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1. Introductie

1.1. Opzet en plaats van handeling

Wat de schilder doet met mes en penseel, doet de historicus met

woorden en getallen. Alleen, waar de schilder zich moet beperken tot

wat het oog kan waarnemen, doet de historicus een beroep op het

voorstellingsvermogen van de lezer. Heeft het laatste een veel groter

bereik en is het veel meer omvattend dan het eerste, in een ander

opzicht bevinden de beschouwers van een schilderwerk en de lezers

van een historische verhandeling zich in vergelijkbare posities: ze

worden geconfronteerd met de reconstructie die een ander gemaakt

heeft van een hun onbekende wereld of werkelijkheid. Ze zien die

door de ogen van een vreemde en zijn aan hem of haar overgeleverd.

Ze kunnen niet anders.

De hier geboden geschiedenis speelt zich af op de grens van lang

vervlogen werelden. Zij beschrijft de confrontatie van verschillende

culturen die niet méér tegengesteld hadden kunnen zijn, de wereld van

doen en denken van de Tolaki en Tomoronene in Zuidoost-Celebes

(Sulawesi), de islamitische beschaving en het moderne, liberale en min

of meer christelijke West-Europa. Hoe vertegenwoordigers van de

koloniale machthebbers in het algemeen over de bewoners van de

Zuidoost-Aziatische archipel dachten is betrekkelijk eenvoudig vast

te stellen. De bronnen zijn overvloedig. Hoe de autochtone bewoners

van Zuidoost-Celebes de economische, culturele en godsdienstige

vloedgolven ondergingen en hoe ze hun plaats bepaalden in hun snel

veranderende wereld is moeilijker te achterhalen.
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Uitgangspunt en plaats van handeling zijn het ruige land van

Zuidoost-Celebes, met zijn oerwouden, bergen, brede, zompige rivier-

mondingen en uitgestrekte moerassen, met krokodillen, bloedzuigers

en malariamuggen, en met zijn bevolking met haar complexe stelsel

van culturele, religieuze en sociale gewoonten en verworvenheden: de

Tolaki in het noorden en midden, de Tomoronene in het zuidwesten.

Hun tegenpolen waren uiteenlopende groepen zeevaarders, handelaars

en avonturiers, die hun kusten aandeden of zich er vestigden, alsmede

de Europeanen en het door hen geïntroduceerde stelsel van bestuur-

lijke, economische, culturele en godsdienstige waarden en normen.

1.2. Bronnen

Behalve van secundaire literatuur is gebruik gemaakt van de volgende

ongedrukte bronnen: 

1. correspondentie, rapporten, notities en memories van bestuursamb-

tenaren;

2. correspondentie, werkverslagen en andere mededelingen van zen-

delingen van de Nederlandse Zendingsvereniging (NZV) over de

periode 1916-1950;

3. de archieven van de gemeenten van de Indische Kerk in Kendari,

Kolaka, Raha (Muna) en Bau-Bau (Buton);

4. aantekeningen van een aantal Tolaki en Tomoronene, aangetroffen

in archieven in Zuidoost-Celebes;

5. interviews met een aantal meest oudere inwoners van Zuidoost-Ce-

lebes, alle door de auteur afgenomen tijdens reizen door het gebied in

1986 en 1992. Deze zijn van groot belang want ze onthullen welke

2
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onderdelen van het verleden op welke manier voortleven in het heden

van de Tolaki en Tomoronene en mede vorm geven aan de belevings-

wereld van de na-oorlogse generaties.

De auteur spreekt zijn dank uit aan pdt. A.A. Rere, destijds synode-

voorzitter van de Prot. Kerk van Zuidoost-Celebes (Gepsultra), prof.

A. Tarimana ( Kendari), pdt. B. Tonga en pdt. K. Bartimeus voor hun

hulp en adviezen bij de voorbereiding van dit boek. Mijn dank gaat

eveneens uit naar dr. Th. van den End voor zijn commentaar en advie-

zen.

1.3. Enkele opmerkingen

1. Voor een overzicht van de Tolaki-grammatica zie: Gouweloos’

“Spraakkunst” en Tarimana, Kebudayaan Tolaki, Bijlagen II-V. Voor

het Tomoronene, zie o.m. “Woordenlijst” en “Vocabularium” van

Storm. Een gemeenschappelijke taalstandaard hebben het Tolaki en

Tomoronene nooit gehad. In deze en andere vooroorlogse bronnen

komt derhalve geen eenvormigheid van de spelling voor. Waar Gou-

weloos de “oe” gebruikt, komt in Storm’s “Woordenlijst” de “u” voor,

maar in zijn “Vocabularium” gebruikt hij wel de “oe” als aparte klank.

Bij Gouweloos en in andere Tolaki-bronnen treft men bijvoorbeeld (in

oude spelling) zowel mboe’oetoboe als poe’oetoboe en poetoboe

(dorps-, clanhoofd) en zowel mboe akoi, mboe’akoi als boe’akoi (een

priester) aan. Na de Tweede Wereldoorlog en met name door de

spellingshervorming van 1972 is de schrijfwijze van het Tolaki en

Tomoronene gestandaardiseerd. In de praktijk zijn echter meerdere

woordvormen naast elkaar blijven bestaan, bijvoorbeeld: ki oki, ki’oki
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en kioki (nee, niet, Tol.) komen alle voor, evenals mbuu, mbu en

mbu’u (heer, god, Tol.), mo oli, mo’oli en mooli (kopen; Tom.1) en laa

ee, laa e’e en la’a e’e (rivier; Tom.). De hier gebruikte aanduiding van

de beide hoofdtalen van Zuidoost-Celebes is van Tarimana overgeno-

men: het Tolaki en het Tomoronene.

2. Tweeklanken kwamen volgens Gouweloos niet voor. De “oe” klonk

als in het Nederlandse “koe”. Sinds de “oe” met de taalhervorming

van 1972 vervangen werd door de “u”, is in het moderne Tolaki en

Tomoronene de “oe” een tweeklank: de woorden Toepe (een clan) en

Poea (een dorp) bestaan aldus uit drie lettergrepen.  in een enkel geval

werd (en wordt soms) een apostrof ingevoegd, zoals in de eigennaam

Po’enda. Behalve in citaten, waarin de originele spelling is gehand-

haafd, wordt Tarimana gevolgd: mbu’akoi, kioko, tonomotuo, enz.

Voor het overige is de spelling-1972 gebruikt: tj = c, oe = u, j = y, dj

= j.2

3. Het lidwoord voor personen is “I” en voor zaken “o”; “i” is ook het

voorzetsel “in”. De regel was volgens Gouweloos, “Spraakkunst”, 59,

dat voor woorden met een of twee lettergrepen altijd “i” of “o” ge-

plaatst werd (wordt), voor woorden met meer dan twee lettergrepen

niet. Uitzonderingen daargelaten, werd (wordt) de “o” niet aan het

substantivum vast geschreven. In het Tomoronene is het lidwoord

“yo” (oude spelling “jo”); “i” wordt alleen gebruikt als het gaat om

een bepaalde persoon. De lidwoorden zijn hier meestal achterwege

gelaten. De in de bronnen voorkomende persoonsnamen zijn in dit

1 Zie voetnoot 830.
2 Zie voor een overzicht van de moderne klankleer, morfologie en taalstructuur van

het Tolaki, Tarimana, Kebudayaan Tolaki, Bijlagen II-IV. Deze zijn hier gevolgd.
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opzicht ongewijzigd overgenomen, dus bijv.: “I Ndabio” en “I Ntera”,

maar “Munara” en “Pombili”. In sarano Konawe (de syarat3 van K.)

en soortgelijke samenstellingen is het bezittelijke suffix “-no” gehand-

haafd. Het voorvoegsel “la-” duidt meestal water aan: bijv. Lasampara

- de Sampara-rivier. 

4. Van de namen van legendarische figuren bestaan verschillende vari-

anten en schrijfwijzen, vooral in de naoorlogse literatuur. Beneden

zijn de vormen aangehouden die in de oudste bronnen voorkomen.

5. Bij de samenstelling van de kaart op pp. 306-307 is gebruik ge-

maakt van: Schetskaart van Midden- en Zuid-Celebes, Batavia: Topo-

grafische Inrichting, 1906; Overzichtskaart van het eiland Celebes,

Batavia: Topografische Inrichting, 1909; Schetskaart van Zuidoost

Selébès, Batavia: Topografische Inrichting, 1924, de kaarten in deel

II van Van Vuuren, Het Gouvernement Celebes, en reisverslagen en

overzichten van bestuursambtenaren, militairen en zendelingen.

Alleen de belangrijkste plaatsen en wegen zijn weergegeven. De

positie van dorpen en wegen is in veel gevallen slechts bij benadering

correct. De bevolking leefde van oudsher maar in zeer beperkte mate

in permanente dorpen, terwijl het gouvernementsprogramma van

wegenaanleg en kampongvorming en -concentratie, dat na 1906 van

start ging, voor veel veranderingen zorgde. Ook door epidemieën,

bosbranden, het meanderen en buiten hun oevers treden van rivieren

werden wegen en dorpen voortdurend verplaatst. De meeste “wegen”

waren niet meer dan voetpaden en karbouwensporen.

3 Syarat = priesterraad; voorschrift (isl.).
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2. Het land en zijn bewoners

2.1. Een rode draad: vier fasen

Hierna zal gepoogd worden het verhaal te vertellen van de Tolaki en

Tomoronene en hun interactie met hun leefomgeving, althans de

belangrijkste facetten daarvan. In sociaal, cultureel en godsdienstig

opzicht werd het bestaan van de Tolaki en Tomoronene in de hier

besproken periode (en daarna) gekenmerkt door voortdurend veran-

derende omstandigheden. Opvallend is daarbij het grote aanpassings-

vermogen van de bevolking en haar vermogen al of niet opgedrongen

of afgedwongen veranderingen op – in de regel – vreedzame wijze in

hun wereldbeeld en leefwijze te integreren. Meer concreet: de rode

draad die door de geschiedenis van Zuidoost-Celebes loopt is die van

de voortgaande kolonisatie door vreemde en migratie en/of integratie

van eenmaal gearriveerde verwantschapsgroepen of clans. 

De geschiedenis van beide volkeren begon met (1) de vestiging in

Zuidoost-Celebes in prehistorische tijden van verschillende groepen

en stammen, die van buiten Celebes afkomstig waren. (2) De moderne,

“historische” tijd (voor Zuidoost-Celebes wel te verstaan) brak aan

met de komst van Buginese, Makassaarse, Butonese en andere hande-

laars en kolonisten op haar kusten en later de sporadische bezoeken

van Europese schepen (Engelse, Nederlandse). De inheemse prauw-

vaarders brachten de islam mee, een monotheïstische, kosmopolitische

godsdienst. De Tolaki en Tomoronene, de hedendaagse nazaten van

de prehistorische immigranten, leerden toen iets nieuws kennen: een

universele godsdienst en wereldbeschouwing met een nauwkeurig
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omschreven doctrinair, juridisch en ethisch fundament, die de grenzen

van de eigen groep en het eigen gebied overschreed en waarbij de

sacrale, rechterlijke en bestuurlijke taken en bevoegdheden niet in één

hand geconcentreerd waren, zoals bij henzelf het geval was, maar over

bepaalde functionarissen verdeeld waren. De Tolaki en Tomoronene

hebben zich tegen de islam verzet zo lang en zo vaak als hun dienstig

leek. Soms ook hebben ze er gebruik van gemaakt en getracht hem

naar hun hand te zetten. Een volgende, belangrijke stap op de weg van

een diepingrijpend proces van verandering van hun samenleving werd

gezet toen (3) in de tweede helft van de negentiende en begin twintig-

ste eeuw de koloniale staat zijn vleugels uitsloeg in het oostelijke deel

van de archipel en met zijn ambtenaren, regels, procedures, rechtbank-

en, belastingen, ontsluiting van de binnenlanden en hervormingsplan-

nen tot in de verste uithoeken doordrong. In het kielzog van het kolo-

niale bestuursapparaat arriveerde ook het christendom, in zijn protes-

tantse en rooms-katholieke gedaanten. (4) De vierde en voorlopig

laatste fase in het kolonisatieproces van Zuidoost-Celebes, deze keer

als bevrijding vermomd, was de formele inlijving van het gebied door

de Republik Indonesia in augustus 1950. Bepaalde beleidsdoelstelling-

en werden door de nieuwe machthebbers van de Nederlanders overge-

nomen, zoals de voortgaande openlegging van het gebied, deels

binnen het kader van het transmigratiebeleid van de overheid ter

vermindering van de bevolkingsdruk op Java en Bali en deels wegens

de enorme natuurlijke rijkdommen, de bouw van dorpen voor de in de

wildernis verspreid wonende autochtone bevolking, de ontwikkeling

van het volksonderwijs en de hervatting van de sawah-aanleg, waar-
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mee al vrij snel na de “pacificatie” van het schiereiland door de Neder-

landers in 1906 begonnen was. Deze laatste periode valt echter buiten

het bestek van deze studie, die loopt tot het einde van de Nederlandse

aanwezigheid in dit deel van Azië.

Teneinde de eerste drie tijdvakken waartoe deze studie zich beperkt tot

hun recht te laten komen, wordt eerst ingegaan op de wereld om Zuid-

oost-Celebes heen. Hier deden zich allerlei economische, sociale en

politieke veranderingen en ontwikkelingen voor, die het pad uitstip-

pelden waarlangs de bevolking vorm en aanzijn kreeg en daarna

gevoerd werd. Naast klimaat, geografische gesteldheid, sara wonua

(adat van het land), taal en verwantschap, hebben handel, scheepvaart,

herkomst en migratie, politieke en godsdienstige propaganda en

andere vormen van interactie tussen Zuidoost-Celebes en de Umwelt

de koers bepaald waarlangs de Tolaki en Tomoronene zijn gevaren,

met als voorlopig eindpunt de integratie van het gebied in de republiek

van Sukarno en Hatta.

2.2. Klimaat, natuurlijke gesteldheid en bevolking

2.2.1. Klimaat

Van noord naar zuid gezien, strekt Zuidoost-Celebes zich uit over drie

klimaatszones. Hoewel in de bergen en heuvels het gehele jaar door

wel enige regen valt, is er toch een droge tijd, dat wil zeggen per

maand minder dan 100 mm regen, en een natte tijd met per maand

meer dan 200 mm regen, soms zelfs aanzienlijk meer. Het hoogge-

bergte boven de lijn Kolaka-Kendari is erg nat met neerslag van meer

dan 3000 mm per jaar. De westenwind, de barat, of de bara in de
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volksmond, brengt regen. De regentijd valt grotendeels samen met de

westmoesson, waardoor het westelijk deel van het schiereiland meer

regen ontvangt dan het oostelijk deel. Zelfs in de droge tijd zijn er ’s

nachts soms mistbanken, die pas tegen de ochtend optrekken. Begin-

nend in november of december, kan de westmoesson tot negen maan-

den duren, tot in juli of augustus, met in januari en februari westerstor-

men, die het in de Golf van Bone doen spoken. Ondanks de beschut-

ting, die het grote eiland Padamarang biedt, is de rede van Kolaka, in

de Nederlandse tijd de bestuursvestiging van het westelijk deel van het

schiereiland, dan een der gevaarlijkste van het schiereiland.4 

Verder naar het zuiden valt per jaar minder neerslag (1500-2000 mm)

en duurt de regentijd korter, vijf tot zeven maanden, beginnend in

november of december. Dit geldt ook Buton en het grootste deel van

Muna. Oktober is er de droogste maand. Tenslotte is er de zuidkust

van het vasteland en de noordpunt van Muna; daar valt evenveel

regen, doch in een aanmerkelijk kortere periode dan elders: 1500-2000

mm in drie of vier maanden. De zwaarste buien op Muna vallen in mei

en juni, waarbij, naar vroeger gezegd werd, eens in de 20 jaar hele-

maal geen droge tijd voorkwam.5 

2.2.2. Natuurlijke gesteldheid

Het vasteland van Zuidoost-Celebes strekt zich uit van het noordelijk

gelegen Towuti-meer ten oosten van Malili, met een waterniveau dat

300 meter boven de zeespiegel gelegen is, tot aan de Vlaming-Straat

en de Straat van Tiworo in het zuiden en zuidoosten. Het ligt ing-

4 Hartsteen, “Memorie”, 9; Slabbekoorn, “Memorie”, [4], 
5 Whitten, Ekologi Sulawesi, 23-27; Bouman, “Memorie”, 6.
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eklemd tussen twee zeer diepe zeeën, de Golf van Bone in het westen

en de Molukse Zee in het oosten. Het schiereiland is de zuidoostelijke

uitloper van een hooggebergte in Midden-Celebes, dat van vulkani-

sche oorsprong is. De aanhechtingsplaats van Zuidoost-Celebes aan

Midden-Celebes is de Watu Wawo Ombu of het Wawo Ombu-geberg-

te (wawo ombu - plaats van de heer). Op Nederlandse kaarten staat dit

soms vermeld als het Verbeek-gebergte, door mijningenieur E.C.

Abendanon vernoemd naar de geoloog en archeoloog dr. R.D.M.

Verbeek (1845-1926).6

Het noorden en midden van Zuidoost-Celebes wordt gedomineerd

door – ruwweg – drie evenwijdige, noordwest-zuidoost-lopende

bergketens, bestaande uit graniet en kalksteen. Het zijn de zuidelijke

uitlopers van de Watu Wawo Umbo-keten, waarvan de meest westelij-

ke, die op enige afstand de kust volgt, doorloopt tot in Poleang en

Rumbia. De hoogste top is de Piek van Mekongga met een hoogte van

2790 meter, gelegen in de Watu Pinohu-keten, ook het Bingkoka-,

Mengkoka- (beide zijn Buginese termen) en Mekongga-gebergte

geheten. Deze bergketens, waarin tal van warme zwavelhoudende

bronnen en bergmeertjes voorkomen, zijn bedekt met dichte regen-

wouden.

Ondanks een ambitieus programma van wegenaanleg waren in de

Nederlandse tijd de verbindingen in dit noordelijke berggebied bui-

tengewoon moeizaam. Tot op heden zijn daar geen voor auto,s be-

gaanbare wegen, slechts paarden- en voetpaden, die voorzover moge-

6 Abendanon, Geologische en geografische doorkruisingen, II, 507, 559; IV, 1524-
1527; cf. Van Vuuren, “Celebes in vijftig jaren”, 338, n. 1; De Man, “Vervolgmemo-
rie”, 2-3.
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lijk de rivierbeddingen volgden. Nederzettingen en huizengroepen

lagen op een of meer dagmarsen van elkaar verwijderd, zodat de

bevolking altijd in een isolement heeft geleefd, niet alleen ten opzichte

van de buitenwereld, maar ook ten opzichte van elkaar.7 

Een ander gevolg was. dat in de twintigste eeuw van houtexploitatie

nauwelijks sprake was. Hoewel een aantal Agathis- en Dipterocar-

paceën-soorten, die om hun kostbare harsen zeer gewild waren, door

het onoordeelkundige oogsten van de harsen thans nagenoeg verdwe-

nen zijn, hebben de bossen van noordelijk Zuidoost-Celebes lange tijd

hun oorspronkelijke ongerepte staat weten te behouden.

Aan de zuidzijde wordt dit massieve en vrijwel ondoordringbare berg-

land begrensd door een langgerekt en moerassig laagland, een insnoe-

ring van het schiereiland, dat zich hemelsbreed over zo’n 110 kilome-

ter uitstrekt tussen Kolaka aan de westkust en Kendari aan de oostkust.

Dit laagland behoort tot het stroomgebied van de sterk meanderende

Konawe en haar vertakkingen, de langste rivier van Zuidoost-Celebes,

die hoog in de bergen van Lapai ontspringt en onder de naam Lasam-

para of Sampara-rivier ten noorden van de Baai van Kendari via twee

brede mondingen, Muara Lasampara of Lasampara-delta geheten, in

zee stroomt. Bovenstrooms heet ze Konawe’eha of Konaweha (“Grote

Konawe”). Nabij Mowewe en Tinondo stroomt ze ten noorden van de

Tinondo-rug, die daar de waterscheiding vormt: ten zuiden en westen

hiervan stromen de rivieren, waaronder de grootste, de Woime’eto

(“Zwarte Rivier”), via enkele kleinere moerassen (epe, Tol.) naar de

Golf van Bone; ten noorden en oosten van deze rug stromen ze naar

7 Zie bijv. de beschrijving van de voettocht van Grubauer van Raurta naar Wiwirano
in 1911, Grubauer, Unter Kopfjägern in Central-Celebes, 130 vlg.
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het oosten. Op hun weg voeden ze de A Opa-8 en Koloimba-moeras-

sen, uitgestrekte met orchideeën, waterblaaskruid, lotus, bamboe,

sago-palmen en meer dan manshoog una of bu’u (alang-alang) be-

groeide water- en moddervlakten met talloze vertakkingen, armen,

kreken en geulen. Volgens de overlevering, die in 1922 door een

reiziger in Motaha werd opgetekend, lag aan het ontstaan van het A

Opa-moeras een tragische gebeurtenis ten grondslag:

In oerouden tijd woonden de menschen gelukkig bij elkaar in het land-

schap Rano Me,eto. Totdat een van hen de groote zonde beging, zijne

jongere zuster tot vrouw te nemen. Na eenigen tijd werd zij zwanger.

Niet lang daarna gebeurde het hem dat zij in haar woning bezig was een

boombastbaadje te maken. Dicht bij haar speelde een hond met hare

jongen. De vrouw zeide: “Waarom speelt die hond toch met hare jongen?

Zij weet niet eens, wie er de vader van is.” Maar daar schrok de vrouw

ineens hevig. De hond begon te praten en zeide: “O, dat zijn wij, dieren,

zoo gewoon. Dat mag ook wel, we zijn maar dieren. Maar gij zijt zwang-

er van Uw eigen broer. En dat is een groote zonde.” Een kat die ook

dichtbij zat, begon eveneens te praten en zeide: “Hé, kan die hond pra-

ten?” Toen keek een kip uit de troep op en zeide, ook met menschen-

stem: “Ja, echt, de hond praat.”

De vrouw zat verstijfd van schrik. Maar dat zou nog toenemen. Want

eensklaps begon alles om haar te kraken en te zinken. De aarde spleet

vaneen en het water spoot eruit. Alles verzonk . . . In het midden ont-

8 Vosmaer sprak over een meer dat de naam I-opa droeg, Vosmaer, “Korte beschrij-
ving”, 76; H. van der Klift, “Mijne reis door de onderafdeeling Kendari van 24 juni -
25 juli [1922]”, ARvdZ, 12/3/5l, gebruikte de naam A Opa-meer.
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stond het diepe meer en rondom was niets dan moeras. Dit was de straf

op de bloedschande.9

Sindsdien was het diepe, door krokodillen bewoonde A Opa-moeras

voor de Tolaki verboden gebied, taboe of mombado (Tol.), betreden

was tegen de adat.10 Wanneer men het toch wilde oversteken of er

wilde vissen of jagen, dienden offers gebracht te worden en spreuken

gezegd. Een ander verhaal vult aan dat een deel van de bevolking van

deze streek hierop naar het westen vluchtte. In de vlakte van Tinondo

gekomen, meenden zij buiten gevaar te zijn. Zij waren doornat,

wrongen hun kleren uit en legden die te drogen. Maar ook hier achter-

volgde de bloedschande hen. Dadelijk begon de aarde te splijten en te

zinken en verzwolg iedereen, waarna er een moeras ontstond.11 Zowel

hier als bij het A Opa-moeras werden aan het begin van de rijstoogst

offers gebracht.12 

De A Opa- en Koloimba-moerassen worden aan de oostkant begrensd

door het brede kustgebergte van Meluhu en het Staring-gebergte, die

langs hun oostrand in zee afvallen.13 Ten zuidwesten van het A Opa-

moeras bevindt zich het Mambulu-moeras. Deze laagvlakte, die ook

het noordwesten van het district Ando’olo langs de Ruraya-rivier

omvat, wordt in het zuidoosten begrensd door een als gevolg van de

9 H. van der Klift, “Mijne reis door de onderafdeeling Kendari van 24 juni - 25 juli
[1922]”, ARvdZ 12/3/5.

10 Treffers, “Het Landschap Laiwoei”, 205, geeft padopado lahu’ene. Vonk, “Voor-
stel”, 43, deelt mee dat de verschillende pemali tezamen door de Tolaki barahala
genoemd worden. De afzonderlijke pemali heten pombadoa. 

11 H. van der Klift, “Mijne reis door de onderafdeeling Kendari van 24 juni - 25 juli
[1922]”, ARvdZ 12/3/5; Hartsteen, “Memorie”, 2.

12 Hartsteen, “Memorie”, 15-16.
13 Treffers, “Het Landschap Laiwoei”, 191; Sarasin, Reisen, I, 334-381, spec. 345, 357;

Van Vuuren, Het Gouvernement Celebes, I, 332-333.
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ladang-bouw grotendeels ontbost en daardoor geërodeerd, hier en daar

met kreupelhout en palmen begroeid heuvellandschap, dat zich vanaf

Benua via Alangga en Palangga uitstrekt tot de door strandbossen

begroeide oevers van de Straat van Tiworo. Het land was in de hier

besproken periode zeer rijk aan herten, apen, halfverwilderde karbou-

wen en kleine roofdieren. Bij Angata ligt een waterscheiding: ten

noorden van dit dorp stromen de riviertjes het A Opa-moeras in, ten

zuiden zoeken ze zich een weg naar de Straat van Tiworo.

In het westen en zuiden wordt het Mambulu-moeras omsloten door

twee met dichte regenwouden bedekte halvemaanvormige bergketens,

het Anggowala-gebergte of Osu Anggowala en het Mendoke-gebergte

of Osu Mendoke of Huka Ea zoals de Tomoronene dit berggebied

noemen, die het van respectievelijk de kustvlakte langs de Golf van

Bone en van Rumbia-Poleang scheiden. Ook de brede kuststrook van

Mekongga, zoals het westelijk deel van het schiereiland in de volks-

mond heette, bestaat in het midden uit laag, glooiend heuvelland.14 In

het gebergte ten zuiden en zuidwesten van de Baai van Kendari dat

langs de oostkust steil in zee valt, bevinden zich enkele toppen, waar-

van de Baito, Osu Papolia en Osu Wolasi de hoogste zij het niet meer

dan enkele honderden meters hoog zijn, op wier hellingen tal van

rivieren ontspringen die in de Straten van Tiworo, Buton en Wawoni

en in de Staring-baai uitmonden.

De rivieren en moerassen doorweekten wegen en paden en belemmer-

den het reizen ernstig, vooral in de regentijd. Over een tocht in 1928

van Kasiputih via Taubonto en Poleang naar Buapinang schreef de

14 Whitten, Ekologi Sulawesi, 124.

15



Chr.G.F. de Jong, Nieuwe Hoofden

gezaghebber van Muna, Th.P. Graus, aan een kennis: “van een auto-

weg heb ik niets gezien, het was van het begin tot het einde modder en

nog eens modder”.15 Een andere reiziger schreef in 1935 over het 19

kilometer lange pad tussen Rate-Rate en Poli-Polia, dat dwars door de

moerassen liep: “Niet minder dan elf malen moesten we dien dag door

meer of minder banjirende riviertjes, die nu rivieren geworden waren.

Eenmaal dacht ik dat ik m’n paard verloor. Hij ging tot het puntje van

z’n bek onder water”.16 Zozeer domineerden de rivieren, modder en

moerassen het volksleven, dat ze niet alleen een belangrijke rol speel-

den (en spelen) in de volksoverlevering, doch dat ook een van de

belangrijkste streken van Zuidoost-Celebes ernaar genoemd is: de

naam “Ranome’eto”, de landstreek om het A Opa-moeras, duidt op de

dominerende kleur in het landschap: “Zwarte Modder” of “Zwart

Water”.17

Zoals het Anggowala-gebergte de uitgestrekte moerasgebieden van

Mambulu en Ranome’eto van de westkust afschermde, zo vormde de

Mendoke-keten met haar uitlopers, de aanhechtingsplaats van het

zuidwestelijke deel van schiereiland aan de rest van Zuidoost-Celebes,

eeuwenlang een natuurlijke barrière, die de Tolaki-clans in het midden

en noorden gescheiden hield van de Tomoronene in het zuidwesten –

al heeft deze barrière niet kunnen verhinderen dat de Tomekongga

soms hun koppen snelden onder de Tomoronene (Wolio: Tomburune-

15 G.C. Storm a. Hb NZV, 27/4/1928, ARvdZ 101/4/1.
16 H. van der Klift a. Hb NZV, 11/5/1935 ARvdZ 101/4/4.
17 De naam Ranome’eto werd strikt genomen gebruikt voor het zanderige land rondom

het A Opa-moeras, dat zwart van kleur was, H. van der Klift, “Mijne reis door de
onderafdeeling Kendari van 24 juni - 25 juli [1922]”, (ARvdZ, 12/3/5) 3.
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ne18). Nog in 1905, niet lang voor de komst van het gouvernement,

trok een legertje uit Mekongga onder bokeo (vorst) Imburi tegen de

Tomoronene op, deels over land, deels over zee, waarbij 80 gehuurde

vlerk-prauwen gebruikt werden. De “bergvesting” hield echter stand

en de buit bedroeg slechts vijf koppen – meer had men trouwens niet

nodig. De bokeo sneuvelde op de terugweg bij een mislukte snel-

overval op langs de kust wonende Buginezen.19 Doch niet alleen de

Tolaki werden soms met succes tegengehouden, ook in hun verzet

tegen de komst van de gehate koloniale belastinggaarder wisten de

Tomoronene van het zuidwestelijke schiereiland een soms nagenoeg

onneembaar fort te maken door in het gebergte strategische plaatsen

en doorgangen te bezetten.20

Rumbia en Poleang, die samen het zuidwestelijke schiereiland van

Zuidoost-Celebes uitmaken, worden gedomineerd door een noordoost-

zuidwest lopende heuvelrug, die een uitloper is van het Mendoke-

gebergte; deze rug gaat in het oosten via de laagvlakte van Poleang

over in twee evenwijdige, noordwest-zuidoost lopende ruggen, de Osu

Opali (of Tangketangkeno-gebergte), met als hoogste top de Tangkeno

Eea (235 m.), en iets ten noorden daarvan de Osu Amolipa (of Tandu-

Tandu-gebergte), die in het zuidoosten van Rumbia de zee bereiken.

Met het Mendoke-gebergte in het noorden omsluiten deze ruggen de

rechthoekige, door rivieren en moerassen onderbroken licht golvende

vlakte van Rumbia, doorsneden door een wirwar van riviertjes, paden,

weggetjes en karbouwensporen. In deze vlakte lag een aantal dorpen.

18 Van den Berg, “Mededelingen”, 170; Vonk, “Nota betreffende het zelfbesturend
landschap Boeton”, 33.

19 Slabbekoorn, “Memorie”, [40]; Hartsteen, “Memorie”, 19. 
20 Elbert, Die Sunda-Expedition, I, 246.
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Van af Langkowala w¹s er geen heuveltje meer te zien en liep de weg,

die in dezen tijd van het jaar hard was, voortdurend tusschen bosschages

door, die weer afwisselden met kale stukken, die slechts begroeid waren

met wat kort, door de zon verbrand gras. Maar toch was deze vlakte niet

doodsch; voortdurend sprongen de herten over den weg en had ik alle

aandacht noodig bij mijn paard, dat ze achterna wilde rennen. Het is

mooi die herten daar te zien staan met opgeheven koppen, om onver-

wachts zich uit de voeten te maken met groote sprongen over kreupel-

hout en kuilen in den bodem. En eentonig is deze vlakte evenmin, want

telkens heeft men verrassende gezichten, een mooie groep boomen of een

boschje, dat een donkere achtergrond vormt van een helgele zandvlakte, 

aldus een reiziger, die in 1923 van zuidoost naar noordwest door deze

vlakte trok.21

Langs de kusten van Rumbia en Poleang kwamen uitgestrekte djati-

en mangrove-bossen voor, verder landinwaarts waren de heuvels

begroeid met gras, Cycas-palmen, varens, cactussen, bamboebossen

en ander struikgewas. Tijdens de oostmoesson (mei-december) waren

de drogere gebieden het toneel van grote branden, soms aangestoken

om landbouwgrond vrij te maken. In september 1928 werd Taubonto,

een dorp van 25 huizen en een school, door zo,n brand bedreigd.

Onder het oorverdovende knallen van bamboestaken, raasde het vuur

op enkele tientallen meters langs de huizen; na de oorlog kwam door

dergelijke branden achtergelaten Japanse munitie tot ontploffing.22

21 G.C. Storm a. Hb NZV, 22/11/1923, ARvdZ 1/4/IV.
22 G.C. Storm a. NZV, 24/10/1928, ARvdZ 101/4/1; Residentie Zuid, “Politiek Verslag

(1-16 October 1946)”.
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2.2.3. Bewoning

De Engelse ontdekkingsreiziger en boekanier William Dampier con-

stateerde in november 1687, toen hij van noord naar zuid langs de

oostkust van Celebes voer, niet alleen dat de kustwateren bezaaid waren

met eilandjes en koraalriffen en dat er op het vasteland “extraordinary

great high trees” groeiden, maar ook dat de kust en de eilanden voor de

kust geheel vrijwel onbewoond waren. Slechts een enkele maal zag hij

een teken van leven, zoals op een nacht toen voor de kust van Luwu

(Oost-Celebes) een aantal prauwen zijn schip naderden, waarvan de

grootste 60 opvarenden had. Daar bleef het bij en de bezoekers deden

geen poging zijn schip te naderen. Dampier ging er niet aan land.23 Toen

de Nederlandse handelaar Jacques Nicolas Vosmaer op 9 mei 1831 voor

de eerste maal de Baai van Kendari binnenvoer trof ook hij verlaten

kusten aan. Er had van 1824 tot 1830 wel een aantal Buginezen en

Wajo’s, een volk van zeenomaden,24 gewoond, doch die waren eind

1830 plotseling vertrokken.25 Ook Tolaki trof hij er niet aan. Dezelfde

waarneming deden de opvarenden van het schip De Krokodil dat in

23 Dampier, A new voyage, 447-448. Dampier maakte drie maal een reis om de wereld.
Zijn eerste reis, waarvan hij in 1691 in Londen terugkeerde, is beschreven in het hier
genoemde A new voyage. Zijn ontdekkingen en reisverslagen werden in de negen-
tiende eeuw even hoog aangeslagen als die van James Cook.

24 Volgens Van den Berg, “Mededelingen”, 179, noot 10, was “Wajo’s” (oud: Wad-
jo’s) de plaatselijke aanduiding voor de Bajo’s, een in de oostelijke archipel, van
de Filippijnen tot aan de kleine Sunda-eilanden langs de kusten aangetroffen
handels- en vissersvolk. De Buginezen noemden hen Bajo’s, de Makassaren Bajo’s
of Turije,ne’ (“Mensen van het water”); zijzelf noemen zich tegenwoordig Sama,
zie Spillet, A race apart; Chou, Indonesian sea nomads. Behalve in citaten, waar
de originele spelling wordt gehandhaafd, zal hier in navolging van Van den Berg
“Wajo’s” worden gebruikt.

25 “Het eiland Celebes volgens de togten en ontdekkingen van Jacques Nicolas Vos-
maer”, 209.
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1836 de Baai van Kendari aandeed, al bleek wel een aantal Buginezen

en Wajo’s inmiddels te zijn teruggekeerd.26 

De Tolaki waren een bergvolk, zij het niet geheel onbekend met de

zeevaart en visserij, althans in ondiepe kustwateren. Doch ook hier

bracht de negentiende eeuw verandering. In toenemende mate werden

de kusten ook door Tolaki bewoond, zoals de smalle stranden langs de

baaien van Motui en Lasolo, ten noorden van Kendari, Doch veel waren

het er niet. Meestal kwamen de Tolaki, bevreesd voor malaria en over-

vallen vanuit zee, slechts naar de kust om hun bosproducten te verkopen

en koppen te snellen. Daar kwam nog bij dat de kusten meestal niet tot

vestiging uitnodigden. Ten zuiden van de met moerassen en dichte

wouden omzoomde Baai van Lasolo, wier stranden enige ruimte voor

bewoning lieten, was de kust grotendeels een fjordenkust: de steil uit zee

oprijzende rotswanden van het scheidingsgebergte van Oost- en

Zuidoost-Celebes boden hier en daar ruimte aan rivierdelta,s. De zui-

dwestkust, vanaf de Rumbia-delta langs de Vlaming-Straat tot aan de

Baai van Mekongga (Baai van Kolaka), gaf hetzelfde beeld. Ten noor-

den van deze baai, waar het Watu Pinohu-gebergte zich verhief, tot aan

Tanjung Tabako reikte het zwaar beboste hooggebergte tot aan de kust.27

De natuur was schitterend: 

[h]et is schoon in de Indische fjorden, doch over alles hangt een waas van

somberheid, geheimzinnigheid en mystiek, evenals in de oerwouden

daarboven op de zwarte bergruggen – – – 

26 Voyages faits dans les Moluques, hfdst. 19-21.
27 Van Vuuren, Het Gouvernement Celebes, I, 314-315, 324-325, 345.
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schreef een overweldigde reiziger.28

Maar niet overal naderde het gebergte de kust. Afgezien van rivier-

mondingen, die breed konden uitwaaieren en zich vertakken in delta’s,

zoals de enkele kilometers brede monding van de Lasampara benoorden

Kendari, kwamen ook vlakke kusten voor. De westkust ten zuiden van

de bestuursvestiging Kolaka was op veel plaatsen geschikt voor be-

woning en daar bevond zich een aantal oude, hoofdzakelijk door Bu-

ginezen bewoonde kampongs. Vlak, zanderig en moerassig waren ook

de zuidrand van de Baai van Kendari, delen van de door de Straat van

Tiworo en de Vlaming-Straat bespoelde kusten van het vasteland en de

eilanden Muna en Kabaena, de vlakten van Ando’olo en Laea tot aan het

korte, witte strand bij Kasiputih (“Wit zand”, Mak., Bug.), in Rumbia bij

Larete (“Vlak Land”, Tom.) en verder, met onderbrekingen, tot aan de

delta,s van de rivieren de Bambaea en de Poleang. Deze kusten, door-

sneden door ontelbare geulen, kreken, beken, stromen en lagunes, waren

veelal bedekt met een ondoordringbare, hier en daar kilometers brede

strook mangrovebossen, de baku-baku (of bako-bako, Rhizophoraceae),

die met hun vertakte en kronkelende zwarte stammen onderworpen

waren aan het spel der getijden en de broedplaats waren (en zijn) van

talloze soorten vissen, kreeften, krabben en andere kleine zeedieren.

Verkeer tussen de armoedige, vanuit zee vrijwel onzichtbare kustkam-

pongs was uitsluitend mogelijk met lichte, niet te diep liggende prau-

wen. Voor de grotere scheepvaart waren de kustwateren wegens de

talloze grote en kleine eilanden, kale rotsen en koraalriffen nauwelijks

van betekenis. Voor bewoning waren deze kusten ongeschikt.29 Maar

28 Braconier, “Twee sproken van de zee”, 1376.
29 Treffers, “Het Landschap Laiwoei”, 192.
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fascinerend waren deze wateren wel. Een verrukte reiziger noteerde zijn

impressies tijdens een reis aan boord van een Wajo-prauw in de Straat

van Tiworo met de volgende woorden:

Ongeveer op het midden van en tegenover Kabaena gekomen, liep onze

prauw door ondiep water en konden we de mooiste koraalplanten en andere

zeeplanten aanschouwen en bewonderen, terwijl zich op die koraalboschjes

geheele scholen van kleine vischjes bevonden. Het waren groene, licht-

groene, blauwe en paarse vischjes. Het geheel vertoonde zich in een meng-

eling van de schoonste kleuren voor ons oog. Koraalpartijen en zeeplanten

met schelpen en gekleurde vischjes kaatsten de mooiste kleuren naar

boven. Het geleek een wondertuin in een tooverland.30

De zuid- en zuidwestkust van Muna, evenals de naar Buton gewende

flank ten zuiden van Lohia, bestond uit steil in zee afvallend heuvelland,

met diepe baaien en inhammen.31 Vloedbossen en koraalriffen ontbraken

er, zodat grotere prauwen zonder gevaar vlak onder de kust konden

komen. Het aan zoet water arme Muna was, behalve in het westen en

noordwesten, bedekt met een ondoordringbaar, doornig struikgewas dat,

gecombineerd met een bodemgesteldheid van koraalrotsen, grote delen

van het eiland onbegaanbaar en onvruchtbaar maakte. Slechts hier en

daar waren bossen die timmerhout leverden32

De lage noordwestelijke en westelijke, in de regentijd vrijwel onbe-

gaanbare kusten van Muna en de grotendeels rotsachtige, hier en daar

30 H. van der Klift, “Onderzoekingsreis naar Roembia, Polea en Boeton”, 3/7/1923,
ARvdZ 9/1A.

31 Boll, “Eenige mededeelingen omtrent het eiland Moena”, 1022-1023.
32 Bouman, “Memorie”, 2-3; AR Buton, “Nota”, [13]-[21].
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van vloedbossen, moerassen, uitgestrekte koraalriffen en diepe inham-

men voorziene kusten van Noord- en Midden-Buton (hoogste piek van

het eiland is 1150 meter) waren en zijn slechts spaarzaam bewoond.

