van

twee verschillende personen afkomstig. Aan dcnzclfdcn gordel, welke

dit wapen draagt, hangt eene tweede scheede van boomschors, waarin

‘) Ik vond trouwens bij beiden, alzoo vóór Z. 0. Borneo, zeer weinig over dit

gedeelte van mijn onderwerp vermeld, hetgeen ik dan ook uit zeer verspreide ge-

schriften, aanteekeningen en mondelinge mededeelingen bob bewerkt.
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een gewoon, doch klein driehoekig mes, met een zeer lang rolrond

handvat. Dit mesje, dat ik bij vele andere Dajakkers niet vind vermeld,

noch op de platen van schwaner afgebeeld, zou meer bij uitzondering bij

de Poenans, Kajans en andere ware woeste of wilde » koppen-snijders’’

in gebruik zijn, en dienstig wezen om de na den doodelijken houw nog

overgeblevene zachte deelen gemakkelijker te kunnen losscheiden!

Het gehalte dezer wapens is bijzonder deugdelijk, het ijzer van onze

gewone ijzeren poken en tangen, zooals mij zelven bleek, kan men

er ligtelijk mede in-en doorbakken, zonder dat de »mandau” bescha-

digd wordt. De Dajakkers weten er dan ook eene verbazende kracht

mede uit te oefenen; schwaner zag mot een’ enkelen slag daarvan

do dij van een’ gevangenen vijand doorhouwen. Ten einde hunnen

eigenen nek togen dergelijke slagen eenigermate te beveiligen
,

wor-

den dikwijls do zware en langgroeijende hoofd-haren over den hoofd-

dock teruggeslagen of zij hangen geheel los, achterwaarts lot op den rug.

Dat de haren daartoe soms mot deze bedoeling worden gebezigd,

blijkt mij daarenboven uit do omstandigheid, dat op een gedeelte van

Westelijk Borneo, waar hot koppcn-sncllcn schijnt afgeschaft te zijn,
de mannen hun hoofdhaar, zoo als Mevr. pfeiffer zag, kort afgo-

sneden dragon. Hieruit reeds vloeit voort, dat dit wreedc gebruik niet

over het gehoede eiland moor pla'ats vindt, terwijl hot meer in het bij-

zonder nog stand houdt bij dc zwervende en onafhankelijke stammen der

bergstreken. Den Dajakkkers dor beneden-rivieren en aan die van de'

kust-landen is het dan ook, in zooverre zij afhankelijk zijn en onder ons

Gouvernementof dat dor daaraan leonpligtigo Sultans staan, gcstrengclijk

verboden. Dat velen zich evenwel niet aan dit verbod houden, staat

vast; dat het zelfs door sommige Mahomedaansche Vorsten wordt toc-

gelaten, is mede beweerd, en wel uithoofde dat veeltijds gelijktijdig

gevangenen worden gemaakt, die hun dan als slaven dienen; als boloo-

ning daarvan laten zij dan aan de Dajakkers dc door dezen gesnelde

hoofden. In verband hiermede leest men, dat, wanneer dc Dajakkers,

in verbond met do meer hebzuchtige Maleijers
, op rooftogten uitgaan,

steeds dit beding wordt getroffen, dat de laatsten do buit, de eersten

de koppen mogen medenemen. Onder meerderen, die het tegenwoor-

dig niet meer uitoefenen, worden de Dajakkers langs dc Tajan-rivier
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levende meer in het bijzonder vermeld, als ook in de onmiddellijke

nabijheid van Serawah, in het Landak'sche
,

in Pontianak, in Sambas,

mede weinig of' niet. Intusschen werd bij uitzondering, nog in 1855,

tot digt bij Sintang, —- waar dikwijls één oi' meer van onze oorlogs-

vaartuigen gestationeerd zijn, — gesneld; getuige daarvan was croocke-

wit op zijnen togt naar den berg Klam
,

en ook groll zag te Sintang

Dajakkers terugkeeren van eenen snel-togt, waarbij zij 8 koppen mede

bragten, en zelve 7 man hadden verloren.

Het is wegens dit wederkeerig uitmoorden, wegens do daardoor

sterk verminderende inlandsche bevolking, het is wegens de barbaarsch-

heid van dit bedrijf en de stremming, die het geeft in den binnen-

landschen handel en in de moeijelijkheid van het reizen, het vertier

en het onderling verkeer,- dat het hoogst wenschelijk ware, het

verbod daartegen strenger tc handhaven dan tot nu nog geschiedt.

Volgens sommigen zou daartoe het veroordeelen van de Dajakkers tot

ketting-arbeid en het opleggen van geldboeten aan de Vorsten, in

wier gebied het gepleegd werd, voldoende zijn. Wij moencn
,

dat,

zoolang ons Gouvernement op dit eiland geene grootere militaire

magtkan ontwikkelen dan thans, daarin geen voldoende baat zal te vinden

zijn; de schuldige Dajakkers zouden zich eenvoudig dieper land-

waarts in verplaatsen, en de Vorsten zouden zich, misschien

door opstand, aan de boeten onttrekken. Meer nut schijnen be-

reids in de laag-landen gesticht te hebben de aanraking met de

Europesche en Ghinesche beschaving, het handels-verkeer en ten

deelo ook hot onderwijs der zendelingen. Door geweld alleen, vree-

zen wljj ook, zal een zoo diep in den » adat
'’

geworteld bedrijf niet ligt uit

te roeijen zijn. Goede voorbeelden, gepaste raad en teregtwijzing,

vrede-stichting tusschen vijandige stammen, zijn meer aanbevelens-

waard. In vele streken aan do beneden-rivieren, zoowel in de Wes-

ter- als Ooster-afdeeling, hebben deze middelen dan ook reeds de

goede uitwerking gehad een dergelijk en niet minder wreedaardig

gebruik dezer menschen te doen verminderen of geheel af te schaffen,

namelijk het offeren of slagten van hunne slaven of bedienden (» boe-

daks"), bij verschillende gelegenheden, vooral huwelijks- en begrafenis-

plegtigheden, — offer-feesten, waarbij het slagtoffer gemeenlijk vooraf
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met lans-steken werd afgemaakt. Op vele plaatsen reeds worden

tegenwoordig daarvoor hoenders, varkens of karbouwen verkozen,

gedeeltelijk ten gevolge der bovengenoemde invloeden, gedeeltelijk

wegens het gestrengelijk verbieden der menschen-offers bij de afhan-

kelijke stammen, dat bier gemakkelijker ingang vond, dewijl daarbij

het doel van bet offeren, het verkrijgen van bloed, niet behoefde te

worden opgegeven. Dit dient dan om zich en hunne betrekkingen

in te smeeren
,

vooral aan bet voorhoofd, op de borst, in de maag-

streek
,

onder velerlei ceremonieel en wederzijdsebe gelukwensebingen

of bezweringen der kwade geesten. Schwaner was daarvan meer

dan eens getuige, moest zich deze insmering laten welgevallen en

ze aan de hoofden der Dajaksche familiën, die hem gastvrijheid ver-

leenden, wederkeerig verrigten. Voor het koppen-snellen infusschen

bestaat er geen dergelijk betrekkelijk onschuldig vervangmiddcl; van

daar dan ook dat alle reizigers en ons bekende schrijvers daarvan nog

altijd melding blijven maken, terwijl zelfs daar, waar het niet meer

in zwang is, toch do oude schedels nog zorgvuldig bewaard worden

en ten toon gesteld. Schwaner zag meermalen versch afgehouwen

hoofden op de vroeger beschreven pantars, en in het stroomgebied

van den Katingan (?) vond hij, voor de woning van een iulandsch

Hoofd, eens eene grootc mand vol met blijkbaar kortelings gesnelde

hoofden van do bewoners van een’ vijandelijken kampong. Ida pfeiffer

werd bij het binnentreden van een groot Dajaksch huis eens diep

getroffen door het zien van 30 opgehangene schedels, aan elkaar

geregen bij wijze van eene guirlande, en een andermaal werd haar als

eereplaats een nachtleger aangewezen nevens een pas buit gemaakt doods-

hoofd. Brookh en huppel willen er onder anderen bij de zeeroovers

aan de Sareboes-rivier, soms tot 100, ja zelfs tot »honderden”(?)