Behoudens enkele baaien in het zuidoosten van Buton, waren alleen de

vlakke, soms wat heuvelachtige westkust van het eiland, ten zuiden van

Matewe, en hier en daar delen van de oostkust voor bewoning en culti-

vering op grotere schaal geschikt.33 De meeste (koraal)eilanden in de

Straat van Tiworo waren vlak en laag, zanderig en met moerassen en

mangrove-bossen bedekt. Slechts een dozijn eilanden met een vaste,

begaanbare oever, zoals Lapana (Pulau Tembako - Tabakeiland) en het

naburige Wembe (Pulau Kambing - Geiteneiland) voor de kust van de

Buginese kampong Laora, waren bewoond.34 

2.2.4. Ziekten

De rijkdom aan rivieren en moerassen in het binnenland en vloedbossen

langs de kust heeft een niet te onderschatten rol heeft gespeeld in het

volksbestaan in Zuidoost-Celebes. Deze uitgestrekte waterrijke gebieden

waren ideale broedplaatsen voor de malariamug en andere ziekteverwek-

kers. Het hoge sterftecijfer van de bevolking en de hiermee samenhang-

ende geringe bevolkingsdichtheid waren belangrijke determinanten in

het leven van de bevolking van Zuidoost-Celebes.

Regelmatig werd de bevolking geteisterd door koortsen. Die werden

door henzelf toegeschreven aan “kwade dampen” die naar werd geloofd

vrijkwamen bij de ontginning van nieuwe akkers en tuinen. Een van de

ernstigste ziekten was malaria. Tussen de 30% en 60%, in sommige

33 Bouman, “Memorie”, 35-36.
34 Bouman, “Memorie”, 45.
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kampongs zelfs alle leden van de bevolking leed eraan of aan de nawee-

en daarvan.35 Daarnaast kwam schurft (scabies) veel voor, waar ook

Europeanen last van hadden, verder leed de bevolking aan verwaarloos-

de wonden en zweren, framboesia indica, syfilis en andere geslachts-

ziekten wier snelle opkomst en verspreiding met name na 1900 direct

samenhingen met de openlegging van de binnenlanden – in 1927 waren

die reeds een “plaag”.36 

Vooral in de regentijd kwamen influenza, bronchitis en longontsteking

veel voor. Deze aandoeningen waren een belangrijke doodsoorzaak bij

zuigelingen. Een waarnemer noteerde in maart 1931 tijdens een

influenza-golf: “Bijna iederen dag hooren we weer van een doode in de

kampong.”37 Ook heersten bij vlagen de pokken,38 tuberculose, tyfus,

mazelen, conjunctivitis, tropische ringworm, mijnworm, cholera, en

hadden veel oudere mensen reumatiek.

Hoe groot het verschil tussen de bergen en het laagland ten aanzien van

de gezondheid kon zijn, ervoer omstreeks 1900 een klein volk van om-

streeks 1000 mensen (200 volwassen mannen), de Toepe, dat zijn woon-

plaats aan de bovenloop van de Lalindu, hoog in de bergen van Noord-

Laiwoi, verruilde voor de smalle en drassige, met mangroven begroeide

kust van Tinde Inia. Binnen enkele jaren was het door malaria en een

pokkenepidemie tot een derde van zijn oorspronkelijke omvang geredu-

ceerd.39 Ook verder naar het zuiden was de situatie ernstig. Toen in 1907

35 Soms nam malaria epidemische vormen aan, zoals in 1932 en 1933 in de kampongs
Rate-Rate, Simbune, Poli-Polia en Wonuamboteo. Hartsteen, “Memorie”, 34.

36 Slabbekoorn, “Memorie”, [50].
37 J. Schuurmans a. Hb NZV, 11/3/1930, ARvdZ 101/4/1.
38 Zwaar was de pokkenepidemie in Banggai in 1872, Koloniaal verslag 1872, 17;

Idem 1882, 21.
39 Goedhart, “Drie Landschappen in Celebes”, 503-504. In het moerassige Kulisusu

(Buton) was de door muggesteken overgebrachte wormziekte filaria wijdverbreid,
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de eerste Nederlandse soldaten en marechaussees door het centrale

rivierengebied trokken, heerste daar juist een pokkenepidemie,40 terwijl

het jaar daarop ook in Rumbia pokken voorkwamen, die veel slachtof-

fers maakte. Dat was de reden dat een vaccinateur van het gouvernement

meetrok met de expeditie van de Duitse geoloog en ontdekkingsreiziger

Johannes Elbert (1909) om onderweg de bevolking tegen pokken in te

enten.41

In de jaren dertig van de twintigste eeuw werd hondsdolheid in

Zuidoost-Celebes gesignaleerd, een ziekte die er naar gezegd werd tot

dan toe onbekend was.42 Na een mislukte oogst leed de bevolking

massaal aan ondervoeding. Tijdens een massale sterfte van vee wegens

miltvuur begin jaren dertig stierven veel mensen aan voedselvergifti-

ging, doordat ze ondanks een jacht- en slachtverbod vlees van zieke

dieren gegeten hadden. Regelmatig deden zich dysenterie-epidemieën

voor die veel slachtoffers maakten en ook de gezinnen van de Europea-

nen niet onaangeroerd lieten, zoals in 1926.43 

Krankzinnigen en andere gestoorden werden door de bevolking, voor

zover ze gevaarlijk waren, geïsoleerd. Na 1900 werden ze soms tijdelijk

in het blok gezet, totdat er plaats was in een inrichting, al was het maar

om te voorkomen dat ze door hun familie of anderen werden gedood.44

Gevreesd was ook de visschubbenziekte (ichthyosis), al was dit geen

besmettelijke doch een erfelijke aandoening. Deze nagenoeg ongenees-

Bouman, “Memorie”, 41.
40 Slabbekoorn, “Memorie”, [49].
41 Elbert, Die Sunda-Expedition, I, 248.
42 G.W. Mollema a. Hb NZV, 4/7/1935, ARvdZ 101/4/4.
43 Wieland, “Memorie”, [11]-[12].
44 H. van der Klift, “Mijne reis door de onderafdeeling Kendari van 24 juni - 25 juli

[1922]”, ARvdZ 12/3/5.
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lijke huidkwaal werd toegeschreven aan aanraking met de tot stof verga-

ne en door de wind verspreide resten van de huid van een legendarische

krokodil.45 Die was geboren uit de dochter van een stamhoofd, die

tijdens het baden in de rivier zwanger was geraakt.46 Wie deze ziekte

had, werd onherroepelijk naar eenzame oorden verbannen. Volgens een

waarnemer leed in de onderafdeling Kolaka in 1908 zeker 80% van de

bevolking aan deze huidziekte, daar kulit dua genaamd, wat letterlijk

“tweede huid” betekent.47 In 1916 trof een reiziger in de binnenlanden

van Mekongga, Rumbia en Poleang geheel ontvolkte streken aan. Hij

weet deze ontvolking aan de hoge kindersterfte, het afbeulen van de

vrouwen en de schamele voeding.48 

De Spaanse griep van 1918, die wereldwijd miljoenen slachtoffers

maakte, heeft ook op Celebes hevig toegeslagen.49 In september, enkele

weken na het uitbreken van de griep, was de nederzetting Kolaka vrijwel

uitgestorven, van de ruim 900 inwoners waren er binnen drie weken 177

gestorven, de overigen waren de bergen ingevlucht.50 Doch ook in het

45 Op Celebes was het houden of verzorgen van krokodillen ooit wijd verbreid. Ze
werden volgens enkele bronnen als lid van de familie beschouwd en met saudara
(broeder) aangesproken, wegens het geloof dat telkens wanneer een vrouw een zoon
baarde, ze tevens een krokodil baarde, die dan als broer van het kind beschouwd
werd. Dit geloof, dat in ook elders in Z.O. -Azië voorkwam, zou op Celebes en op
Buton zijn ontstaan. Voor het gebruikte ritueel en ceremonieel en voor een verhaal
over zo’n bijzondere krokodil, Radja Pouti (Witte Koning) geheten, zie Hawkes-
worth, An account of the voyages, II, 506-508; A general collection of voyages and
travels, V, 316-319. Zie ook de artikelen van Kruyt over de krokodil in het volksle-
ven van M.-Celebes in Wolanda Hindia, 1935.

46 Treffers, “Drie verhalen”, 232-233.
47 Wieland, “Memorie”, [13]. Wellicht psoriasis.
48 H. van der Klift a. Hb NZV, 19/7/1916, ARvdZ 12/3.
49 Op Midden-Celebes bezweek zendeling P. ten Kate (te Napu) aan de Spaanse griep

en enkele complicaties (30/11/1918), zie A.C. Kruyt a. J. Kruyt jr., 8/12/1918,
25/12/1918, ARvdZ, 106A/VII/V, die daarin als commentaar gaf dat hij diens
heengaan “nu niet bepaald een verlies voor het werk kan noemen”.

50 Zie Crosby, “The Past and Present of Environmental History”, 1177; H. van der Klift
a. Hb NZV, 15/12/1918, ARvdZ 12/3/3.

26



Chr.G.F. de Jong, Nieuwe Hoofden

binnenland was men niet veilig. De nederzetting Singgere, een dagmars

ten oosten van Kolaka, werd begin 1919 opgebroken en enkele uren

gaans verder, hoog op een berghelling, weer opgebouwd; Anggoami aan

de Konawe’eha, hoewel stil en eenzaam gelegen te midden van de dichte

wouden van Lapai, hoog in de bergen, werd als gevolg van de Spaanse

griep zelfs voorgoed verlaten.51 

Lepra kwam van oudsher in Zuidoost-Celebes weinig voor, althans wei-

nig gevallen zijn bekend. Doch door de openlegging van het schiereiland

vanaf omstreeks 1900 kreeg de bevolking ook hieraan haar deel. In 1936

meldde de gouvernementsarts van Kendari dat Konawe “met lepra

vergeven” was. Bijvoorbeeld: de kampong Lalosabila, in de buurt van

Wawotobi, aan de noordoever van de Konawe’eha, telde toen meer dan

30 patiënten, en in Hudoa, een dorp in de buurt van Lambuya, waren

toen onder de 300 inwoners 31 lepralijders, ruim 10%.52 Meestal werden

deze mensen door de bevolking zelf geïsoleerd.53 Begin jaren dertig

werd een apart paviljoen bij het landschapsziekenhuis in Kendari voor

hen ingericht, later gevolgd door een kleine leprozenkampong. Ten

aanzien van Zuidoost-Celebes stond de DVG in deze jaren op het stand-

punt dat lepra niet besmettelijk was of hoogstens voor kleine kinderen,

en dat lepralijders in hun eigen dorpen konden blijven wonen en polikli-

nische behandeling volstond.54 

Ook onder paarden, karbouwen en ander vee kwam massale sterfte voor,

zoals tijdens een miltvuurepidemie in de jaren 1931-1933. Ondanks een

51 H. van der Klift, “Onze onderzoekingsreis door een deel van Mekongga”, 15/7/1920,
ARvdZ 12/3/5.

52 J. Schuurmans, Jaarverslag 1938, -/2/1939, ARvdZ 115/40/1.
53 Taatgen, “Memorie”, 2; “Melaatschheid op Celebes”.
54 J. Schuurmans a. Hb NZV, 9/5/1936; ARvdZ 101/4/4.
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massale inentingscampagne, roeide deze epidemie de rundveestapel in

een groot deel van het rivierengebied uit, wat vooral de anakia trof, de

leden van de adel, die tevens de voornaamste veehouders in Zuidoost-

Celebes waren. Doch het miltvuur tastte ook de bevolking aan, waarbij

tussen dorpen grote verschillen optraden. In Rate-Rate en het naburige

Woi’iha (“Grote Rivier”; ook Iwoi’iha) bezweken in de eerste vier

maanden van 1932, toen de epidemie daar haar hoogtepunt bereikte, op

een bevolking van omstreeks 700 zielen 170 mensen aan de ziekte; in

Simbune in het district Singgere waren dat er in februari 1932 drie à vier

per dag. In het nabijgelegen Tinondo daarentegen stierven slechts in

totaal vijf mensen en in Kesio twee. Desastreus was ook een beriberi-

epidemie die tot na 1933 aanhield en ongelukkigerwijs deels samenviel

met de miltvuurcrisis.55 Een waarnemer schreef over Rate-Rate begin

1934: “Deze streek is dan ook wel zoo ongeloofelijk geteisterd in de

laatste jaren. Miltvuur, malaria, dysenterie, beri-beri, dit alles wisselt

elkaar af en viert daar hoogtij. Het is ook een noodlottige cirkelloop

daar, omdat door de gevolgen van de eene ziekte de andere gunstige

voorwaarden heeft gekregen.”56 Op enige moment leed naar schatting

zeker de helft van de bevolking aan beriberi, tientallen, honderden

mensen, toch al verzwakt door de altijd en overal voorkomende malaria,

stierven, na meestal niet meer dan een of twee dagen ziek te zijn ge-

weest, volgens een rapport uit 1935 in Kolaka en Kendari in totaal 228

personen, volgens anderen veel meer.57 

55 M.J. Gouweloos a. Gouverneur Celebes en Onderhoorigheden [afschrift a. Hb NZV],
20/1/1933, ARvdZ 101/4/3.

56 M.J. Gouweloos, Jaarverslag 1933, -/2/1934, ARvdZ 115/40/1.
57 Hartsteen, “Memorie”, 32-33.
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Tegenover dit alles stond een bescheiden medische dienst, niet meer dan

een druppel op een gloeiende plaat. In Kendari en Kolaka waren kleine

gouvernementsziekenhuizen met elk een mantri-verpleger en in Kendari

vanaf eind jaren twintig een arts, in Wawotobi was sinds 1932, op het

hoogtepunt van de miltvuurepidemie, een polikliniek van het gouver-

nement met een verpleger. In Lambuya, Mowewe, Sanggona en Tau-

bonto (Rumbia) waren polikliniekjes van de zending waar medicijnen

uitgereikt en wonden verbonden werden. Zendeling Mollema liet eind

jaren dertig in Sanggona een huis bouwen, dat mede als ziekenhuisje

dienst deed. Het was onder meer bedoeld voor mensen die door een

krokodil gegrepen waren en dat overleefd hadden, wat in Sanggona

ongeveer eenmaal per maand voorkwam.58 Hoe groot in het algemeen de

nood was, bleek uit de aantallen patiënten: in Taubonto kwamen in 1930

omstreeks veertig tot vijftig mensen per dag voor hulp,59 in Kolaka

waren dat er omstreeks dertig per dag,60 terwijl de zendelingen M.J.

Gouweloos en J. Schuurmans in Kendari ieder dagelijks tien tot veertig

mensen behandelden. Wie het kon betalen, zoals de Europeanen, sommi-

ge anakia en medewerkers van bestuur en zending, ging voor ernstige

gevallen naar een ziekenhuis in Makassar, Palopo of Rantepao. 

Tot 1926 waren er geen artsen in Zuidoost-Celebes gestationeerd. Een

of twee keer per jaar kwam de militair arts van Palopo naar Kolaka en

bezocht de gouvernementsarts van Bau-Bau Kendari. In het binnenland

kwamen ze niet. Poleang en Rumbia waren het werkterrein van de

gouvernementsarts en mantri-verpleger van Raha op Muna, doch die

58 G.W. Mollema a.Hb NZV,7/10/1935, 3/3/1936, 3/10/1936, ARvdZ 101/4/4; id. a.
id., 9/4/1937, ARvdZ 101/4/5.

59 G.C. Storm a. Hb NZV, 20/9/1928, ARvdZ 101/4/1.
60 Slabbekoorn, “Memorie”, [31].
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kwamen er vrijwel nooit.61 Het landschapsziekenhuis in Raha werd in

1929 door de rooms-katholieke missie overgenomen, waar ook een

Indisch gouvernementsarts gestationeerd bleef, een niet ongebruikelijke

eis van het gouvernement.62 Voor Rumbia en Poleang maakte dat weinig

uit. In de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog was de bevolking er

geheel aangewezen op Bau-Bau, gelegen op de zuidwestpunt van Buton,

waar een ziekenhuisje was. Een arts of verpleger zag men in Zuidoost-

Celebes niet.63

Vanaf 1926 beschikte Kendari over eigen gouvernementsartsen, op een

na allen Indisch arts. Dat waren artsen die in Nederlands-Indië waren

opgeleid. De eerste bleef maar enkele maanden. De tweede was de

Minahasser Maengkom (1926-1929), die geen enkel vertrouwen had in

de medische bekwaamheid van de zendelingen en weigerde hun medicij-

nen te verstrekken. Hij werd opgevolgd door een rooms-katholieke arts,

die in 1932 naar het missieziekenhuis te Raha op Muna vertrok. Hierna

kwam de Oostenrijker D. Fleischer, een legerarts, die in tegenstelling tot

zijn voorgangers veel in de binnenlanden tourneerde en zich openstelde

voor samenwerking met de zending. Hij werd in 1934 vervangen door

een Javaan, Basah Karnen genaamd, die op zijn beurt in mei 1938 werd

opgevolgd door Wisnu Judo, eveneens een Javaan.64 De laatste jaren

voor de oorlog had Kendari een arts uit de Minangkabau. Ook Kolaka

kreeg toen een eigen arts, voor het eerst in de geschiedenis, mede met

het oog op de verzorging van het personeel van De Oost-Borneo Maat-

61 Hartsteen, “Memorie”, 34.
62 Bouwman, “Memorie”, 17.
63 T.S. Houtsma a. Dir. SZC, 26/5/1947, ARvdZ 101/4/5; “Verslag van de bespreking-

en in zake eenige onderwerpen betreffende het Landschap Boeton (op 9 Juli 1946)”,
1.

64 M.J. Gouweloos a. Hb NZV, 4/11/1934, ARvdZ 101/4/3. 
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schappij, wier dochter de Mijnbouw Maatschappij “Boni Toli” zich in

1937 in Pomala’a vestigde.

Het was niet zo dat het gouvernement naast de gezondheidszorg via de

ziekenhuizen en poliklinieken niets voor de bevolking deed. Tijdens de

miltvuurcrisis begin jaren dertig zag het erop toe dat geen vlees van

karbouwen en paarden werd gegeten, wat overigens wel gebeurde.

Genoemd kunnen verder worden de verbetering van de kampong-hygi-

ene, die deel uitmaakte van het programma van kampongvorming, de

gratis kinineverstrekkingen tegen malaria, behandeling van syfilis en

framboesia waarvoor vaccinateurs dorpen en markten bezochten, de

drainage van moerassen en verschillende “klamboe-acties”. De effecti-

viteit van deze programma’s was echter zeer beperkt.65

2.2.5. Transport, wegen en paden

Van wegen was tot 1906 in Zuidoost-Celebes geen sprake. Het land was

bedekt door een wirwar van smalle, moeilijk begaanbare paden, omge-

ploegd door karbouwen, waar het bovendien gemakkelijk verdwalen

was. Karbouwen, die half verwilderd rondzwierven en gevangen werden

indien men ze nodig had, werden wel gebruikt voor sleepwerk van rotan

en boomstammen, doch voor het overige werden waar mogelijk vrachten

en goederen op bamboevlotten (niya, Tol.) over het water afgevoerd of

op de rug gedragen, hangend aan een band om het voorhoofd, het mo-

rongo (Tol.). De door Buginese vrachtvervoerders uit Zuid-Celebes

ingevoerde paarden werden alleen als trek- en lastdieren gebruikt. Deze

paarden, pony’s eerder, waren echter onbetrouwbaar en zowel in moe-

65 Zie bijv. Hartsteen, “Memorie”, 34.
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rassige als bergachtige streken slecht bruikbaar.66 Als rijdier werden ze

allen door Europeanen gebruikt, soms tot hun schade. Wanneer ze

schrokken wierpen ze hun berijder soms af of sloegen op hol.67 De

vrouwen van de Europeanen namen meestal de draagstoel, de kalata of

tandu (Tol.), kinderen werden vervoerd in een buleka, een grote draag-

mand met een afdak van bladeren.

Na 1906 vereisten zowel een efficiënte bestuursvoering, de beoogde

volksontwikkeling, de aanleg van sawah’s en irrigatiewerken, de ver-

plaatsbaarheid van troepen, de exploitatie van delfstoffen als ook de

inzet van vrachtauto,s voor de vlotte afvoer van bosproducten een goed,

in alle seizoenen bruikbaar net van verharde wegen en paden. Vandaar

dat het bestuur, zoals in deze jaren overal in de gepacificeerde buiteng-

ewesten gebeurde, vrijwel onmiddellijk een programma startte om paden

te verbreden en verharden en bruggen en duikers aan te leggen. Het

aldus ontstane patroon van verharde paden en wegen bepaalde groten-

deels waar en hoe de nieuwe kampongs gebouwd werden, soms met een

school, kerk of moskee, zielloze, eindeloze, monotone linten huizen, al

of niet op palen, met atappen en later zinken dakbedekking. Werden

voor 1906 de huizen zo gebouwd dat de nokbalk noord-zuid gericht was,

met de trap aan de voorzijde, nadien stonden ze onveranderlijk met de

voorgevel naar de weg gekeerd, met erf, hek en huisnummer, elk huis

keurig bewoond door één gezin en alle belasting betalende volwassen

mannen voorzien van een kampongkaart. Zo wilde het bestuur het.68 

66 Treffers, “Het Landschap Laiwoei”, 220; Rookmaker, “Oude en nieuwe toestanden”,
524.

67 H. van der Klift a. Hb NZV, 30/6/1916. ARvdZ 12/3/1.
68 Slabbekoorn, “Memorie”, [44].
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Een van de eerste, in “haradiensie” (herendienst) uitgevoerde, wegen-

bouwprojecten was de aanleg van een doorgaande en voor auto,s ge-

schikte oost-westverbinding tussen Kendari en Kolaka, een van de

belangrijkste verbindingswegen van het schiereiland. Daartoe werd al

kort na de komst van de Nederlanders begonnen met de ophoging,

verbreding en het begrinten van het oude pad van Kendari in westelijke

richting. In 1922 was het tracé klaar tot even voorbij Lambuya, plus een

stuk bij Rate-Rate op de grens met Kolaka. Behalve in de regentijd was

de weg uitmuntend, bijna overal konden twee auto’s elkaar moeiteloos

passeren. Ook werden bruggen over de Konawe’eha gebouwd, zoals een

bij Wawotobi, die een houten overkapping kreeg. Later werd de weg

vanuit Kendari door het zuiden van de vlakte van Mowewe en het

westelijke kustgebergte doorgetrokken naar Kolaka. In 1930 was de

gehele 180 kilometer lange weg klaar en in oktober van dat jaar werd het

traject feestelijk geopend door de gouverneur van Celebes en Onder-

hoorigheden L.J.J. Caron (1929-1933). Tevens kwam toen een aftakking

naar Mowewe gereed. De reistijd, per auto, tussen Kolaka en Kendari

werd gereduceerd tot een halve dag. Medio jaren twintig reden vrachtau-

to’s vanuit Kendari via Lambuya tot Tinanggea aan de zuidkust. Vanuit

Lambuya waren toen ook Abuki en Latoma verder naar het noorden

bereikbaar. 

Doch termen als “rijden” en “bereikbaar” waren betrekkelijk, daar tot

aan de oorlog de bruikbaarheid van alle wegen voor het gemotoriseerde

verkeer tot de droge tijd beperkt was. In de regentijd werden dammen,

bruggen en duikers dikwijls beschadigd of zelfs weggevaagd. Een

probleem bij dergelijke grote infrastructurele werken was, behalve de
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geringe bevolkingsdichtheid, dat Zuidoost-Celebes door het gouverne-

ment nogal stiefmoederlijk behandeld werd. Veel van de aan dit gebied

toegewezen middelen werd elders op Celebes besteed, waarvoor op

Kolaka en Kendari werd bezuinigd.

Eind jaren dertig werd ook een weg aangelegd van Kendari-stad naar het

nieuwe vliegveld, Kendari II geheten, even buiten de stad. Sinds begin

jaren twintig werd gewerkt aan de weg van Kendari-stad door de

Wolasi- en Anduna-gebergten naar de zuidkust, die dorpen als Konda,

Amoa, Wolasi, Alangga en Tinanggea met elkaar verbond. Het was de

bedoeling dat deze weg zou worden doorgetrokken via Daole (of Dole,

Doole) en Kasiputih langs de zuidkust van Rumbia en Poleang naar

Towari, een kustdorp op de grens van Poleang en Kolaka, waar hij

aansluiting zou geven op een nieuwe kustweg, die via Tangketada

noordwaarts naar Kolaka liep. Dit laatste stuk kreeg in de jaren dertig

een groot economisch belang wegens de mijnbouw in de buurt van Ko-

laka. De zuidelijke kustweg diende tevens aansluiting te geven op de

zeeverbindingen met Makassar, Kendari, Buton, Muna en Kabaena. Al

in de jaren twintig werd hier en daar aan het tracé door Poleang en

Rumbia gewerkt, doch het duurde vele jaren voordat de weg gereed was.

Van belang voor de ontsluiting van het noordelijke binnenland was de

nieuwe verharde “heirweg” die vanaf Lambuya, een dorp halverwege de

weg Kendari-Kolaka, via Rate-Rate het zeer dunbevolkte, bergachtige

binnenland van noordelijk Kolaka inliep en, de zuidwestoever van de

Konawe’eha volgend, kampongs als Ameroro, Singgere, Tawanga,

Sanggona, Woi’esi, Watumendonga (“Gedeelde Steen”), Ahilulu en

Alaha (“Grote Rijstschuur”) verbond. In 1930 was de aanleg gevorderd
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tot aan paal 87, op de grens van de districten Lapai en Konawe’eha nabij

Alaha, waar de weg overging in een bospad. Vandaar was het nog vijf

dagen lopen naar de kust van de Golf van Bone.69 Ook van economisch

belang was de weg langs de noordoostelijke oever van de Konawe’eha

naar het noorden, de bergen in, waaraan in de jaren dertig werd gewerkt,

en die via een ijzeren brug bij Uepai op de weg Kendari-Kolaka was

aangesloten. Ook deze verbinding diende voornamelijk de afvoer van

bosproducten per vrachtauto.70 

Om dezelfde reden, de afvoer van rotan, hout en harsen, was belangrijk

de verhoogde weg die in 1920 en 1921 van Lambuya naar het zuiden

over Watundehoa en Puriala naar Motaha werd aangelegd, dwars door

het A Opa-moeras. Hier moesten lange, houten vlonders en bruggen

worden aangelegd. De houten brug ten zuiden van Moholeleo was een

waar kunstwerk, hij was ruim 600 meter lang en lag hoog genoeg om

bescherming tegen de krokodillen te bieden.71 In Motaha sloot deze weg

aan op de weg die van Kendari via Tetenggaluri naar Alangga en Pa-

langga nabij de zuidkust liep. In de jaren twintig werd deze weg van

Alangga doorgetrokken naar Tinanggea en Lakara aan de zuidkust,

vanwaar men kon oversteken naar Muna en de Tiworo-eilanden, en tot

op de grens met Rumbia bij Lanowulu. Daar hield de weg op; wie verder

Rumbia in wilde, wachtte slechts “ellende”.

De binnenlanden van Rumbia en Poleang kwamen het laatst en in enkele

gevallen helemaal niet aan de beurt, vooral omdat, naar beweerd werd,

69 De Man, “Vervolgmemorie”, 12; Nouwens, “Nota”, [3]; Cf. H. van der Klift, “Mijne
reis door de onderafdeeling Kendari van 24 juni - 25 juli [1922]”, (ARvdZ, 12/3/5)
16 vlg., waar de auteur de situatie in het binnenland van Lasolo beschrijft.

70 M.J. Gouweloos a. Hb NZV, 19/1/1933, ARvdZ 101/4/3.
71 Taatgen, “Memorie”, 11; H. van der Klift, “Mijne reis door de onderafdeeling

Kendari van 24 juni - 25 juli [1922]”, (ARvdZ, 12/3/5) 4.
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het bestuur in Bau-Bau zich er weinig voor inspande. Het economische

belang van de streek was gering. Vanwege de geringe bevolkingsom-

vang was er ook geen sprake van sawah-aanleg en kampongconcentratie,

alleen werd in de jaren dertig getracht de erfcultuur te verbeteren.72 De

voor auto,s enigszins begaanbare weg van Kasihpute het binnenland in,

die in de jaren dertig werd aangelegd, hield niet ver voorbij Taubonto

op. Behoudens de genoemde kustweg waren er slechts voetpaden en

karbouwensporen door de wildernis. Van economische ontwikkeling

van enige betekenis was geen sprake.73 

Het schiereiland Zuidoost-Celebes was vanuit Zuid- en Midden-Celebes

over land voor auto,s niet bereikbaar. In dat opzicht had het de kernmer-

ken van een eiland. Het pad tussen Poli-Polia in Mambulu en Rarongkeu

in Rumbia, dat via Wonuambuteo en vandaar door het Mambulu-moeras

liep en vervolgens de Watu Mohai overstak, was zelfs eind jaren dertig

voor paarden nauwelijks en voor auto’s in het geheel niet begaanbaar,

een voetganger deed er drie of vier dagen over. De noordelijke kustweg

van Kolaka via Mangolo en Pakue met Malili was niet meer dan een

slingerend voetpad, dat bij tijden opnieuw op het oerwoud veroverd

moest worden. Een doorgaande weg van Wawotobi, het snelgroeiende

nieuwe centrum van Konawe, naar Lasolo benoorden Kendari en verder

werd voor de oorlog niet urgent geacht; het hier en daar bestaande,

verharde en verbrede paardepad langs de kust vond men voldoende, en

ook een voor auto,s begaanbare verbinding van Kendari naar Zuid-

Bungku heeft nooit bestaan. Men beperkte zich daar tot de aanleg van

72 H. van der Klift, Samenvattend overzicht 1937, -/3/1938, ARvdZ 115/40/1.
73 M.J. Gouweloos a. Hb NZV, 14/1/1930, ARvdZ 101/4/1; Smit, “Vervolg-memorie”,

3.
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korte stukken verharde weg tussen en door kustdorpen en tot de bouw

van bruggen over een aantal riviermondingen en inhammen, zoals bij

Kokapi, Sawa en Lembo. Ook in het brede dal van de Lasolo werden pa-

den verbeterd en verbreed, al hielp dat hier weinig: ze bleven modderig. 

De weg Kolaka-Kendari liep in het centrale deel van het schiereiland

vele kilometers tussen twee smalle heuvelketens door: in het noorden de

Tamosi-heuvels en in het zuiden de Tondo-Mbao-heuvels. Vooral op de

Tamosi-heuvels ontsprongen talloze grote en kleine rivieren en beken,

zoals de Konawe Mohala, Tawa Pandere, de Iwoi Meraka ten westen

van Lambuya, en de Amberi, Iwoi Sonai, Iwoi Puru-Matea en de Iwoi

Usi-Usi ten oosten daarvan,74 die de A Opa- en Koloimba-moerassen

voedden en voor de aanleg van de nieuwe weg veel duikers, dijken en

bruggen noodzakelijk maakten. Dat werk verliep traag, niet alleen

wegens geldgebrek maar ook doordat veel kampongs alleen op papier

bestonden of slechts gedurende enkele maanden per jaar bewoond

werden en er dus weinig of geen arbeidskrachten voorhanden waren.75

Ook met het onderhoud van bestaande wegen en bruggen was het slecht

gesteld. Bandjirs richtten soms grote schade aan, waardoor nieuwe

wegen, waaronder met veel moeite gebouwde paalwegen en lange

houten vlonders door de talrijke moerassen, soms na enkele jaren al niet

meer terug te vinden waren. Dat gebeurde bijvoorbeeld in het regen-

seizoen 1923-1924, toen de kampong Kolaka en omgeving vijftien maal

onder water stonden.76 

74 H. van der Klift, “Mijne reis door de onderafdeeling Kendari van 24 juni - 25 juli
[1922]”, (ARvdZ, 12/3/5) 2-3.

75 Elbert, Die Sunda-Expedition, I, 256; H. van der Klift a. NZV, 22/4/1930, ARvdZ
101/4/1; Slabbekoorn, “Memorie”, [4].

76 De Man, “Vervolgmemorie”, 12; H. van der Klift a. Hb NZV, 15/4/1924, ARvdZ
9/1A/1.

37



Chr.G.F. de Jong, Nieuwe Hoofden

Tijdens de Japanse bezetting werden alleen die wegen onderhouden die

voor de oorlogvoering van belang waren, terwijl tussen 1945 en 1950

vrijwel niets aan het wegennet gebeurde, evenmin als in de jaren vijftig.

Auto’s hadden toen weinig nut meer. Grote delen van het binnenland

waren slechts te voet en te paard bereikbaar, terwijl de verbindingen van

Poleang en Rumbia met Kolaka en Kendari voornamelijk overzee

onderhouden werden. Tot in de jaren negentig was de verbinding tussen

Kasiputih en Taubonto nog steeds niet meer dan een modderig pad.77

2.2.6. Verkeer over water

Reizen was niet eenvoudig, soms gevaarlijk, zowel op zee als over land.

Moerassen, meren en rivieren werden onveilig gemaakt door leguanen

en krokodillen, die veel slachtoffers maakten. Hun weg uithakkend door

het oerwoud, klimmend over smalle, steile paden, dikwijls de loop van

beken en rivieren volgend en grote omwegen makend om onbegaanbare

ravijnen en rotswanden, trokken de Tolaki en Tomoronene de heuvels

en bergen door, jagend op wild, op zoek naar damar en rotan, op snel-

tocht of op weg naar hun rijsttuinen, maïsvelden en klappertuinen. In

hun wankele, uit mangga-stammen gehakte kano’s visten en jaagden ze,

onderweg de voorvaderen offerend en smekend om bescherming en

leiding. Bij het oversteken van snelstromende rivieren of bij het passeren

van gevaarlijke plaatsen in de bergen wierpen ze een steen op een hoop

stenen die daar al lag; een geheiligde handeling die moest voorkomen

dat de overal aanwezige geesten hen op een dwaalspoor zouden brengen

of zouden laten verongelukken.78

77 T.S. Houtsma a. Dir. SZC, 26/5/1947, ARvdZ 101/4/5.
78 Treffers, “Het Landschap Laiwoei”, 227.
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De rivieren waren slechts bij uitzondering bevaarbaar voor grotere

schepen en dan nog alleen hun benedenlopen en in de regentijd – zoals

de Lasolo- en Lalindu tot aan Padalere, hemelsbreed een afstand van 32

kilometer – of slechts in hun mondingsgebied, zoals de Lasampara.79

Deze was voor grotere schepen bij vloed bevaarbaar tot aan de water-

vallen van Pu’uhara, de plaats waar de Konawe door de oostelijke berg-

keten brak. De Lepo-Lepo, die bij Kendari in zee uitmondde, was over

een afstand van ruim 16 kilometer voor grotere prauwen bevaarbaar en

vormde al in de negentiende eeuw een veel gebruikte afvoerweg voor

bosproducten. Andere rivieren als de Lahumbuti, de Matarambeo, de

Latoma, de Towiau en de Woime’eto (Zwart Water, Tol.) in het noorden

en midden van het schiereiland, en de Poleang, de Labandia, de Roraya,

de Watumokala in het zuiden, waren voor de scheepvaart onbruikbaar.

Het gebruik van prauwen was wegens de vele krokodillen te gevaarlijk,

alleen vlotten konden gebruikt worden. Die waren meestal gemaakt van

bamboe en voorzien van een hoge pagar. Regelmatig verdwenen men-

sen in de moerassen en rivieren, die nooit werden teruggevonden.

Niet alleen was (en is) Zuidoost-Celebes over de weg onbereikbaar, ook

een telefoon- of telegraafverbinding met de buitenwereld heeft voor de

oorlog niet bestaan. Hoewel er wel plannen geweest zijn de nieuwe

telefoon- en telegraaflijnen, die in de jaren twintig tussen Kendari en

Kolaka en tussen Palangga en Kendari werden aangelegd, naar het

bestuurs- en handelscentrum Malili, dat al sedert 1918 met Makassar

verbonden was, door te trekken,80 werden die tegelijk met de plannen

79 Treffers, “Het Landschap Laiwoei”, 196.
80 De Man, “Vervolgmemorie”, 12; A.C. Kruyt a. J. Kruyt sr., Brief nr. 45, 20/5/1918,

ARvdZ, 106A/VII/V.
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voor een autoweg tussen Kolaka en Malili opgegeven. Voor de oorlog

had alle verkeer met de buitenwereld plaats over zee en, sedert eind

jaren dertig, ook door de lucht.

De zee was gevaarlijk, en niet alleen wegens de soms plotseling opste-

kende tornado’s en windhozen. De kustwateren waren bezaaid met

zandbanken, koraalriffen en onderzeese rotspunten. Riviermondingen

waren vaak onbereikbaar voor grotere schepen wegens modderbanken,

de naar zee gevoerde vruchtbare toplaag van ontboste heuvels en bergen.

In Nederlandse zeemansgidsen en op zeekaarten, die tot ver na 1900 niet

betrouwbaar waren, werden riffen en ondiepten aangegeven met namen

als “Dwars in den weg”, “Pas-Op” en “Kijk uit”.81 Vooral ’s nachts was

varen vrijwel onmogelijk. Overdag was het soms iets eenvoudiger. Al

in de zeventiende eeuw stonden op de gevaarlijkste ondiepten langs de

oostkust van Celebes bakens, die de vorm hadden van op hoge palen

gebouwde hutten, iets wat de reiziger die dit meldde nog nergens anders

had gezien.82 

Komend van Ternate en onderweg naar Buton liep het met Ternataanse

kruidnagelen en Spaans zilver zwaar beladen schip van Sir Francis

Drake, de Golden Hind, op 9 januari 158083 op een rif voor de oostkust

van Celebes. Celebes werd op veel kaarten uit die tijd afgebeeld niet als

één eiland maar als een verzameling grotere en kleinere eilanden, waar

een goede schipper tussendoor kon varen.84 Voedselvoorraden, acht

81 Van der Hart, Reize rondom het eiland Celebes, 54-55; Edeling, Oostkust van
Celebes; Van Vuuren, Het Gouvernement Celebes, I, 316.

82 Dampier, A new voyage, 450. Later kwamen deze bakens vrij algemeen voor in
Ned.-Indië. Foto’s in KITLV-collectie.

83 Volgens de toenmalige Engelse jaartelling 1579.
84 De oudste kaart van Celebes dateert waarschijnlijk van 1512 en is van de Portugees

Fr. Rodriguez. Uit de verte waargenomen bergketens van Celebes werden door hem
voor afzonderlijke eilanden aangezien Abendanon, “De beteekenis van den naam
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kanonnen en drie ton kostbare kruidnagelen werden overboord gezet,

doch tevergeefs. Pas nadat enkele dagen later de wind gedraaid was,

kwam het schip weer vlot.85 Vanuit Makassar komende moesten schepen

op weg naar Ambon en Ternate door de Straat van Selayar, doch wegens

gebrekkige zeekaarten en “contrarie om de West lopende stromen” zijn

daar in de loop der tijden tal van schepen gestrand of vergaan.86 Tijdens

Vosmaer’s reis naar de Golf van Bone begin 1830 stootte een van zijn

schepen in de Straat van Selayar lek en werd vervolgens door inwoners

van Bulang Rua, twee eilandjes in Golf van Bone, geplunderd;87 in

februari 1833 verloor hij in de Straat van Selayar opnieuw een schip.88

Het schip dat zendeling Jellesma in februari/maart 1844 van Batavia

naar Ambon bracht raakte uit de koers en kwam tussen Muna en Kabae-

na verschillende keren vast te zitten op onderzeese koraalrotsen.89 De

Reynst, een nieuw stoomschip van de KPM (1890), liep in 1891 op zijn

eerste reis op een toen nog onbekend rif voor de zuidwestkust van het

eiland Kabaena (later de Sogori-riffen genoemd) en was niet te redden90

– een eeuw later, in juli 1992, lag het wrak er nog. Later hadden KPM-

schepen een loods aan boord en werd op grote stukken alleen overdag

gevaren.91 Het schip van Elbert liep in september 1909 bij het naderen

van de oostkust van Rumbia nabij Daole eveneens op een klif, stootte

Celebes”, 318. 
85 Lives and voyages, 103-104.
86 Cf. Tiele, Bouwstoffen, II, 163; Dagh-Register 1631-1634, 12-13, 308.
87 “Het eiland Celebes volgens de togten en ontdekkingen van Jacques Nicolas

Vosmaer”, 199-201.
88 “Het eiland Celebes volgens de togten en ontdekkingen van Jacques Nicolas

Vosmaer”, 285.
89 Dornseiffen-Rutgers, Levensbericht van Jelle Eeltjes Jellesma, 19-20.
90 Cf. Van Vuuren, Het Gouvernement Celebes, I, 362.
91 Koning, Een halve eeuw paketvaart, 63, 85, 243; Broersma, “De beteekenis van

Selebes, oostkust voor den handel”, 1048.
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lek en kon slechts met moeite behouden en naar Kolaka gesleept wor-

den.92 Hetzelfde overkwam de torpedobootjager Banckert eind augustus

1946 voor de Baai van Kendari, toen die bezig was passagiers en hun

bagage aan land te zetten.93 Slechts door met de grootst mogelijke

voorzichtigheid tussen de zand- en koraalbanken door te maneuvreren

konden schepen van de KPM en de marine de kust bereiken voor het

innemen van lading en voorraden.94

2.3. Conclusie

Een groter contrast dan tussen Zuidoost-Celebes en zijn buur Zuid-

Celebes is moeilijk denkbaar. De voor de landbouw, handel en veeteelt

zo gunstige fysieke omstandigheden, die in Zuid-Celebes aangetroffen

werden, bestonden in Zuidoost-Celebes niet. In Zuid-Celebes bestond

vrijwel de gehele kust, van Palopo in het noordoosten via Sinjai, Jene-

ponto en Makassar in het zuiden tot aan Polewali en Majene aan de Golf

van Mandar in het noordwesten, uit brede, (in potentie) vruchtbare laag-

vlakten.95 Bone en omgeving was een van de belangrijkste rijstproduce-

rende en -exporterende gebieden van de archipel.96 De kusten beschikten

over natuurlijke, beschutte havens en breed uitwaaierende riviermon-

92 Elbert, Die Sunda-Expedition, I, 234-235.
93 T.S. Houtsma a. Dir. SZC, 12/9/1946, ARvdZ 101/4/5.
94 Hartsteen, “Memorie”, 4.
95 Dat was overigens lang niet overal zo. In 1949 schreef het vertrekkende bestuurs-

hoofd van de onderafdeling Jeneponto (Z.-Celebes) dat de kuststreek wegens de
droogte onvruchtbaar was en dat daar geen irrigatie bestond. Maar indien een
irrigatiestelsel zou worden aangelegd, dan zouden de oogsten groot zijn. Het
bergachtige binnenland van Jeneponto was wel vruchtbaar dankzij de as van een
vulkaan. Er was wel voldoende regen en hier en daar was irrigatie. Lili, “Memorie”.