bij elkander hebben gezien, zoowel oude, als versche. Ceoockewit,

groll en van lynden getuigen insgelijks vele oude en enkele pas

afgeslagene hoofden te hebben gezien. Behalve op de reeds genoemde

staken of ook op do begraafplaatsen, treft men ze het menigvuldigs!

aan in het groote middenvertrek van do woning der opperhoofden,

in de openbare raadhuizen, in de «balie-balie’s” voor reizigers en

vreemdelingen, in do wachthuisjes der jongelingen, tot zelfs in de
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rijstschuren, hetzij aan de zoldering, hetzij aan den ingang opgehan-

gen,— of, wanneer zij nog van verschen oorsprong zijn, dikwijls boven

of naast de algemeene stookplaatsen of vuurhaarden. De laatste plaats

Staat in verband met het bewaren of conserveren dor gesnelde hoof-

den
,

door middel van het droogen daarvan in den rook.

Dat dit inderdaad geschiedt, daarvan waren verscheidene reizigers

ooggetuigen, terwijl anderen insgelijks hebben opgemerkt, dat ze bruin

of zwart waren gekleurd, on er inderdaad als «gerookt” uitzagen. De

huid, het haar en de ooren blijven, op die wijze behandeld, langen

tijd aan de gesnelde hoofden bevestigd. Bij uitzondering zag men

die ook droogen
,

door het hangen op togtigc of luchtige plaatsen,

terwijl nog eene derde wijze wordt vermeld, die tot de betere con-

servatie dient, t. w. het verwijderen der hersen-massa uit de schcdcl-

holtc , waartoe bij sommigen zelfs eigene smalle bamboezen lepeltjes

in gebruik zouden zijn.

Wanneer de hoofden ccns gedroogd zijn, ziet men ze soms

«opgesierd” met aangebonden vederen, maar ook inzonderheid

met kleine witte schelpjes, in de oogkassen aangebragt. Men

steekt hun ook wel, waarschijnlijk tot schimp of hoon, gekaauwde

stukjes sirih in den mond en bosjes droog gras (misschien om hot

dragen van sigaren aldaar na te bootsen, zie bladz. 134) in of achter-

liet oor-. Sommige dezer gesnelde hoofden dragen sporen van diepe

schedcl-wondcn, bij anderen is de losgeraakte onderkaak er op ver-

schillende wijze aan bevestigd, en keppel wil zelfs half doorgeslagen

hoofden hebben gezien ,
ontstaan door het «doelen” van den bloe-

digen' buit!

Het «koppensnellen”, elders ook wel «moeskoppen” genoemd, (in-

landsch » menyajouw
”

of »ngojoe ”)', wordt overigens op tweederlei

wijzen ondernomen. In de eerste plaats geschiedt het door één ot'

meer verbondene stammen, in het groot, tegen bepaalde, naburige oi'

soms ver verwijderde vijanden, welke ondernemingen dan door

scnWANEU als «assan-togten” worden aangeduid. Ten tweeden echter,

en dit is wol het meest vreeselijkc van dit volks-gcbruik, wordt het

uitgeoefend in het klein, tegen onbepaalde, hun niet vijandige men-

schen, wie het ook zijn moge, ongewapende lieden, onvoorzigtigc
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reizigers, hulpolooze vrouwen, weerlooze kinderen; — ware stroop-

togten, moord-geschiodcnissen alzoo, alleen met het doel om zoo spoe-

dig mogelijk een of ander afgehouwen hoofd, onverschillig welk,

mede te brengen! Voornamelijk deze laatste handelwijze wordt, zoo

als vrij gelijkluidend door alle reizigers staat vermeld, veeltijds op

eenc lafhartige en verraderlijke manier ten uitvoer gelegd. Achter

boomstammen, in het hoogó, digte gras of in eenige andere hinderlaag

verscholen, wacht men hol voorbij trekkende slagtoffer af en verwondt

dit alvorens door een of meer vergiftige blaas-pijlen, of wel men

wacht tot het individu in slaap is gevallen en brengt dit dan eenen

zwaard-houw toe in de beenen
,

— waardoor ongeschiktheid tot verde-

diging of ontvlugten wordt beoogd, — waarna in beide gevallen een

behendige slag het hoofd van den romp scheidt. Hieruit blijkt in

ieder geval, dat, hoezeer het «snellen van hoofden” door do inlan-

ders als een bewijs van moed wordt aangezien, deze intusschen niet is

gelegen in de uitvoering, maar alleen daarin, dat zij, die op dezen roof

uitgaan, insgelijks dikwijls zelve blootstaan aan een gelijksoortig lot.

Do afgeslagene hoofden worden gemeenlijk in daartoe afzonderlijk

bestemde mandjes medegevoerd; deze zijn vervaardigd van »rottan”

en meestal versierd met schelpjes (zoogenaamde «katjes'’), of ook

wel met gevlochten menschenhaar, gelijk ik er vroeger een, aan den

Off. v. Gez. bij de Marine peters toebehoorende, heb gezien,

In het Noorden is dit volgens keppel niet altijd het geval, maar

worden do »gesnelde
” hoofden ook wel medegenomen, hangende aan

een koord om het lijf, terwijl die daaraan zijn bevestigd door vast-

knooping aan oenen lok van het hoofdhaar. Zelfs gedurende den slaap

verlaten zij dozen «kostbaren schat” niet. Dat in Broenei de koppen-

snellers-manden overigens wel eens in gebruik zijn, bleek mij uit eene

mededeeling van brogue. Hij ontving zelfs het berigt, dat een hem

vijandelijk gezinde stam aan de Sareboes-rivier te kennen had gege-

ven , dat men het daar op zijn leven had gemunt; het opperhoofd van

dien stam had in do rigting naar Serawak eenc zoodanige «mand”

in een’ hoogen boom gehangen, bestemd om bij de eerste gelegenheid

brooke’s hoofd te bevatten!

Bij de terugkomst van »assan-toglen”, vooral wanneer die ten



STUDIEN OVER BORNEO KN BE DAJAlt’a142

dezen opzigte »voordeelig
”

zijn geweest, worden de «gesnelde”

hooiden onder zmig en dans, met optogten en plegtigheden, ontvan-

gen. Do woeste oorlogs-dansen geschieden daarbij beurtelings met do

hooiden in de hand, onder het drinken van palmwijn. De nationale

zangen, op oene eentoonige wijze gezongen, zouden soms van den

volgenden inhoud zijn :

«Uw hoofd is in onze woning;
Maar uw geest wandelt in uw eigen land.

Overreed uwe stamgenoolen te wandelen in de volden;

Opdat wij meer hoofden mogen bemagtigen ;

En opdat gij vergezelsdiapt wordt door de hoofden uwer broeders” ')I

Of hun deze voorzeker weinig verleidelijke uitnoodiging wel wordt

gedaan, komt mij intusschen om die reden minder waarschijnlijk voor,

omdat de handelwijzen der omstanders daarmede weinig in overeen-

stemming zijn, namelijk volgens berigten van ooggetuigen hierin be-

staande, dat, bij de reeds genoemde beleedigingen (blz. 140), de kin-

deren telkens op de «gesnelde” hoofden slaan en de mannen er

sirih tegen spuwen! Deze mishandelingen, zangen, dansen, optogten

en drink-gelagen houden soms dagen lang aan, gedurende welke de

veroverde hoofden worden tentoongesteld.