96 Matthes, “Beknopt verslag van een verblijf in die binnenlanden van Celebes”, 7. De
sawahs in Bone waren regen-sawahs. Pas na de pacificatie in 1905/1906 werden
bevloeiingsstelsels aangelegd, Rookmaker, “Oude en nieuwe toestanden”, 522-523.
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dingen, die ruimte boden aan verschillende takken van met de zee,

scheepsbouw en handelsvaart verbonden nijverheid.

Vergeleken met Zuid-Celebes had het op hemelsbreed niet veel meer

dan 100 kilometer afstand gelegen Zuidoost-Celebes nog een lange weg

te gaan. Het gebied was straatarm en de bevolking sterk gefragmenteerd,

een prooi voor marskramers, opkopers van bosproducten en gelukzoe-

kers en bij gelegenheid voor plunderaars en slavenjagers. Over de

manier waarop na 1900 het koloniale bestuur middels een ambitieus plan

van kampongvorming, drainage van moerassen, bevolkingsregistratie,

volksonderwijs, gezondheidszorg, landbouwvoorlichting en de aanleg

van natte rijstvelden, irrigatiestelsels en verharde wegen verbetering in

het lot van de Tolaki en Tomoronene trachtte aan te brengen, volgt hier-

na meer.

2.4. De bewoners: taal, prehistorie, mythe en hiërarchie

2.4.1. Bevolking: een eerste kennismaking

Zuidoost-Celebes is een wereld van contrasten: zo,n in het oog vallende

politieke en militaire rol als het rijke eiland Buton97 in vroeger eeuwen

gespeeld heeft, zo onbekend is de geschiedenis van het vasteland. De

eeuwen lijken eraan voorbijgegaan te zijn zonder het te beroeren. Hoe-

wel het bij gebrek aan gegevens niet is eenvoudig de geschiedenis te

reconstrueren, valt op het gangbare beeld van een vijver met diep en

stilstaand water wel wat af te dingen en blijkt er toch meer over te

vertellen dan alleen mythen en legenden.98

97 Rijk volgens de beschrijving van Drake althans, die het eiland in februari 1580
aandeed. Hij gaf als naam van het eiland Baratane, Lives and voyages, 104-105.

98 In: Tarimana, Kebudayaan Tolaki, 331-346, en Suwondo, Sejarah, 29-34, zijn
enkele van deze legenden en mythen afgedrukt.
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Het noorden en midden van het vasteland van Zuidoost-Celebes wordt

sinds mensenheugenis bewoond door de Tolaki, het zuidwestelijke

schiereiland door de Tomoronene, of de Moronene zoals het exonym

luidt. Hier wordt het endonym Tomoronene gebruikt. Over bevolkings-

aantallen in prehistorische tijden is niets met zekerheid bekend.99 F.

Treffers, een landmachtofficier die van november 1910 tot juli 1913 een

van de eerste Nederlandse gezaghebbers te Kendari was, geeft voor de

onderafdeling Laiwoi, de zuidelijkste onderafdeling van de afdeling

Oostkust van Celebes, een aantal van 13.560 “werkbare” mannen, wat

bij een gemiddelde gezinsgrootte van drie of vier personen een bevol-

king geeft tussen de 40.000 en 55.000 mensen.100 Konawe was het

dichtst bevolkt, direct gevolgd door de zuidoostkust. De eerstvolgende

gegevens werden verkregen door de volkstellingen van 1920 en 1930.

De onderafdeling Kolaka telde toen resp. 16.491 en 35.859 inlanders

(waaronder 24.366 Tolaki),101 de onderafdeling Kendari had ruim drie

maal zoveel inwoners, resp. 59.696 en 89.183 inlanders (waaronder

76.065 Tolaki).102 Het aantal inwoners van Poleang bedroeg in 1930

13.271 en van Rumbia 10.728, terwijl enkele honderden Tomoronene in

naburige landstreken als Muna, Buton, Malili, Poso en zuidelijk Kolaka

99 Vgl. Schaap, Statistiek.
100 De aantallen bedroegen volgens Treffers “Het Landschap Laiwoei”, 202: Lasam-

para/Kendari: 1909; Abeli 771; Kolono 960; Konda: 707; zuidelijke Buginese kust-
kampongs: 414; Palangga: 832; Ando’olo: 1028; Uepai/Lambuya: 608; Wawotobi:
398; Pu’undidaha: 760; Tongauna: 667; Abuki: 768; Latoma: 453; Lasolo: 1757;
Asera/Wiwirano: 428 en Wawoni: 1100, totaal 13.560.

101 De cijfers van het gouvernement over de bevolkingsomvang waren niet nauwkeurig.
Volgens Hartsteen, “Memorie”, 13, bedroeg de totale bevolking van de onderafde-
ling Kolaka per 1/6/1935: 31.324 zielen: Kolaka 13.878, Kondeha 7074, Rate-Rate
(Mambulu) 2041, Singgere 3468, Tawanga 2730, Konaweha 1145 en Lapai 988.
Onder hen waren 584 christenen.

102 Het landschap Laiwoi telde volgens een opgave uit 1924: 70.243 inwoners Vorst-
man, “Memorie”, bijlage.
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werden geteld. Verder waren er in 1930 in Kolaka 139 Chinezen en

andere Vreemde Oosterlingen (Arabieren, Japanners en andere Aziaten

van buiten de kolonie), in Kendari 548, in Rumbia 13 en in Poleang 15.

Deze getallen zijn niet nauwkeurig. De sterke “bevolkingsgroei” tussen

1920 en 1930 had grotendeels te maken met de verbeterde persoonsre-

gistratie. Desalniettemin is het opmerkelijk dat waar het aantal geregis-

treerde inlanders in Kolaka en Kendari in de jaren 1920-1930 met resp.

ruim 47% en ruim 27% toenam, het aantal Vreemde Oosterlingen meer

dan verdrievoudigde. Het land had te maken met een sterke instroom

van vreemdelingen, te meer daar ook de groei van het aantal inlanders

in Zuidoost-Celebes grotendeels voor rekening van de Buginezen en

andere buren kwam.103 De toevloed van Buginezen was toen overigens

al minstens anderhalve eeuw aan de gang, en ook Selayarezen, Makas-

saren, Butonezen en Chinezen hebben zich sinds het einde van de VOC-

tijd aangetrokken gevoeld door de natuurlijke rijkdommen van het ge-

bied. Ook de eilanden Buton, Muna, Kabaena, Manui en Wawoni had-

den, naast een autochtone kern, een gemengde bevolking van Bugine-

zen, Wajo’s, Javanen, Ternatanen, Sangirezen en andere migranten.104

Treffers bestreed de mening van de neven P. en F. Sarasin, die in februa-

ri en maart 1903 de landengte tussen Kolaka en Kendari van west naar

oost waren doorgetrokken, dat de oorspronkelijke bewoners van

Pu’undidaha en Lambuya Tokea zouden heten en zich van de overige

Tolaki onderscheidden door een lichtere huidskleur, een iets grotere

lichaamslengte en een rechte neus.105 “Tokea” (of “tokia”), dat bij zowel

103 Volkstelling 1930, V, 21, 133, 149; Volkstelling 1930. Voorloopige uitkomsten, II,
Buitengewesten, 21.

104 Over Buton, zie Schoorl, Power.
105 Sarasin, Reisen, I, 358; zo ook in Koloniaal Verslag 1881, 19.
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de Tolaki als de Tomoronene “vriend” betekent, was volgens Treffers

en anderen slechts een naam die door Wajo,s en Buginezen voor de

bewoners van de binnenlanden gebruikt werd,106 een opvatting die door

anderen bevestigd werd.107 De naam “Tolaki” is afgeleid van to, een pre-

fix waarmee een mens wordt aangeduid, en laki (Mal.), dat “man”,

“dappere” betekent.108 Thans wordt de naam gebruikt ter aanduiding van

alle bewoners van het gebied tussen Kolaka en Kendari, die het Tolaki

spreken, al komt het ook nog voor dat hij wordt gereserveerd voor be-

woners van Konawe.109

De Tolaki waren verdeeld in een aantal verwantschapsgroepen of clans.

De clanleden werden, onder voorvoeging van “To” (mens), naar hun

woongebieden onderverdeeld in de Tomekongga of Tomengkoka zoals

de Buginezen zeiden (districten Kolaka, Singgere en Tawanga), To-

mowewe (district Singgere), Tolapai en Toasera (district Lapai), Tokon-

deha (district Konawe’eha), Tolaiwoi (districten Konawe’eha en Ta-

wanga), Tolatoma (district Latoma), Tosanggona (district Tawanga),

Toepe (district Wiwirano), Tokonawe (Centraal en Oost Zuidoost-

Celebes), Tolamoare (district Latoma), Toairi (district Mambulu, ver-

schillende districten in Zuidoost-Kendari), Towoiesi (district Kona-

106 Treffers betoogde dat de bewoners van Z.O.-Celebes de “To Lalaki” waren, Treffers,
“Enkele kantteekeningen”, 226. De naam Tolaki, ook“To Lalaki” en “To Lolaki”,
werd ook gebruikt voor een clan die woonde in het district Tawanga en in de
kampong Potuha, in het grensgebied van Ando’olo en Mambulu. Hun voorgeschie-
denis is onbekend. H. van der Klift a. Hb NZV, 19/7/1916 (ARvdZ 12/3) 14;
Hartsteen, “Memorie”, 10, nam dit over. 

107 Zo door het districtshoofd van Palangga in juli 1922, H. van der Klift, “Mijne reis
door de onderafdeeling Kendari van 24 juni - 25 juli [1922]”, ARvdZ 12/3/5.

108 Treffers, “Enkele kantteekeningen”, 226; Plas, “Militaire memorie”, 5; “Tokea"
komt ook voor in rooms-katholieke historiografie, cf. Vriens, Sejarah, II, 156-158;
cf. H. van der Klift, “Mijne reis door de onderafdeeling Kendari van 24 juni - 25 juli
[1922]”, ARvdZ, 12/3/5.

109 Zo in: Interview met S. Galukupi e.a. (Pu’undidaha, 12/7/1992) 29.
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we’eha), Towiau (district Wiwirano), Tolambatu (districten Rauta en

Wiwirano) en anderen.110

Deze werden soms nog verder onderverdeeld, bijvoorbeeld: een deel van

de Tolambatu werd naar hun woongebieden Rauta en Wiwirano wel

onderscheiden in de Torauta en de Towiwirano.111 De noordelijke clans

Towiau, Tolawatu, Toasera, Towatuwatu en Towoiesi werden door het

bestuur tot de Tolaiwoi gerekend.112

2.4.2. Talen

De geschiedenis van het taalonderzoek van het Tolaki en het Tomo-

ronene begon met de komst van de eerste zendeling, Hendrik van der

Klift, in 1916. Daarna hebben vrijwel al zijn collega’s zich er mee bezig

gehouden, de een met meer enthousiasme en inzicht dan de ander.

Volgens Noorduyn en anderen wordt het Tolaki gesproken in het gebied

dat in het noorden wordt begrensd door Bungku en in het zuiden door

Rumbia en Poleang.113 Omstreeks 1930 werd het Tolaki gebruikt of op

zijn minst verstaan door ruim 100.000 mensen. In Mekongga (westelijk

Zuidoost-Celebes) en het grootste deel van Konawe (oostelijk Zuidoost-

Celebes) was het Tolaki de voertaal.114 Het heeft woorden uit het Maleis,

Buginees, Makassaars en andere talen opgenomen. Binnen het Tolaki

bestaan enkele regio- en dialecten, die onderling maar weinig verschil-

den, zoals het Tomekongga, ook wel Mekongga, Mekonggaas en Konio

110 Dit was de situatie in de jaren dertig van de twintigste eeuw.
111 Vgl. Noorduyn, A critical survey, 113-114; Gouweloos, “Het doodenritueel bij de

To Wiaoe"; Baden, “Rapport”, 1; Tarimana, Kebudayaan Tolaki, 184-185.
112 Baden, rapport, 3.
113 Noorduyn, A critical survey, 113; Mead, “Kinship terms in Bungku-Tolaki langua-

ges”.
114 Gouweloos, “Spraakkunst”, Inleiding.
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(naar het woord voor “nee”, “niet”) genoemd,115 in de districten Kolaka,

Singgere en Mambulu, dat toen door omstreeks 25.000 mensen gespro-

ken werd. Hoewel Adriani116 evenals Van der Klift het Tomekongga als

een aparte taal beschouwde,117 betwijfelde Esser118, die in 1935 en 1941

onderzoek deed in Zuidoost-Celebes, dit. Hij vroeg zich zelfs af of het

wel beschouwd mocht worden als een dialect van het Tolaki,119 daar de

verschillen gering waren.120 Daarnaast waren er het Kondeha-dialect in

het noordwestelijke bergland (Kondeha en een deel van Lapai), het

Konawe-dialect in het oosten en het Airi-dialect (of Toairi-dialect), of

het Tambu’oki (of Kioki, voor “nee”, “niet”) in Mambulu.121 Een ander

dialect, het Laiwoi, werd gesproken in de rest van Lapai, Watumendong-

a en Tawanga en verder door de Towiau langs de bovenloop van de

Konawe’eha, Latoma- en Lasolo. Daarnaast heeft er in Mekongga, zoals

in veel andere streken van Celebes,122 nog een aparte taal bestaan, een

115 H. van der Klift a. Hb NZV, 29/5/1917, ARvdZ 12/3/5.
116 Dr. Nic. Adriani; geboren 15 sept. 1865, overleden 1 mei 1926; 1887 letterenstudie

te Leiden; 1893 gepromoveerd; 1894 vertrokken naar Ned.-Indië in dienst van het
NBG als bijbelvertaler; 1895-1902 te Poso (M.-Celebes); 1902-1905 in de Minahas-
sa (N.-Celebes) in gouvernementsdienst; 1905-1906 te Kuku (ten zuiden van Poso,
M.-Celebes); 1908 te Tentena (M.-Celebes); 1914-1919 met verlof in Nederland,
woonachtig te Bilthoven; 1919 terug naar M.-Celebes, alwaar overleden te Poso.
Zie Swellengrebel, In Leijdeckers Voetspoor, II, 28-67. Vgl. H. van der Klift a. Hb
NZV, “Verslag van mijn tocht naar M.-Celebes”, 28/8/1916, ARvdZ 12/3/1. 

117 Adriani, De Bare’e-sprekende Toradja’s, III, 220-230, 235-239; Van der Klift,
“Mededeelingen”, 149.

118 Taalambtenaar dr. S.J. Esser (1900-1944); v.a. 1923 bestudeerde hij talen (het Mori,
Toraja, Wotu) op M.-Celebes; hij overleed in een Japans kamp. Over hem, zie
Swellengrebel, In Leijdeckers Voetspoor, II, 68-77; en Noorduyn, “Mededelingen”.

119 Noorduyn, “Mededelingen”, 362.
120 Ook momenteel wordt het Mekongga niet als aparte taal of als dialect beschouwd.

Zelfs de term wordt niet meer gebruikt. De taal die in het westen van Zuidoost-
Celebes gesproken wordt is volgens Kaseng, Pemetaan, 7, het Tolaki.

121 Hartsteen, “Memorie”, 11.
122 Zie Adriani, “Indonesische priestertaal”.
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geheimtaal of priestertaal, die begin twintigste eeuw alleen bij de gods-

dienstige cultus gebruikt werd en maar weinig mensen bekend was.123

Afgezien van de Buginese kustnederzettingen, waren er bezuiden het

Wawo Umbo-gebergte zoals gezegd nauwelijks opmerkelijke taalver-

schillen. Een uitzondering werd gevormd door een zevental dorpen aan

de Lalindu, waaronder Landawe en Mopute, waar een aparte, zij het wel

enigszins met het Tolaki verwante taal werd gesproken, het Landawe-

Mopute.124 Door sommige Europeanen werd de term “Tolaki” voor de

inwoners van Konawe gereserveerd, in onderscheid van de Tomekong-

ga, Toairi, Tolambatu, Torete, Tokapontori en andere clans. Maar

meestal werd er de gehele autochtone bevolking mee aangeduid, voor

zover geen Tomoronene.125 

De taal van de Tomoronene woonachtig in Poleang en Rumbia, was het

Tomoronene, ook wel het Moroneens, Maroneens en Naihina (naar na,

het woord voor “nee”, “niet”126) genoemd. Deze taal was volgens taal-

ambtenaar te Bau-Bau dr. E.J. van den Berg (1940) nauw verwant met

de taal die op Kabaena gesproken werd.127 Slechts weinige Tomoronene

123 Volgens Kruyt en Adriani bestond de priestertaal in Poso uit verdraaide en verminkte
woorden, die soms uit verwante talen waren overgenomen. Vgl. Kruyt, “De
oorsprong van de priestertaal in Poso”. 

124 H. van der Klift, “Mijne reis door de onderafdeeling Kendari van 24 juni - 25 juli
[1922]”, (ARvdZ, 12/3/5) 17; Noorduyn, A critical survey, 117.

125 Zie bijv. Hartsteen, “Memorie”, 10. Waar precies de bestuurlijke noordgrens van
het gebied van de Tolaki ligt of lag, is moeilijk aan te geven, doch het gouvernement
trok de grenslijn in een bocht ten zuiden van het Towuti-meer, vlak ten noorden van
de bergnederzetting Rauta. Stammen in het grensgebied met Mori en Bungku, zoals
de Toepe en de Towiwirano (of Towiau), beschouwden zich niet als Tolaki, Treffers,
“Het Landschap Laiwoei”, 198.

126 H. van der Klift a. Hb NZV, 19/7/1916, ARvdZ 12/3/1.
127 Van den Berg, “Mededelingen”, 169-172. Volgens Kaseng, Pemetaan, 7, wordt de

op Kabaena gesproken taal het Tokotua genoemd, die met het Tomoronene één taal
vormt. Een kleine minderheid van de bevolking van Kabaena sprak Tomoronene
of een andere taal uit de regio. J.C. Anceaux voegt hierbij het Wawoni als vormende
één taal met het Tokotua en Tomoronene. Anceaux, “The linguistic position”. 
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spraken in zijn tijd Maleis, een enkeling het Wolio, dat op zuidelijk

Buton gesproken werd. Ook het Tomoronene kende dialecten, althans

een waarnemer had in 1926 de indruk dat het Tomoronene dat in Pole-

ang werd gesproken meer het Tomekongga (of Tolaki) van Kolaka

naderde dan het Tomoronene dat in Rumbia gesproken werd.128 

Rumbia en Poleang worden tezamen wel Moronene genoemd, naar een

rivier in Rumbia, de Laa Moronene. Wat de naam “Moronene” aangaat,

een thans gangbare uitleg zegt dat het woord is afgeleid van “nene”, een

varensoort die met name langs de ernaar genoemde Laa Moronene groei-

de en waarvan de gedroogde vezels als touw gebruikt werden; “moro”

betekent “soort”, zodat “Moronene” zou betekenen “een soort nene”.

Een kada (legende) vertelt dat de allereerste Tomoronene langs de Laa

Moronene woonden, onder hun eerste vorst en stamvader Dendeangi.129

Een andere uitleg wil dat “moro” verwijst naar Tidorese zeevaarders, die

in Zuidoost-Celebes gestrand en achtergebleven zouden zijn.130

128 G.C. Storm a. Hb NZV, 18/61926, ARvdZ 1/4/VI.
129 Suggestie van Lode, Jawaban, 10. Ook Riasa, Perkembangan, 8, zegt dat Moronene

de inheemse naam is van een varen, de Gleichenia linearis, die in Rumbia veel
voorkomt, met name langs Laa Moronene; zo ook Paulus, Agama suku Moronene
“Sangkaleo mpae”, 2.

130 VOC-landvoogd te Makassar Roelof Blok (1756-1760), negentiende eeuwse
Koloniale Verslagen, Goedhart en Treffers duidden de Tolaki en andere volkeren
in de oostelijke helft van Celebes aan met “Alfoeren”. Deze term sloeg niet op een
bepaald volk, maar had de betekenis van “ruwe, onbeschaafde stammen”; Bickmore,
Travels, 203, beschouwt de term als uit het Arabisch afkomstig, met de betekenis
van “allen die zonder macht zijn”; [Blok], “Beknopte Geschiedenis”, 53; vgl.
Goedhart, “Drie Landschappen in Celebes”, 493, 516; Van Eerde, “De naam
Alfoeren in Indonesië”, 330-331; Meyer, Ueber die Namen Papua, Dajak und
Alfuren, 13; Van Fraassen, Ternate, I, 83. Anderen beschouwden de Tolaki als
Toraja, die op hun beurt soms ook als Alfoeren werden gezien, Van Braam Morris,
“Het Landschap Loehoe”, 513.
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2.5. Prehistorie

2.5.1. Migratie

Hoewel vooral de laatste decennia uitvoerig onderzoek gedaan naar de

prehistorie en de migratiestromen in Oost- en Zuidoost-Azië, is van de

prehistorie van Zuidoost-Celebes, en van Celebes als geheel, maar

weinig bekend. Het vochtige, tropische klimaat is in het algemeen niet

bevorderlijk voor het bewaren van materiële resten van vroegere bescha-

vingen, al zijn er uitzonderingen. Op basis van de beschikbare gegevens

is het onmogelijk om meer dan enkele hoogtepunten te noemen, en dat

onder het nodige voorbehoud, doch die zijn voldoende om de contouren

aan te geven van de prehistorie van het eiland. Een van de eerste die

veronderstelde dat de oorspronkelijke bewoners van Celebes geheel of

gedeeltelijk uit Oost-Azië afkomstig waren, was Albert C. Kruyt (1869-

1949), die van 1892 tot 1932 als zendeling van het Nederlands Zende-

linggenootschap (NZG) onder de Topamona in Midden-Celebes

werkte.131 Kruyt’s reconstructie van de prehistorie van de volkeren van

Midden-Celebes past gedeeltelijk binnen de jongste inzichten.132 

In recente tijden beschrijven Bellwood, Glover en anderen hoe in Cen-

traal China vanaf omstreeks 6500 vC een snelgroeiende, Neolithische

131 Kruyt ging ervan uit dat ze uit Japan kwamen; soms beperkte hij zich tot “het
Noorden”; anderen spraken van Mantsjoerije en Taiwan. Kruyt opperde in 1918 zelfs
de gedachte dat het wellicht om de Feniciërs ging, een volk van zeevaarders uit het
oostelijke deel van de Middellandse Zee, dat in de Indische archipel op zoek zou
zijn geweest naar ijzer, koper en goud, [Kruyt], Brieven. Nr. 43, 15 sept. 1918. Maar
deze hypothese heeft hij later niet meer herhaald.

132 De observaties van Kruyt zijn een eeuw later door zowel linguïstisch als moleculair-
biologisch onderzoek in grote lijnen bevestigd, Science, 23 jan. 2009, geciteerd in
NRC Wetenschap (24-25/1/2009) 2; zie Sagart, The peopling of East Asia; Bellwood,
“The origins”; idem, “Southeast Asia”, en Bacus, “The archaeology of the Philippine
archipelago”, 259-263, voor een reconstructie van de oudste migratiestromen (laat
Pleistoceen-vroeg Holoceen).
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landbouwbeschaving tot ontwikkeling kwam. Omstreeks 3500 vC

bereikte deze de oostelijke en zuidelijkoostelijke kustgebieden van

China en Taiwan. De grote Austronesische taalfamilie vond hier haar

bakermat, wat overigens niet betekent dat deze beschaving in etnisch en

linguïstisch opzicht een eenheid vormde. Afhankelijk van haar woong-

ebied (klimaatzone, berghellingen, laagvlakten, kustgebieden, rivieroe-

vers) legde de bevolking zich toe op de teelt van hetzij droge hetzij natte

rijst, gierst, rietsuiker en hield ze pluimvee, honden en varkens. Ze

bouwde zeilkano’s voor de visvangst en kustvaart, gebruikte pijl en

boog in de strijd en vervaardigde stenen gebruiksvoorwerpen en gereed-

schappen. Ze woonde in houten huizen in dorpen en beheerste het we-

ven, het pottenbakken, het maken van kleding van boombast en de hout-

bewerking. Vanaf omstreeks 3000 vC verlieten vertegenwoordigers van

deze beschaving in verschillende golven hun geboortestreek en trokken

via de Filippijnen naar Kalimantan, de Molukken en Celebes. Van

hieruit verspreidden ze zich over een gigantisch gebied, dat zich tegen

700 nC uitstrekte van Madagaskar via Maleisië tot Hawaï en Paaseiland.

Wat de latere Grote Oost betreft, waaronder Celebes, bereikte de koloni-

satie door Austronesische migranten haar hoogtepunt in het tweede

millennium vC.133

133 Bellwood geeft het volgende schema van de eerste fase van de expedities van de
Austronesiërs vanuit China/Taiwan: tussen 2500 en 1500 vC koloniseerden ze de
Filippijnen, oostelijk Ned.-Indië en noordelijk Borneo (Kalimantan); omstreeks 1500
vC arriveerden ze op de Marianen (westelijk Micronesië), 2500 km ten oosten van
Luzon; kort hierop bereikten ze delen van Melanesië, m.n. de Bismarck Archipel,
Salomons Eilanden, Nieuw-Caledonië, Vanuatu en Fiji, en tussen 1000 en 800 vC
bereikten ze westelijk Polynesië (Tonga, Samoa, Wallis en Futuna). De migratie in
westelijke richting via Borneo, Java, Sumatra en verder westelijk geschiedde tussen
ca. 2000 vC en 1000 nC. Bellwood, “The origins”, 25-38.
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Celebes werd tot dan toe waarschijnlijk bewoond door jagers-verza-

melaars, wier aanwezigheid Kruyt, Bellwood en anderen wel aannemen

doch waarover ze zich wegens gebrek aan gegevens niet uitlaten. Het is

niet ondenkbaar dat dit de nazaten waren van pre-Austronesische kolo-

nisten, waarvan de eersten volgens Bellwood tussen 28000 en 35000

jaar geleden vanuit het westen Celebes (en de Filippijnen en andere

eilanden in deze regio, tot ver in de Pacific) waren binnengetrokken.

Volgens Kruyt ging het om jagers-verzamelaars uit Melanesië of Poly-

nesië, een hypothese die evenmin kan worden uitgesloten.134 Wellicht

hebben beide migrantengolven en hun nazaten bijgedragen tot de vor-

ming van deze cultuur. Hoe dit zij, verdwenen waren deze jagers-verza-

melaars in Kruyt’s tijd niet. Hij vermoedde dat er in Mori en elders in

Oost-Celebes nog enkele geïsoleerde stammen van over waren. Die

trokken de aandacht doordat ze niet agressief waren jegens naburige

stammen en niet of nauwelijks koppen snelden, al hadden ze wel be-

paalde elementen van de landbouwcultuur en dodencultus van de Au-

stronesiërs overgenomen.135

Zich baserend op archeologische vondsten, volksverhalen die in bepaal-

de bergregentschappen van Midden-Celebes voorkwamen, de boot-

symboliek in het taalgebruik en bij begrafenissen, de indeling van

dorpen, de huizenbouw en de eetgewoonten, onderscheidde Kruyt

vervolgens twee betrekkelijk recente migrantengolven. De oudste van

134 Kruyt, “De Bewoners”; div. stukken in ARvdZ, 106A/VII/V. Migranten trokken niet
alleen van China/Taiwan via de Oost-Indische eilanden naar het oosten, maar later
ook in omgekeerde richting. Bellwood, “The origins”, 31, vermeldt de vondst van
uit Melanesië afkomstig obsidiaan (vulkanisch glas) op een archeologische
vindplaats in Sabah (Maleisisch Borneo) van 1300 vC en later. Zie ook Ibidem, 35,
over de verspreiding van migranten van Melanesië over het westen van de Pacific.

135 Kruyt, “De Bewoners”; div. stukken in ARvdZ, 106A/VII/V; Bellwood, “Southeast
Asia”, 14.
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de twee classificeerde hij als de “Steenhouwers”, die de droge rijstteelt,

het houwen en bewerken van stenen en een nieuwe taal meebrachten; de

jongste golf noemde hij de “Pottenbakkers”, die het pottenbakken, de

natte rijstteelt, de karbouw als trek- en lastdier en het grote, van hout en

bamboe opgetrokken en op palen gebouwde familiehuis introduceer-

den.136

2.5.2. De “Steenhouwers”

Over de tweede immigrantengolf, het volk van de “Steenhouwers”, was

volgens Kruyt meer bekend. Na op Noord-Celebes geland te zijn, staken

ze de Golf van Tomini over en vestigden zich aan de monding van de

Tambarana-rivier in Poso, vanwaaruit ze verder naar het zuiden trokken.

Nog afgezien van de “Kaukasische en Mongoloïde kenmerken”, die

Kruyt bij de West-Toraja’s aantrof – misschien op dit spoor gezet door

T.S. Raffles, van 1811 tot 1816 Luitenant-Gouverneur van Java en On-

derhoorigheden, die geconstateerd had dat met name de vrouwen van

Celebes Tartaarse trekken hadden137 – en die hij tot het volk van de

“Steenhouwers” herleidde, waren in zijn tijd de materiële resten en

andere sporen van hun beschaving in Midden-Celebes nog voorhanden.

Die werden ook in Nieuw-Guinea, Sumba, Oost-Java, Zuid-Nias en

rondom Rantepao (Zuid-Celebes) aangetroffen. Kruyt dateerde deze

tweede migrantengolf “eenige eeuwen geleden”. Deze landbouwers

waren het, die de bestaande cultuur van jagers-verzamelaars deels

verdrongen, deels aanvulden en opnamen en aan de scheepvaart ontleen-

136 A.C. Kruyt a. R.A. Kern, 5/12/1924, ARvdZ 106A/VII/V; Kruyt, Van Heiden tot
Christen, 11-13. 

137 Raffles, History of Java, II, Appendix F, lxxxvi.
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de woorden, motieven en vormen introduceerden.138 Ze kenden het

koppensnellen, dat voordien incidenteel voorgekomen kan zijn, als een

ritueel dat bij de dood van elke vrij lid van de clan verplicht was. Ze

kenden geen bevloeide rijstvelden, alleen droge, en hadden erfelijke

hoofden. Ze waren krijgshaftig en militair superieur door hun betere

wapens als bronzen bijlen en speren, die in de tijd van Kruyt hier en daar

nog in de grond en in rivierbeddingen werden gevonden.139 Ze intro-

duceerden het graan, althans een bepaalde soort, de Jobstranen (Coix

Lacryma Linn.), in Midden-Celebes (en elders, zoals bij de Dayak op

Borneo) jola, dole, dalle en nog anders geheten, waaraan ze de teelt van

tropische gewassen als sago, bepaalde soorten knollen en klappers

toevoegden.140 Ze hieuwen mortieren en cilindervormige vaten uit rots-

steen. Deze vaten, die met name in de bergregentschappen Napu, Ta-

waelia, Besoa, Bada’, Rampi en Leboni zijn aangetroffen, hadden een

middellijn van twee, soms drie meter en sommige waren voorzien van

zware stenen deksels met gebeeldhouwde figuren van apen en mensen.

De mortieren waren om de Jobstranen te stampen, de vaten werden

gebruikt als graven.141

138 Voor archeologische vondsten in de Filippijnen, w.o. een zgn. Ship-of-the-dead (urn
gebruikt als laatste rustplaats), zie Bacus, “The archaeology of the Philippine
archipelago”, t.o. 203, 263-268.

139 Kruyt, Van Heiden tot Christen, 12. 
140 Deze naam is naderhand overgedragen op de maïs. In sommige streken had aan het

begin van de twintigste eeuw de maïs de Jobstranen zelfs geheel uit de volksoverle-
vering en -gebruiken verdrongen. A.C. Kruyt a. H. Fiedler, 16/9/1927, ARvdZ
106A/VII/V.

141 [Kruyt], Brieven. Nr. 43, 15 sept. 1918. In een brief van 16 sept. 1927 schreef Kruyt
over de herkomst van de bevolking van Midden-Celebes: “Voorzoover Midden-
Celebes aangaat, geloof ik dat eertijds de jam en een paar oebisoorten algemeen
wer[den] aangeplant, en dat de Jobstranen als graan werd verbouwd. Ik grond deze
meening op twee soorten van bewijzen: In de eerste plaats die welke gegrond zijn
op offers aan dooden en andere geesten. In de tweede plaats die welke getrokken zijn
uit de verhouding, die de Inlanders zich voorstellen die bestaat tusschen rijst en
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Belangrijke elementen van hun religie waren het geloof aan een

schepper-god en de vruchtbaarheidscultus waarvan gigantische, tot vier

meter hoge stenen beelden getuigden. Het ging daarbij om fallische

symbolen: verticaal opgerichte stenen naalden en mannelijke figuren

met zeer fors uitgevoerd geslachtsdeel.142 Kruyt merkte over deze beel-

den op dat “die zeker niet naar onzen smaak [zijn], maar we moeten de

makers toch bewonderen om de zuiverheid der lijnen”. Aan deze materi-

ele overblijfselen ontleenden ze hun naam van “Steenhouwers”. Hoewel

in latere tijden bij deze vaten en beelden soms sirih pinang en andere

zaken geofferd werden, was bij de ten tijde van Kruyt levende Toraja’s

van Midden-Celebes niets van dit volk bekend en niemand kende de

betekenis van hun overblijfselen.143

2.5.3. De “Pottenbakkers”

Van jongere datum en in Kruyt’s tijd nog steeds onderwerp van menig

volksverhaal, was het derde migrantenvolk, een onder Hindoe-invloeden

staand volk van “Pottenbakkers”, door Kruyt omschreven als “gehin-

doeïseerde Javanen”.144 Deze kwamen volgens hem uit het zuiden of

andere gewassen, waarbij men zou kunnen spreken van een soort van rivaliteit
tusschen beide groepen. Wanneer men mag aannemen dat Jobstranen het eerste
graan is geweest, dat men op Midden-Celebes heeft verbouwd, dan is meteen het
gebruik van de kleine steenen mortieren, die in eenige streken van Midden-Celebes
worden gevonden [verklaard]: rijst zou in die kleine gaten stukgestooten worden,
maar voor het fijnstampen van Jobstranen zijn deze gaten uitstekend.” A.C. Kruyt
a. H. Fiedler, 16/9/1927, ARvdZ 106A/VII/V.

142 Ook bij de Toraja in Seko en Rongkong bestond aan het begin van de twintigste
eeuw nog de fallusdienst, J. de Ligny a. A.C. Kruyt, 6/5/1927, ARvdZ 106A/VII/V.

143 A.C. Kruyt a. J. Kruyt sr., Brief nr. 43, 15/4/1918, ARvdZ, 106A/VII/V; [Kruyt],
Brieven. Nr. 43, 15 sept. 1918.

144 In: A.C. Kruyt a. H. Fiedler, 16/9/1927, ARvdZ 106A/VII/V. Zie ook Bellina,
“Archaeology”; Bosch, “Het bronzen Buddha-beeld van Celebes’ Westkust”; Bosch,
“Het vraagstuk”; Miksic, “The classical cultures of Indonesia”, 238.
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westen. Grubauer sprak in 1913, op basis van aangetroffen smeedwerk

en huisraad en bijzonderheden bij de huizenbouw en dodencultus, het

vermoeden uit dat de Tolambatu-stam, die ooit de streek van Rauta in

Zuidoost-Celebes bevolkt had, van Borneo afkomstig was.145 Ze begroe-

ven de beenderen of de as van hun verbrande doden in aardewerken

potten en urnen, die werden bijgezet in grafheuvels, spelonken en

rotsgraven, vergezeld van grafgiften.146 Door de “Pottenbakkers” werden

in Midden-Celebes terrassen geïntroduceerd en daarmee de teelt van rijst

op bevloeide velden. Ook de karbouw als ploeg-, last- en trekdier deed

zijn intrede, waarna volgens Kruyt de rijst de Jobstranen als hoofdvoed-

sel verdrong, al is het laatste gewas nooit geheel verdwenen. De restan-

ten van hun cultuur, verlaten sawah-dijkjes en terrassen, waren nog

lange tijd zichtbaar, althans in de bergen, niet in de laagvlakten.147

De samenleving van de “Pottenbakkers” was complexer en hiërarchi-

scher dan die der “Steenhouwers”. De natte rijstbouw vereiste arbeids-

verdeling en dwong de bevolking in permanente kampongs bijeen te wo-

145 Grubauer, Unter Kopfjägern in Central-Celebes, 124-125.
146 In Napu groef zendeling-leraar J.W. Wesseldijk eind jaren twintig urnenvelden en

grafheuvels op. Ten aanzien van Bada’ schreef Kruyt in een onderzoeksverslag: “In
Bada’ heb ik mij het langst opgehouden, omdat mijne gegevens omtrent dit
landschap het minst volledig waren. In de buurt van het dorp Bada’ngkaia heb ik
in twee grafheuvels laten graven. In de eene vond ik behalve de gewone beenderen-
potten ook tal van scherven van fijner aardewerk, die vermoedelijk afstammen van
geschenken in aardewerk, die men aan de dooden meegaf. Dit vermoeden werd
bevestigd doordat ik in een der potten een nog weinig geschonden gendi [kruik]
vond in de gedaante van een haan, iets wat de tegenwoordige pottenbakkers niet
zouden kunnen maken. Zoo spoedig mogelijk zal ik deze gendi opzenden.” Alb.C.
Kruyt a. Secr. Bat. Gen. van K. en W. te Weltevreden, 29/9/1927, ARvdZ
106A/VII/V.

147 A.C. Kruyt a. J. Kruyt sr., Brief nr. 43, 15/4/1918, ARvdZ 106A/VII/V; [Kruyt],
Brieven. Nr. 43, 15 sept. 1918. Bij een andere gelegenheid lijkt Kruyt te aarzelen
en gaf hij te kennen dat hij niet wist of de “Pottenbakkers” beide soorten rijsteelt
hadden beheerst. Doch hij nam wel aan dat de “Steenhouwers” alleen de ladang-
bouw kenden. A.C. Kruyt a. R.A. Kern, 5/12/1924, ARvdZ 106A/VII/V.
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nen, die op elkaar aangewezen waren, zowel in tijden van oorlog als in

tijden van vrede.148 De herinnering aan de introductie van de rijst werd

in het dodenritueel van sommige clans levend gehouden. Dat dit ritueel

dateerde van voor de komst van de “Steenhouwers” wordt gesuggereerd

door het – overigens lang niet altijd nageleefde – verbod voor de rou-

wenden, met name voor hen die nog contact met de gestorvenen onder-

hielden, om rijst te eten. De gedachte was dat rijst bij de voorouders

onbekend was en dat het gebruik ervan in strijd was met de adat. 