Men heeft gevraagd: waartoe dit barbaarsche gebruik? Waaraan

is het zijn oorsprong verschuldigd? Dit het zoo even voorafgegane

zou men al ligtelijk do eenvoudige gevolgtrekking maken, dut do ge-

snelde hoofden uitsluitend moeten worden aangemerkt als zoovele

krijgs-trofoën, dat zij den Dajakker zijn wat de skalpen of schedei-

bekloedscls voor do oorspronkelijke »roodhuiden
”

van Amerika be-

teekenen, — eenvoudige zege-teekenen
,

kenmerken van behaalde

overwinningen in don strijd. Dit begrip moge gelden in den regel

en voornamelijk voor de groote gemeenschappelijke assan-togten, doch

het gaat geenszins altijd door en in het bijzonder niet voor de stroop-

togten van enkele personen. Daartoe worden de nog woeste Dajak-

stammen bovendien door verscheidene andere beginselen aangedroven.

Vooreerst is het dikwerf oen uitvloeisel van personele of familie-bloed-

‘) Vergelijk Keppjjl, l. a. p., Deel 1, blz. 332.
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wraak, die hen wederkeerig jaren achtereen lot «snellen” aanzet; zoo lees

ik bij groei. : dat de Dajakkers van Sangouw, in westelijk liorneo, ter

dier oorzake reeds sedert onheugelijke tijden, ja men wil meer dan

100 jaren, uit «snellen’ zijn gegaan bij de stammen aan de Tajan-

rivier; en bij anderen: dat juist in dit geval de hoofden van perso-

nen, welke hunne aangeboren vijanden niet zijn, hun in het minst niet

kunnen bekoren. In de tweede plaats schijnt het koppensnellen een

voorzeker hevig werkend hulpmiddel te zijn om bestaande twisten

tusschen naburige of verwante stammen te beslechten; van weerszij-

den worden alsdan, onverwachts in nachtelijke uren, «snellers” uitge-

zonden
,

tot eindelijk de zwakste partij toegeeft. Ten derden geschiedt

het, op hun overigens geheel onverschillige personen, om zeer uit-

eenloopende redenen van minderen, doch veeltijds hoogst bijgeloovi-

gen aard; zoo bijvoorbeeld door dezen
,

ter vervulling eener aan de

goede Geesten gedane belofte; zoo door genen, tot dankbaarheid voor

eene doorgestane, of ter afwering van eene gevreesde ziekte of van

eenig ander onheil; zoo door anderen, in de verwachting, dat een kort

vooraf gesneld hoofd hun geluk zal aanbrengen op eene te onderne-

men reis van aanbelang; zoo door velen, in het vertrouwen, dat de

geesten der gesnelde offers die van hunne dierbare betrekkingen zul-

len volgen en als slaven dienen in de Gecsten-wereld; zoo eindelijk

door sommigen, uit aangeboren neiging of uit eerzucht, daar de faam

van vele hoofden te hebben gesneld, hen onder de hunnen in achting

en aanzien doet stijgen. Wat ten slotte aangaat één der bij ons te

lande omtrent de koppen-sncllers meest geldige of onder het volk

meest verspreide gevoelens: dat, namelijk, geen Dajak’s jongeling eene

huwelijks-verbindtenis mag aangaan, dan na zijner toekomstige vrouw

een’ gesneld hoofd tot bruidsgeschenk te hebbeh aangeboden,.... deze

raeening wordt door helfrich, ida pfeiffer, groei., van ltnden,

en schwaker eenstemmig en bepaald tegengesproken en tot het rijk

der fabelen verwezen. Ik mag evenwel niet verzwijgen, dat gezegde

meening door keppke
,

voor Noord-Westelijk Borneo
,

bevestigend wordt

besproken, onder bijvoeging, dat tot dit doel wel bepaaldelijk wordt

vereischt het snellen van een vijandelijk hoofd
,

en ten anderen ook
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door bleeker (in zijne schoone Reisbeschrijving door de Moluksche

eilanden '), voor sommigen onder dezen wordt verdedigd.