2.5.4. De kolonisatie van Zuidoost-Celebes 

Het is niet ondenkbaar, zelfs waarschijnlijk dat groepen uit Midden-

Celebes, wellicht voortgedreven door de komst van nieuwe migranten,

vanuit het noorden langs de oostkust naar het zuiden zijn afgezakt. Ze

vestigden zich langs baaien en riviermondingen van Zuidoost-Celebes

en op eilanden voor de kust. Net als in Midden-Celebes ontmoetten ze

weinig weerstand. Ze waren superieur aan de reeds aanwezige jagers-

148 ”En nu de ploeg. Voor zoover mij bekend is, werd zij alleen bij Makassaren en
Boeg. en in het Gorontalosche gebruikt. Ik vermoed sterk, dat zij met de verhuizing
van gehindoeïseerde Javanen naar Celebes is gekomen. De invloed van die verhui-
zers moet zeer sterk zijn geweest. Ook het ontstaan van de vorstenhuizen op Zuid-
Celebes meen ik aan deze menschen te moeten toeschrijven. Zoo was ook de Sultan
van Ternate een loot van deze immigranten, en door de Ternatanen is de ploeg in
Gorontalo gekomen. Ook de vorsten van de Toradja’s aan de Sa’dan-rivier zijn door
denzelfden invloed ontstaan, en de lieden van de Rongkong zijn van de Sa’dan
gekomen. Voor de verspreiding van de ploeg op Zuid-Celebes zullen dus wel de
Boeg. verantwoordelijk zijn.” Voor Midden-Celebes keek Kruyt evenwel naar Parigi
aan de westkust van de Golf van Tomini. Daar was een nederzetting van Baliërs,
die omstreeks 1905 van hun eiland daarheen verbannen waren wegens overtreding
van de adat. Deze hadden de ploeg meegebracht en, via jongelui uit Poso die bij hen
door het gouvernement in de leer gedaan werden, in Midden-Celebes geïntroduceerd.
Het ploegen vond evenwel nauwelijks ingang in Midden-Celebes; de bevolking gaf
er de voorkeur aan de sawah te doen omwoelen door er buffels te laten lopen. A.C.
Kruyt a. H. Fiedler, 16/9/1927; zie ook H.T. Coolenbrander a. A.C. Kruyt,
21/1/1898, beide in ARvdZ 106A/7/5. 
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verzamelaars door hun betere wapens en hechtere sociale organisatie. Op

een gegeven moment drong een aantal vanaf de kust stroomopwaarts

langs de Lasampara, de Konawe en andere rivieren het noordelijke berg-

land binnen. Via een thans niet meer te reconstrueren proces van verdrij-

ving, onderwerping, vernietiging en assimilering van reeds aanwezige

clans,149 of hen simpelweg negerend, vestigden ze zich nabij het bron-

gebied van de Konawe’eha aan de oostelijke voet van het Watu Pinohu-

gebergte, vanwaar ze zich later over grote delen van Zuidoost-Celebes

verspreid hebben. Ze noemden zich “Andolaki”, dat “dappere mensen

van de rivier” betekent, waarvan ook de naam van de streek was afge-

leid.150 

Deze theorie van de kolonisatie van Zuidoost-Celebes was ook die van

Gouweloos die zich in hoofdzaak baseerde op taalkundig onderzoek.

Gouweloos gebruikte deze theorie ter verklaring van het opvallende

fenomeen dat in het zogeheten landschap Laiwoi in het oosten van het

schiereiland nauwelijks nog de oorspronkelijke bewoners, Melanesische

of Polynesische jagers-verzamelaars zoals hij ze in navolging van Kruyt

noemde, aangetroffen werden, die hij in de Tolaiwoi meende te herken-

nen. Deze hadden zich zijns inziens voor de invasie van de proto-Tolaki

in het noordelijke berggebied teruggetrokken.151 Volgens deze visie

waren de bewoners van Landawe, Mopute en omgeving de afstamme-

lingen van oudere inwoners van Zuidoost-Celebes, al is ook thans niet

149 Er zijn in Zuidoost-Celebes geen aanwijzingen gevonden voor hun door Kruyt
veronderstelde wreedheid tegenover de mannen van de overwonnen clans, die tot
doel had zich de vrouwen te kunnen toe-eigenen. Kruyt, Van Heiden tot Christen,
12.

150 Treffers, “Enkele kantteekeningen”, 226; Pingak, Dokumenta Kolaka, 16; Tarimana,
Kebudayaan Tolaki, 54.

151 Kruyt, “Reis”; Kruyt, “Een en ander over de Tolaki van Mekongga”, 428; Sarasin,
Reisen, I, 374; Gouweloos, “Het dodenritueel bij de To Wiaoe”, 19-20.
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met zekerheid te zeggen dat dit pre-Austronesiërs waren; zo ja, dan was

hun taal, het Landawe-Mopute, (toen) de nog oudste bekende taal van

het schiereiland. Deze opvatting omtrent de eigen herkomst en ouder-

dom werd aan het begin van de twintigste eeuw nog door de inwoners

van Landawe en Mopute zelf gehuldigd.152 

Gouweloos beriep zich verder op Adriani en Esser, die geconstateerd

hadden dat het Tolaki tot de Bungku-Mori-taalgroep behoorde, zij het

dat het zich volgens Esser in een jonger stadium van ontwikkeling be-

vond. Bovendien was het Tolaki zijns inziens niet rechtstreeks uit het

Bungku-Morisch voortgekomen.153 Gouweloos, die eind jaren dertig

enige tijd met Esser samenwerkte, bevestigde dit aan de hand van eigen

waarneming. Hij constateerde dat het Tolaki meer verschilde van het

Bungku-Morisch dan het Tomoronene dat door Esser beschouwd werd

als een dialect van het Bungku-Mori. Er bestond volgens Gouweloos

langs de kusten van Oost- en Zuidoost-Celebes en op de eilanden voor

de kust een gordel van verwante talen, die de talen van Mori, Bungku,

Landawe, de Tokapontori, Wawoni, Noord-Buton, Kabaena, Rumbia-

Poleang en tot op zekere hoogte ook het Wolio op Buton omvatte. Dit

stemt overeen met de resultaten van modern onderzoek, dat vaststelde

dat er in de provincie Zuidoost-Celebes elf taalgroepen zijn: 1. op het

vasteland het Tolaki en 2. het Tomoronene dat ook op Kabaena gespro-

ken wordt; op de eilanden: 3. Muna; 4 Masiri; 5. Busoa; 6. Wakatobi; 7.

Wolio-Kamaru; 8. Cia-Cia-Wabula; 9. Kulisusu-Wawoni; 10 Lawele-

152 H. van der Klift, “Mijne reis door de onderafdeeling Kendari van 24 juni - 25 juli
[1922]”, ARvdZ, 12/3/5.

153 Noorduyn, “Mededelingen”, 361-363. 
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Kakenauwa, 11; Mawasangka-Siompu-Laompo-Katobengke.154 Dat er

ook taalkundige verwantschap was tussen Poleang-Rumbia en Noord-

Celebes constateerde een zendeling, Gerard Storm in Taubonto (Rumbi-

a), in 1924, toen bleek dat zijn Minahassische onderwijzers weinig

moeite hadden het Tomoronene te leren “omdat hun taal in de Minahas-

sa merkwaardig veel overeenkomst heeft met het Maroneesch; zelfs zijn

er gelijke woorden”.155 Een andere waarnemer constateerde een soortge-

lijke linguïstische overeenkomst tussen de Tomekongga en Manado.156 

Dit past geheel in de theorie van Gouweloos dat de voorouders van de

Tolaki en de Tomoronene in verschillende golven vanuit het noorden

langs de oostkust van Celebes waren afgezakt. Bovendien bevestigt

modern onderzoek dit.157 Een aantal van hen was op een gegeven mo-

ment als een botte wig langs de Lasampara, Konawe en Lalindu stroom-

opwaarts het land tot hoog in de bergen doorgedrongen, de reeds aan-

wezige Bungku-Mori-groep in het noorden en de eveneens oudere Rum-

bia-Poleang-Kabaena-groep in het zuiden van elkaar scheidend, en de

Tolaiwoi voor zich uit drijvend, welke laatste later alleen nog werden

aangetroffen in het noorden langs de bovenloop van de Lalindu en Ko-

nawe’eha.158

154 Kaseng, Pemetaan, 87. Vgl. Noorduyn, A critical survey, 113-114; Mead, “Functi-
ons”; Couvreur, “Ethnografisch overzicht van Moena”.

155 G.C. Storm a. Hb NZV, 5/5/1924, ARvdZ 1/4/V. Eind zeventiende eeuw constateer-
de Dampier een opvallende gelijkenis tussen Noord-Buton en Mindanao (Filippij-
nen) in zaken als huizenbouw, gestalte, kleding, gewoonten en huidskleur van de
bevolking, Dampier, A new voyage, 456. 

156 Hartsteen, “Memorie”, 11.
157 Mead, “Kinship terms in Bungku-Tolaki languages”.
158 Gouweloos, “Spraakkunst”, Voorwoord; M.J. Gouweloos a. Hb NZV, 18/4/1935,

ARvdZ 101/4/4. 
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Aldus is in Zuidoost-Celebes in de loop der eeuwen een betrekkelijk

stabiele verdeling van etnische groepen ontstaan, waarbij de Tolaki, na

verloop van tijd weer uit het bergland afdalend, waarschijnlijk in kleine

groepen of clans, zich in hoofdzaak vestigden op de vruchtbare gronden

langs de grote rivieren, ruwweg een brede strook tussen de latere be-

stuursplaatsen Kolaka en Kendari. Anderen vestigden zich verder naar

het zuiden, terwijl er ook waren die in het noordelijke bergland ach-

terbleven.

2.6. Samenvatting prehistorie

Op het moment waarop ze de geschiedenis binnentraden, waren de

bewoners van Zuidoost-Celebes semi-nomaden, bestaande uit clans van

landbouwers, verzamelaars en jagers, waarvan de meeste wel, enkele

niet koppen snelden. Wegens regelmatig weerkerende voedselschaarste,

ziekten, conflicten tussen de clans, de grote mortaliteit onder pasgebore-

nen en de lage levensverwachting van de volwassenen waren hun aan-

tallen over een langere periode gezien vrijwel stationair, misschien na-

men ze zelfs geleidelijk in aantal af. Ze gebruikten honden bij de jacht

en offerden die bij bepaalde gelegenheden. Anders dan bijvoorbeeld de

Topamona van Midden-Celebes kenden ze bevloeide rijstvelden noch

het gebruik van de ploeg, hielden zij geen kudden grootvee of trekdieren

en onderhielden zij onderling weinig of geen handelsbetrekkingen. Ze

leefden verspreid en geïsoleerd, als eilandjes in een archipel. Ze gebruik-

ten vuistbijlen en droegen kleding van boombast. Ze woonden in grotten

en spelonken of bouwden hun hutten en paalwoningen, meestal in kleine

groepen bijeen, temidden van steeds wisselende droge rijstveldjes, de
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ladangs. Deze waren van elkaar gescheiden door natuurlijke barrières als

rivieren, pieken, bossen, rotsen, heuvels, bergketens en moerassen. Aan

dergelijke geografische omstandigheden ontleenden ze soms hun naam,

zoals de Towoiesi (“Mensen van de kleine rivier”) en de Toepe (“Men-

sen van het moeras”), en ze hechtten er bepaalde verhalen en legenden

aan. Bezit was gemeenschappelijk. Hun sociale structuur was die van

communaal levende verwantschapsgroepen: families of clans van drie

of vier generaties, bestaande uit een familiehoofd met verwanten. De

loyaliteit van de individuele clanleden lag in de eerste plaats bij de eigen

groep, daar het voortbestaan van de clan hier vanaf hing.

Vóór de introductie van vuurwapens in de achttiende eeuw en ook nog

lang daarna waren hun wapens die van jagers en koppensnellers: vallen,

kapmessen, brede snelzwaarden, blaasroeren met vergiftigde pijlen,

lansen, schilden en werpspiesen. Hoewel ze wel droge rijst teelden, was

bij hen het eten van rijst tijdens bepaalde fasen van een dodenritueel

mombado, in strijd met de adat, wat lijkt te wijzen op de nog gebrekkige

integratie van de rijst in het volksleven.159 In latere tijden werd welis-

waar het eten van ladang-rijst tijdens dodenfeesten geaccepteerd, doch

159 Dat was in Midden-Celebes niet anders. Zie Kruyt, “De beteekenis van den natten
Rijstbouw”.
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sawah-rijst bleef tot na de Tweede Wereldoorlog taboe.160 Over de

herkomst en positie van de ladang-rijst volgt beneden meer.161 

Bij sommige clans deden bepaalde vormen en motieven van de doden-

cultus aan de scheepvaart denken, bijvoorbeeld: de manier van dragen

van een doodskist imiteerde het slingeren van een schip op de golven,

wat zowel een herinnering aan de herkomst van hun voorouders van

overzee zou kunnen zijn als een verwijzing naar de reis van de ziel naar

het rijk der doden. Legenden over voorouders die van over zee gekomen

zijn, worden nog steeds verteld en deze geven hen een gevestigde plaats

en reputatie in de herinnering van hun nakomelingen.162

Woorden en uitdrukkingen die waarschijnlijk naar de oudere, aan de

“Steenhouwers” voorafgaande situatie in Zuidoost-Celebes verwijzen,

worden thans niet meer als zodanig herkend. Een voorbeeld is tonowo-

nua, de “mensen van het land” of “eigenaars van het land”, de oor-

spronkelijke bevolking. Ze kende geen aparte adelstand, hun samen-

160 Volgens Kruyt verschilde de herkomst van de natte rijst, geteeld op bevloeide
velden, van die van de droge rijst, geteeld in ladang-bouw, zonder dat hij precies kon
aangeven waar ze vandaan kwamen, door wie ze in Midden-Celebes waren
ingevoerd en wanneer. Doch de godsdienstige gebruiken bij de droge rijstteelt waren
veel uitgebreider dan die bij de natte rijstbouw, hetgeen erop duidt dat de ladang-
bouw de oudste was. Dit was in Zuidoost-Celebes in elk geval de situatie; de Tolaki
en Tomoronene kenden van oudsher alleen de ladang-bouw. De verklaring die R.A.
Kern, wnd. adviseur voor inlandse zaken, hem in 1924 aan de hand deed, als zou
het voorkomen van droge en natte rijstteelt samenhangen met de bodemgesteldheid,
wees Kruyt voor Midden-Celebes van de hand. Ten aanzien van Zuidoost-Celebes
had Kruyt zeker gelijk, al speelde het verschil in bodemstructuur bij de pogingen
van het gouvernement aan het begin twintigste eeuw om de natte rijstbouw in
Zuidoost-Celebes te introduceren hier en daar wel een rol. In Midden-Celebes werd
de rijst als van hemelse oorsprong beschouwd, hetgeen, gecombineerd met het feit
dat een bepaalde groep van de bevolking, de elite, ook van hemelse oorsprong heette
te zijn, het vermoeden ondersteunt dat in betrekkelijk recente tijden de rijst door
migranten was geïntroduceerd. In Zuidoost-Celebes was dit niet anders. Hierover
beneden meer. A.C. Kruyt a. H. Fiedler, 16/9/1927; R.A. Kern a. A.C. Kruyt, beide
stukken in ARvdZ 106A/VII/V.

161 Zie par. 4.19.2.1. 
162 Gouweloos, “Het doodenritueel bij de To Wiaoe”, 24, 34, 40.
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leving was egalitair van structuur. Hun hoofden waren de tonomotuo

(oudsten). Hun gezag hing samen met persoonlijke kwaliteiten en be-

rustte zowel op spirituele als op militaire macht en op verdiensten in de

strijd.163

2.7. Moderne tijden

2.7.1. Voortgaande migratie

Het patroon van clans, hun voortgaande verspreiding en onderlinge

betrekkingen is niet eenvoudig te ontwarren. Omstreeks 1900 waren er

langs de bovenloop van de Konawe’eha nog dorpen die zich tot dan toe

aan de invloed van de relatief grote en machtige clans van Konawe en

Mekongga hadden weten te onttrekken en zelfs in voortdurende staat

van vijandschap met hen leefden. De grens tussen de Tomekongga in het

westen en de Tolaiwoi in het noorden werd gevormd door de bergrug

tussen Singgere en Pehanggo en verder noordwaarts over de kam van

het Watu Pinohu-gebergte tot aan de Piek van Mekongga. Volgens Gou-

weloos waren de Tolaiwoi geen koppensnellers,164 volgens Grubauer

wel.165 De Tolaiwoi, Towiau, Towoiesi en andere bergbewoners uit die

streek hadden wel een erfelijke adelstand, doch die had geen of weinig

territoriaal gezag. Volgens controleur Baden (1925) waren ze uit Kona-

we afkomstig, maar mogelijk is ook dat deze (gezagloze) adel de nazaten

van immigranten waren, die in de bergen achtergebleven waren nadat

hun volksgenoten zich in het rivierengebied en langs de westkust hadden

gevestigd. Hoe dit zij, de hoofden van de bergbewoners waren de tono-

163 Tarimana, Kebudayaan Tolaki, 199.
164 Gouweloos, “Het doodenritueel bij de To Wiaoe”, 20.
165 Grubauer, Unter Kopfjägern in Central-Celebes, 110-148.
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motuo en andere, die in alle opzichten voornamer en respectabeler

geacht werden dan de anakia van bijvoorbeeld Konawe. Onder hen leef-

den kennelijk elementen van het oude, egalitaire en “democratische”

gedachtegoed voort, dat overigens ook in de lagere regionen van de To-

laki- en Tomoronene-maatschappij nooit geheel verdwenen is.166 Gou-

weloos’ idee als zouden de Tolaiwoi, de Tolambatu en andere clans in

de bergen van Noord-Kendari een oudere, door nieuwkomers uit

Midden-Celebes verdreven of overheerste groep bewoners van het

oostelijk deel van Zuidoost-Celebes zijn, vindt hierin steun.167 

De Tolaiwoi (“Mensen van de rivier”) ontleenden hun naam aan hun

woongebied, de brongebieden van de Konawe’eha, Lasolo en Lalindu

in de zuidelijke uitlopers van het Wawo Umbo-gebergte (Verbeek-ge-

bergte). Met de voortgaande verspreiding van de Tolaki over grote delen

van het schiereiland kwam de naam “Laiwoi” voor het gehele stroom-

gebied van deze rivieren tot aan de zuid- en zuidoostkust in gebruik.168

Migratie, assimilatie, onderwerping en verdrijving van buurvolken en

-clans zijn in Zuidoost-Celebes geen verschijnselen die tot de pre-histo-

rie beperkt gebleven zijn.169 Evenzeer was spontane migratie uit de

bergen wegens schaarste aan bruikbare grond en voedsel na 1900 nog

steeds gaande, met een zekere mate van vermenging tot gevolg. Voor de

komst van het gouvernement, tijdens het bewind van mokole Lamanau

van Kondeha, had een aantal Tolaiwoi uit de bergen benoorden Tawanga

166 Resident Celebes en Onderh., “Bestuursorganisatie in Kolaka. De hadats”, 3; Baden,
“Rapport”, 9.

167 Aan het begin van de twintigste eeuw werd de bevolking van Wiau, Kuete, Lawatu,
Asera en Watu-Watu, alle in de districten Latoma en Wiwirano, onderafd. Kendari,
ertoe gerekend, Baden, “Rapport”, 3.

168 Esser, “Talen"; Anceaux, “The linguistic position of South-East Sulawesi”, 281.
169 Baden, “Rapport”, 4.
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zich in het gebied van de Tokondeha gevestigd, waar ze omstreeks 1900

een derde van de bevolking uitmaakten. In 1925 was dat al opgelopen

tot de helft. De kampongs Wawo, Woimendaa (“Lange Rivier”) en

Suasua werden toen zelfs uitsluitend bevolkt door Tolaiwoi, terwijl er

ook in Lapai en Pakue bij de grens met Malili veel Tolaiwoi waren. De

verwachting was toen, dat ze de Tokondeha snel in aantal zouden over-

vleugelen. Dat gebeurde inderdaad en dat ze niet tot de dominante be-

volkingsgroep van Kondeha uitgroeiden, kwam door het numerieke

overwicht van de Buginezen langs de kust.170 

Ook de bewoners van een aantal dorpen langs de Lalindu in Lasolo ble-

ken in 1922 van elders afkomstig: die van Hialu kwamen uit Abuki

(Konawe), die van Sambandete uit Asinua (Midden-Kendari) en die van

Wawo-Landawe uit Sanggona en Tongauna (“Alang-alang-vlakte”) in

het district Lapai. Wanneer deze migratie heeft plaatsgevonden is onbe-

kend, doch aan het begin van de twintigste eeuw waren hun taal en adat

nog die van hun streek van herkomst en kon men zich nog herinneren

dat delen van Lasolo tot het machtsgebied van de vorst van Pu’undidaha

hadden behoord.171 Iets soortgelijks geldt de Tokonawe’eha en Tolapai

in het westen, die volgens controleur Hartsteen (1935) “zoo goed als ze-

ker” van de oostkust afkomstig waren.172 Beneden zal nader ingegaan

worden op het feit dat ook de verschillende huwelijkspraktijken aan de

vermenging van clans bijdroegen, doch hierop vooruitlopend kan hier

al gewezen worden op de constatering van een reiziger, dat langs de

zuidwestkust van Zuidoost-Celebes zowel de taal van de Poleangers als

170 Baden, “Rapport”, 3-4; Smit, “Vervolg-memorie”, 23.
171 H. van der Klift, “Mijne reis door de onderafdeeling Kendari van 24 juni - 25 juli

[1922]”, ARvdZ 12/3/5.
172 Hartsteen, “Memorie”, 11.
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ook hun smallere gelaatsvorm meer leken op die van de Tomekongga

dan op die van de “rond-koppige Roembianen”.173

De Duitse antropoloog Grubauer trof in 1911 het dorp Rauta, gelegen

op de zuidhelling van het Wawo Umbo-gebergte, nagenoeg verlaten aan.

De inwoners, de weinige overgebleven afstammelingen van wat volgens

hem eens een groot en machtig volk was geweest dat grote delen van

noordelijk Zuidoost-Celebes had beheerst, hadden de streek verlaten en

zich in Tokolimbu en omgeving aan het Towuti-meer gevestigd – vol-

gens de ene bron wegens een oude bloedwraakkwestie waarbij ook an-

dere groepen, zoals de Toepe, betrokken waren, volgens een andere om

dichter bij de Buginese en Chinese afnemers van de damar te wonen.174

2.8. Tomoronene 

De Tomoronene vormen samen met de oorspronkelijke bewoners van de

eilanden Manui, Wawoni en Kabaena een aparte taalgroep; dat is ook

het geval met de oudste bewoners van Muna en Kulisusu (Noordoost-

Buton), terwijl beide groepen als geheel taalkundig onderling verwant

zijn.175 Ook het feit dat sommige geografische namen in het huidige To-

laki-taalgebied aan het Tomoronene ontleend zijn, ondersteunt een

migratie-in-golven-theorie: de plaatsnaam Lambuya is afgeleid van

lampu, het Tomoronene voor “wilde karbouw”. De Tomoronene, wier

verschil in lichaamsbouw met de Tomekongga een reiziger in 1916

173 G.C. Storm a. Hb NZV, 18/6/1926, ARvdZ 1/4/VI.
174 Grubauer, Unter Kopfjägern in Central-Celebes, 114-123; Goedhart, “Drie

Landschappen in Celebes”, 452, 514, 519; Abendanon, Geologische en geografische
doorkruisingen, II, 518-519; Van Vuuren, Het Gouvernement Celebes, I, 305;
Wieland, “Memorie”, [2]-[3]; Hartsteen, “Memorie”, 1.

175 Noorduyn, A critical survey, 117 vlg.
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opviel,176 hebben een eigen afstammingslijn en stammen zeer waar-

schijnlijk af van oudere, uit Oost-Celebes (Mori of Bungku) afkomstige

clans, getuige de verwantschap tussen de talen van de Mori-Bungku-

groep en het Tomoronene. Vrijwel zeker bewoonden proto-Tomoronene

oorspronkelijk grote delen van Zuidoost-Celebes, doch zijn ze door

nieuwe migranten-volkeren tot achter het Mendoke-gebergte terugge-

drongen. Wanneer dat gebeurde is onbekend. Doch waarschijnlijk was

dat in de tijd van de invasie van de proto-Tolaki. In de achttiende eeuw

zal het wellicht opnieuw het geval geweest zijn door de opkomst van

Konawe.177

Tot op heden leven de opkomst van Konawe en het hieruit resulterende

antagonisme tussen de Tomoronene en hun noorderburen in het collec-

tieve geheugen voort.178 Niet alleen wijst de aanstelling van een kapitang

voor de grensbewaking hierop, ook vertelt een legende dat op een

gegeven ogenblik een zekere Sangia Lerentapupu, een mokole, en een

vrije man,179 Matapilo genaamd, beiden uit Konawe afkomstig, zich met

hun aanhang ten zuiden van het Mendoke-gebergte vestigden en later

hun slaven uit Konawe haalden.180 Op zekere dag ondernamen ze een

tocht naar Konawe. Dat gebeurde met een legertje van zo’n 40 man

onder leiding van een zekere Tangko Ule. Dit was geen slavenjacht of

176 H. van der Klift a. Hb NZV, 19/7/1916, ARvdZ 12/3.
177 HPB Kendari (contr. W.F.G. van Oosten) a. Res. Z.-Celebes, 22/3/1948, ANRI

Mak., Archief NIT 89/20; Lode, Jawaban, 4.
178 Interview met Rasami (Kasiputih, 20/7/1992) 1, volgens wie de Tomoronene uit

Konawe afkomstig waren.
179 Volgens Storm: Sangia Lerentampunu, zie: Collectie G.C. Storm, Or. 585, KITLV-

inventaris 77, nr. 9. 
180 Interview met Rasami (Kasiputih, 20/7/1992) 1. Deze geeft als hun huidige

woonplaats Wumbubangka, in het zuiden van de vlakte van Rumbia. Dit dorp is pas
begin twintigste eeuw ontstaan. Zie ook Vonk, “Nota betreffende het zelfbesturend
landschap Boeton”, 33; Vosmaer, “Korte beschrijving”, 74.
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sneltocht maar geschiedde om een geroofde vorstendochter, Pontewoy181

genaamd, terug te halen. Dit mislukte en voor straf moesten ze enige tijd

in de tuinen van de Tolaki aan de Konawe’eha werken. Het verhaal wil

verder dat de adat deze krijgers verbood in Konawe water te drinken en

dat ze daarom bij hun vertrek stengels van de bambu duri meenamen,

een plant die veel water bevatte doch die niet in Konawe groeide. Sinds-

dien ligt de grens tussen de Tomoronene en de Tolaki daar waar de

bambu duri-bossen overgaan in bambu lemang-bossen, ruwweg een lijn

die loopt over de kam van het Mendoke-gebergte naar Tinanggea aan de

kust.182

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de oorspronkelijke bewoners van

Kabaena, Kulisusu, Muna, Wawoni en Manui nazaten waren van door

de proto-Tolaki verdreven volkeren van het vasteland van Zuidoost-

Celebes. Afgezien van Buginese, Munanese en andere immigranten, is

Zuid-Buton vanuit etnisch en taalkundig oogpunt een zeer complex,

nauwelijks ontgonnen gebied van onderzoek, zodat, behalve de constate-

ring dat de talen gesproken op de Tukangbesi-eilanden met het Wolio

(Zuid-Buton) verwant zijn, weinig met zekerheid gezegd kan worden.183

181 De betekenis van deze naam is “jangan lagi masuk” (“kom niet meer binnen”, “ga
er niet meer binnen”), volgens Ramasi (zie volgende noot) bedoeld als bevel aan de
Tomoronene omdat de vrouw inmiddels bezit was van het betreffende hoofd.

182 Bambu duri - Bambusa spinosa; bambu lemang is een verzamelnaam voor verschil-
lende gewone bamboe’s die worden gebruikt om rijst in te koken. Legende in:
Interview met Rasami (Kasiputih, 20/7/1992) 2.

183 Vonk, “Nota betreffende het zelfbesturend landschap Boeton”, 18; Noorduyn, A
critical survey, 121-131. Vgl. wat E.J. van den Berg over het Wolio en de andere
talen van Buton opmerkt, in Van den Berg, “Mededelingen”, 165-167.
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2.9. Ontwikkeling van de maatschappelijke ordening

2.9.1. De oudste tweedeling

Bovenstaande schets suggereert dat de autochtone bevolking van

Zuidoost-Celebes ten minste twee afzonderlijke, in aard, taal en cultuur

verschillende afstammingslijnen in zich verenigt. Deze maatschappij is

in eerste aanleg ontstaan uit de onderwerping en assimilatie van een volk

van jagers en verzamelaars door een uit Oost-Azië afkomstig volk van

krijgers en zeevaarders, dat een eenvoudig systeem van landbouw,

visserij en veehouderij meebracht. Hier zal worden verdedigd dat deze

twee afstammingslijnen herkenbaar zijn gebleven in de sociale stra-

tificatie van de bevolking, in die zin dat de verdeling van de Tolaki-

maatschappij in elite of adel (anakia) en onderhorigen (ata) teruggaat op

die tussen veroveraars en de overwonnenen, vroegere en latere migran-

ten, een fenomeen dat overigens niet tot Zuidoost-Celebes beperkt is

maar in tal van kolonistengemeenschappen in Zuidoost-Azië en de

Pacific voorkomt.184 Voor de Tomoronene geldt mutatis mutandis het-

zelfde. Dit model biedt een nuttig schema om een belangrijk deel van het

verloop van de geschiedenis van Zuidoost-Celebes te duiden en de

meeste, zo niet alle ontwikkelingen van een sociaal-historisch kader te

voorzien.185 

Deze oorspronkelijke tweedeling heeft zich in de loop der tijden en on-

der uiteenlopende invloeden tot een complex sociale stratificatie ontwik-

keld, waarbij verschillende overgangsvormen en gradaties van afhan-

184 Bellwood, “The origins”, 34. 
185 Kruyt volgend, merkte Van der Klift in 1922 op over de anakia uit de buurt van

Lambuya: “Men kan over het algemeen wel aan de anakia,s zien, dat ze oorsponk-
elijk tot een ander volk behooren”, H. van der Klift, “Mijne reis door de onderafdee-
ling Kendari van 24 juni - 25 juli [1922]”, (ARvdZ, 12/3/5) 3.
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kelijkheid binnen de clans en van clans onderling ontstaan zijn. Maar dat

neemt niet weg dat, onder erkenning van de potentie van sociale ont-

wikkeling en diversificatie die elke beschaving heeft, de specifieke kloof

tussen de anakia en de ata tot na de Tweede Wereldoorlog herkenbaar

in gebleven. In deze zin stonden de anakia “buiten het volk”, zoals

iemand in 1922 opmerkte.186 Niet alleen lieten tot na 1900 in meer

geïsoleerde gebieden de anakia zich door de ata de voeten kussen en

wassen en was het de ata niet toegestaan hun naam zomaar uit te spre-

ken,187 ze hadden ook allerlei privileges en rechten die de ata niet had-

den. In een dergelijk stelsel concentreerde alle rijkdom en macht zich

onvermijdelijk in de top van de piramide. Was een lid van de ata-stand

rijk – wat overigens maar zelden voorkwam – dan deelde zijn hele dorp

of clan daarin mee, doch een rijke anakia had al zijn bezit voor zich en

zijn naaste verwanten alleen; daarnaast konden de anakia vrijelijk over

de bezittingen, tijd en arbeid van de ata beschikken en verhinderen dat

dezen tot welstand kwamen.188 Hoewel sinds 1906 de macht en positie

van de hoofden via gemeente- en herendiensten, belastingen, taak- en

functieomschrijvingen, vergunningen en wat dies meer zij gereguleerd

werden, werd nog in 1947 de heerschappij van de anakia als usurpatie

ervaren naar de mate waarin deze de tonomotuo en putobu, de tot de ata-

stand behorende hoofden, al generaties geleden van het eerste plan

verdrongen hadden en niet alleen veel van het ooit collectieve, “demo-

186 H. van der Klift a. Gezaghebber Kendari, 28/6/1922, ARvdZ 1/4/2.
187 Dat uitspreken van de naam van een vorst diende vermeden te worden of moest op

zijn minst voorafgegaan te worden door een bepaald ritueel: de betrokkene bedekte
zijn ogen met zijn handen met de palmen naar binnen gedraaid. Vervolgens nam hij
zijn handen weer weg met de geopende palmen naar boven gericht (mewo-
le’angga’e), Pingak, Dokumenta Kolaka (1963) 10.

188 H. van der Klift a. Gezaghebber Kendari, 28/6/1922, ARvdZ 1/4/2.
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cratisch” beheerde bezit maar ook de informele rechtspraak aan zich

getrokken hadden. Op de tegenaanval van deze niet-adellijke hoofden,

die sinds de jaren dertig bespeurbaar was, zal beneden worden inge-

gaan.189

2.9.2. Van werkelijkheid naar mythe

In deze paragraaf zal getracht worden iets te zeggen over enkele mythen

van de Tolaki en Tomoronene die handelen over hun herkomst. Doel is

te zien of uit de ontwikkeling van deze mythen, voor zover die recon-

strueerbaar is, iets kan worden afgeleid over de bredere culturele

ontwikkeling van de bevolking. Dit kan slechts gebeuren met het groot-

ste mogelijke voorbehoud, al was het maar omdat veel clans door hun

geïsoleerde bestaan ieder hun eigen mythen en legenden hadden en

hebben en de mate waarin zij invloeden van buiten ondergingen sterk

uiteenliep. Beneden zal nader worden ingegaan op de traditionele religie

van de Tolaki en Tomoronene, waarin deze mythen een centrale rol spe-

len.190

Volgens de meeste mythen zijn alle Tolaki familie van elkaar. Zo ook de

Tomoronene. Dat komt door de afstamming van een gemeenschappelij-

ke voorouder. Doch de vraag is wie dat was en waar hij of zij vandaan

kwam. De (waarschijnlijk) oudste legenden gewagen van een gemeen-

schappelijke voorvader en ondersteunen de noord-zuid-migratie-theorie.

Treffers noteerde in 1913 in Kendari naast de verhalen over neergedaal-

de hemelingen, onder wie Wekoila en Onggabo, een verhaal dat vertelde

dat er aan het begin der tijden een periode van voortdurende schemering

189 J. Schuurmans a. Dir. SZC, 19/3/1947, ARvdZ 101/4/5.
190 Zie hfdst. 8. 
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geweest is, het was licht noch donker, dag noch nacht. De eerste bewo-

ner van Zuidoost-Celebes was Sangia Sulemana, die in een kist over zee

van Ternate was komen aandrijven en bij de monding van de Lasampara

aan land was gekomen. Vervolgens was hij het binnenland in getrokken,

had zijn smidse aan het Matano-meer gebouwd, waar rijkelijk ijzererts

voorhanden was, en had het Towuti-meer als zijn badplaats ingericht.191

Hij huwde lokale vrouwen en had vele nakomelingen: de Tolaki.192 

Ook een andere legende193 plaatste de herkomst van de Tolaki in het

noordoosten van het schiereiland, in de streek van de Lasolo. Aan het

begin van de tijd zond de oppergod, Ombu Mbu’u of Ombu Samena194

een zekere Oheo naar de aarde om de mensen voort te brengen. Oheo,

die ook in andere verhalen voorkomt, werd in een mand neergelaten op

een berg in Lasolo, die sindsdien de Osunoioheo (de Berg of Piek van

Oheo) genoemd wordt. Op aarde aangekomen, verwekte hij bij twee

vrouwelijke wali (geesten) zonen en dochters, die onderling huwden en

de stamouders van de mensen werden. Hiermee stemt overeen een oud

volksgeloof in Bungku en Mori, dat draait om de gemeenschappelijke

afstamming van de Tomoronene, de Tolaki en de stammen en volkeren

van Banggai, Tojo, Matano, Laiwoi en Buton van een uit de boven-

wereld op aarde nedergedaalde voorouder.195

191 Het motief van de badplaats komt vaker voor. Van Oheo (zie p.379) werd verteld
dat hij na behouden thuiskomst van zijn bezoek aan Sangia zich baadde in het
Hiuka-meer in het district Wiwirano. Sangia nam wraak op Oheo omdat die hem
zijn vrouw had ontfutseld en deed hem wegzinken in dat meer. H. van der Klift,
“Mijne reis door de onderafdeeling Kendari van 24 juni - 25 juli [1922]”, (ARvdZ,
12/3/5) 19.

192 Treffers, “Het Landschap Laiwoei”, 204.
193 Vonk, “Nota betreffende het zelfbesturend landschap Boeton”, hfdst. II. Het Volk. 
194 Mena (Tol.) - waar. Vgl. Plas, “Militaire memorie”, 8. Ook Sangia Mbu’u, Sangia

Samena.
195 Goedhart, “Drie Landschappen in Celebes”, 471, 532.
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Geleidelijk aan echter werden aan de islam ontleende elementen en

thema’s van de I La Galigo, een van voor 1600 nC daterende Buginees

heldendicht, in de legenden opgenomen. De geschiedenis van de Tolaki

en Tomoronene werd in toenemende mate verweven met het grotere ge-

heel van de I La Galigo-gedichten, terwijl in het laagland de herinnering

aan de noord-zuid-migratie vervaagde. Die bleef hoofdzakelijk onder

geïsoleerde clans in het noordelijke bergland bewaard. Dit proces van

verdringing heeft waarschijnlijk in de achttiende of negentiende eeuw

een aanvang genomen. Het is overigens niet bekend of de hier en daar

in Zuid-Celebes bestaande gewoonte werd overgenomen om aan deze

gedichten een bovennatuurlijke kracht toe te kennen en er, bijvoorbeeld

bij ziekte, bij wijze van gebed uit voor te laten lezen. Maar onmogelijk

is dat niet.196 Een bloemlezing: 

Volgens H.W. Vonk, die eerst als controleur van Kendari (1925-1928)

en een decennium later als assistent-resident van Buton en Laiwoi

(1933-1938) studie heeft gemaakt van land en volk en zijn bevindingen

in verschillende rapporten en verslagen heeft vastgelegd,197 was de eerste

anakia die zich in Laiwoi vestigde de hemelinge Wekoila, of Sangia

Wekoila. Over haar deden verschillende verhalen de ronde. Volgens een

ervan was ze met vier broers en twee zusters te Palopo neergedaald, van-

waar zij naar Andolaki hoog in de bergen van Zuidoost-Celebes ging en

zich later in Konawe, het land tussen de Konawe’eha en de Lahumbuti,

196 De moeilijkheid was dat volgens Matthes zelfs in Zuid-Celebes nauwelijks iemand
te vinden was die “den naam van taalmeester verdiende”, d.w.z. het geschreven
woord van de I La Galigo voldoende beheerste om hem over de betekenis ervan te
kunnen voorlichten. Het waren uitsluitend oudere vorstinnen en hun vrouwelijke
hovelingen, die voldoende in de Buginese letterkunde bedreven waren om hem van
dienst te kunnen zijn, Matthes, “Beknopt verslag van een verblijf in die binnenlan-
den van Celebes”, 5-6, 11-12.

197 Zie beneden, Archivalia.

75



Chr.G.F. de Jong, Nieuwe Hoofden

vestigde, waar de tonomotuo, de hoofden van de reeds aanwezige be-

volking, haar oppergezag erkenden. Wekoila’s broers en zusters begaven

zich naar Goa, Bone en Luwuq in Zuid-Celebes, Ternate, Buton en Java

om die landstreken te regeren. Wekoila werd ook Sangia Ndudu, de to-

langianga, de uit de hemel nedergedaalde,198 genoemd en heerste onder

de titel bonoani Laiwoi; haar opvolgers droegen de titel mokole – al

spreekt een bron van wati, “hij die over de wereld heerst”, als de titel

van de eerste vorsten.199 Zij en haar nakomelingen, de adel, regeerden

over geheel Zuidoost-Celebes. Ook in een door Plas meegedeelde legen-

de leeft iets van de noord-zuid-migratie voort. Hij zegt dat deze uit de

hemel afkomstige vorsten in Laiwoi regeerden over de reeds aanwezige

bevolking. Wekoila (“Zeeschildpad”)200 was een achterkleindochter van

Wulumeombu, die een broer was van de profeet Mohammed.201 Haar

ouders waren Batara Guru, die in de I La Galigo voorkomt als de eerste

mens, en Aletima. Wekoila was getrouwd met Imbeyangi Sangia Ndie,

een uit de zee opgekomen god.202 Haar moeder Aletima was een zeego-

din, de dochter van de zeegod Sangia Puritai (of Sangia I Puri Tahi).

Deze beide namen waren algemeen aan het volk bekend, doch ze hadden

ook geheime namen, die maar aan weinigen bekend waren. Wie de

geheime naam van Sangia Puritai kende zou nooit een ongeluk op zee

overkomen, terwijl wie de geheime naam van Aletima kende nooit de

mythen en legenden van de Tolaki zou vergeten. 

198 Ndudu - afdalen (Tol.), het Makassaars is turung, het Maleis is turun.
199 Pingak, Sekapur sirih, 20.
200 Suwondo, Sejarah Kebangkitan Nasional, 29 vlg.; Bergink, “Mosehe”, 299. 
201 Plas, “Militaire Memorie” , 11.
202 Kern, Catalogus, s.v.
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Meer binnen het terrein van de geschiedenis ligt het verhaal dat in later

tijd, toen onrust en oorlog in Zuidoost-Celebes heersten, in het oosten,

in Ranome’eto, een punggawa (Bug.) werd aangesteld,203 die het gehele

gebied tussen de Lasampara en de Straat van Tiworo bestuurde; in het

westen (Latoma) werd een sahbandar, een havenmeester, geplaatst. De

titel van sahbandar zou erop kunnen wijzen dat Latoma zich toen uit-

strekte tot de Golf van Bone. Tot de taken van beide functionarissen be-

hoorden de kustverdediging en het alarmeren van het binnenland bij

eventuele dreiging van buitenaf. De eenheid van dit rijk ging uiteindelijk

verloren, waarna tussen de Wawo Umbo- en Mendoko-bergketens twee

rijken bestonden, Konawe in het oosten en Mekongga in het westen.

Volgens een overlevering was de eerste bokeo van Mekongga Laduma

Sangia Nibandera, die zijn aanstelling kreeg uit handen van de suleman-

dara van Pu’undidaha in Konawe. Dit zou betekenen dat Mekongga en

zijn hoofden204 ondergeschikt waren aan Konawe.

Pingak, die na de Tweede Wereldoorlog schreef,205 vertelt dat de Tokon-

deha meenden dat Wulumeombu, na zijn dood Sangia Manyapai ge-

noemd, hun eerste vorst was. De plaats Manyapai (thans Lanipa), op de

203 Punggawa was een algemeen voorkomende benaming, die onderscheiden functies
kon aanduiden. Zie bv. Van den Berg, “Mededelingen”, 179 vv, waar de punggawa
van de Wajo’s aan de orde komt.

204 Plas, “Militaire memorie”, 11. Zie voetnoot 212.
205 Ch. Pingak werd geboren in Kolaka in 1913. Zijn vader, een Manadonees, was

onderwijzer geweest op het eiland Rote en huwde na overplaatsing naar Kolaka met
een vrouw van Tolaki-adel. Pingak jr. volgde de opleiding tot volksonderwijzer aan
de normaalschool van het gouvernement te Kolaka; vervolgens studie te Bandung;
1933 onderwijzer te Kolaka; 1935 te Mandar (Majene); 1942 te Kolaka; 1952
voorzitter DPR Sultra; 1960 wnd voorzitter DPR Kabupaten Kolaka; 1960 Hoofd
van het Kantoor van het Ministerie van Onderwijs en Cultuur (Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan) in de Kabupaten Kolaka; 1966 lid dagelijks bestuur
van de nieuw-gevormde provincie Zuidoost-Celebes; 1969 secretaris van dat
bestuur; 1971 gepension. Over hem: De Jong, “Een kerkhistoricus en de Indonesi-
sche revolutie”.
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grens van Konda en Lelewau ten noordwesten van het huidige Kolaka,

was heilig. Wulumeombu was daar met een bamboe uit de bovenwereld

neergedaald, waarna de bamboe wortel schoot – een gegeven ook dat in

Toraja-verhalen voorkomt is dat van de bamboe of rotan, welks kruin tot

in de hemel groeit en waar de eerste mensen uit voortgekomen zijn.206

Manyapai werd daarop als offerplaats gebruikt, waar men alleen heen

mocht gaan indien men ervan gedroomd had, want anders zou men ziek

worden. Kleine takjes bamboe, meegenomen van de bamboestoel, be-

schermden tegen ziekte. Wulumeombu werd vervolgens op bevel van

Sawerigading, prins van Luwuq en held van de I La Galigo, tot datu van

Luwuq aangesteld, waar Wulumeombu,s geslacht sindsdien regeerde.

Hiermee kwamen Kondeha en Lelewau, die een groot deel uitmaakten

van de noordwestkust van het schiereiland tussen Malili en Kolaka,

binnen de invloedssfeer van Luwuq en als gevolg hiervan voelt de adel

van die streek zich tot op heden verwant aan de vorsten van Luwuq. In

1920 werd de bamboestoel door de toenmalige vorst van Lelewau, een

Buginees uit Luwuq, omgehakt en werd ter plaatse een tuin aangelegd.

Een geest bleef er echter aanwezig en toen Andi Jemma, de nieuwe datu

van Luwuq, in 1936 Kolaka bezocht, deed hij ook deze plaats aan.207

In 1983 door Riasa uit de mond van oudere inwoners van Poleang

opgetekende verhalen vermelden dat Luwuq, Goa, Bone, Konawe,

Mekongga, Moronene, Ternate en Buton in de dertiende eeuw (!) door

Sawerigading gekoloniseerd zijn en dat hij er de eerste vorsten aanstel-

de. Zijn halfzuster Wekoila werd de eerste mokole van Konawe, Larum-

206 Riedel, “De Topantunuasu”, 77-95.
207 Baden, “Rapport”, 13-14; Pingak, Dokumenta Kolaka, 35-37.
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palangi, een van Sawerigading’s legeraanvoerders,208 werd de eerste

bokeo van Mekongga, Dendeangi de eerste apu of apua (vorst209) van de

Tomoronene, Baabullah de eerste sultan van Ternate en Wakaka de

eerste sultan van Buton. Hierna ging Sawerigading scheep naar Zuid-

Amerika, waar hij zijn laatste jaren sleet. Het was in deze “tijd” dat

Palopo de hoofdplaats van Luwuq werd.210 

In de versie van de Tomekongga daalde de legendarische Larumpalangi

samen met zijn zuster Wekoila en een slavin, Wasasi genaamd, op een

heilige sarong uit de bovenwereld op de Kalumba-berg neer, nabij de

kampong Balangtete (Mekongga), de latere woonplaats van de bokeo.211

Voortaan werd hij als Sangiaha (Sangia’aha, “Hoge Heer”) vereerd. Hij

huwde een vrouw uit Mekongga, genaamd Wedalulu. Hun zoon, Laka-

nungku, de tweede vorst van Mekongga en na zijn dood Sangia Mben-

dua, “Tweede Heer”, genoemd, had de macht de zon te doen stilstaan,

regen te maken en onweer te veroorzaken. Ook hij was uit de bovenwe-

reld op de Kalumba neergedaald en, evenals zijn vader, daarheen terug-

gekeerd. Uit de tijd van Larumpalangi zouden ook de oorspronkelijk uit

het koninkrijk Majapahit (Oost-Java, veertiende eeuw) afkomstige

208 Kern, Catalogus, 137, 140 (nr. 11), 183 (nr. 103), 316 (nr. 60), etc.
209 Adriani deelt mee dat apua of pu’a (poe’a) als wortel pu, pun, pung had en de

betekenis had van “heer”, “eigenaar”, “meester”; (a)pu is verwant met Mal. pohon -
boom, stam, vandaar: stamhouder, oervader, met connotatie van bezitter, eigenaar,
rechthebbende. Lode, Jawaban, 12, geeft een kada (legende) als bron van de term
apua: “Lingkudu kita Ombu, somba kita Apua - Sembah sujud kepada raja atau yang
dipertuan” (vert.: “Laten we onderdanig [of: geknield] eerbied betuigen aan de vorst
of aan hem die als vorst erkend is”). Zie ook Niemann, “Mededeelingen over
Makassaarsche taal- en letterkunde”, 66-67.

210 Riasa, Perkembangan, 4-7. Voor een overzicht van Sawerigading’s leven, zie Pelras,
The Bugis, 87-90.

211 Zie ook Tarimana, Kebudayaan Tolaki, Bijlage I, nr 2.
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rijksornamenten van Mekongga dateren, die vervolgens te Wundulako

bewaard zouden zijn geweest.212

Gingen de hoofdengeslachten terug op nedergedaalde godenzonen en -

dochters, onder wie in Konawe Wekoila een voorname plaats innam,

soms hadden ook het volk (de onderhorigen) en, nadat een aparte slaven-

stand tot ontwikkeling gekomen was, de slaven een hemelse oorsprong.

Slaven gingen terug op Wetemba, een slavin van de uit de bovenwereld

neergedaalde hemeling Pasa,eno Sangia Ndudu. Deze hemelse oor-

sprong van de slaven betekende dat die gedoemd waren altijd slaven te

blijven.213 Volgens een legende was de roemruchte Lakidenda, die na

zijn dood Sangia Ngginoburu heette, een zoon van Pasa,eno Sangia

Ndudu. Lakidenda’s moeder was Wekoila. De zoon van Lakidenda was

Sangia Inato, de eerste Tolaki. 

212 De vorsten van Mekongga waren volgens een van de eerste controleurs: 1. Larum-
pa(ng)langi (x Wedalulu) ; 2. Lakanungku Sangia Mbendua (x Humehele); 3.
Lagaliso Sangia Inato (x Wanilengka); 4. Melange Sangia Lombo-Lombo (x
Wungabai); 5. Teporambe Sangia Nilulo (ca. 1800) (x Wehiuka); 6. bokeo Laduma
Sangia Nibandera (x Basimbu); 7. bokeo Talaga (alleen nakomelingen bij bijvrou-
wen); 8. bokeo Sipole, broer van 7. (x I Tunggo); 9. bokeo Imburi (x I Turu), hierna
I Manggeko, werd voor zijn moeder wakil bokeo, stierf kinderloos; 10. bokeo I Bio
(1905-1906, broer van 9.); 11. Latambaga, de elfde bokeo (tijd. wnd vanaf 1903,
bokeo 1907-1933); [12. bokeo I Nduma, 1935-1947, neef van 11;13. bokeo Pu’uwatu
Raeyati, 1947-ca 1950, verre neef van 11.]; zie Baden, “Rapport”, bijlage I. Pingak,
Dokumenta Kolaka, 69-70, 167-168, draait 3. en 4. om en geeft ook de titel Sangia
Mbendua aan Lagaliso; Lamba-Lambasa, de zoon van Lagaliso, was z.i. de vijfde
mokole en Melange Sangia Lombo-Lombo of Sabulombo de zesde, tevens de eerste
bokeo; Teporambe is volgens deze lezing de zevende vorst en tweede bokeo,
Laduma de achtste vorst en de derde die de titel bokeo droeg. Kruyt, “Een en ander
over de To Laki van Mekongga (Zuidoost-Selebes)”, 451, deelt mee dat Teporambe
de titel Sangia Nilulo kreeg omdat hij de reidans (lulo) had ingevoerd. Een andere
uitleg is dat voor hem bij zijn dodenfeest gedanst werd, d.w.z. dat hij op de oude
Tolaki-wijze werd begraven. Baden, “Rapport”, 15-16, Bijlage I; Pingak, Dokumenta
Kolaka, 38.

213 Treffers, “Het Landschap Laiwoei”, 203, geeft geen antwoord op de vraag of deze
toestand van permanente slavernij alleen via de moeder werd doorgegeven.
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Concluderend kan gezegd worden dat sinds de achttiende of negentiende

eeuw niet alleen de handel en economie van de Tolaki en Tomoronene

gedomineerd werden door de Buginezen, maar ook tot op zekere hoogte

hun godsdienst en mythologie. Door de groeiende invloed van Bone en

Luwuq veranderden en verbreedden zich de culturele horizonten van de

Tomoronene en Tolaki. Hand in hand met de toenemende complexiteit

van de sociale en economische werkelijkheid maakte in het collectieve

geheugen de invasie van de “Steenhouwers” als oorsprong van de

vorstenhuizen plaats voor neerdalende hemelingen. Doch dat gebeurde

niet willekeurig. Aan de I La Galigo en de islam ontleende verhalen,

figuren en thema’s werden aangepast en opgenomen in het culturele

erfgoed van de Tolaki en Tomoronene. Het ging daarbij met name om

die verhalen, figuren en thema’s, die pasten binnen hun sociale en

culturele werkelijkheid. De prominente rol van Wekoila als stammoeder

van de Tolaki van Konawe suggereert een zekere matriarchale inslag van

de Tolaki-cultuur, wat door andere observaties wordt ondersteund. Hier-

over later meer. De tweedeling in adel en horigen/slaven had aldus een

onaantastbaar geacht fundament in de mythologie. Beide groepen had-

den ieder hun eigen op hemelingen teruggaande afstammingslijnen – als

het volk al dergelijke lijnen had, soms was het volk er gewoon.214 

Ook de magie paste zich aan, wellicht naar het voorbeeld van legenden

uit Zuid-Celebes: in Mekongga ontstond een speciaal ritueel om de “zui-

verheid” van iemand’s bloed te bepalen, want hoe “witter” het bloed,

hoe hoger in de hiërarchie, des te nobeler en edeler de inborst.215 Bij de

hoogste adel, zowel mannen als vrouwen, waren de volmaaktheden van

214 Pingak, Dokumenta Kolaka, 95.
215 Cummings, A chain of kings, 1.
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de eerste, hemelse voorouders immers het zuiverste bewaard geble-

ven.216 Zelfs aan het taalgebruik was te horen of iemand tot de anakia-

klasse behoorde. Dat verschilde van dat van de beide andere klassen, die

hierin onderling ook verschilden. In Zuidoost-Celebes kenden de drie

lagen van de bevolking, de adel, de middengroepen en de slaven, ieder

hun eigen woorden, taalvormen en uitdrukkingen. Bijvoorbeeld: waar

een anakia sprak van mokoli (beristirahat (Mal.) - rusten), gebruikte een

lid van de middengroepen de term mo’iso (tidur (Mal.) - slapen) en een

slaaf merumbahako (berbaring (Mal.) - liggen).217 Ook de manier van

kleden verried de stand. Een Tomoronene-vrouw van adel had haar

sarong aan de rechterkant geknoopt, een ata-vrouw aan de linkerkant;

een man van adel droeg zijn sirih-buidel rechts, een ata-man links, een

anakia-man ging vaak gekleed in broek en jas, een ata-man in een

sarong.218 

2.9.3. Tolaki-adel

Aan de top van de maatschappelijke piramide van de Tolaki stond (staat)

de adel, de anakia of ook wel de pu’u o kasu,219 de stamvaders en be-

schermers, de eigenaars van het land en van de mensen, de afstamme-

lingen van de veroveraars uit het noorden, die later hun afkomst onder

hoofdzakelijk Buginese invloed terugvoerden op de mythische, uit de

bovenwereld neergedaalde voorvaders. Verliep de afstamming van de

hogere adel, de anakia, in rechte lijn van de scheppergod of stamvader

216 Tarimana, Kebudayaan Tolaki, 180-187, 198-204.
217 Ibidem, Bijlage V.
218 Interview met div. inwoners van Kasiputih (20/7/1992) B3-B4.
219 Pu’u o o kasu - boom, hout, boomstam; vandaar heer, voornaamste, hoogste,

stamvader, beschermer; Tarimana, Kebudayaan Tolaki, 199, 234 geeft pu’uno o kasu
resp. pu’uno kasu en pu’u nggasu; vgl. ibidem Bijlage III.
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of -moeder, die van de lagere adel, de anakia ndina,asi, anakia mbatua

en andere, verliep in de regel via broers, zusters of eventuele bijvrouwen

van de stamvaders. Legendarische stamhouders en vorsten werden na

hun overlijden Sangia (Sania, Sangian) genoemd.220 In de hiërarchie van

het pantheon stonden ze onder de hoogste goden.221

De adel oefende zijn politieke macht uit via de rijksraad, de hadat, die

later ook sara genoemd werd (van syarat, eigenlijk de islamitische

priesterraad). De vorst die het meest in aanzien stond was voorzitter van

deze hadat, die als een adviesraad van lagere clanhoofden, de “zonen”

van de hadat-stichter, beschouwd moet worden – een interessante vraag

is die naar de verhouding van de hadat tot de oorspronkelijke bevolking

en of, en zo ja door wie deze in de hadat vertegenwoordigd werd.222

De meeste anakia hebben nooit territoriale macht gehad, hoogstens had-

den ze bevoorrechte posities en invloed binnen de gemeenschap, daar ze

meestal de grootste tuinen hadden, het inzamelen van en de handel in

bosproducten in hun territoir meer en meer onder controle kregen en van

de diensten van hun omgeving konden profiteren door hun horigen hun

tuinen te laten bewerken of vee te laten hoeden. Hoewel de anakia

gewoonlijk met respect en voorkomendheid behandeld werden en zich

met inggomiu, gij, lieten aanspreken tegenover het inggo’o, jij, voor hun

220 Volgens Bergink, “Mosehe”, 301 noot 15 is sangia van Javaanse herkomst (sanghy-
ang). Het woord duidt in het algemeen op vergoddelijkte voorouders. Tarimana
vertaalt het begrip met dewa (god). Ook in Rumbia veronderstelde men in 1992 dat
het woord was afgeleid van “sanghyang”, een Hindoe-term voor (een) god; interview
met div. inwoners van Kasiputih, 20/7/1992. Volgens Van der Klift kenden de
Tolaki in Mekongga dergelijke sangia al voor de komst van de Buginezen. Van der
Klift, “Het monahoe ndao”, 70-71.

221 Plas, “Militaire memorie”, 8.
222 Zo was het elders ook, cf. voor Z.-Celebes, Bouman, “Het Bakoe-wezen in Zuid-

Celebes”, 37-38; Rookmaker, “Oude en nieuwe toestanden”, 404-406; Mattulada
Latoa; “Niemann over de Latowa (1884)”.
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minderen,223 beschikten slechts enkelen over voldoende bezittingen,

invloed en aanhang om in groter verband van betekenis te zijn. Dat

waren hoofden met “zuivere” afstammingslijnen en titels als sapati,

sulemandara, kapitang en andere, van wie sommige lid waren van de

rijksraden. In de Nederlandse tijd werden ze door het bestuur in bepaal-

de functies benoemd en waren zij vergelijkbaar met de Javaanse regen-

ten, die door de Utrechtse hoogleraar Kielstra werden omschreven als

“half traditioneel-feudaal bestuurder, half ambtenaar”.224 

De vorst droeg krachtens het door hem beklede ambt van voorzitter van

de hadat de titel bokeo,225 mokole of lakina, afhankelijk van tijd en

streek. De al of niet regerende afstammelingen van een mokole waren de

anakia motaha of anakia songo, zuivere adel, al werden die ooit ten

onrechte zonder onderscheid ook wel mokole genoemd. Op een lagere

trede bevonden zich anakia van mindere zuivere afstemming: de anakia

ndina’asi, wier vader van adel was, doch wier moeder uit een van de

middengroepen stamde, en de anakia mbatua, wier moeder van zuivere

adel was, doch wier vader tot de middengroepen behoorde. In de Neder-

landse tijd werden anakia onder verschillende titels als bokeo, kapi-

ta(ng), mokole (dorps-, districtshoofd) en sarea (of sareang, onder-

dorpshoofd) aangesteld in voor inlanders beschikbare bestuursfunc-

ties.226 

223 Volgens Bartimeus betekende inggomiu: kelompok besar, “een grote groep”, terwijl
inggo’o, het enkelvoud “jij” (vgl. engkau, Mal.) betekende, interview met K.
Bartimeus (Lambuya, 9/7/1992) 5; vgl. Gouweloos, “Spraakkunst”, 16.

224 Kielstra, Het koloniale vraagstuk, 62.
225 Bokeo - krokodil. De bokeo wila (witte krokodil) komt in volksverhalen voor als

dienaar en rijdier van de Sangia van de zee. 
226 In het zuiden werd de sarea aangeduid met de uit het Maleis afkomstige term wakil

of wakili, H. van der Klift, “Mijne reis door de onderafdeeling Kendari van 24 juni -
25 juli [1922]”, (ARvdZ 12/3/5) 6; H. van der Klift a. Hb NZV, 19/7/1916, ARvdZ
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2.9.4. Middengroepen

Naast de genoemde tonomotuo en tonowonua kenden de Tolaki nog

enkele niet-adellijke middengroepen zoals de tonotoka itono, tono-

me’ombu, tononggapo en tonodadio.227 Deze termen hebben alle de be-

tekenis van “gewone mensen”, “vrijen”, zij het dat ze onderling hiërar-

chisch geordend waren, met de tonomotuo als de primus inter pares. In

de mythologische rangorde van de Tolaki waren ze de afstammelingen

van de bijvrouwen van Larumpalangi, soms ook van Pasa’eno, de zoon

van I Wesande.228 Hier en daar vormden tonomotuo met enkele andere

hoofden in pre-koloniale tijden een raad van oudsten van de napo, een

adat-rechtelijke eenheid, die uit kleinere eenheden bestond, de anggalo,

die elk minder dan tien huizen omvatten; na 1906 werden in sommige

gevallen de kamponghoofden uit hun gelederen gerekruteerd.229 Een

voorbeeld was de nederzetting Mowewe, die een creatie van het gou-

vernement was. Deze had een niet-adellijke tonomotuo als hoofd. En

ook in de districten Ando’olo en Palangga in zuidelijk Kendari hadden

de dorpen geen anakia doch mannen uit het volk als hoofd en onder-

dorpshoofd, terwijl de eveneens niet-adellijke districtshoofden er de titel

droegen van diseteri.230 

12/3/1. Zie ook: interview met Parenda (Lambuya, 9/7/1992) 1-2. Parenda (geb.
1905) was een anakia, wiens vader Ladamik voor de Tweede Wereldoorlog
dorpshoofd van Puriala was.

227 Tarimana, Kebudayaan Tolaki, 198-204.
228 Tarimana, Kebudayaan Tolaki, Bijlage I, nr. 4. Zie beneden pag. 301
229 Resident Celebes en Onderh., “Bestuursorganisatie in Kolaka. De hadats”, 3.
230 De term diseteri was een in delen van Kendari gebruikte verbastering van het

Nederlandse “district(shoofd)”, H. van der Klift, “Mijne reis door de onderafdeeling
Kendari van 24 juni - 25 juli [1922]”, (ARvdZ 12/3/5) 6; H. van der Klift a. Hb
NZV, 19/7/1916, ARvdZ 12/3/1.
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Dit impliceerde dat, zoals voorheen de clans, na 1906 veel nieuw-aang-

elegde kampongs en nederzettingen onderling hiërarchisch geordend

waren. Dit laatste was bijvoorbeeld het geval met Tutuwi en Andawe in

Singgere, die bij Ambapa behoorden, en met Lamara en Pu’uosu in het

district Lambuya, die hun meerdere hadden in het dorpshoofd van

Benua. Pu’udambu had als bijkampong Lalowuta. Rate-Rate had twee

bijkampongs: Woi’iha en Tawa-inalu, waarover, onder de mokole van

Rate-Rate, een kepala en twee lagere dorpshoofden het bestuur voerden.

De benoeming van niet-adellijke personen in Palangga en Ando’olo was

uniek in Zuidoost-Celebes en werd door de anakia fel bestreden. Een

bron meldt dat het districtshoofd van Palangga, een boer van lage ge-

boorte, zijn functie te danken had aan het feit dat hij een civiel-gezag-

hebber eens het leven had gered.231 Hoe dit zij, waar het bestuur iemand

die niet van de juiste komaf was als hoofd aanstelde, kon de betrokkene

rekenen op aanzienlijke moeilijkheden. Soms reageerde de omgeving

met al of niet geritualiseerd verzet om deze inbreuk op de adat te corri-

geren en de negatieve gevolgen voor de omgeving te neutraliseren.232 

2.9.5. De ata van de Tolaki 

Boven is al meerdere malen de term ata gevallen. Deze verdient enige

toelichting. De introductie in de Tolaki-maatschappij van de ata en de

231 H. van der Klift a. Hb NZV, 27/7/1922, ARvdZ 9/IA/II.
232 Een interessant privilege was dat van de bokeo van Mekongga het exclusieve recht

had op het eten van maleo-eieren (Maleo, Macrocephalon Maleo, boskip). Deze
werden gevonden op de zuidwestelijke zandvlakte Meroda, in de buurt van
Buapinang, waarop uitsluitend de bokeo van de Tomekongga recht had. Dat nam
niet weg dat die eieren ook op markten als die in Malili te koop werden aangeboden.
Baden,”Rapport”, 1-2. In Banggai bestond deze gewoonte ook, doch daar had de
vorst alleen recht op het eerste ei dat in het broedseizoen gevonden werd en dat hem
ceremonieel werd aangeboden. 
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ata wonua in de betekenis van lijfeigenen is een vrij moderne ontwik-

keling in een van oorsprong, behoudens de genoemde tweedeling, vrij

egalitaire samenleving. De oudste slaven waren de ata mepotudu.233 Dit

waren mensen die een vergrijp hadden begaan en zich onder de be-

scherming van een anakia stelden ten einde hun straf te ontlopen. Ze

werden dan zijn eigendom. Hun afstammelingen bleven meestal ook

slaaf. Naar Buginees voorbeeld werden in de eerste helft van de negen-

tiende eeuw pandelingschap en slavernij, al of niet voor een beperkte

periode, geïntroduceerd. Schulden vormden een belangrijke oorzaak en

het gebeurde wel dat kinderen als betaling werden weggegeven.234

Slavernij werd ook als straf opgenomen in de adat-rechtspraak. Er waren

ata inoli, gekochte slaven, en ata i,a laika’aha235 die aan de huishoudens

van de vorsten verbonden waren; het kon ook gaan om krijgsgevang-

enen, de ata mbinetawa, om anakia en vrijen, die hun schulden niet

konden betalen en tijdelijk slaaf werden, en om mensen wier ouders zelf

slaven waren, de ata mbotuula. Slaven die in de landbouw werkten

waren er meestal slechter aan toe dan slaven aan boord van schepen of

slaven die voor hun meester op reis moesten of handel dreven, want die

hadden soms zelfs een aandeel in de winst.236 

233 Mepotudu (Tol.) - zich overgeven.
234 Slabbekoorn, “Memorie”, [10]; Sarasin, Reisen, I, 374; Tarimana, Kebudayaan

Tolaki, 200; over de slavenhandel in Luwuq, cf. Van Braam Morris, “Het Landschap
Loehoe”, 514-517.

235 Laika’aha - groot huis, paleis. Soms wordt dit samengetrokken tot laikaha.
236 Tarimana, Kebudayaan Tolaki, 199-200; Vonk, “Nota betreffende het zelfbesturend

landschap Boeton”, 19-29; Slabbekoorn, “Memorie”, [7], [8]; voor de Buginezen
en Makassaren, cf. “Vertaling eener ‘Verzameling van inlandsche wetten’”,§ 25, 26;
in Mandar werden schakers van vrouwen verkocht, cf. [Mallinckrodt], “Gegevens
over Mandar”; Koloniaal verslag 1878, 74.
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Nadat de handel in en het bezit van slaven in Nederlands-Indië met

ingang van 1860 (1885 in Zuidoost-Celebes, doch er werd pas vanaf

1906 op toegezien) verboden waren (voorlopig op Celebes nog met uit-

zondering van de pusaka-slaven, geërfde, tot de familie gerekende sla-

ven),237 vervaagde de grens tussen de tonowonua, de oorspronkelijke

“eigenaars van het land”, en de ata en werd voor deze groep als geheel

de naam ata gebruikt. In de twintigste eeuw duidde de term vrijwel altijd

op de “gewone” kampongbevolking in onderscheid van de anakia.

Hoewel ze de lagere regionen van de bevolking uitmaakten, konden ze

na 1906 onder het koloniale bewind tot hoge posities opklimmen, zoals

dorps- en districtshoofd. Bestuursambtenaren konden dan hoog konden

opgeven van de nieuwe kansen die de herverdeling van macht, bezit en

inkomen aan deze groepen bood.238 

In feite had in Zuidoost-Celebes (zoals op geheel Celebes) het verbod

op slavernij maar beperkt effect en bleef ze voortbestaan, met name in

het centrale en oostelijke deel van het schiereiland, al namen als regel

Chinezen geen slaven als betaling meer aan. In veel kustplaatsen bleven

vrijgelaten slaven vaak bij hun oude meesters waarbij onder het mom

van werknemers te zijn de oude banden van afhankelijkheid en cliëntis-

me bleven voortbestaan. Om enkele andere voorbeelden te noemen: van

de ata werd verwacht dat ze zonder protest onbetaalde diensten voor hun

hoofden verrichtten: stierf een hoofd, dat waren zijn voormalige slaven

verplicht bij de begrafenis hand- en spandiensten te verrichten, al moet

gezegd dat een groeiend aantal zich hieraan onttrok. Bij de oogst kwa-

237 Koloniaal verslag 1860, 6; Idem 1878, 73-74. De Engelsen hadden overigens de
slavenhandel op Celebes al bij hun komst in 1811 verboden, doch niemand hield
zich daaraan, zeker de Buginezen niet. Van Kampen, Geschiedenis, 617.

238 Rookmaker, “Oude en nieuwe toestanden”, 521-522.
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men de tuinen van de anakia altijd het eerst aan de beurt. Ook de

karbouwen- en rotanhandel steunde op de dienstbaarheid van de ata

jegens de hoofden. De oude situatie, dat de ata de rotan en harsen

verzamelden en die voor weinig geld aan hun heren leverden, die deze

vervolgens doorverkochten aan de opkopers, is tot na de Tweede We-

reldoorlog blijven bestaan. 

Het rondzwerven in de bossen was een goede manier om zich aan

dergelijke knellende banden te onttrekken als ook om financiële onaf-

hankelijkheid te bereiken. Daarnaast keerden sommige voormalige

slaven naar hun geboorteland of -dorp terug of gingen in kampongs of

wijken bij elkaar wonen onder een eigen hoofd, zoals de Selayarezen in

Wawotobi. De voorouders van de Munanezen en Tiworezen die langs

de Konawe en de Lasampara, in dorpen als Wawolemo, Sabulakoa en

Parauna woonden, waren afkomstig uit Tiworo, een rijkje bestaande uit

de kuststrook van Noord- en Noordwest-Muna plus een aantal eilandjes

voor de kust. Die waren aan het begin van de negentiende eeuw aang-

evoerd, toen een vorstentelg uit Bone, Aru Bakung, langs de Baai van

Kendari de scepter zwaaide (1824-1830). Ze hadden een eigen vorm van

islam ontwikkeld, de Islam-Tiworo genoemd, waarin de verering van de

zon, de voorouders en krokodillen van de traditionele religie en de islam

waren samengegaan. Ze hadden zelfs een eigen goeroe.239 Door hun om-

geving, zowel christenen als islamieten, werden ze als “heidenen”

beschouwd. Chinese, Butonese en Buginese ondernemers, klapperplan-

ters en prauwvaarders in Kendari, Belalo (Lasolo), Tinanggea, Torobulu

en Kolaka hadden aan deze voormalige slaven goedkope arbeidskrach-

239 M.J. Gouweloos, Verslag eerste kwartaal 1932, 29/4/1932, ARvdZ 115/40/1;
Interview met J. Lakebo, Pu’undidaha, 12/7/1992.
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ten; vooral de onderafdeling Kendari had aan het begin van de twintigste

eeuw een grote populatie van dergelijke “vrije” Munanezen.240

2.10. Adel, vrijen en slaven bij de Tomoronene 

Evenals de Tolaki bestond ook de sociale opbouw van de Tomoronene

uit drie strata, adel, vrijen en slaven. In Rumbia droeg de aanzienlijkste

hoofden de titel apu (vorst), zoals de apu Rumbia, de heer van Rumbia;

deze laatste werd ook de mokole pauno Rumbia of kortweg de pau

genoemd, naar de mythische La Pao, een andere naam van Haluoleo, van

wie hij zou afstammen.241 Er zou daar ooit een tijd geweest zijn waarin

geen onderscheid werd gemaakt of men afstamde van La Pao’s eerste

vrouw of van een van zijn bijvrouwen: beide groepen waren mokole, een

term die hier slechts betekende dat de betrokkenen van adel waren.

Waarschijnlijk in de loop van de achttiende of negentiende eeuw is dat

veranderd. Toen is onderscheid tussen hogere en lagere adel ontstaan.

Vonk illustreerde dit onderscheid met het voorbeeld dat een kind van

een lagere edelman en een embesi-vrouw (vrouw van hogere adel) niet

automatisch als mokole erkend werd, al kon hij die status wel kopen of

verdienen door bijvoorbeeld grote moed te tonen in de strijd. Doch dit

gebeurde slechts bij uitzondering. De afstamming liep via de mannelijke

lijn (patrilineair) en iemand’s rechten en plichten werden bepaald door

240 Treffers, “Het Landschap Laiwoei”, 196-197.
241 Lode, Jawaban, 12, suggereert dat pau aan het Maleis / Indonesisch  ontleend is en

een verkorte vorm is van payung (parasol). Ook in Mekongga bestond (bestaat) een
mythe over Haluoleo. Hij was een zoon van Larumpessi, die afkomstig was uit
Luwuq. Larumpessi kwam overzee naar Olo-Oloho (Uepai) aan de Konawe-rivier,
de woonplaats van de Latuanda, stamvader van Konawe. Zie Pingak, Jawaban.
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de stand van de vader. Op zijn best vormden dergelijke personen een

aparte tussenstand, met nauwelijks meer rechten dan de vrijen.242

Het kwantitatief belangrijkste segment waren de middengroepen, de

vrijen, die weliswaar tot een door de adat gereguleerde dienstbaarheid

aan de hoofden gehouden was, doch die geen slavenstand in de gangbare

betekenis van het woord vormde. Ze vielen in enkele groepen uiteen.

Onderaan de ladder stonden de miano (of meano) medohoi, de mensen

die hand- en spandiensten voor hun mokole (clanhoofd) en de vorst

moesten verrichten. Boven de miano medohoi bevond zich de limbo-

stand. De leden hiervan, de limbo-limbo, behoefden dergelijk werk niet

te doen maar moesten wel een deel van hun oogst en visvangst afstaan

aan hun hoofden.243 De opgebrachte padie werd opgeslagen in de kam-

piri, de rijstschuur van de mokole. Uit deze voorraad kon men lenen in

tijden van schaarste en hiervan werd de aan de sultan van Buton op te

brengen schatting betaald.244 

Tenslotte kende elke tobu, die uit een aantal kampongs bestond, een of

meer bonto, oudere mannen die een bemiddelende functie hadden. Hun

verantwoordelijkheden waren velerlei en liepen uiteen van het over-

brengen van klachten van de bevolking aan de hoofden en aan de vorst,

het toewijzen van landbouwgronden en sagobomen aan elk van de tobu

en aan de afzonderlijke kampongs en bewoners daarvan, het afdragen

van een deel van de oogst aan de vorst, tot aan het opleggen van straffen

en de regeling van de opvolging van een overleden vorst van Rumbia

242 Vonk, “Nota betreffende het zelfbesturend landschap Boeton”, 34-35.
243 Volgens: interview met Rasami (Kasiputih, 20/7/1992) 3-6, werden de miano (of

meano) medohoi en de limbo-limbo tezamen de paluma (pa’aluma) genoemd.
244 Interview met Rasami (Kasiputih, 20/7/1992) 6.
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door – onvermijdelijk – een van zijn zonen of naaste mannelijke ver-

wanten.245 Die vorst woonde in Taubonto.

Het was mogelijk dat iemand als straf voor een vergrijp tegen de adat de

status van knecht van een hoofd kreeg opgelegd. Soms werd iemand tot

levenslange slavernij veroordeeld en ook zijn nageslacht bleef slaaf,

doch hun aantal was beperkt. De meeste slaven in Poleang en Rumbia

waren de sangkinano, geen Tomoronene maar in Mekongga, Konawe,

op de eilanden of elders geroofde of gekochte arbeid(st)ers (ata inola),

die het zware werk op het land of in de bossen deden, de kinderen van

hun eigenaren grootbrachten en hun gehele leven ter beschikking van de

aristocratie stonden. Afkopen was mogelijk, doch dat kwam wegens de

hoge tarieven weinig voor.246

245 Op Buton droegen functionarissen uit de kaum-groep de titel lakina (raja) en die
uit de walaka-groep de titel bonto (mantri), “Verslag van de besprekingen in zake
eenige onderwerpen betreffende het Landschap Boeton (op 9 Juli 1946)”, 4.
Volgens: interview met Rasami (Kasiputih, 20/7/1992) 3-6, was de functie van de
bonto in Rumbia en Poleang vergelijkbaar met die van de leden van de latere Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPR-D, regionaal parlement).

246 Vonk, “Nota betreffende het zelfbesturend landschap Boeton”, 33; Tarimana,
Kebudayaan Tolaki, 199-200.
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3. Politieke en bestuurlijke geschiedenis

3.1. Het oosten

3.1.1. Mekongga, Konawe, Laiwoi. Interne verhoudingen

Na het uiteenvallen van de Tolaki in twee rijken, Mekongga in het

westen en Konawe in het oosten, was een van de belangrijkste politieke

entiteiten in het oosten, naar men zei, Laiwoi. Doch het is niet zonder

meer duidelijk wat met deze naam bedoeld werd. Waarschijnlijk werd

in de negentiende eeuw de naam Laiwoi bij gelegenheid gebruikt voor

Ranome’eto. Dit gebied bestreek de gehele oostkust van het vasteland,

van Laeya (ook Lahia, Laya, i.e. het oostelijke deel van het latere district

Palangga) aan de Straat van Tiworo in het zuiden tot aan de Lasampara-

delta, het mondingsgebied van de Konawe. Dit gebied had als gevolg

van zijn ligging de meeste contacten met de buitenwereld en zijn op-

komst in de eerste helft van de negentiende eeuw was in de eerste plaats

aan deze contacten te danken. Maar de naam Laiwoi werd ook en in

bredere zin gebruikt voor het gehele oostelijke gebied dat begrensd werd

door Mekongga in het westen, Lelewau in het noordwesten, Bungku en

Mori in het noorden en het Mendoke-gebergte in het zuidwesten. Daar-

bij werd dan gesproken van de “Laiwoi’se statenbond”, de “Vereniging

van Landschappen”, het “Laiwoi’se rijk” of “Laiwoi”. In deze zin

omsloot Laiwoi ook Konawe, viel er zelfs tot de opkomst van Rano-

me’eto eind achttiende eeuw grotendeels mee samen.247

247 Vosmaer, “Korte beschrijving”, 74-76; Treffers, “Enkele kantteekeningen”, 226;
B. Suwondo, Sejarah, 32-33. Jaarboekje Celebes 1866, 32, noemt naast Konawe
als delen van Laiwoi: Latoma, Waiwuki, Lanomutong en Sampara. Men zie voor
dit onderdeel ook de ongepubliceerde dissertatie van Velthoen, Contested Coastli-
nes.
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Konawe was een losse federatie van zeven tobu, complexen van dorpen,

die vanaf een bepaald moment in haar bestaan geleid werd door de

sarano Konawe, die derhalve zeven leden telde. Deze tobu lagen in de

zuidelijke uitlopers van het noordelijke bergland en de moerasgebieden

waardoorheen zich de Konawe-rivier en haar armen kronkelden, tot en

met de monding van de Lasampara. De residentie van de voornaamste

van deze zeven hoofden en de voorzitter van de sarano Konawe was in

oude tijden Olo-Oloho (Uepai) aan de Konawe-rivier, de woonplaats van

de mythische Latuanda, stamvader van Konawe, daarna Una’aha, ong-

eveer halverwege Kolaka en Kendari.248 Deze zeven oudste landstreken

van Konawe waren van west naar oost Latoma, Abuki, Tongauna,

Uepai, Asaki (de streek van Puriala en Lambuya), Wawotobi en

Pu’undidaha. Hun zeven adellijke hoofden, de anakia putobu, die de

meestal met mokole werden aangeduid, hadden onderscheiden waardig-

heden en taken: Tongauna had aanvankelijk geen anakia als hoofd, doch

een tonomotuo, later kreeg het een punggawa, die evenwel nooit veel

gezag had; Latoma had een sahbandar en ook hij had nauwelijks gezag;

Asaki had een inoa; Uepai en Wawotobi hadden ieder een kapitang, de

legeraanvoerders en kustbewakers; Pu’undidaha had een sulemandara

of pabicara, de plaatsvervangend voorzitter van de sarano Konawe en

bemiddelaar in conflicten, en Abuki had een bokeo. De sahbandar, inoa

en bokeo waren tevens inners van de schattingen en belastingen. Die

werden overigens zeer onregelmatig geïnd, alleen in gevallen waarin de

vorst het nodig oordeelde.249

248 Baden, “Rapport”, 12; Tarimana, Kebudayaan Tolaki, 51.
249 Er zijn verschillende versies in omloop van de waardigheden en achtergronden van

de hoofden van Konawe. Plas, “Militaire memorie”, 13-14, schetst het volgende
beeld van de sarano Konawe: Laluo was de eerste sulewatang (Bug.) of sulemanda-
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3.1.2. De eerste hoofden van Konawe

Er deden en doen allerlei verhalen en legenden over de oudste heersers

van Konawe de ronde, waarin vaak dezelfde namen voorkomen, doch

die elkaar op essentiële punten tegenspreken. Een van de mogelijke

reconstructies luidt als volgt. De half-legendarische, half-historische

stamvader van de hoofden van Konawe was Sangia Inato, de kleinzoon

van de mythische Wekoila; hij zou de sarano Konawe ingesteld

hebben.250 Sangia Inato zou geen Tolaki zijn geweest maar een Buginees

met de naam La Madukelleng. Dit is evenwel onwaarschijnlijk. Een

minder onwaarschijnlijke variant hierop noemt Sangia Inato de zoon van

We Sangia, de dochter van Tawe Niruku, een hoofd van Konawe, en van

ra van Wawotobi/Lasampara; Paluwu werd punggawa van Tongauna; Taridalla
werd kapitang molepo van Uepai; Orima werd sahbandar van Latoma; Kalanggo
werd pabicara van Pu’undidaha; Maranai werd sapati (na de dood van Lakidenda
Sangia Ngginoburu omstreeks 1850, veranderd in inea assenumo, wutambinotisso
en tenslotte in bokeo) van Abuki; Toapomanu werd inoa van Asaki (Puriala,
Lambuya). Volgens een sterk vereenvoudigde en niet altijd even heldere versie van
de dynastieke geschiedenis, opgetekend in 1992, was de eerste vorst van de Tolaki
Sangia Mbina’uti. Daarna kwamen 2. Laduma Sangia Nibandera, onder wie
Mekongga zich van Konawe los maakte en die er de eerste bokeo werd; in Konawe
regeerden daarna 3. Sangia Inato, 4. Sangia Ngginoburu (“Hij die begraven is”), die
de islam in Konawe gebracht zou hebben, 5. Sangia Watanambe, 6. Sangia Lakiden-
da. Watanambe was tijdens zijn leven sulemandara en woonde in Pu’undidaha. Hij
had de taak de vorsten aan te stellen, waaronder de bokeo van Mekongga (ondanks
de afscheiding). Het bestuurssysteem van Konawe, siwole mbatohuu genaamd, telde
zeven hoofden. De voornaamste was de sulemandara, die de overige zes aanstelde,
onder wie een raja in Kendari. Elk van de zeven hoofden had een eigen functie en
kreeg bij zijn aanstelling een kalo (zie Bijlage) als bewijs van de rechtmatigheid van
zijn aanstelling, rechtmatig in de zin van zijn afstamming. De positie van Watanam-
be maakte Pu’undidaha tot machtscentrum van Konawe; interview met S. Galukupi
e.a. (Pu’undidaha, 12/7/1992) 29. Opgemerkt dient te worden dat volgens Galukupi
(en niet alleen volgens hem) de raja van Kendari ondergeschikt was aan de hoofden
van Konawe. Dat gold zijns inziens ook voor de bokeo van Mekongga. Een andere
geïnterviewde, Parenda, vanaf 1953 districtshoofd van Lambuya, deelt mee dat de
zeven hoofden onder elkaar uitmaakten wie de voorzitter van de sarano Konawe
werd. Volgens hem werd dat de vorst van Wawotobi; interview met Parenda
(Lambuya, 9/7/1992) 2.