Laatstgenoemde opmerking sluit reeds in, dat het koppensnellen

geenszins alleen tot Borneo is beperkt. Do Alfoeren of bergbewoners

uit sommige nog woeste gedeelten van hot groote schiereiland Hal-

maheira, vele Papoes-stammen op Nieuw Guinee, maar .vooral die uit

de binnenlanden van Ceram, handhaven, volgens uleeker
,

de urdyn

icons, IDA pfeiffer en anderen, de afschuwelijke gewoonte van het

daar zoogenaamde »moes-koppen” als eene stalen wet on in volle

kracht, met uitzondering der kust-streken, waaronder den zedelijken

en stoffelijken invloed van het Nederlandsch gezag,
— zoo als voor-

namelijk ook in de geheelo Minahassa (N. O. gedeelte van Celehes),
..

dit schandelijk en tot ontvolking leidende bedrijf reeds sedert jaren

ten eeneninale is uitgeroeid.

Aan dit onderwerp schakelt zich eeno andere vraag: staat liet

koppensnellen ook in verband met het menschen-eten? Zijn de Dajakkers

nog anthropophagen, gelijk dit voorheen vrij algemeen van hen werd

beweerd? Bij scuwaneu en helfeich vond ik voor de Znid-Ooster

afdeeling daarover zells met geen enkel woord melding gemaakt, zoodat

ik, hij de uitvoerige beschrijving van hunne zeden en gewoonten, vooral

door den eerste in hun huiselijk leven bijgewoond, meen zulks

voor dat gedeelte van Borneo le mogen ontkennen. Voor het meer

noordelijk gelegen rijk van Broenei wordt het mede door urooke en

keppel bepaaldelijk ontkend. Vr
oor de Wester Afdeeling intusschen

bestaat gegronde twijfel, of zij daaraan wel geheel onschuldig zijn.

Althans croockewit zag zelf op een inlandsch feest nabij Sintang,

hoe \ een beschonken Dajakker de half verdroogde vliesjes uit eenen

vroeger gesnelden kop ploos en opat, — terwijl van lynxen en groll

beweren, hoezeer in algemeene termen slechts, dat enkele Dajak-

stammen uit de omstreken van Sangouw de wangen en handpalmen der

verslagene vijanden eten, en dat in die gedeelten van Westelijk Borneo
,

waar het koppensnellen nog in zwang is, vrij algemeen tevens de

•) Reis door de Minahassa en den Molukschen Archipel, gedaan in 1855
,

door

v. bleekek, 2 Deelen. Balavia, lange en Co. 1856.
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gewoonte zou bestaan, om den toewalc
, bij de » snellers-feesten” zoo

rijkelijk gedronken, te vermengen met de hersenmassa, die uit de

gesnelde schedels (blz. 140) wordt verkregen! Wat van dezen wal-

gelijken drank zijn moge ,
met grootere zekerheid is het bekend, dat

de Dajakkers bloed drinken.

Het bloeddrinken. — Dit gebruik nogtans is niet van gelijken

terugstootenden aard als het vorige, integendeel draagt het veeleer,

bij plegtige gelegenheden, een treffend karakter van vrede en trouwen

zin, zoowel in het Zuid-Oosten
,

waar sohwaner, als in het Noord-

westen, waar keppel het gadesloeg en beschreef.