250 Sangia Inato zou zijn opgetreden op het moment dat Poleang, Rumbia en Mekongga
zich afscheidden, zie pagina 29; zie ook voetnoot 252. 
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een “Bonische vorstentelg, Madoekalla”, met welke laatste misschien La

Madukelleng bedoeld is.251 Volgens een overlevering was deze La Ma-

dukelleng op de vlucht voor Goa via Buton in Kendari terechtgekomen.

Hier knoopte hij banden aan met een hoofd van Konawe, Tawe Niruku,

huwde diens dochter, zocht de bescherming van Bone en ging handels-

contacten aan met Buton en Ternate. Mocht deze Madoekalla dezelfde

zijn geweest als La Madukelleng Arung Singkang Arung Peneki Sultan

Pasir (1700-1765), vorst van Wajo (arung matoa Wajo) van 1737 tot

1754 – wat niet zeker is, het verhaal kan ook gebaseerd zijn op de om-

zwervingen van de mythische Sawerigading, die La Madukelleng als een

van zijn namen had – dan heeft Sangia Inato geleefd in de tweede helft

van de achttiende eeuw.252

Hoe dit zij, Sangia Inato had vele zonen, waarvan er drie ieder een

Tolaki-moeder van gelijke, adellijke stand hadden. Deze drie adellijke

zonen waren in afnemende volgorde van erfopvolging Mago, Maranai

251 Plas, “Militaire memorie”, 12-13; zie ook voetnoot 280.
252 Noorduyn, “Arung Singkang”, 64, noemt slechts een verhaal over een bezoek van

La Madukelleng aan Padamarang, een eiland in de Baai van Mekongga, doch wijst
dat als “fiction” van de hand. Patunru, Sedjarah Wadjo, 64-69, ziet dat anders;
Bakkers, “Het Leenvorstendom Boni”, 165; vlg. Patunru, Sejarah Bone, 212-213.
Dat Sangia Inato dezelfde zou zijn als La Madukelleng is onwaarschijnlijk, alleen
al op grond van zijn naam. Inato is afgeleid van ate, (Mal. atap) - afdak, dus “onder
een afdak” begraven, i.e. volgens niet-islamitisch ritueel), terwijl de Wajorees La
Madukelleng ongetwijfeld als islamiet begraven is. Bovendien zijn er geen berichten
dat in Z.O.-Celebes ooit een La Madukelleng begraven is. Islamieten richtten boven
het graf van hun hoofden soms ook een huisje of afdak op, doch noemden dat niet
inato, maar kumapo, van kapa (Tor.), Mal. kepak, vleugel; de term kumapo, “iets
wat overvleugelt”, werd in het Bare,e gebruikt voor spelonk, Kruyt, “Een en ander
over de To Laki van Mekongga (Zuidoost-Selebes)”, 465-466. Het verhaal over La
Madukelleng kan echter ook zijn oorsprong vinden in het I La Galigo-epos, waar
Sawerigading deze naam als tweede naam heeft. In dat geval zou de La Madukelleng
van Konawe de oostelijke tegenhanger zijn van de Larumpalangi van Mekongga.
Kern, Catalogus, 140. Voor een geschiedenis van Wajo, zie Matthes, “Beknopt
verslag mijner reizen in de Binnenlanden van Celebes”, 66-70; Noorduyn, Kroniek.
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en Sorumba, wiens moeder Namenggena heette.253 De lijn van Mago

(ook Maago, Tinorai en Latolai genoemd en na zijn dood Sangia Pinauti

of Mbina’uti genoemd254) stierf uit met de verdrijving en dood van zijn

zoon Lakidenda Sangia Ngginoburu tegen het midden van de negen-

tiende eeuw (waarover later meer), waarna slechts twee tempayan penuh

(“volle waterkruiken” (Mal.), i.e. vorsten van 100% koninklijken bloe-

de) overbleven, Maranai en Sorumba. Waarschijnlijk op aandrang van

Bone werd Maranai reeds tijdens het leven van Sangia Inato aangewezen

als inea sinumo (“klaargelegde pinangnoot”, Tol.), dat wil zeggen als

reserve-mokole Konawe. Weliswaar ging de opvolging door Maranai,s

zoon Tohamba om onbekende reden niet door255 en konden hierdoor de

afstammelingen van Sorumba hun rechten laten gelden, doch tot na de

Tweede Wereldoorlog waren de nakomelingen van Maranai nog niet

vergeten dat hun rechten tegen die van Sorumba opwogen, als ze die al

niet overtroffen, en ze beschouwden Sao-Sao en zijn zoon en opvolger

Malaka Arifin Tekaka, de raja van Laiwoi tot na de Tweede Wereldoor-

log, als usurpators; de lijn Sorumba was immers slechts de bezitter van

de waardigheid van sapati en had navenant minder gezag dan die van

Maranai. 

Met de dood van Lakidenda omstreeks 1850 viel de sarano Konawe

uiteen en ging de mokole-titel en -waardigheid over op Te Bawo, een

afstammeling van Sorumba, wiens territoir overigens beperkt was tot

Ranome’eto, het midden en zuiden van de latere onderafdeling Kendari.

253 Volgens Van Oosten, “Voorlopige schets”,  Bijlage B, was Namenggena de moeder
van deze drie zonen.

254 Plas, “Militaire memorie”, 13. Volgens Plas was Mago ook een van de namen van
Sangia Inato.

255 Volgens Plas, “Militaire memorie”, 16, ging de sara van Konawe er niet mee
akkoord. 
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Voor hem werd geen aparte laika’aha gebouwd, de traditionele adat-

woning van een mokole.256 Andere zonen en afstammelingen van Sangia

Inato verdeelden volgens de traditie de overige waardigheden onder el-

kaar en op deze manier kwam het (in grote lijnen) tot de reeds genoemde

verdeling van zeven functies over de zeven clanhoofden, verbonden met

de zeven genoemde landstreken van Konawe.257

3.1.3. Politiek en bestuur

In de hoogtijdagen van Konawe, de eeuw van omstreeks 1750 tot 1850,

waren de zeven tobu van Konawe verdeeld over vier administratieve

eenheden (provincies), die met elkaar het rijk van Konawe uitmaakten.

Maar behalve deze staatjes bevonden zich langs de noordoever van de

Straat van Tiworo nog een aantal kleinere tobu, waarvan sommige ook

een putobu hadden, zoals Ando’olo, Palangga, Lakara, het al genoemde

Laeya, Kolono, Muramu en Laonti. Na de verovering van de zuidkust

op de Tomoronene (zie pagina 000), behoorden Ando’olo en het weste-

lijk gedeelte van Palangga onder de inoa van Asaki, terwijl het oostelij-

ke deel van Palangga benevens aangrenzende kampongs van de tobu

Kolono en Konda als het putobu-schap Laeya onder de sapati van Rano-

me’eto kwamen (de term putobu-schap voor tobu was een Nederlandse

uitvinding). Het gezag van de inoa van Asaki over Ando’olo en weste-

lijk Palangga was slechts nominaal en duurde maar kort. De putobu, die

dit gebied op de Tomoronene veroverd had, gedroeg zich steeds onaf-

256 Van Oosten, “Voorlopige schets”, Bijlage A; Plas, “Militaire memorie”, 17.
257 Zie pag. 94. 

98



Chr.G.F. de Jong, Nieuwe Hoofden

hankelijker en nam de titel mokole aan. De aanspraken van Konawe

vonden in later tijd dan ook nergens in dit gebied erkenning.258

Ook in het oostelijke kustgebergte ten noorden van de Baai van Kendari

woonde nog een aantal geïsoleerde groepen, deels Tolaki, deels uit

Bungku afkomstig. Andere waren van eilanden als Wawoni, Manui,

Muna en Buton overgestoken. Deze groepen vermengden zich na ver-

loop van tijd met Buginese, Butonese, Munanese en andere migranten.259 

In het noorden, op de grens met Malili, Towuti en Zuid-Bungku aan de

oevers van het Towuti-meer tenslotte ontstonden na de dood van Laki-

denda enkele rijkjes. Hieronder was het noordelijke Wiwirano (wiwi -

oever, rano - moeras, meer) dat bewoond werd door de Tolambatu. De

anakia in de streek namen na verloop van tijd de titel mokole aan, een

stap die buiten hun gebied geen erkenning vond. In Lasolo en op Wa-

woni hadden zich al voor Lakidenda’s regering verschillende anakia uit

Konawe gevestigd, die zich nagenoeg onafhankelijk gedroegen. Tegen-

over de buitenwereld raakten de krachten versnipperd.260

3.1.4. Externe betrekkingen. Demarcatie

Gedurende de anderhalve eeuw tot aan 1667 werd Zuid-Celebes in

toenemende mate gedomineerd door Goa. Dit Makassaarse vorstendom

wist niet alleen delen van Celebes en rijken als Bima (1619), Sumbawa

(1619), Buton (1626), Gorontalo (1638) en Sula (1666) via verdragen,

huwelijken, list of de wapenen aan zich te onderwerpen261 maar groeide

258 HPB Kendari (contr. W.F.G. van Oosten) a. Res. Z.-Celebes, 22/3/1948 (ANRI
Mak., Archief NIT 89/20) 2; Plas, “Militaire memorie”, 17.

259 Kartodirdjo, Ikhtisar, 292; Vosmaer, “Korte beschrijving”, 75-76. 
260 Plas, “Militaire memorie”, 17.
261 Ligtvoet, “Transcriptie van de Lontará-bilang”, 87, 89, 124. De overgave van

Makassar aan de VOC werd bekrachtigd door het Bongaays Verdrag van 18
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ook uit tot een van de belangrijkste handelsnaties en maritieme mogend-

heden van de Indische archipel.262 Door de verovering van Makassar

door de VOC (1667) stortte het Makassaarse imperium in. Het noorden

en oosten van Celebes werden teruggegeven aan de sultan van Ternate,

terwijl het rijk van Bone “uit zijn staat van vernedering [werd] opge-

beurd”263 en dezelfde status kreeg als Goa. Toen in 1683 de VOC als

gevolg van een conflict met Kaicil Sibori, Sultan Amsterdam, de ne-

gende sultan van Ternate, het gehele gebied van Ternate verwierf,

vervielen ook Banggai, Bungku, Mori en Laiwoi formeel aan Batavia.

Dat gaf het gebied bij contract als leen terug aan Ternate, waardoor deze

rijkjes schatplichtig bleven aan de sultan, zij het onder uitdrukkelijke

erkenning van de Nederlandse soevereiniteit.264 In Banggai en Bungku,

doch niet in Zuidoost-Celebes, werd vervolgens een bestuursvorm ge-

ïntroduceerd die analoog was aan die welke op Ternate bestond, al

dienden de vorsten wel een apart contract met Batavia te tekenen.265

Laiwoi, Wawoni en Manui lagen op de grens van de invloedssferen van

Buton en Ternate. Vosmaer betoogde dat Laiwoi aan Bungku onder-

worpen was;266 volgens Ligtvoet, die een halve eeuw later schreef,

behoorde het aan de sultan van Buton.267 De eilanden Wawoni en Manui

behoorden ooit aan Ternate. Vanaf het begin van de negentiende eeuw

november 1667, ibidem, 128.
262 Cummings, A chain of kings, 3-8; voor enkele observaties over de oudste geschiede-

nis en religie van Goa, zie The modern part of an Universal History, deel 9, 334-
338.

263 “Het eiland Celebes volgens de togten en ontdekkingen van Jacques Nicolas
Vosmaer”, 83.

264 Stapel, Geschiedenis, 117-118; Laging Tobias, “Memorie”, 11-13, 24-25.
265 Goedhart, “Drie Landschappen in Celebes”, 443-448, 494-498; Clercq, Bijdragen,

125-126.
266 Vosmaer, “Korte beschrijving”, 99 vlg. 
267 Ligtvoet, “Beschrijving en geschiedenis van Boeton”, 94-95.
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echter betaalden de inwoners schatting aan Buton, dat er de hoofden

aanstelde. In 1915 gaf Buton alle rechten op beide eilanden op, nadat

Wawoni al in 1870 de betaling van schatting had gestaakt.268 

In de praktijk vormden het oosten en zuidoosten van Zuidoost-Celebes

aldus een niemandsland, een vrijhaven voor hen die om wat voor reden

ook op de vlucht waren en waar Buginezen en Butonezen ongehinderd

goede zaken deden en hun schatting hieven. Van enige directe bestuurs-

bemoeienis van Bungku, Ternate of Buton met de Tolaki was geen

sprake. Dat door Blok (1759) en anderen als Luwuq,s oosterburen in

Zuidoost-Celebes de “Alfoeren” en niet Ternate, Buton of Bungku

genoemd worden, vormt een aanvullende aanwijzing dat van enige ef-

fectieve machtsuitoefening in het binnenland door Ternate, Buton of

Bungku al in de achttiende eeuw geen sprake meer was; ook Bone en

Wajo worden door Blok niet genoemd. Bovendien was van een tussen

Luwuq en Bungku betwiste grenszone, zoals in Mori bestond, in Zuid-

oost-Celebes toen evenmin sprake. Dat zou later pas het geval zijn.269 

3.1.5. Politieke en militaire zwakte

Tengevolge van de regelmatig weerkerende malaria, pokken en cholera

en de daarmee samenhangende sterfte onder de bevolking, de semi-no-

madische leefwijze en de streng bewaakte standsverschillen, was het aan

moerassen en met mangroven-bossen begroeide kusten zo rijke

Zuidoost-Celebes zeer dunbevolkt. Een gevolg hiervan was dat in

politiek en militair opzicht de Tolaki uitermate zwak waren, wat vaak

268 Van der Hart, Reize rondom het eiland Celebes, 22; Goedhart, “Drie Landschappen
in Celebes”, 493.

269 Goedhart, “Drie Landschappen in Celebes”, 512, 529-532; “Het eiland Celebes
volgens de togten en ontdekkingen van Jacques Nicolas Vosmaer”, 281.
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nog versterkt werd door hun onderlinge verdeeldheid. Hoe zwak ze wa-

ren was al omstreeks 1800 gebleken uit de nagenoeg moeiteloze opmars

van enkele stammen uit Bungku langs de oostkust naar het zuiden. Het

kustgebied tussen de Talowa-baai in Bungku en de Matarapa-baai, Tinde

Inia geheten, werd hierop een eeuw lang tot Bungku gerekend, hoewel

de oorspronkelijke bewoners het Konawe-dialect spraken, een van de

belangrijkste dialecten van het Tolaki; ze hadden dan ook tot na 1800 tot

Konawe behoord.270

Niet alleen ontbrak het de “statenbond”, toen nog hoofdzakelijk Kona-

we, aan kracht hier iets tegen te doen, niet lang na deze invasie had men

ook moeten toezien hoe Bungku, zowel wegens economische motieven

als vanwege vijandelijkheden ondervonden van de kant van Mori, nog

verder naar het zuiden doordrong en oprukte tot in het zuiden van de

Lasolo-baai. Op verschillende plaatsen werden sengaji, districtshoofden

(een Ternataanse titel) aangesteld en jaarlijks werd van de bevolking een

schatting aan rijst, sago, sarongs, gevlochten hoofddeksels, soms enkele

slaven, en van de Wajo,s karet (lett.: rubber, het schild van een klein

soort zeeschildpad), vis en tripang of gamat (zeekomkommer) geheven,

deels te betalen aan de kumis ampat (rijksraad) van Bungku, deels aan

een te Labua, Bungku,s hoofdstad (ook Pombaleya) geplaatste posthou-

der van Ternate.271 Wie de Lasolo-baai beheerste, beheerste de monding

van de Lasolo en daarmee de afvoer van bosproducten, iets wat gaande-

weg een geopolitieke factor van groot belang werd. De gehele Lasolo-

baai tot aan Lembo in het zuiden was tot na 1900 formeel een leengoed

270 Goedhart, “Drie Landschappen in Celebes”, 490.
271 Laging Tobias, “Memorie”, 24-25; Goedhart, “Drie Landschappen in Celebes”, 490-

493, 501-502.
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van Bungku, terwijl Mori tot aan 1856, het jaar van een Nederlandse

strafexpeditie tegen Mori, de streek van de Toepe, een Tolaki-volk in

noordelijk Laiwoi, bezet hield. Aangezien Bungku een vazal van Ternate

was, was Lasolo aldus een onder-leengoed van dit rijk.

Na 1870 nam de invloed van de “statenbond”, met name Konawe, in

Lasolo weer toe, zij het kortstondig, toen Pagala, de punggawa van

Tongauna en op dat moment meest gezaghebbende anakia van Konawe,

erin slaagde het gebied aan zich te onderwerpen en het bestuur opdroeg

aan een vazal, de Tolaki La Samana, die afkomstig was van het eiland

Wawoni. Hij was moslim en stond na zijn Mekka-reis bekend als Hadji

Tata.272 Hij staakte de betalingen aan Bungku/Ternate en Bone en groei-

de uit tot een machtig heer, dankzij het feit dat hij de export van bospro-

ducten in Lasolo beheerste. Hoewel het gebied toen formeel onder de

vorst van Pu’undidaha (Konawe) stond, trok Hadji Tata, zich ook van

Konawe weinig aan en heerste hij als “vorst van Lasolo”.273 

Bij de komst van het gouvernement werd Hadji Tata aangesteld als

districtshoofd van Lasolo, in welke functie hij werd opgevolgd door zijn

zoon. Hadji Tata was aldus een van de eerste islamieten van Tolaki-

afkomst in Zuidoost-Celebes die bestuurder in koloniale dienst over een

niet-islamitisch volk werd. Dat was een niet gebruikelijke constructie,

daar in pas onderworpen gewesten in dergelijke functies meestal Mina-

hassers, Timorezen of Ambonezen werden benoemd, inlanders die tot

de christelijke cultuurkring gerekend werden. Het Tolaki-deel van de

kustbevolking van Lasolo, in 1908 150 volwassen mannen, had toen zijn

272 H. van der Klift, “Mijne reis door de onderafdeeling Kendari van 24 juni - 25 juli
[1922]”, (ARvdZ, 12/3/5) 13. 

273 Ibidem,
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landbouwgronden en verzamel- en jachtterreinen in de bergen bewesten

de Lasolo en langs de Lalindu, een streek die tot Laiwoi behoorde. Hoe-

wel kort na de eeuwwisseling werd voorgesteld dat Bungku tegen een

schadeloosstelling van ƒ 300,- (het bedrag van de jaarlijkse schatting)

afstand van het gebied zou doen,274 duurde het, wegens de grote rijkdom

aan damar-bossen, nog tot 1931 eer de definitieve grens tussen Bungku

en Laiwoi werd vastgesteld. Die begon aan de noordoever van de Teluk

Dalam, ten noorden van de Lasolo-baai en liep vandaar over enkele

bergruggen naar het “drielandenpunt” Malili-Bungku-Laiwoi ten oosten

van het Towuti-meer.275

3.1.6. Opkomst van Ranome’eto 

Vrijwel zonder uitzondering waren de rivieren in Zuidoost-Celebes voor

grotere schepen onbevaarbaar. Ze konden echter wel gebruikt worden

om met bamboevlotten bosproducten naar de kust af te voeren. En dat

gebeurde, zelfs zeer intensief. Vanaf Tinondo, Mowewe (Singgere) en

Sanggona (Tawanga/Latoma), waar de Konawe bevaarbaar werd voor

vlotten, verkoos de bevolking tot in de twintigste eeuw de afvoerplaat-

sen langs de oostkust.276 Hoewel de rivier bochtig en gevaarlijk was en

vergeven van de krokodillen en hoewel de reis soms een week of langer

duurde, verkoos de bevolking deze vorm van transport boven de land-

route naar de Baai van Mekongga, waarheen ze haar handelswaar vier

of vijf dagen achtereen op de rug zou moeten dragen over steile berg-

kammen, door diepe dalen of wadend door moerassen. Dit betekende dat

274 Goedhart, “Drie Landschappen in Celebes”, 490-493.
275 Taatgen, “Memorie”, 1-2; Platt, “Algemene gegevens”, 2.
276 H. van der Klift, “Onze onderzoekingsreis door een deel van Mekongga”, 15/7/1920,

ARvdZ, 12/3/5.
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in economisch en daarmee in politiek opzicht het gehele stroomgebied

van de Konawe vanaf Sanggona op de oostkust georiënteerd was.277 De

opkomst van Ranome’eto was hiervan het rechtstreekse gevolg. 

Van de periode dat de macht in handen was van Sangia Inato en zijn di-

recte nakomelingen, de tweede helft van de achttiende eeuw, is weinig

bekend. Daarna verandert dat. Na zijn bezoek in mei 1831 deelde Vos-

maer mee dat tussen 1824 en 1830, ten tijde van de Buginees Aru Ba-

kung, een aantal Buginezen, Makassaren en Wajo’s zich langs de Baai

van Kendari had bevonden, die profiteerden van zijn goede betrekkingen

met enkele Tolaki-hoofden. De Wajo’s hielden zich bezig met de vangst

van schildpadden en tripang en beschikten daarvoor over een aanzienlij-

ke vloot. In 1830 telde die 200 prauwen, wat een Wajo-bevolking van

tegen de 1000 zielen suggereert. De Buginezen en Makassaren dreven

ruilhandel met de Tolaki-bevolking, waarbij het hen te doen was om

rijst, bijenwas en andere bosproducten. Eind 1830 was de goede ver-

standhouding met de Tolaki echter omgeslagen in vijandschap en had-

den ze de baai halsoverkop verlaten. Dit was echter niet meer dan een

incident. De Wajo’s vertelden Vosmaer dat ze graag naar de Baai van

Kendari terug wilden, als ze maar beschermd werden tegen de koppen-

snellende Tolaki. Nadat enkele Tolaki-hoofden Vosmaer de verzekering

hadden gegeven niets liever te willen dan de handelsbetrekkingen

hervatten, keerden medio in 1831 40 Wajo-prauwen naar de Baai van

Kendari terug, gevolgd door een aantal Buginezen, Makassaren en

277 Van Vuuren, Het Gouvernement Celebes, I, 318; Treffers, “Het landschap Laiwoei”,
188-221; Wieland, “Memorie”, [4]-[5]; Baden, “Rapport”, 23-24; Sarasin, Reisen,
I, 349.
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anderen.278 Tevens greep het gouvernement deze ontwikkeling aan om

langs de Baai van Kendari een post te openen.

De achtergrond van deze gang van zaken lag vrijwel zeker in de wens

van Konawe alle handel zo veel mogelijk in eigen hand te houden, een

verschijnsel dat zich ook elders voordeed, zoals in het door Luwuq

beheerste deel van Mekongga en in Banggai, Bungku en Mori.279 Hier-

toe, en ter vergroting van de veiligheid in de streek, werd al omstreeks

1800 aan de Baai van Kendari een aparte rijksraad gesticht, de sarano

Ranome’eto, met een hoofd en drie leden, een sapati, een punggawa en

een kapitang.280 Een van de eerste hoofden van Ranome’eto was To-

bouw (ca. 1810- ca. 1835), die te Lepo-Lepo woonde, een dagmars het

binnenland in gelegen. Hij was degene met wie Vosmaer zijn afspraken

maakte over hervatting van de handel en de veiligheid van de kustbevol-

king. Hij droeg de titel van lakina Konawe (vorst van Konawe), wat

suggereert dat de functies van vorst van Konawe (mokole of anakia

Konawe) en vorst van Ranome’eto (lakina Lepo-Lepo) op dat moment

278 “Het eiland Celebes volgens de togten en ontdekkingen van Jacques Nicolas
Vosmaer”, 209.

279 Atkinson, Gender, 9, bespreekt een soortgelijk geval bij de Towana op M.-Celebes.
280 Volgens een late overlevering waren ook zij zonen van Sangia Inato: Sorumba (Sa,a

Nibondo) werd sapati van Ranome’eto; Haribau werd kapitang bontoalo van
Lasampara, en Latada werd punggawa van Poasia (Abeli). Lasampara en Poasia
maakten deel uit van Ranome’eto en hun hoofden erkenden de sapati, die aanvank-
elijk het gezag van de anakia Konawe erkende, Plas, “Militaire memorie”, 14. Er
bestaat ook het verhaal dat een zekere Mago (Maago?, zie pag. 97) de stichter van
de sara van Ranome’eto was, ook al met het oog op de heffing van rechten op de
uitvoer bosproducten langs de kust. Deze Mago was de zoon van een Bonische prins
en een prinses van Konawe, en werd na zijn dood Sangia Indita (volgens een andere
bron Sangia Mbina’uti) genoemd. Tot zijn dood woonde hij in Konawe. Volgens
weer een andere versie heette de dochter van Tawe Niruku: We Sang Guni, zijn
(jongere) zoon was La Tua. Het meisje huwde met een prins uit Bone, waaruit Mago
geboren werd. Het huwelijk van We Sang Guni werd gezegend met een talrijke
nakomelingschap, waaruit de sarano Konawe van zeven leden voortkwam; deze We
Sang Guni speelt dezelfde rol als Wekoila, die ook genoemd wordt als stammoeder
van de Tolaki, [Mallinckrodt], “Gegevens over Mandar”, 390.
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nog in één persoon, de mokole Konawe, verenigd waren. Met andere

woorden, Ranome’eto was nog aan Konawe ondergeschikt.281

3.1.7. Vosmaer, Buginezen en anderen in Ranome’eto

Na de ondergang van Makassar in 1667 duurde het tot 1831 voordat de

oostkust van Zuidoost-Celebes door een Europeaan aangedaan werd, al

bestonden er toen wel “flauwe herinneringen” aan een VOC-schip, dat

de Baai van Kendari bezocht had, “zeven generaties” tevoren. Een kanon

van dat schip werd nog bewaard. Het is niet onmogelijk dat het ging om

de fluit Velsen, die in 1635 bij Wawoni aan de grond liep en wier be-

manning vervolgens op last van de sultan van Buton werd vermoord.282

Die Europeaan was de al meermalen genoemde Vosmaer, een handelaar

die goede connecties onderhield met zowel de koloniale regering als

verschillende inheemse prauwvaarders en hoofden. In opdracht van een

Europees handelshuis in Batavia, Brouwer Nolthenius en Co., en enkele

anderen en met steun van de gouverneur van Makassar stelde hij begin

jaren dertig een onderzoek in naar de commerciële mogelijkheden van

de nog grotendeels onbekende kusten van dit deel van Celebes.283 

Vosmaer berichtte dat de kust van Zuidoost-Celebes vanaf de Golf van

Bone tot aan Bungku vrijwel onbewoond was, doch dat hij verwachtte

dat met de bewoners van de binnenlanden wel handel gedreven zou kun-

nen worden. De controle op de uitvoer van bosproducten vanuit de Baai

van Kendari was tot voor kort in handen geweest van Aru Bakung en

281 Van der Hart, Reize rondom het eiland Celebes, 37.
282 Van der Hart, Reize rondom het eiland Celebes, 38; ook Vosmaer zinspeelde op een

dergelijk bezoek, “Het eiland Celebes volgens de togten en ontdekkingen van
Jacques Nicolas Vosmaer”, 215.

283 Voor een verslag van zijn belevenissen, zie “Het eiland Celebes volgens de togten
en ontdekkingen van Jacques Nicolas Vosmaer”.
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zijn Buginezen en Wajo’s. Die voeren rechtstreeks op Singapore, onder

voorbijgaan van Makassar. Het gouvernement nam zijn voorstellen aan,

die behelsden dat langs de Baai van Kendari een handelsetablissement

gevestigd zou worden, dat onder zijn leiding zou staan. De Buginezen

en Wajo’s, die eind 1830 Baai van Kendari ontvlucht waren, keerden

zoals gezegd terug. Vosmaer trachtte de handel er in goede banen te

leiden, niet zonder succes naar het schijnt, al bezocht hij de baai niet

vaak. Na zijn dood in januari 1836 (aan “galkoortsen”) werd er een

Europese posthouder geplaatst (1837), doch in 1842 werd het etablisse-

ment na een pokkenepidemie weer opgeheven. De kusten waren ont-

volkt en Tobouw was inmiddels overleden. Het gouvernement had

gehoopt dat Makassaren, op wie het veel meer greep had dan op de

Buginezen, de plaats van de laatsten als opkopers zouden innemen, maar

dat gebeurde niet. De Buginezen lieten zich niet verdrijven. Ook de

sultan van Buton, die Laiwoi beschouwde als behorende tot zijn in-

vloedssfeer, was de vestiging van een Nederlandse bestuurs- en handels-

post in het gebied een doorn in het oog. Doch de honderd slaven die hij

had uitgeloofd als beloning voor wie Vosmaer van het leven zou bero-

ven, zijn nooit uitbetaald.284

3.1.8. Ontwikkelingen na Vosmaer 

Langs de Baai van Kendari als ook in Lasampara deden zich in de nu

volgende jaren ingrijpende veranderingen voor. Kendari groeide uit tot

een bedrijvige nederzetting van Buginezen, Wajo’s en andere migranten,

waar met name de familie vanAru Bakung de handel, godsdienst en

284 Idem, 335.
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politiek beheersten. In hun nabijheid vestigde zich een groeiend aantal

Tolaki.285 In de tweede helft van de negentiende eeuw was het hoofd van

Kendari een Buginees genaamd Daeng Pawata, die gehuwd was met een

kleindochter van Aru Bakung, I Kasiwiang. Hij was tevens de sahband-

ar en inde de rechten op de vaartuigen die de baai bezochten. Evenals

zijn voorganger, Timananang, die hij in 1849 was opgevolgd, was

Daeng Pawata in beide functies door Bone aangesteld. Van 1861 tot

1867 verbleef aan de Kendari-baai de kapitan lau van Lohiya op Buton,

Laode Kantada, die door de sultan verjaagd was. Deze Kantada was

gehuwd met I Pasiya Daeng Matene, een dochter van Aru Bakung.286

De bevolking groeide snel en omstreeks 1900 werden de oevers van de

Baai van Kendari bewoond door omstreeks 1200 of 1300 handelaars en

vissers. Een figuur van betekenis hier was toen de rechtmatige, zij het

door de sultan van Ternate gepasseerde en daarop uitgeweken troonpre-

tendent van Bungku, een islamiet genaamd Kumisi.287 Deze migranten

leefden van wat de zee opleverde en van de ruilhandel met de Tolaki. Ze

woonden verdeeld over zes nederzettingen en beschikten over tenminste

een grote moskee.288

De macht van Konawe en Ranome’eto werd door deze massale aanwe-

zigheid van vreemdelingen in hoog tempo uitgehold, wat ondersteund

werd door het optreden van Luwuq in het binnenland van Konawe

(waarover later meer). Ooit was het de vorst te Una’aha die via een

aparte sara de uitvoer controleerde, thans was het een vreemde sahband-

ar, die namens een vreemde mogendheid, Bone, de handel beheerste en

285 Van der Hart, Reize rondom het eiland Celebes, 42; Koloniaal verslag 1875, 21.
286 Ligtvoet, “Beschrijving en geschiedenis van Boeton”, 102. 
287 Goedhart, “Drie Landschappen in Celebes”, 506.
288 Vriens, Sejarah, II, 156-158.
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de uitvoerbelasting hief. Als blijk van onderworpenheid betaalden de

Tolaki schatting aan Bone: die bedroeg jaarlijks één slaaf of slavin

(luale), 50 pikol (ruim 3 ton) rijst en 50 houten lansschachten.289 Later

werd dit weliswaar minder, doch tot de Nederlandse bestuursvestiging

in 1906 verscheen elk jaar een afgezant (suro) van Bone met zijn prau-

wen. Eerst deed hij Lakara aan de Straat van Tiworo aan. De schatting

die daar opgebracht moest worden bestond uit 20 gevlochten zakjes met

witte rijst (ongeveer een pikol, 58 kg); 20 lansschachten, een tros klap-

pers, een bundel sirihbladeren, een tros pinangvruchten en een bedrag

van ongeveer 1 gulden. Dit alles werd op een vergulde schaal aangebo-

den, die in de tussentijd voor niets anders gebruikt mocht worden.

Vervolgens ging de suro door naar Lahondopi aan de Baai van Kendari

waar hij ook schatting in ontvangst nam. Deze bedroeg aan het eind van

de negentiende eeuw twee slavinnen, waarvoor de anakia te zorgen

hadden. De betrekkelijk geringe omvang van deze schatting duidt erop

dat het Bone meer ging om een betuiging van onderworpenheid dan dat

het Kendari beschouwde als een rijk wingewest.290 

Indien deze reconstructie juist is, dan was Kendari een van de laatste

streken op Celebes die voor de handel werden opengelegd. Elders, zoals

in Oost-Celebes, hadden vreemdelingen al veel eerder hun opwachting

gemaakt: ondernemende handelaren, door interne onlusten en opstanden

uit Bone verdreven hoofdenzonen, voor hun hoofden gevluchte of door

zeerovers ontvoerde Butonezen en anderen hadden zich overal langs de

kusten gevestigd. Dat hun aanwezigheid niet zonder politieke en militai-

289 Van der Hart, Reize rondom het eiland Celebes, 33, 37.
290 H. van der Klift, “Mijne reis door de onderafdeeling Kendari van 24 juni - 25 juli

[1922]”, ARvdZ 12/3/5.
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re consequenties was, bleek uit het feit ze bij verschillende opstanden

van Bungku en Banggai tegen het sultansbewind van Ternate betrokken

zijn geweest. 

De geschiedenis van de Buginezen langs Celebes, oostkust is er een van

confrontaties met de sultans van Buton en Ternate. Valentijn (1726)

deelt mee dat Robert Padbrugge, van 1677 tot 1680 gouverneur van de

Molukken, bij een bezoek aan Banggai in 1681 tot de ontdekking kwam

dat de lokale bevolking was uitgeweken op schepen die door de Bu-

ginees Arung Palakka ter beschikking waren gesteld. Men had dit

gedaan om zich aan de sultan van Ternate te onttrekken, nadat hun eigen

vorst op diens instigatie was vermoord.291 Moeilijkheden ontstonden

opnieuw in 1825 en 1826, toen het hoofd van Bungku, Kaicil Papa, zich

aan zijn verplichtingen jegens de sultan van Ternate trachtte te onttrek-

ken.292 In 1829 stond de vorst van Banggai op, toen een Buginees ge-

naamd Daeng Mangajae van zich deed spreken en de beambten van de

sultan verjoeg, een opstand die uiteindelijk mislukte wegens gebrek aan

steun van de eilandbevolking.293 In 1839 steunden uit Kendari en Lasam-

para afkomstige Buginezen een opstand in Bungku, doch een Ternataans

expeditieleger wist de opstandelingen te verslaan.294 In 1840 en 1841

brak opnieuw een opstand uit, die aanvankelijk succes had, waarbij de

door de sultan aangestelde vorst Dukakombi werd afgezet en in zijn

plaats een Buginese prins, Daeng Makala, tot hoofd werd aangesteld.

Verschillende malen zond de sultan van Ternate zijn oorlogsvloot naar

291 Valentijn, Oud en Nieuw Oost-Indiën, II, 348; [Padtbrugge], “Het journaal van
Padtbrugge,s reis”.

292 Clercq, Bijdragen, sub 1825/6; Laging Tobias, “Memorie”, 20-23; Van der Hart,
Reize rondom het eiland Celebes, 67.

293 Clercq, Bijdragen, sub 1829.
294 Clercq, Bijdragen, sub 1839.
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Bungku, doch pas eind 1841 kon hij de opstand bedwingen.295 In 1846

en 1847 steunden in Kendari woonachtige Buginezen en Makassaren de

vorst van Banggai, Agama geheten, in zijn verzet tegen zijn leenheer.

Agama vluchtte naar Tojo en Kendari, beide horig aan Bone, en vervol-

gens, nagezeten door een kora-kora-vloot van Ternate, naar Buton en

vandaar naar Bone, waar hij tot ergernis van het gouvernement bescher-

ming ontving van de kort daarvoor geïnstalleerde vorst, Sultan Achmad

Saleh Muhiddin. Banggai werd uit vergelding nagenoeg ontvolkt.296

Nadat in 1849 en 1850 opnieuw een poging van Bone om zich het

kustgebied van Zuid-Bungku toe te eigenen was verijdeld, liet de sultan

als represaillemaatregel een aantal kustkampongs ontruimen.297 

3.1.9. Lamango

Het hoofd van de Tolaki in Ranome’eto was tot 1871 Lamango of Andi

Mango, zoals de Buginese vorm luidde. Hij was via zijn vader een

kleinzoon van Aru Bakung; via zijn moeder I Maho, zijn grootvader Te

Bawo en zijn overgrootmoeder Sa,a Tiningga stamde hij af van Sorum-

ba, de derde zoon van Sangia Inato, de tak die de waardigheid van sapati

bezat. Die waardigheid was van Sa,a Tiningga,s vader Balani, Sorum-

ba,s kleinzoon, overgegaan op een oudere broer van Sa,a Tiningga,

Tambika geheten, van wie latere sapati als Tanduala en Mali (geb. ca.

295 Clercq, Bijdragen, sub 1840; Laging Tobias, “Memorie”, 13; Michielsen, “Journaal
van D.F.H. Helbach”, 583. Dat in 1861 Laode Ingkada, lid van de syarat Muna, na
een mislukte staatsgreep tegen de lakina Muna, Laode Bulai, naar Kendari vluchtte,
suggereert de betrokkenheid van Buginezen bij deze actie, die getuige de snelle
reactie vanuit Bau-Bau in feite gericht was tegen het gezag van Buton over deze
barata. Koloniaal verslag 1888, 18; Laging Tobias, “Memorie”, 13-17.

296 Kartodirdjo, Ikhtisar, 344-346; Ligtvoet, “Beschrijving en geschiedenis van Boeton”,
95; Van der Hart, Reize rondom het eiland Celebes, 97-98.

297 Van der Hart, Reize rondom het eiland Celebes, 61, 65.
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1900) afstamden. Lamango, wiens tak sinds zijn grootvader Te Bawo de

mokole-waardigheid bezat, was hoofd van de sarano Ranome’eto,

waardoor hij zich lakina Lepo-Lepo (vorst van Lepo-Lepo) mocht

noemen. Hij profiteerde van zijn connecties met handelaars langs de kust

en wist zijn positie ten opzichte van de heersers in het binnenland te

versterken. Hij groeide uit tot het machtigste hoofd binnen de hiërarchie

van de Laiwoi,se “statenbond” en ging vóór de lakina Konawe, het

hoofd van Konawe in Una’aha. 

Volgens Van der Hart werd de functie van lakina Konawe in 1850

bekleed door een zekere Labakala, hetgeen zou betekenen, behalve dat

de (hoogste) waardigheid van mokole met Lakidenda uit Konawe ver-

dwenen was (en naar Ranome’eto was gegaan), dat Labakala een van de

opvolgers van Lakidenda was. Indien dat zo is, dan was zijn erfelijke

waardigheid die van sulemandara, niet die van mokole. Er zijn tekenen

die wijzen, behalve op de desintegratie van Konawe die optrad na de

verdrijving van Lakidenda, op toenemende rivaliteit tussen kust en

binnenland in deze jaren. Die hing grotendeels samen met groeiende

Buginese invloed, die hier en daar in het binnenland op verzet stuitte.

Het is zeer waarschijnlijk onder Lamango tot een breuk tussen Konawe

en Ranome’eto gekomen. Medio jaren twintig van de twintigste eeuw

gaf deze onduidelijke toestand aanleiding tot een bestuurlijke reorgani-

satie, waarmee de naam van controleur Vonk verbonden is. Doch tot na

de Tweede Wereldoorlog zou de dynastieke verwarring, die van de te-

genstelling tussen kust en binnenland het gevolg was, een complicerende

factor blijken te zijn in de interne politiek van Laiwoi.298 

298 Van der Hart, Reize rondom het eiland Celebes, 37; Tarimana, Kebudayaan Tolaki,
55-56.
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Het slepende conflict dat tussen een aantal clans in Latoma en Konawe

bestond had waarschijnlijk als achtergrond dat de Tolatoma, nazaten van

de oorspronkelijke bevolking van Zuidoost-Celebes, zich verzetten

tegen de heerszucht van Konawe, met name van de anakia aldaar; hun

verzet had kennelijk succes want ze kregen hun eerste mokole pas toen

door de Nederlanders in 1909 een districtshoofd werd aangesteld. Zijn

naam was Bungalawa.299

3.1.10. Konawe en Luwuq

Tegen de achtergrond van de groeiende invloed in de negentiende eeuw

van Bone in Ranome’eto en de spanning die dit opriep tussen de oost-

kust en binnenland, deed Luwuq een poging zijn invloed vanuit Me-

kongga naar het oosten uit te breiden.300 Het is het verhaal van een

militaire expeditie van Luwuq naar Konawe. Dat begon toen Lakidena,

de mokole van Konawe, op bezoek bij het hof in Palopo (Luwuq) om

steun te zoeken tegen Bone, onder de indruk kwam van het paleiscom-

plex (salassa, Bug.) annex moskee van de datu. Thuisgekomen in

Una’aha bouwde hij ook een salassa, die naar beweerd werd even groot

en mooi was als die van Palopo. Het is overigens moeilijk een goede

indruk te krijgen van dit bouwwerk. Matthes waarschuwde in 1856 zich

van dergelijke paleizen niet te veel voor te stellen: “menig ambachtsman

in Holland woont zeker netter en beter dan de meeste Boegineesche

vorsten”.301 Hoe dit zij, dit werd door Luwuq als een belediging, als een

vorm van rebellie beschouwd. De datu zond een leger dat, versterkt met

299 Baden, “Rapport”, 12; Tarimana, Kebudayaan Tolaki, 55-56.
300 Baden, “Rapport”, 12-13.
301 Matthes, “Beknopt verslag van een verblijf in die binnenlanden van Celebes”, 7.
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troepen uit Kondeha onder Tameaso en uit Mekongga onder bokeo

Laduma, naar Konawe optrok, waar het wraak nam, Lakidenda verjoeg

en de salassa in brand stak. Deze gebeurtenis bleef bekend als “de

verbranding van het van houtsnijwerk voorziene huis” (tinunuano raha

mbinatipati). Desondanks wil de traditie dat onder Lakidenda de islam

zijn intrede deed aan het hof van Konawe en dat Lakidenda na zijn

overlijden de titel Sangia Ngginoburu, “de vorst die begraven is [vol-

gens de ritus van de islam]” kreeg.302 Lakidenda was de laatste heerser

uit de lijn van de mokole van Konawe – het verdwijnen van de mokole-

waardigheid uit Konawe was wellicht een disciplinaire maatregel van de

nieuwe machthebbers. Latere vorsten als Lamango en Sao-Sao voerden

onder meer de Maleise titel raja (koning), een gebruik dat door het

gouvernement werd overgenomen toen in november 1933 de nieuwe

zelfbestuurder Tekaka de titel raja Kendari kreeg; Lakidenda’s opvolger

als (titulair) hoofd van Konawe was de sulemandara, een lid van de

sarano Konawe.303

Zo er een kern van waarheid in dit verhaal zit en het juist is dat, zoals

één versie wil, Lakidenda door Laduma van Mekongga aan het hof in

Palopo geïntroduceerd was, dan heeft Konawe in de eerste helft van de

negentiende eeuw enige tijd bescherming gezocht bij Luwuq, zeer

waarschijnlijk daartoe gedreven door het opdringen van Bone vanuit het

oosten. Deze situatie schijnt echter niet lang geduurd te hebben en al

snel werd Luwuq als punt van politieke en commerciële oriëntatie voor

Konawe vervangen door Ranome’eto en Bone. Want, zoals reeds aange-

302 Baden, Raport, 12-13. Ngginoburu, afgeleid van keburu - graf; vgl. Mal./Indon.:
kubur, mengubur - begraven.

303 Tarimana, Kebudayaan Tolaki, 55; Assistent-Resident, “Nota van toelichting”.

115



Chr.G.F. de Jong, Nieuwe Hoofden

geven, economische belangen dwongen Konawe, van de westkust en de

havenplaats Kolaka gescheiden door grote moerassen en een steil, met

een dicht oerwoud bedekt hooggebergte, naar het oosten te kijken, naar

de Baai van Kendari en de monding van de Konawe en Lasampara en

daarmee naar Bone. Het waren immers Buginezen uit Bone en Wajo’s

die daar de scepter zwaaiden en de voornaamste opkopers van bospro-

ducten waren; mocht de actie van Luwuq bedoeld zijn geweest om de

groeiende invloed van Bone in Konawe tegen te gaan, dan kan die als

mislukt worden beschouwd. Luwuq was immers al enkele eeuwen niet

meer tegen Bone opgewassen. Deze gebeurtenissen plaatsen de introduc-

tie van de islam aan het hof van Konawe omstreeks het midden van de

negentiende eeuw.304 Doch de desintegratie van het rijk van Konawe in

een zevental vrijwel autonome tobu, die met de val van Lakidenda een

aanvang nam, was het belangrijkste wapenfeit dat verhinderde dat de

304 Baden, “Rapport”, Bijlage I, deelt mee dat Sangia Nibandera de zesde vorst (en
eerste bokeo) in successie was sinds de eerste, de mythische Larumpanglangi. De
elfde vorst (bokeo) was Latambaga, aangesteld in 1907. Zijn voorganger, bokeo I
Bio, regeerde een jaar (1905-1906). Uitgaande van een “ambtstermijn" van I Bio,s
voorgangers van gemiddeld 20 tot 25 jaar, zou dat voor Laduma Sangia Nibandera
en Lakidenda betekenen, dat zij in het tweede kwart van de negentiende eeuw
regeerden, zie voetnoot 396. Afkeer van de Nederlanders moet waarschijnlijk als
de drijvende kracht gezien worden van de neiging om de komst van de islam zo
vroeg mogelijk te dateren. Laduma zou al in 1610 tot de islam zijn overgegaan (zie
volgende noot), tezelfdertijd als het hof van Luwuq, wiens vazal hij was. Het jaar
1610 echter is zeer onwaarschijnlijk. Dezelfde afkeer laat de aan Laduma geschonk-
en vlag de kleuren rood en wit (de kleuren van Republik Indonesia, ook gebruikt
door de Gerakan Merah Putih, 1945-1950) gehad hebben, zij het nog opgesierd met
een Arabische tekst. De vlag fungeerde als Konggoasa,s jimat. Pingak,s ongefun-
deerde conclusie dat Laduma de eerste grote vrijheidsstrijder van de Tolaki geweest
is, een voorbeeld voor latere generaties, is hier de consequentie van, cf. Pingak,
Dokumenta Kolaka, 89-93; elders plaatste hij Laduma zelfs in de zestiende eeuw,
Pingak, Sekapur sirih, 34.
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islam toen al een van de zuilen van de volkshuishouding van de Tolaki

van Konawe werd.305

3.1.11. Laiwoi en het gouvernement

3.1.11.1. De tweede helft van de negentiende eeuw 

Dat in de tweede helft van de negentiende eeuw de belangstelling van

het gouvernement voor Zuidoost-Celebes herleefde kwam in eerste in-

stantie voort uit bezorgdheid over de groeiende Engelse invloed in de

Grote Oost. Tevens bestond de wens de vazalstaten en handelsroutes te

beschermen tegen de uitbreiding van Bone’s invloedssfeer in Mondono,

Banggai, Buton en Kendari.306 Kolonel ter zee Van der Hart toonde in

1850 met twee oorlogsschepen de Nederlandse vlag in de wateren van

Oost-Celebes en bezocht de Baai van Kendari. In april 1858 sloot het

gouvernement een traktaat met de vorst van Ranome’eto en zijn rijks-

raad. In 1860 werd Bone op het slagveld onderworpen, waarna het een

“leenroerig land” werd, terwijl Luwuq een jaar later een “bondgenoot-

schappelijk land” van het gouvernement werd.307 Die vorst van Rano

305 Zie pagina 223. Volgens Pingak, Dokumenta Kolaka, 89, en Tarimana, Kebudayaan
Tolaki, 53-56, was de eerste vorst van Mekongga die naar de islam overging Laduma
(duma - jumat, “gelovige”). Na zijn dood kreeg hij de eretitel Sangia Nibandera, “de
vorst die een vlag gekregen heeft”. Die vlag kreeg hij, volgens Tarimana, van Luwuq
wegens verleende diensten tijdens een oorlog tegen Soppeng, cf. Kruyt, “Reis naar
Kolaka”, 692. 

306 Kartodirdjo, Ikhtisar, 346-347; Clercq, Bijdragen, sub 1826; Van Vuuren, “Celebes
in vijftig jaren”, 332-333.

307 Koloniaal verslag 1858, 14. Voor Luwuq zie Koloniaal verslag 1861, 19; De
Indische Gids, jrg. 9, dl. I (1887) 758. Rijken en vorstendommen in Z.-Celebes die
in 1860 nog geen contract met het Ned.-Ind. gouvernement hadden gesloten en waar
derhalve de mogelijkheid bestond dat een vreemde mogendheid (m.n. de Engelsen)
daarvan het protectoraat op zich zou nemen, waren onder meer Wajo en Masenreng-
pulu. Die mogelijkheid was niet denkbeeldig, getuige de activiteiten van de
Engelsman Sir James Brooke, die in de jaren 1839-1840 een bezoek aan de Golf van
Bone bracht. Hoewel de Nederlanders contracten met verschillende andere inlandse
hoofden hadden gesloten, waren ze nauwelijks gelegenheid tot beïnvloeding van de
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me’eto was de reeds genoemde Lamango; de rijksraad bestond verder uit

een sapati genaamd Batuangan,308 een kapitang, het hoofd van de strijd-

krachten en bestuurder van Lasampara, genaamd Malaka, en een pung-

gawa, Lapalewo geheten. In 1885 werd dit “Lang Contract” vervangen

door een aangepast contract, dat getekend werd door Lamango,s zoon

Sao-Sao, die in 1871 als minderjarige zijn vader was opgevolgd,309 en

zijn rijksraad. Hierin werd (opnieuw) bepaald dat Laiwoi tot het grond-

gebied van Nederlands-Indië behoorde en dat alle gebruiken en regels

die de vrije handel belemmerden verboden waren.310 Tevens beloofden

Sao-Sao en de rijksraad “trouw, gehoorzaamheid en onderwerping” aan

het gouvernement.311 Dit contract bleef van kracht tot 1917. Ter verkrij-

ging van formele goedkeuring van het gouvernement in Makassar voor

zijn aanstelling als vorst van Ranome’eto en daarmee van geheel Laiwoi,

had Sao-Sao tijdens een bezoek van de gouverneur van Celebes en

Onderhoorigheden aan de Baai van Kendari in 1880 al een document

interne gang van zaken van hun rijken. Bovendien was Luwuq aanvankelijk geen
ondertekenaar van het Vernieuwde Bongaays Verdrag (1824) en stond nadien slechts
onder “middellijk gezag” van het gouvernement. Hoewel in art. 4 en 22 van dit
verdrag de koningen van Bone en Makassar genoemd werden als “de oudste leden”,
trad Bone pas in 1838 toe tot dit formeel door het gouvernement geleide bondge-
nootschap, waartoe, behalve een aantal kleine rijkjes in Zuid-Celebes, ook Buton
behoorde. Doch veel gezag hadden de Nederlanders ook daarna niet, getuige
bijvoorbeeld de vernederende behandeling die Matthes in 1857 van de hoofden van
Bone ten deel viel. Matthes, “Beknopt verslag mijner reizen in de Binnenlanden van
Celebes”, 3-16. Meer dan eens werd gewezen op de schadelijke gevolgen van het
halfslachtige optreden van Nederlandse zijde tegen vorsten die zich niet aan de
contracten hielden en van de vele beledigingen die het gouvernement zich van hen
moest laten welgevallen “die krenkend zijn voor de Nederlandse waardigheid”,
volgens een bericht in De Indische Gids van 1887. In hetzelfde jaar melde een
commentaar over Luwuq: “Sinds jaren broeit daar iets”. Zie De Indische Gids, 9/I
(1887) 759, 989.

308 Toen Te Bawo mokole van Ranome’eto werd, werd als nieuwe sapati aangesteld
Humo, de zoon van Tambiha, een neef van Te Bawo, Plas, “Militaire memorie”, 17.

309 Koloniaal verslag 1875, 23; Idem 1877, 25; Idem 1881, 19.
310 Ibidem, art. 7.
311 “Contract met Laiwoei”, art. 1.
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van onderwerping moeten tekenen. Tevens dwong het gouvernement

zijn toestemming af voor het openen van een post van de rooms-katho-

lieke missie aan de Baai van Kendari.312

Lamango tekende in 1858 namens “Laiwoei”, omdat de Nederlanders de

vorst en rijksraad van Ranome’eto, de sarano Ranome’eto, beschouw-

den als die van geheel Laiwoi. Dat was formeel niet juist. Het primaat

lag volgens de adat bij de rijksraad van Konawe, waaraan die van Ra-

nome’eto ondergeschikt was. Maar men kon moeilijk anders, aangezien

aan Konawe’s hoogtijdagen met de dood van Lakidenda een einde was

gekomen en er van een vorst van geheel Laiwoi, de oude “statenbond”,

al sinds Tobouw geen sprake meer was. Feit was echter dat de vorst en

rijksraad van Ranome’eto in het binnenland niets te zeggen hadden.313 

Aan de Baai van Kendari stond vanaf 1858 namens het gouvernement

opnieuw een posthouder, terwijl de assistent-resident ter beschikking,

die belast was met onder meer veiligheidszaken, geregeld vanuit Makas-

sar op inspectiebezoek kwam.314 Voor Daeng Pawata en zijn Buginezen

in Kendari betekenden de nederlaag van Bone tegen de Nederlanders in

1860 en de gesloten verdragen een onwelkome beperking van hun vrij-

heid. De Nederlanders stelden in 1877 een hoofd over hen en andere

vreemdelingen aan de Kendari-baai aan, die de titel matoa droeg.315 

312 Koloniaal Verslag 1881, 19. In oktober 1885 vestigde pater Franciscus Ignatius
Antonius Voogel S.J. zich aan de baai van Kendari. Zijn werk had echter geen
resultaat en in september 1887 vertrok hij weer. Zie “Missie aan de Kendari-Baai”;
“Missie op Celebes”; Vriens, Sejarah, II, 156-158; Van der Velden, De Roomsch-
Katholieke Missie in Nederlandsch Oost-Indië 1808-1908, 204-207; Koloniaal
verslag 1888, 18; De Jong, Menjadikan Segala-galanya Baik, 43-47.

313 Vonk, “Memorie”, voorwoord. Zie ook “Contract met Laiwoei”.
314 Koloniaal verslag 1879, 23.
315 Koloniaal verslag 1877, 25.
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Verschillende factoren droegen in deze jaren bij aan het beëindigen van

de aanspraken van Ternate en Bungku op het gebied bezuiden Tinde

Inia, zoals het zelfstandige optreden van Hadji Tata vanaf 1870 en de

aanstelling van Europese posthouders in Banggai (1880)316 en Bungku

en Mori (1901). Tot slot was er de anti-Ternataanse Hassan-opstand in

Jailolo (Noord-Halmahera) in 1875-1876. Die opstand was weliswaar

mislukt, doch had wel tot gevolg dat het sultansbestuur van Ternate af-

hankelijker was geworden van steun en bescherming van het Europese

bestuur dan voorheen.317 In 1908, zes jaar voor het verdwijnen van de

laatste sultan van Ternate, werd de overheersing van Ternate over

Bungku, Mori en Banggai, die toen ruim 300 jaar geduurd had doch al

enkele decennia aan erosie onderhevig was, formeel beëindigd. Het gou-

vernement had voortaan letterlijk het rijk voor zich alleen.318

3.1.11.2. 1906-1942

De jaren 1906-1909 zagen de uitbreiding van het koloniale gezag in

Zuidoost-Celebes. In sommige streken werd nog enige tijd een guerrilla-

oorlog tegen de Nederlanders gevoerd, bijvoorbeeld in Wiwirano, waar

het verzet pas na 1909 afnam. Over het algemeen bleef het daarna tot

aan de Japanse tijd rustig, op een aantal opstandjes na die her en daar

opflakkerden. Die kwamen hoofdzakelijk voort uit verzet tegen het pro-

gramma van kampongconcentratie, de formalisering van het inlandse

bestuur, en andere gouvernementsmaatregelen.319 

316 Koloniaal verslag 1882, 21-22.
317 Zie Michielsen, “Journaal van D.F.H. Helbach”, over de nauwe, plezierige omgang

van de resident te Ternate met de sultan en diens familie (1839-1847).
318 Goedhart, “Drie Landschappen in Celebes”, 496-498; Vorstman, “Memorie”.
319 Grubauer, Unter Kopfjägern in Central-Celebes, 143.
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Het gebied werd opgedeeld in drie onderafdelingen: Kolaka (in de

volksmond Mekongga), Laiwoi (ook Kendari genoemd, naar de

bestuursvestiging) en Buton. Deze werden verdeeld in districten, on-

derdistricten en kampongs. Later volgden nog enkele herindelingen. Wat

het inlands bestuur betreft, waren deze onderafdelingen zelfbesturende

landschappen, de voormalige “leenroerige landen” en “bondgenoot-

schappelijke landen” in nieuwe, grotendeels van hun soevereiniteit

ontdane gedaante. De voorzitter van de rijksraad van Mekongga werd

zelfbestuurder van Kolaka en behield de titel bokeo. Zijn collega van

Laiwoi droeg de titel van raja, soms werd voor hem ook de titel mokole

gebruikt. Hierboven bevond zich een hiërarchisch georganiseerd koloni-

aal bestuursapparaat, bestaande uit (Europese) assistent-residenten (Bau-

Bau en Palopo) en gezaghebbers of controleurs (Bau-Bau, Raha op

Muna, Kendari en Kolaka). Op strategische plaatsen werden politie- en

legereenheden gelegerd, zoals in Kolaka (1907), Kendari (1907), Bau-

Bau (november 1907), Raha (april 1908) en in andere, al of niet tijdelij-

ke legerplaatsen en bivakken. Het inlandse detachement in Zuidoost-

Celebes stond onder bevel van een Europese officier. De hogere be-

stuursambtenaren waren overwegend Europeanen, terwijl de lagere,

zoals (hulp)bestuursassistenten, kantoorpersoneel, gevangenbewaarders,

oppassers, kampongpolitie, schoolopzieners, (de meeste) gouverne-

mentsartsen, verplegers, vaccinateurs, tolken, boswachters en mandoers

(opzichters), die tezamen het bestuursapparaat en personeel van de

landschappen en bestuursdiensten vormden, soms uit de lokale bevol-
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king gerekruteerd werden, soms uit andere streken zoals Noord-Celebes,

Java, de Molukken en West-Timor afkomstig waren.320 

Gedurende de eerste decennia van het koloniaal bestuur werden in de

functie van onderafdelingshoofd overwegend officieren van het Indisch

leger aangesteld. De belangrijkste reden was dat de uitoefening van het

bestuur en het onderhouden van contacten met de bevolking wegens de

uitgestrektheid van en onbekendheid met het gebied en de specifieke

problemen die de onderwerping van een semi-nomadische bevolking

met zich meebracht in eerste instantie geschiedde door middel van

militaire patrouilles.321 In de beginjaren moest de erkenning van het

Nederlandse gezag vrijwel altijd met militaire middelen worden afge-

dwongen.322 Doch wanneer dat eenmaal gebeurd was, stelden de meeste

hoofden zich loyaal op jegens het gouvernement, althans uiterlijk.

Gevangenisstraf, verbanning en het afbranden van huizen maakten aan

beginnende onrust meestal snel een einde.323

In de bestuursvestiging Kendari was het aangenaam toeven. Het dorp

strekte zich uit langs de noordoever van de gelijknamige baai en was

tegen de heuvels aan gebouwd. Kleiner en minder door geboomte be-

schaduwd dan Kolaka, werd het meer nog dan andere kustdorpen be-

volkt door een mengelmoes van volken zoals men die in veel Indische

kuststeden aantrof, met als grootste bevolkingsgroep de Buginezen.

320 Interview met Ishak Mikel Ohyver, Kolaka, 10/7/1992. De bestuursstructuur van
Zuidoost-Celebes wordt niet behandeld in Bongenaar, De ontwikkeling. Wel noemt
hij Buton “een tot Sulawesi Tenggara behorend eiland”, al is niet geheel duidelijk
wat daarmee bedoeld wordt. Ibidem, 200. 

321 Heijting, “Memorie”, 6-7.
322 Abendanon, Geologische en geografische doorkruisingen, II, 463; Mailrapporten

1909 (1569, 1633, 1664).
323 H. van der Klift, “Onze onderzoekingsreis door een deel van Mekongga”, 15/7/1920,

ARvdZ, 12/3/5.
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Vanaf de heuvels aan de zuidkant van de baai had men een fraai uitzicht

op de winkelstraat van Kendari en zijn witte gebouwen, waaronder de

gouvernementsschool, de kazerne, het postkantoor, de pasanggrahan,

de woningen van enkele Nederlandse families en de Pasarstraat met zijn

ruim twintig toko’s van Chinezen en Klingaleezen.324 Een moskee stak

zijn koepel ten hemel en op Pulau Panda, een klein eilandje in de mon-

ding van de baai, had een Chinees zijn toko; tevens lag zijn kleine

handelsvloot er afgemeerd.325

Bij speciale gelegenheden, zoals het Koninginnefeest, dat meestal in au-

gustus of september werd gevierd, tot een week kon duren en vaak ge-

combineerd werd met een oogstfeest of ander inheems feest, maakten

zowel de inheemse hoofden met hun gevolg als Buginese notabelen hun

opwachting in Kolaka en Kendari, om er de hoofden van het Europese

bestuur als vertegenwoordigers van Hare Majesteit hun loyaliteit en

dankbaarheid jegens het gulle en weldadige moederland te betuigen en

de feestelijkheden bij te wonen. Sommigen kregen dan voor bewezen

diensten een onderscheiding uitgereikt. Voor het volk waren er de pasar

malam, groots opgezet volksfeesten en markten, waar ook schoolkinde-

ren aanwezig waren die allerlei spelletjes deden. Verboden kansspelen

(meboto) als dobbelen en hanengevechten werden tijdelijk toegestaan –

niet dat het verbod ooit gehandhaafd werd – en op alle scholen werden

Nederlandse spelletjes gedaan als zaklopen en koekhappen. En natuur-

lijk werd overal het Nederlandse volkslied gezongen. Verplicht was het

324 Klingaleezen of Tamils. Zie Ferdinandus, “Iets over de Klingaleezen”.
325 Van der Klift, “Mijne reis door de onderafdeeling Kendari van 24 juni - 25 juli

[1921]”, (ARvdZ, 12/3/5) 9.
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bijwonen of bezoeken van de officiële plechtigheden niet en voor velen

gingen handel, tuinen en akkers vóór.326

3.1.11.3. Het zelfbestuur. Conflict Konawe-Ranome’eto

Samen met twee andere leden van de sarano Ranome’eto, de punggawa

en de sapati, tekende Sao-Sao in 1917 een Korte Verklaring;327 het was

het laatste van de zelfbesturende landschappen van het gouvernement

Celebes en Onderhoorigheden dat tekende.328 Meer dan een formaliteit

was dit niet, Sao-Sao,s functie bleef die van zelfbestuurder (hoofd van

het zelfbestuur), die hij vervulde tot zijn dood in 1928. Hij werd op-

gevolgd door zijn zoon Malaka Arifin Tekaka (geb. 1901, regeerperiode

1928-1955), die na een proefperiode van vijf jaar op 9 november 1933

de Acte van Verband (een Korte Verklaring) tekende en in Una’aha, de

rijkshoofdstad van het oude Konawe, waar Sangia Inato en Lakidenda

Sangia Ngginoburu begraven lagen, in aanwezigheid van de gouverneur

van Celebes beëdigd werd als nieuwe bestuurder van Laiwoi. Hij kreeg

toen, behalve de “gewone” titel raja Kendari, de eretitel van sangia

Konawe, naast die van mokole Laiwoi die hij al droeg, doch niet die van

mokole Konawe, waarschijnlijk omdat, gezien zijn afstamming van

326 H. van der Klift a. Hb NZV, 5/12/1927, ARvdZ 9/1A; Hartsteen, “Memorie”, 18.
327 Die twee anderen waren resp. Rakawula en La Tombili, Tarimana, Kebudayaan

Tolaki, 55.
328 De eerste van de drie paragrafen van zo,n korte verklaring, die elke zelfbestuurder

bij zijn aantreden moest tekenen, luidde: “Ik ondergeteekende .... bestuurder
(bestuurster) van .... verklaar: Ten eerste: dat het landschap .... een gedeelte uitmaakt
van Nederlandsch-Indië en derhalve staat onder de heerschappij van Nederland; dat
ik mitsdien steeds getrouw zal zijn aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
en aan Zijne Excellentie den Gouverneur-Generaal als Hoogstderzelver vertegen-
woordiger, uit wiens handen ik het bestuur over .... aanvaard"; de paragrafen twee
en drie bepaalden dat de betrokken vorst geen banden zou onderhouden met vreemde
mogendheden en zich aan alle regelen en bevelen van de regering zou houden,
“Overeenkomsten” (1911).
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Sorumba, de minste van de drie voornaamste zonen van Sangia Inato,

zijn recht op deze waardigheid niet onbetwist was en geheel steunde op

het contract van Sao-Sao met het gouvernement, waarin bepaald was dat

dit recht erfelijk werd.329 

Bestuurlijk vormde het oostelijke deel van het schiereiland, de onder-

afdeling Laiwoi. Met de onderafdelingen Buton, Muna, Bungku en

Mori, Luwuk en Banggai vormde het de (tijdelijke) afdeling Oostkust

van Celebes van de Residentie Manado, behorende tot het Gouverne-

ment van Celebes en Onderhoorigheden. Het afdelingshoofd, de

assistent-resident, woonde eerst in Luwuk aan de westoever van de

Straat van Peleng, later in Bau-Bau op Buton. In 1926 werden Buton,

Muna en Laiwoi samengevoegd tot de afdeling Buton en Laiwoi, onder

een assistent-resident te Bau-Bau (die vlak voor de oorlog na een be-

stuurlijke herindeling naar Kendari verplaatst werd), en bij de residentie

Makassar gevoegd. Tevens werd de onderafdeling, die voordien bestaan

had uit een aantal door putobu geregeerde onderdistricten of putobu-

schappen of tobu plus een aantal randgebieden, bestuurlijk gereorgani-

seerd in vijf districten en zestien onderdistricten.330

Het inheemse bestuur van de onderafdeling Laiwoi had thans de vorm

van een zelfbestuur, waarin aanvankelijk, zoals te verwachten was, ver-

329 Ass. Res., “Nota van toelichting”, 70; Caron, “Memorie van Overgave”, 81; “Proces-
verbaal”.

330 De nieuwe indeling van de onderafdeling was als volgt: Konawe bestond uit de
districten Wawotobi met ca 2800 inwoners, Pu’undidaha met 2000, Tongauna met
3000, Abuki met 2300, Latoma met 1800, Uepai met 1000, Lambuya met 4100,
totaal 17.000 zielen. Ranome’eto bestond uit de districten Kendari met 5500
inwoners, Lasampara met 3100, Abeli met 3400, Kolono met 3800, Konda met
3200, totaal 19.000 zielen. Ando’olo bestond uit de districten Ando’olo met 4700
inwoners en Palangga met 6700, totaal 11.400 zielen. Wiwirano had als district
Wiwirano met 2000 zielen en Lasolo-Wawoni had de districten Lasolo met 6200
inwoners en Wawoni met3800, totaal 10.000 zielen. Vonk, “Voorstel”.
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tegenwoordigers van de sarano Ranome’eto de boventoon voerden.

Evenals het zelfbestuur van Kolaka kreeg het een aantal bestuurstaken

en -functies. Het werd namens de assistent-resident in Bau-Bau geadvi-

seerd en gecontroleerd door een gezaghebber, controleur of hoofd van

plaatselijk bestuur (HPB). Het zelfbestuur werd geacht zijn wortels in

de adat te hebben – wat in dit geval maar beperkt het geval was. Het

bestond uit een voorzitter (Sao-Sao, opgevolgd door zijn zoon Tekaka),

die te Sadoha, even ten westen van Kendari-stad, woonde, en een drietal

rijksgroten: de sapati, bestuurder van het district Kendari (genaamd

Tanduala, overleden in 1944, doch al in 1924 vervangen door zijn zoon

Mali), de punggawa te Abeli (genaamd Rakawula, overleden in 1928,

pas in 1947 opgevolgd door zijn zoon Bunggasi; vader en zoon konden

echter nauwelijks enig recht kon doen gelden op die waardigheid), en de

kapitang van Uepai. De bestuurlijke band tussen deze functionarissen en

hun adatressort werd na de bestuurshervorming van de jaren twintig

losser. Het zelfbestuur werd toen uitgebreid met een sulemandara, die

samen met de (nieuwe) kapitang van Konawe (1922) de herinnering aan

de sarano Konawe levend moest houden; de andere drie leden vertegen-

woordigden de rijksraad van Ranome’eto. Deze verdeling van taken en

bevoegdheden werd door de meeste hoofden in Konawe als grievend

ervaren, aangezien Sao-Sao,s rijksraad – terecht – gezien werd als niet

meer dan een regionaal lichaam met beperkte autoriteit. Die nieuwe

kapitang van Konawe (ook: kapitang van Laiwoi) was Lasandara (geb.

omstr. 1896 en een oomzegger van Rakawula), die beweerde via zijn

moeder af te stammen van Lakidenda en Sangia Inato. Hij speelde

kundig in op de gevoelens van onvrede jegens Ranome’eto. Hij werd
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door de bevolking van Wawotobi en andere plaatsen in de vlakte van

Konawe en vooral ook door zichzelf als de meerdere van Tekaka be-

schouwd en eiste op een hoofdenvergadering begin 1930 de positie van

vorst van Konawe op. Doch toen Tekaka de rijkssieraden toonde werd

Lasandara’s claim afgewezen.331 Bovendien kon Lasandara wegens zijn

ondergeschikte positie in afstammingslijn van Sangia Inato – indien zijn

claim op die positie al terecht was – in het geheel geen recht doen gelden

op dit hoogste ambt; zelfs zijn recht op de waardigheid van kapitang was

nauwelijks verdedigbaar.332 Desondanks was zijn rol niet uitgespeeld,

niet in de laatste plaats dankzij het feit dat hij en zijn oudere en invloe-

drijke broer Aresunggu, die de titel anakia Konawe droeg, de huwe-

lijkspartners van hun kinderen met zorg uitkozen.333 

Lasandara was al in 1923 (op voorspraak van Sao-Sao) tot lid van het

zelfbestuur benoemd334 en was daardoor na de oorlog, toen de politieke

spanningen opliepen, het lid met de meeste dienstjaren. Daarnaast was

hij nagenoeg de enige in Laiwoi die ervaring in de nationale politiek had

opgedaan. Hij was in december 1946 aanwezig op de Denpasar-confe-

rentie, waar de Negara Indonesia Timur (NIT) werd opgericht, en had

sindsdien Zuidoost-Celebes vertegenwoordigd in de Voorlopige Volks-

vertegenwoordiging (“parlement”) van de NIT in Makassar.335 Daarnaast

was hij namens Kendari lid van de Hadat Tinggi Daerah Selebes Sela-

tan (Zuid-Celebes Raad), de beoogde opvolger van de residentie Makas-

331 Detachement te Kendari, “Bijzonderheden betreffende het patrouillegebied”.
332 Van Oosten, “Voorlopige schets”, Bijlage B, geeft hem een plaats in de stamboom

van Sangia Inato. Maar het is de vraag of Van Oosten gelijk heeft.
333 Lasandara zelf was getrouwd met We Rikati. de dochter van sulewatang van

Wawotobi, Samuale. Hij volgde zijn schoonvader op in 1918.
334 Zo volgens M.J. Gouweloos a. Hb NZV, 14/11/1934, ARvdZ 101/4/3.
335 Zijn tegenkandidaat namens Zuidoost-Celebes was H. Konggoasa, die hij versloeg;

interview met H. Konggoasa, Kendari, 6/7/1992.
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sar. Zijn onvrede over de vermeende ondergeschikte positie van Konawe

(en van hemzelf) leidde ertoe dat hij zich in april 1947 in Wawotobi

door zijn broer Aresunggu tot mokole Konawe (vorst van Konawe), het

hoofd van het nieuwe zelfbestuur van Konawe, liet uitroepen, de eerste

mokole sinds Lakidenda. Was dit door hem en zijn broer bedoeld als een

culturele renaissance, als poging om Konawe als centrum en drager van

de Tolaki-cultuur in oude glorie te herstellen en Ranome’eto te tonen

waar de oudste dynastieke rechten lagen, zoals ze tijdens het officiële

onderzoek ter verontschuldiging aanvoerden, Lasandara’s medezelfbe-

stuurders en het gouvernement zagen er in de eerste plaats een “staats-

greep” in, een poging om Konawe te verheffen ten koste van de federa-

tie-in-oprichting van drie nieuwe zelfbesturende gebieden (thans daerah

geheten) in Zuidoost-Celebes, waarvan Konawe er een was. De beide

andere waren Ranome’eto/Kendari en Kolaka. In 1948 bood een klein,

doch veelbetekenend incident het gouvernement een welkome aanlei-

ding Lasandara, die zich thans liet aanspreken met mberiou (majesteit),

als districtshoofd te ontslaan en uit het zelfbestuur te zetten: hij had een

achteraf onjuist gebleken klacht van een aantal kampongs in Palangga

omtrent het gewelddadig optreden van het leger rechtstreeks ter kennis

van de resident van Zuid-Celebes in Makassar, J. van der Zwaal, ge-

bracht onder voorbijgaan van zijn superieur Tekaka, de voorzitter van

de nieuwe federatie van de drie zelfbesturen. Hiermee nam de bestuurlij-

ke carrière van Lasandara voorlopig een einde.336 

336 “Notulen dari Rapat Zelfbestuur Laiwoei”, 28/12/1948, 8-12; Personalia, 32; De
Conferentie te Denpasar, II, 47. Onder de kandidaten namens het kiesdistrict
Konawe voor de parlementsverkiezingen van november 1949 was dan ook niet
Lasandara. Er waren acht kandidaten gesteld, waarvan H. Konggoasa de meeste
handtekeningen had gekregen. H. Konggoasa was in 1920 geboren als zoon van een
lagere anakia. Zijn vader was kamponghoofd van Benua Lembo en later, tot zijn
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3.1.11.4. De districten tot 1945. Bestuurshervormingen en verzet

Sinds de gouverneurs A.J. baron Quarles de Quarles (1908-1910) en

W.J. Coenen (1910-1913) werd het noodzakelijk geacht om de traditio-

nele adat-functionarissen hetzij als dorps- en districtshoofden en leden

van de hadat, hetzij als bestuursassistenten, als intermediair tussen gou-

vernement en bevolking bij het gemoderniseerde bestuur in te schakelen.

Men vond dat deze functionarissen de eigen hoofden van de bevolking

moesten zijn, vreemde hoofden of hoofden die banden hadden met de

nationalistische beweging werden zelden of nooit door de bevolking

geaccepteerd.337 De in 1926 gevormde nieuwe districten van de onderaf-

deling Laiwoi werden dientengevolge bestuurd door hoofden die door

het bestuur in samenwerking met het zelfbestuur en op basis van be-

perkte verkiezingen (musyawarah), waarbij alleen de dorpshoofden

mochten meepraten en stemrecht hadden, werden aangesteld. 

In de jaren twintig vond, gedragen door de omstreeks 1905 geformu-

leerde ethische politiek, de Indische bestuurshervorming plaats, die on-

der meer zichtbaar werd in de inwerkingtreding van de Wet op de In-

dische Staatsregeling (ISS) per 1 januari 1926, die het Regeringsregle-

ment van 1854 verving.338 De ISS moest een “onmiddellijken vorm van

dood in 1938, wnd districtshoofd. Zoon Konggoasa, voor de oorlog één van de twee
Tolaki die de OSVIA in Makassar hadden afgelopen (1940, de andere was Supu,
zie pag. 189), was sinds 1947 HBA te Kendari en als zodanig ambtenaar van het
gouvernement. Voordien was hij mantri-politie en HBA te Raha op Muna. Hij
vertegenwoordigde in de ogen van het bestuur het ideaal van de moderne, verlichte
inheemse bestuurder. Hij dient niet verward te worden met de reeds genoemde
Konggoasa, zoon van bokeo Latambaga van Mekongga, die omstreeks dezelfde tijd
als ongrijpbare leider van een groep opstandelingen in de bergen van Kolaka voor
onrust zorgde, W.A. Kraijenhoff van de Leur, contr. te Kendari, a. AR Buton en
Laiwoi, 20/8/1949, ANRI Mak., Archief NIT 22/3; Interview met H. Konggoasa,
Kendari, 6/7/1992.

337 Heijting, “Memorie”, 9-12.
338 Van den Doel, De stille macht, 357 vlg.
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vrijheid” brengen, doch was in feite een poging om zowel de ontluiken-

de en vanaf 1916 radicaliserende nationalistische beweging, met name

de Sarekat Islam, als het communisme de wind uit de zeilen te nemen

door enige decentralisatie van bestuur toe te staan. Het voornaamste doel

was het koloniale gezag in stand te houden en Nederland de tijd te geven

de bevolking tot zelfstandigheid en volwassenheid op te voeden. En dat

kon nog wel even duren. In de visie van A.W.F. Idenburg, minister van

Koloniën (1902-1905, 1908-1909, 1918-1919) en gouverneur-generaal

van Nederlands-Indië (1909-1916), en zeker in die van Colijn,339 die

vanaf 1922 leider was van de toen in toenemende mate conservatieve

Anti-Revolutionaire Partij, de partij van Idenburg, die onder Kuyper de

ethische politiek nog had gesteund, diende de democratie in Nederlands-

Indië op beperkte wijze en via lokale instituties en hoofden gerealiseerd

te worden, of, zoals iemand anders deze gang van zaken later ietwat

cynisch maar niet onjuist omschreef, het gouvernement moest “heer-

schen via de adat-hoofden”.340 En zo geschiedde. Van democratie in

Nederlandse stijl kon geen sprake zijn, noch op landelijk, noch op

regionaal of plaatselijk vlak. 

De verandering was niet zozeer gelegen in het verwijderen van het feo-

dale element, waarbij de persoon (of de familie) en diens functie niet ge-

scheiden waren en iemand’s bestuurlijke positie niet los te maken was

van zijn sociale status, als wel in het tegengaan van de daarmee samen-

hangende misstanden als corruptie en machtsmisbruik. De nieuwe be-

339 Zie Colijn,“Staatkundige hervormingen in Nederlandsch-Indië”; zie ook: Brouwer,
De houding van Idenburg; Staargaard, Oost en West in Nederlandsch-Indië, 30. Over
Staargaard, regeringscommissaris voor bestuurshervorming, en verwante personen
en zaken, zie Van den Doel, De stille macht, 357-408.