Met uitzondering van enkele stammen, — waar het bloed niet gedron-

ken, maar met eenige droppels'op een sirih-blad uitgestreken, wordt

gegeten, — geschiedt het op deze wijze : In den regter schouder van

twee personen wordt eeno kleine insnijding gemaakt en de uitvlietende

bloed-droppels opgevangen in twee bamboezen kokertjes, die te voren

met eenig rivierwater zijn gevuld; beide* partijen gieten hun bloed bij

herhaling in elkanders kokertje over en weder, vermengen dit vocht

met groote zorg en naauwkeurigheid ondereen en drinken het onder

wederkeerige gclukwenschcn op. liet strekt dan tot innig symbool

van vriendschap. De opperhoofden, die zulk een »bloed-verbond”

met elkaar hebben gesloten, zijn daardoor ten naauwsten vereenigd

in trouw tot den dood, en ook de Europeaan, die zich daaraan met

den Dajakker onderwerpt, kai\, naar beweerd wordt, van diens onkreuk-

bare gehechtheid verzekerd zijn, — zoo althans werd mij door één

mijner betrekkingen verhaald, uit den mond van een gewezen Resi-

dent op Borneo
,

den achtingwaardiger! en voor Nederlandsch Indië

zoo verdienstvollen Heer hartman
,

die daarover eigene ondervinding

zou hebben opgedaan.

Goedgunstige Lezer! heeft deze Schets uit den vreemde U behaagd?

Zijn mijne zwakke pogingen in staat geweest uwe aandacht te

boeijen? zoo vraag ik voor de moeite en tijd, aan dezen letter-

arbeid ten koste gelegd, van U slechts deze bekroning: Verhoogde
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belangstelling in don toestand onzer uitgebreide bezittingen aan gene

zijde van den Oceaan.

Wanneer er eenmaal op nieuw sprake mogt zijn van eene, -—thans

naar wij hopen slechts tijdelijk teruggetrokkene, — concessie der In-

dische Regering tot het vestigen eener Nederlandsche kolonisatie op

het groote eiland, waarover ik de eer had U te onderhouden, ....

verleen dan gunstig het oor aan de roepstem van ondernemende land-

genooten! Bedenk dan, welke nacht van barbaarschheid nog steeds

over Borneo hangt. Laat U niet langer beschamen door de verlichte

zonen van Albion, zich indringende vreemdelingen op het erfdeel

onzer vaderen ! Wond U niet langer af van het goede
,

wat daar nog

kan worden gewrocht, in die rijke oorden tot nog toe aan ons gezag

onderworpen ,
doch waar

,
wanneer wij deze duurzaam wenschen te be-

houden en daarvan vruchten te plukken voor handel en nijverheid
, nog

zooveel, ten gevalle van het menschdora, moet worden verrigt! O draal

niet, want onverschilligheid of zelfs het nalaten van werkzame be-

langstelling zijn onvergeetlijke misslagen voor de Hoeren en Meesters

van een land, dat bij zoo veel gouds nog zoo veel slijk, bij zoo veel

goeds nog zoo veel ondeugd bevat.

Hij
,

die het waagt om op Borneo den fakkel der beschaving te

helpen ontsteken en meer en meer te veredelen wat daar op verede-

ling wacht, verdient onzer aller sympathie en is den lauwer der

burgerdeugd waardig. Het volk daarentegen, dat, daartoe in staat,

zulke ondernemingen niet steunt met raad en met daad, het

maakt zich schuldig aan hoog verraad tegen de menschelijkhcid in het

algemeen en tegen een deel van het menschdom in het bijzonder, dat

onder zijn gezag gesteld billijke aanspraak heeft op stoffelijke bescher-

ming en zedelijken bijstand. Niet alleen door een kundig regerings-

beleid, maar ook door eigen vermogen ,
en door het in werkdadigheid

stellen der in het moederland aanwezige, doch deels nog sluimerende

krachten, behoort onze tijd naar den roem te streven, dat eenmaal

ook dit uitgestrekte eiland, met Java en Sumatra, als eene derde

parel worde gehecht aan Nederland’s kroon.