340 J. Schuurmans a. Dir. SZC, 16/8/1946, ARvdZ 101/4/5.
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stuurders bleven afkomstig uit de op een bepaalde functie of waardig-

heid recht hebbende families, doch behalve de allerhoogste (zoals de

sultan, mokole, bokeo, sulewatang, sapati en andere) moesten ze geko-

zen worden uit meerdere kandidaten. Voor allen gold dat ze in de uitoe-

fening van hun ambt gebonden werden aan strakke regels en streng toe-

zicht. In principe althans, want de ene gezaghebber was strenger dan de

andere. Dit betekende voor Celebes en Onderhoorigheden, behalve de

vervanging van het militair door civiel bestuur, de uitbreiding van het

aantal inlandse bestuursassistenten, de introductie van zelfbesturen in

Rumbia en Poleang, en de invoering van een nieuw verkiezingsregle-

ment voor lagere inlandse bestuurders.341 Deze “ontvoogding van het in-

heemse bestuur”,342 die beoogde de inlandse bestuursambtenaren meer

zeggenschap te geven ten koste van het binnenlands bestuur en hen dich-

ter bij het volk te brengen, was slechts in schijn democratisch en tastte

hun positie tegenover het volk niet aan, integendeel, ze versterkte die

zelfs in vergelijking met de situatie van voor 1906. Als geheel Indië,

bleef Zuidoost-Celebes een autocratisch geregeerd rijksdeel, zij het wat

minder door Europese en wat meer door inheemse bestuurders. De om-

zetting van de verhouding van edelman-slaaf in die van burgemeester-

burger lukte maar zeer gedeeltelijk. Deze operatie betekende evenmin

dat de hoofden ten opzichte van het binnenlands bestuur veel be-

wegingsruimte kregen. Dat bleek wel uit de verzuchting van een kam-

ponghoofd in Poleang in 1931: “Wat ben ik? Macht heb ik niet meer. Ik

341 “Verkiezingsreglement 1927"; Couvreur, “Circulaire no. 2”.
342 Van den Doel, De stille macht, 392.
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moet maar aan den weg werken en belastingen innen. Maar ik heb een

schijnmacht. Het gouvernement is alles.”343

Gegeven de conservatieve, of liever neo-traditionalistische wind die

steeds sterker door de corridors van het binnenlands bestuur blies, werd

controle van onderop op het bestuur van de inlandse vorsten als onwen-

selijk ervaren. Zelfbestuurders waren in de eerste plaats zuilen van het

koloniale bewind. Daar kwam bij dat zelfbestuur veel goedkoper was

dan direct bestuur. Voor de kampongbevolking van Zuidoost-Celebes

betekende dit, dat ze nooit politieke of bestuurlijke invloed gehad heeft.

Wel kreeg ze iets meer ruimte voor haar oude rituelen en gebruiken bij

het installeren van hoofden. Doch staatkundige betekenis had dit niet of

het moest zijn dat deze feesten soms anti-koloniale gevoelens aanwak-

kerden en tot opstandjes leidden.344

Een direct en zichtbaar gevolg van deze mede door het cultuurrelati-

visme van de Leidse jurist Van Vollenhoven geïnspireerde opwaardering

van het culturele erfgoed was de inhuldiging te Una’aha van Malaka

Arifin Tekaka in november 1933 als nieuwe vorst en daarmee zelfbe-

stuurder van Kendari. Dat gebeurde in grootse stijl en geheel volgens de

adat. Het was voor het eerst sinds Lakidenda dat dit op deze manier

gebeurde. Waar het vorige verkiezingsreglement bepaalde dat tot

districts- en dorpshoofd iedereen verkiesbaar was (behalve minderjari-

gen en ooit oneervol ontslagen of veroordeelde hoofden), zonder beper-

kingen op grond van status of geboorte aan te brengen, bepaalde het

343 G.C. Storm a. Hb NZV, 7/5/1931, ARvdZ 101/4/2.
344 Kooreman, “De feitelijke toestand”. Latere ontwikkelingen binnen en herzieningen

van de bestuurshervormingen op Java hebben in Zuidoost-Celebes geen merkbare
invloed gehad, Van den Doel, De stille macht, 395-408; vgl. Plas, “Militaire
memorie”, 10-11.
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nieuwe van 1927 dat “als candidaat voor de verkiezing kunnen worden

aangenomen de meerderjarige rechtstreekse en, waar dit van ouds

gebruikelijk is, aangetrouwde leden van de Adatgemeenschap bestuurd

hebbende hoofdengeslachten”.345 Met andere woorden, thans kwamen

alleen nog leden van de hoofdengeslachten in aanmerking als kandidaten

voor inlandse bestuursambten. Dat de dorps- en districtshoofden geko-

zen werden, nam niet weg dat de resident of controleur in alle gevallen

zijn toestemming voor een kandidatuur of benoeming moest geven.

Analfabetisme was voldoende reden om iemand af te wijzen. 

Deze reeks van bestuurshervormingen, die ondersteund en voortgezet

werd door de Zelfbestuursregelen van 1938, die de bestuurlijke autono-

mie van de zelfbesturende landschappen verruimden ten koste van het

koloniale bestuur, vond een einde in 1948 en 1949 toen, als onderdeel

van de omzetting van de zelfbesturende landschappen in nieuwe daerah,

de laatste HPB-bevoegdheden aan de zelfbesturen werden overgedragen

en de bemoeienis van de centrale regering in Makassar met het lokale

bestuur en benoemingsbeleid (nagenoeg) verdween. Deze ingreep werd

overal met instemming begroet, behalve in Kendari, waar de zelfbestuur-

der Tekaka terugschrok voor zoveel verantwoordelijkheid.346

Wat niet veranderde was het uitgangspunt dat de districtshoofden door

de dorpshoofden en imams en de dorpshoofden door de mannelijke

dorpsbewoners gekozen werden – althans dat was de bedoeling, doch in

werkelijkheid bepaalden familiebanden en de invloed van de districts-

hoofden en zelfbestuurders de meeste benoemingen en bleef het bestuur

345 Art. 6, “Verkiezingsreglement 1927”.
346 “Verkiezingsreglement 1927”; AR Buton en Laiwoi (L. Fontijne) a. Res. van Z.-

Celebes (J. van der Zwaal), 7/6/1948, ANRI Mak., Archief NIT 46/14.
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in handen van de oude hoofdenfamilies. In 1949 was nog maar 25% van

alle kamponghoofden van Zuidoost-Celebes in vrije verkiezingen

gekozen. Deze hoofden waren aan een ambtstermijn gebonden en deden

hun werk onder toezicht van het zelfbestuur, al was Tekaka niet iemand

die bij eventuele wanprestatie snel tot ontslag overging. Hij was een man

van het compromis en geneigd het gouvernement ter wille te zijn.347 

Na 1906 was het de meeste inlandse bestuursambtenaren verboden ne-

venfuncties en -inkomsten te hebben en werden oude adat-heffingen en

rechten afgeschaft. Bezoldigde en geprivilegieerde functies waren alleen

die van hadat-lid en districtshoofd. De kamponghoofden waren onbezol-

digd en moesten genoegen nemen met 8% van de door hen geïnde belas-

tingpenningen, het collecteloon, waarvoor “zij zich het vuur uit de

sloffen [moesten] loopen, vooral in ladang-gebieden met verspreid

wonende inwoners die zich graag verstoppen”.348 De nagenoeg onge-

limiteerde beschikking van de hoofden over arbeid, have en goed van de

ata werd wat de districts- en dorpshoofden betreft vervangen door het

recht op de diensten, pinonto genaamd, van iedere volwassen man in

hun district of kampong van respectievelijk vier en twee dagen per jaar.

Deze formele beperking van hun macht betekende overigens niet dat de

anakia de greep op hun horigen verloren, want, in de woorden van Sao-

Sao, horigen “waren karbouwen, die geen onderscheidingsvermogen

hadden en in alles slechts hun anakia’s volgden”.349 Veel hoofden

hielden zich niet aan de toegestane hoeveelheid dagen en lieten hun ata

meer voor zich werken dan was geoorloofd.

347 H. van der Klift, “Samenvattend overzicht 1937", -/3/1938, ARvdZ 9/1.
348 Hartsteen, “Memorie”, 47.
349 J. Schuurmans, Bijlage bij Notulen conferentie 26 Juli 1930, ARvdZ 112/34/15;

Hartsteen, “Memorie”, 48.
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Het installeren van de traditionele hoofden als nieuwe bestuurders, een

van de belangrijkste onderdelen van de Indische bestuurshervorming,

vereiste een grotere kennis van de adat-rechtelijke structuur van de

samenleving en de dynastieke verhoudingen dan waarover het gouverne-

ment aanvankelijk beschikte. Dat was de reden dat controleur van

Kendari Vonk er een onderzoek naar instelde. Hij had echter het ongeluk

als voornaamste informant en adviseur Lasandara te treffen, wiens

adviezen tendeerden naar het herstel van Konawe in oude glorie.350 Op

grond van dit onderzoek werd de onderafdeling Laiwoi enkele malen

gereorganiseerd. Voor het eerst gebeurde dat in 1926, en opnieuw in

1935, toen ze werd opgedeeld in twee nieuwe, grotere districten, waarbij

tevens een herwaardering van de adat-functies plaatsvond. Het ene

district bestond uit een aantal randgebieden in het oosten, noorden en

zuiden, te weten Ranome’eto (sinds 1929 bestaande uit de onderdistric-

ten Kendari, Lasampara, Puasia en Kolono), Lasolo, Wawoni, Ando’olo

en Palangga, kwam onder de sapati Mali, de zoon van Tanduala, al

bemoeide ook Tekaka zich rechtstreeks met dit gebied, terwijl voor het

andere district, dat bestond uit Konawe, Wiwirano, Rauta en Asera, en

dat Wawotobi als hoofdplaats had, genoemde Lasandara zichzelf als

hoofd naar voren schoof en daarmee er de machtigste man werd, hoewel

hij formeel binnen het zelfbestuur de laagste positie innam. Volgens een

ingewijde bemoeiden Tekaka en Mali zich nooit met Konawe, waardoor

350 Van Oosten, “Pemeriksaan Aresunggu”. Zendeling Schuurmans had geen goed
woord over voor de wijze waarop Vonk het bestuur uitoefende en de bestuurshervor-
mingen doorvoerde. Vonk en de militaire commandant lieten zich zijns inziens
geheel door de hoofden, vooral Lasandara, op sleeptouw nemen. J. Schuurmans a.
Hb NZV, 15/6/1927, ARvdZ I/7.
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ze dit gebied van zich vervreemdden en Lasandara alle ruimte gaven

zich te manifesteren.351

Hoewel Konawe zich beschouwde als kernland en erfgenaam van de

oude glorie en dat ook was, waren de beide nieuwe districten formeel

van gelijke statuur. Elk werd verdeeld in een aantal onderdistricten,

waarvan sommige wel, andere niet samenvielen met de voormalige

putobu-schappen. Deze onderdistricten en oude putobu-schappen,

hoezeer die oorspronkelijk in rang en status ook verschild mochten heb-

ben, werden nu formeel gelijkgesteld. Deze bestuurlijke ingrepen stuit-

ten op grote weerstand bij de afstammelingen van de oude rijksgroten,

die toch al “veroordeeld” waren tot een weinig eervol bestaan als onder-

districtshoofd, kamponghoofd, belastinginspecteur of ambteloos burger.

De onvrede die dit opriep was na de oorlog voor een aantal rijksgroten

voldoende aanleiding om de “nationalistische revolutie” van Lasandara,

een van de hoofden van het uit zijn as herrezen Konawe, en Aresunggu

te gedogen. Want Tekaka stamde immers via Lamango en Te Bawo af

van sapati Sorumba, de derde zoon van Sangia Inato en was daardoor

hoogstens de gelijke, zo niet de mindere van de overige rijksgroten van

Konawe.352

3.1.11.5. Bestuurlijke herindeling

Na de oorlog werd de bovengeschetste bestuurlijke reorganisatie voort-

gezet, thans binnen het kader van de daerah-vorming van de Deelstaat

Oost-Indonesië. Ten eerste werden enkele gebieden van het oude Me-

kongga, namelijk Kolaka en Solewatu, het toenmalige bestuursgebied

351 J. Schuurmans, Jaarverslag 1938, -/2/1939, ARvdZ 115/40/1.
352 Zie ook voetnoot 249.
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van de sulewatang ngapa, van Luwuq losgemaakt en bij de afdeling Bu-

ton en Laiwoi gevoegd, die van toen af Buton en Konawe heette en

waarvan de assistent-resident in Kendari woonde.353 Hiermee werd de

situatie hersteld die tot medio jaren dertig bestaan had, althans wat de

geringe zeggenschap van de hadat van Luwuq over Mekongga betrof.

Wat het inlandse bestuur aanging, werd een plan opgesteld om Zuidoost-

Celebes te verdelen in drie bestuurlijke eenheden: Kolaka en de in 1935

gevormde districten Konawe (het binnenland van Kendari) en Rano-

me’eto (het kustgebied van Kendari), die ieder een eigen hoofd en zelf-

bestuur zouden moeten krijgen en gedrieën een federatie vormen met

Tekaka, de zelfbestuurder van Kendari, als raja. Het behoeft nauwelijks

betoog dat door de snelle staatkundige veranderingen op nationaal

niveau, die in deze jaren plaatsvonden, dit plan nooit gerealiseerd is.354

Daarnaast was het de bedoeling een nieuw stelsel van onderdistricten te

vormen, waarvoor de territoiria van de vroegere putobu-schappen als

uitgangspunt werden genomen, al mocht dat er niet toe leiden dat oude

clanverhoudingen weer tot leven geroepen werden.355 Voor het bestuur

van deze putobu-schappen-nieuwe-stijl werd in Ranome’eto en in Pa-

langga en Ando’olo langs de zuidkust daarom niet de oude (erfelijke)

adat-functie van putobu nieuw leven ingeblazen, aangezien de dorps- en

districtshoofden van Palangga en Ando’olo oorspronkelijk geen anakia

waren maar tot de ata behoorden. Het lag daarentegen in de bedoeling

ze als onderdistricten te plaatsen in een handvol districten, waarvan het

353 Van Oosten, “Voorlopige schets”, 5; zie ook voetnoot 336; J. Schuurmans a. Dir.
SZC, 19/3/1947, ARvdZ 101/4/5.

354 J. Schuurmans a. Dir. SZC, 19/3/1947, ARvdZ 101/4/5.
355 HPB Kendari (contr. W.F.G. van Oosten) a. Res. Z.-Celebes, 22/3/1948, ANRI

Mak., Archief NIT 89/20.
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bestuur gereserveerd was voor de afstammelingen van de vijf of zes (van

de zeven) historische leden van de vroegere rijksraad van Konawe voor

wie geen plaats in het zelfbestuur was (zie pagina 94). Bestudering van

de geschiedenis van gebied bracht de assistent-resident van Buton en

Laiwoi, L. Fontijne, ertoe om Ronga, de jonge bokeo van Abuki (in feite

de eerste in geboorte in Konawe), in de plaats van de in 1947 afgetreden

Mali, de sapati van Ranome’eto, tot sapati voor Konawe, Wiwirano,

Konawe’eha, Asera en Lasolo te verheffen, en Saranani, rechthebbende

telg van de sulemandara, tot sulemandara van Laiwoi, en beiden in het

“federale” zelfbestuur op te nemen. De andere leden na de oorlog waren,

behalve mokole Tekaka, punggawa Bunggasi en de inmiddels van zijn

functie van zelfbestuurder van Konawe ontheven en naar Kendari-stad

overgeplaatste Lasandara.356 In september 1948 werd het putobu-schap

Laeya (oostelijk Palangga) ingesteld en onder wakil anakia Hadji Umar

als onderdistrict in het district Ranome’eto opgenomen. Umar’s woon-

plaats was Pu’unggaluku. De rest van Palangga werd ook een onder-

district en bleef vooreerst zelfstandig, niet ingelijfd door een naburig

district. De hoofdplaats was Palangga en het onderdistrict werd bestuurd

door een gekozen hoofd, dat rechtstreeks onder een lid van het zelfbe-

stuur viel, de punggawa.357 

Door de soevereiniteitsoverdracht van december 1949 is deze reeks van

bestuurshervormingen en de overdracht van bestuursbevoegdheden aan

de daerah-organen, toch al aanzienlijk vertraagd door de onrustige tij-

den, controversen en familievetes, niet voltooid. Ook de vorming van de

356 In Kendari werd Lasandara belast met de leiding van het nieuwe bestuurskantoor.
Van Oosten, “Voorlopige schets”, 9.

357 Pemerintah Kerajaan Sendiri van Laiwoi a. Res. Z.-Celebes, 15/10/1948, ANRI
Mak., Archief NIT 89/20.
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Hadat Tinggi Daerah Selebes Selatan (Zuid-Celebesraad), het te Ma-

kassar gevestigde overkoepelende en coördinerende orgaan van zelfbe-

sturen en daerah-raden in Zuid- en Zuidoost-Celebes, die in de plaats

van de residentie diende te komen, verliep traag. Die vertraging kwam

voort uit het feit dat men het niet eens kon worden over de precieze

vorm en omvang van de afzonderlijke daerah.358 

Tekaka schijnt in de Japanse tijd het politieke toneel gemeden te hebben.

Hij trad alleen in het openbaar op als hij daartoe door de Japanners

gedwongen werd. Om zich van zijn loyaliteit te verzekeren werden en-

kele van zijn familieleden onder huisarrest geplaatst. Tekaka zelf zat in

de Japanse tijd enige tijd in de gevangenis, waarna hij in vrijwillige

binnenlandse ballingschap ging in Abeli. Na de bevrijding was hij pro-

Nederlands – zei hij – en inderdaad, in januari 1946 ontving hij de nieu-

we controleur van Kendari, G.J. Wolhoff, allerhartelijkst. Ze deelden de-

zelfde bestuurlijke en politieke visie en beiden wezen de pro-republi-

keinse voorstellen en eisen van de sulewatang van Kolaka, zoals het

hijsen van de rood-witte vlag in Kendari, eendrachtig van de hand. Hier-

bij kregen ze de steun van Lasandara in Wawotobi, die daar een volks-

militie van zo’n 100 man in het leven had geroepen, die bedoeld was om

eventuele guerrilla-acties van de pro-republikeinse Gerakan Merah

Putih, de “rood-witten”, in het gebied te voorkomen.359 

Lasandara echter had een dubbele agenda. Gebruikmakend van Tekaka’s

afzijdige houding ten aanzien van Konawe en van het feit dat de Japan-

ners geen belangstelling gehad hadden voor adat-kwesties, namen

358 Min. van B.Z., “Rede”.
359 “Notulen dari Rapat Zelfbestuur Laiwoei”, 28/12/1948; zie ook “Pemeriksaan

Mokole Tekaka”, 13/2/1949.

139



Chr.G.F. de Jong, Nieuwe Hoofden

Lasandara en Aresunggu in Wawotobi en omgeving het heft in handen

en maakten zij daar al tijdens de bezetting een begin met het herstel –

niet van het putobu-schap als bestuurseenheid maar – van de figuur van

de putobu, naast de bestaande onderdistrictshoofden. Tegen alle plannen

van de centrale overheid in Makassar in,360 streefden ze naar een herle-

ving van op oude clanverhoudingen gebaseerde machtsaanspraken, daar

zij van verkiezingen niet wilden weten. Ze stelden putobu aan in gebie-

den waar die ooit geweest doch al lang al weer verdwenen waren, zoals

in de oude rijkslanden Abuki en Uepai en ook in Wawotobi, waar

Samuale, Lasandara,s schoonvader, die men naar zei deze titel kocht

voor 40 buffelhuiden en een slavin, de nieuwe putobu werd. Voor

Lasandara en Aresunggu was dit een poging om zoveel mogelijk werk-

en ambteloze hoofden aan zich te binden om in de confrontatie met

Tekaka en zijn zelfbestuur zo sterk mogelijk te staan. Aresunggu, in

augustus 1945 gepensioneerd als onderdistrictshoofd van Konawe (in

welke functie hij zich liet opvolgen door zijn zoon Umar), liet zich

uitroepen tot hoofd van de putobu, de mokole putobu, van Konawe, een

soort opperrechter, een geheel nieuw ambt. Daarmee werd hij in waar-

digheid de tweede man in het oude rijk van Konawe achter districts-

hoofd Lasandara, de kapitang Konawe, mokole Konawe of raja Konawe,

zoals hij zich ook wel – ten onrechte – liet noemen.361 

360 “Keterangan ringkas”. Met de rechten van de putobu werden in 1945 ook de rechten
en bevoegdheden van de syarat islam bepaald; die hielden in: 1. het voltrekken van
huwelijken; 2. de kennisneming van echtscheidingen en herroepingen; 3. het regelen
van begrafenissen; 4. het jaarlijks ophalen van de zakat fitrah (liefdadigheidsbelas-
ting); 5. het verdelen van erfenissen, v.z.v. daarom werd verzocht; 6. toezicht op
naleving van islamitische wetten. Lasandara, “Losse aantekeningen”.

361 Van Oosten, “Voorlopige schets”, 5-6.
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Taken, rechten en inkomsten van Konawe’s putobu-nieuwe-stijl werden

nauwkeurig omschreven, ten einde competentiekwesties met de islamiti-

sche beambten, die ook een aantal juridische bevoegdheden hadden, te

voorkomen. Hierbij verloren de imams, katib en hun collega-functiona-

rissen een deel van hun inkomsten, bevoegdheden en invloed aan de

putobu en hun chef, Aresunggu. Dat betrof met name huwelijken,

echtscheidingen, de verdeling van erfenissen en geschillen van civiele

aard. Nieuw was niet zozeer de bevoegdheid van de putobu om als

rechter of bemiddelaar op te treden, als wel hun recht op sommige hef-

fingen die daarbij hoorden – de traditionele 10% bij echtscheidingen,

sterfgevallen en huwelijken. Als een putobu een kwestie niet wist op te

lossen, werd de zaak doorverwezen naar Aresunggu en zijn adviesor-

gaan, de Majelis Agama Islam.362 Deze hervormingen betekenden even

zo vele nieuwe of opnieuw opgerichte zuilen onder de oude feodale

Tolaki-maatschappij. In het nieuwe Indonesië van na 1950 bleef de

putobu als voorzitter van een half-gedemocratiseerd semi-publiek

bemiddelings- en adviesorgaan op dorpsniveau bestaan.363 

362 De dertien taken van de putobu, vastgesteld door Lasandara en Aresunggu, waren:
1. het bewaken van de adat en behandelen van adat-overtredingen, zowel in geval
van de gemeenschap als in geval van individuen; 2. het bepalen van een ieders
pangkat (Mal., Indon.; sociale status); 3. het bepalen van de hoogte van het mas
kawin volgens de sociale status van de bruid (ƒ 20,-, ƒ 40,-, ƒ 80,-, ƒ 160,-, ƒ 300,-);
4. het regelen van begrafenissen; 5. het regelen van meningsverschillen omtrent
bezittingen; 6. het beheer van bossen en ladangs; 7. het toezicht op het pemali negeri
(pombadoano wonua); 8. het regelen en doen respecteren van adat-plechtigheden
(pomboko owosi); 9. de regeling van adat-feesten volgens de pangkat van de
betrokkenen; 10. de afwikkeling van schakingen en ontvoeringen; 11. de regeling
van de gevolgen van overspel; 12. het toezicht op de juiste uitvoering van de rituele
dansen bij rituelen en plechtigheden. Indien de putobu een kwestie niet wist op te
lossen, dan diende hij die aan de Majelis Agama Islam over te dragen; kwam die er
niet uit, dan droeg hij hem over aan de overheid of justitie. Lasandara, “Losse
aantekeningen”.

363 De putobu was na 1950 de voorzitter van de dorpsraad, de sara wonua (Tol.; syarat
kampong, Mal.). Deze raad had naast de putobu vier leden, de pabicara, de hakim,
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3.2. Het westen

3.2.1. Politieke verhoudingen. Luwuq

Had Laiwoi in de negentiende eeuw zijn economische, politieke en

dynastieke relaties in de eerste plaats met Bone, het westen van Zuid-

oost-Celebes was lange tijd georiënteerd op Luwuq. Tot aan omstreeks

1600 was Luwuq, het door de mythische Batara Guru gestichte stamland

van de Buginezen en de geboorteplaats van de Buginese cultuur (naast

Bone, Sidenreng en Soppeng364), de belangrijkste staat van Zuid- en

Midden-Celebes.365 Doch al in de loop van de zestiende eeuw begon het

militaire, politieke en economische zwaartepunt van Zuid-Celebes te

verschuiven naar het zuiden, eerst naar Bone en vervolgens, tegen het

eind van die eeuw, naar het opkomende Makassaarse dubbelrijk van Goa

en Talloq. Het verval van Luwuq zette door en tegen het eind van de ne-

gentiende eeuw was het een in economisch en politiek opzicht onbedui-

de jaksa en de sudo, de penningmeester. Hoewel de raadsleden werden gekozen (via
het musyawarah-systeem), moesten de kandidaten wel tot vooraanstaande families
behoren. Deze dorpsraad, die zijn werk deed onder het toeziend oog van het
dorpsbestuur, zag toe op het juiste procedures bij begrafenissen, de verdeling van
erfenissen, schaking, huwelijksonderhandelingen (peminangan) en huwelijken,
stelde de hoogte van het mas kawin vast, besprak de huwelijksdatum (althans het
burgerlijk huwelijk, dat sinds 1974 verplicht is) e.d. en bemiddelde in andere adat-
zaken en civiele kwesties. In geval van conflicten was de pabicara de eerst
aangewezene om de partijen bij elkaar te brengen. Ook bijgemengde huwelijken
(islam-christen) bemiddelden hij en zijn collega’s, al was dit strikt genomen geen
overheidsaangelegenheid. Op het gebied van het strafrecht had de raad geen
bevoegdheden. Lukte het niet in een zaak een oplossing te vinden en was ze ernstig
genoeg, dan werd ze doorverwezen naar de overheid of justitie. Interview met S.
Galukupi e.a. (Pu’undidaha, 12/7/1992) 12-13. Simon Galukupi was op het moment
dat het interview met hem werd afgenomen al vele jaren pabicara van Pu’undidaha.

364 Adriani, Verzamelde geschriften, I, 48 vlg.; Kern, Catalogus, 9. [Blok], “Beknopte
Geschiedenis”, 28-50, geeft eigen genealogie van de Bonische en Soppengse vorsten
onafhankelijk van die van Luwuq, cf. Van Fraassen, “De positie van Luwu”, 18;
voor Luwuq en Sidenreng, cf. Ian Caldwell,s mededeling in Baruga, 6 (mei 1990)
2-4.

365 Voor een oude lijst van Luwuq,s vijftien vazalstaten in Z.-Celebes, zie Matthes, Kort
verslag, 37.
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dend gebied, dat alleen nog maar kon dromen van de tijd dat zijn macht

zich uitstrekte tot over Buton en Selayar; als regionale grootheid behield

het slechts beperkte invloed in Midden- en Zuidoost-Celebes.366

Tot Luwuq,s vazalstaten (palili) in Midden- en Oost-Celebes behoorden

ooit, naar het betoogde, Palu, de streek van Poso, Mori, Bungku en

Banggai. doch tegen het eind van de negentiende eeuw onderhielden

alleen de eerste drie nog betrekkingen met Luwuq. Bungku en Banggai

deden dat niet meer.367 Hoewel Blok,s en Matthes, lijst van vazallen van

het vóór-islamitische Luwuq368 over Ware, (nabij Palopo) spreken als de

hoofdplaats, is het waarschijnlijker dat de oudste hoofdplaats van Luw-

uq elders gelegen heeft, namelijk aan de monding van de Cerekang-

rivier, in de kuststrook tussen Wotu en Malili aan de noordpunt van de

Golf van Bone. Het Wotu, of een oudere, nu verdwenen vorm daarvan,

zou de taal van de aristocratie geweest zijn.369 

3.2.2. Luwuq,s invloedssfeer in Zuidoost-Celebes

Reeds in het van voor 1600 daterende I La Galigo-epos wordt Mekong-

ga een buitengewest van Luwuq genoemd.370 Volgens Blok, die zich

baseerde op oude Buginese en Makassaarse kronieken in het stadsar-

chief van Makassar,371 strekte de “jurisdictie” van Luwuq zich uit van

366 [Blok], “Beknopte Geschiedenis”, 6; Noorduyn, Kroniek, 68 vlg.; Andaya, The
heritage of Arung Palakka, 20-38.

367 Goedhart, “Drie Landschappen in Celebes”, 529-531.
368 Zie voetnoot 365.
369 Sirk, Yu. Kh., mededeling in Baruga, 2 (mei 1988) 10-12; Van Fraassen, “De positie

van Luwu”, 2; Kern, Catalogus, 153-157, noemt Ware, als plaats waar Sawerigading
zijn paleis liet bouwen.

370 Kern, Catalogus, 204; zie ook Koolhof, “The ‘La Galigo’ - A Bugis Encyclopedia
and its Growth”.

371 Noorduyn, “The manuscripts”, 458. 
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Larompong aan de westoever van de Golf van Bone tot over “het gehee-

le zuidooster deel [van Celebes], tusschen de golf [van Bone] en de

oosterstranden van dit gedeelte van Celebes, zoo verre de Alfoeren hen

landwaards in dulden willen”.372 Dit keerde terug in het contract van het

gouvernement met de vorst en hadat van Laiwoi (= Ranome’eto) van

1885, waarin bepaald werd dat Laiwoi in het westen aan Luwuq

grensde.373 Voor zover men zich rondom de eeuwwisseling in Mekongga

kon herinneren had de administratieve grens altijd bij de waterscheiding

van Tinondo gelegen.374 Concreet betekende dit dat Luwuq,s invloeds-

sfeer zich uitstrekte over die volkeren en stammen uit het Watu Pinohu-

gebergte, die hun rijst, sago en bosproducten aan de westkust kwamen

verkopen, en tot aan de expansie van Bone langs de oostkust ook over

Konawe. Daarnaast betaalden ook enkele bergstammen langs de boven-

loop van de Konawe-rivier en zelfs in de verder noordelijk gelegen

kampongs Wiau, Kuete, Lawatu, Asera en Watu-Watu bij gelegenheid

schatting aan Luwuq.

Die invloedssfeer van Luwuq was echter niet onbetwist. De aantrek-

kingskracht van de oostkust reikte ver en deed ook het gebied ten westen

van de lijn Singgere (Tinondo) en Tawanga (Sanggona) de blik naar het

oosten richten, te meer daar de familiebanden van de hoofden van beide

gewesten met Konawe aanzienlijk nauwer waren dan die met Mekongga.

De veldtochten van Mekongga van 1880 tegen de putobu van Ambapa,

die regeerde over Singgere en Mambulu, vonden hierin hun aanleiding.

372 [Blok], “Beknopte Geschiedenis”, 4, 53; “Bijdragen tot de geschiedenis van
Celebes”, 226-227; Buddingh, “Het Nederlandsche Gouvernement”, 420, verwijst
naar de Alfoeren in het oosten; Baden, “Rapport”, 10.

373 “Contract met Laiwoei”, Art. 2. 
374 Sarasin, Reisen, I, 342; Smit, “Vervolg-memorie”, 1-2.
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Bestuurlijke eenheid betekende bepaald geen sociale cohesie. Een halve

eeuw later was het oostelijke deel van Mekongga nog steeds een omstre-

den gebied, wat in de hand werd gewerkt doordat de Nederlanders bij

hun komst de grens tussen de onderafdelingen Kolaka en Kendari te ver

naar het oosten hadden vastgesteld.375 Dat leidde in het betrokken gebied

tot allerlei problemen, onder meer ten aanzien van de belastinginning,

sago- en rotanrechten, en gemeente- en herendiensten. Soms werden op

last van een hoofd zelfs kampongs verplaatst, ten einde oude rechten

veilig te stellen. 

Het oude, smeulende wantrouwen tussen west en oost flakkerde in 1931

opnieuw op toen in het district Singgere een nieuw districtshoofd moest

worden gekozen, nadat het zittende districtshoofd, dat tot het voor-

naamste anakia-geslacht van Konawe behoorde, door de Nederlanders

ontslagen was. De voorzitter van het zelfbestuur van Mekongga, bokeo

Latambaga, gaf de dorpshoofden van Singgere bevel zijn schoonzoon,

Latuma’a, tot mokole van dat district te kiezen, wat door controleur Van

Geer stilzwijgend werd toegelaten – de andere kandidaat, een schoon-

zoon van de ontslagen mokole, stond op het punt christen te worden en

zo iemand wilde Latambaga in geen geval.376 Hoewel hij er zo in slaagde

de invloed van Konawe in zijn gebied terug te dringen, was zijn over-

winning van korte duur. Korte tijd later werd Latuma’a vervangen door

Abdulkarim, een telg van de heersende anakia-familie van Konawe. 

Een gelijksoortige situatie bestond in Mambulu, waarvan de anakia ook

met die van Konawe verwant waren en welks mokole-schap meer dan

375 Dat was in 1921. Het gouvernement verkeerde in de veronderstelling dat de grens
tussen de onderafdelingen Kendari en Kolaka “ongeveer” samenviel met die tussen
de Tomekongga en de Tokonawe voor de pacificatie. Baden, “Rapport”, 1.

376 H. van der Klift a. Hb NZV, 4/11/1931, ARvdZ 101/4/2.

145



Chr.G.F. de Jong, Nieuwe Hoofden

eens door Konawe werd opgeëist. Het gebied werd bevolkt door de

Toairi, een Tolaki-volk dat volgens de overlevering afstamde van een

anakia-vrouw uit Konawe, Weairi genaamd. Om een gearrangeerd

huwelijk te ontlopen, had ze in gezelschap van een aantal getrouwen

Konawe verlaten377 en zich gevestigd langs een rivier, die later naar haar

de Iwoi Airi genoemd werd, in het grensgebied van Mekongga, Rumbia

en Poleang, in de beboste uitlopers van het Mendoke-gebergte. Ze had

enkele nederzettingen gesticht, waaronder Lambandia, Mekupa, Penang-

go en Wonuambuteo. Een vredig bestaan hebben de Toairi echter niet

gehad, ze voelden voortdurend de vijandschap van de Tolaki in het

noorden en de Tomoronene in het zuiden. Een deel, omstreeks 30 gezin-

nen, week hierom uit naar Rarowatu in Rumbia, een streek die toen nog

Olo Watu heette en bewoond werd door de Toraro Matapilo, de na-

komelingen van een zekere Matapilo.378 Een ander deel vestigde zich

langs de Baai van Mekongga. Op last van het gouvernement verlieten de

overigen vanaf 1909 de bergen en bouwden nieuwe dorpen in het noor-

den van Mambulu, zoals Rate-Rate en Poli-Polia, en in het zuiden van

Kendari. Zwervers als ze waren en zeer op hun vrijheid gesteld, onder-

vonden ze in hun nieuwe vestigingsplaatsen problemen met de heersen-

de elite.379 

377 Een bron uit 1931 deelt mee dat die vlucht 400 jaar tevoren had plaats gevonden,
dus in de eerste helft van de zestiende eeuw. De auteur baseerde zich op informatie
van de lokale bevolking. H. van der Klift a. Hb NZV, 3/10/1931, ARvdZ 101/4/2.
Elders plaatste Van der Klift deze gebeurtenis 300 jaar eerder, dus begin zeventiende
eeuw, Zendingsblad voor de Classis Rotterdam der Ned. Herv. Kerk, nr. 237, jan.
1936. 

378 Interview met Rasami (Kasiputih, 20/7/1992) 2-3.
379 Hartsteen, “Memorie”, 36-37; H. van der Klift a. Hb NZV, 22/6/1926 ARvdZ

12/3/6; H. van der Klift a. Hb NZV, 28/6/1923, ARvdZ 9/1A.
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In economisch opzicht betekent de oriëntatie van een groot deel van

Mekongga op de oostkust dat in de driekwart eeuw voorafgaand aan

1950 een aanzienlijk deel van de export van bosproducten via Kendari

en Muara Lasampara verliep, wat ten nadele was van de landschaps-

schatkist van Kolaka. Anderzijds bleek hieruit dat het economische be-

lang van een goed bevaarbare Konawe-rivier over een zo groot mogelijk

deel van zijn lengte zeer groot was; daarom werden al in 1912 op de ge-

vaarlijkste plaatsen, zoals bij Pu’uhara, rotsblokken uit de rivier ver-

wijderd, niet alleen om de A Opa- en Koloimba-moerassen te draineren

en voor bewoning en cultivering geschikt te maken, maar ook om de af-

voer van bosproducten met vlotten te vergemakkelijken.380

3.2.3. Luwuq: schatting en handel; Buginezen 

Voor de merendeels in van boombast geklopte of van gras geweven

lendendoeken gekleed gaande bergbewoners konden de Buginezen maar

weinig respect opbrengen. Gedurende lange tijd kon slechts de Tolaki-

elite langs de kust zich geïmporteerde katoenen kleding en andere luxe

permitteren.381 Hoofden maakten, onder begeleiding van de mencara

ngapa van Mekongga, een door Luwuq aangestelde functionaris,382 om

380 Treffers, “Het Landschap Laiwoei”, 193-194.
381 Vosmaer, “Korte beschrijving”, 66-67; Van Braam Morris, “Het Landschap

Loehoe”, 544, volgens wie de Toraja,s, waartoe de Tolaki gerekend werden, door
de Buginezen uitgemaakt werden voor pakanre asu (hondenvreters) en pakanre ula
(slangenvreters). Ze aten (en eten) inderdaad honden, evenals de Tolaki.

382 D.w.z. de mencara of mencyara van de ngapa Mekongga. Met de ngapa Mekongga
werd bedoeld de bestuurseenheid Z.O.-Celebes van Luwuq waartoe het westelijk
gedeelte, van de grens met Poleang tot aan de grens met Malili, behoorde. Volgens
Matthes was mencara of mencyara een oude Buginese titel van een vorstentelg uit
Luwuq, later jennang (jenang), cf. Adatrechtbundels, XVII, 251. Grubauer, Unter
Kopfjägern in Central-Celebes, 70, spreekt van mencaran. De vertegenwoordigers
van Bone in Tojo droegen de titel jenang, Van Geuns, “Memorie”, 15-16; de door
Goa in Bulukumba aangestelde hoofden droegen de titel janang, cf. Bouman, “Het
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de paar jaar hun opwachting aan het hof in Palopo.383 Ze brachten er

schatting en geschenken in de vorm van slaven, rijst, wapens, bijenwas,

kippen en andere zaken, zoals ook de naburige volkeren in Noord-

Laiwoi en Midden-Celebes deden. Nieuwe hoofden ontvingen hun

aanstelling uit handen van de hadat van Luwuq. Soms werden door

Luwuq boeten opgelegd, dienden de Tolaki hofdiensten in Palopo te

verrichten en moesten ze krijgers leveren voor Luwuq,s oorlogen en

plundertochten.384

Tot omstreeks het midden van de negentiende eeuw beheerste Luwuq de

handel langs de westkust van Zuidoost-Celebes. Prauwen die de Baai

van Mekongga of andere havens langs de westkust aandeden zonder toe-

stemming van de datu van Luwuq in Palopo werden verbeurd verklaard,

hun lading verviel aan de bevolking en eventuele vuurwapens aan

Luwuq.385 Zelfs opvarenden van gestrande schepen konden het slacht-

offer worden van het strandrecht, zoals nog in 1883 met twee Chinezen

en hun bemanning gebeurde. Allen werden onthoofd. Luwuq werd hier-

voor door het gouvernement beboet en gedwongen een eind aan derge-

lijke praktijken te maken, doch veel effect had dit gouvernementele op-

treden niet.386 Dit kon niet verhullen dat het gezag van Luwuq in Me-

kongga inmiddels tanende was. Dat hing samen met verschillende

factoren. Door de opkomst van Bone was de rol van Luwuq als regiona-

le grootmacht allang uitgespeeld. Bovendien kreeg het te maken met een

teruglopende bevolking in het eigen gebied387 en begon langs Mekong-

Bakoe-wezen in Zuid-Celebes".
383 Baden, “Rapport”, 16.
384 Adriani, “De invloed”; Kern, Catalogus, 193, noot 1.
385 Adriani, Verzamelde geschriften, I, 54; Vosmaer, “Korte beschrijving”, 72.
386 Koloniaal verslag 1887, 14-15; Idem 1988, 17.
387 Koloniaal Verslag 1870.
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ga,s kusten het aantal kolonisten afkomstig uit Bone, Sinjai, Makassar,

Enrekang, Wajo, Mandar, Sadang Toraja, de Oosterdistricten in Zuid-

Celebes en elders fors toe te nemen, een proces dat vanaf 1860 of 1870

gaande was. Ze verlieten hun land dat met een sterk groeiende bevolking

en daardoor schaarser wordende landbouwgrond te kampen kreeg en

verdrongen in Mekongga de aldaar aanwezige migranten uit Luwuq, die

zich hoofdzakelijk terugtrokken in Kondeha en Lelewau.388

De Buginezen in Mekongga vielen onder het gezag van de sulewatang

ngapa, een functionaris die door Luwuq bij de rijksraad gedetacheerd

was en die tevens belast was met de rechtspraak onder hen.389 Hij was

verantwoording schuldig aan de mencara ngapa. Hij vertegenwoordigde

het gezag van Luwuq in Mekongga en zag toe op de afdracht van de

schatting aan het hof in Palopo. Aan hem droegen de Buginezen hun be-

lasting af. Als gevolg van de rivaliteit tussen in Mekongga woonachtige

Buginezen uit Luwuq en Buginezen uit Bone, welk rijk omstreeks 1900

onder La Pawawoi Karaeng Segeri (1896-1906) met de Nederlanders op

voet van naderende oorlog verkeerde, was de sulewatang ngapa op be-

scherming en steun van de Nederlanders aangewezen.390

3.2.4. Luwuq, Mekongga en het gouvernement

In de negentiende eeuw verliepen de contacten tussen Makassar en

Mekongga meestal via Luwuq. Directe handelsbetrekkingen tussen

beide bestonden niet en ook Nederlandse schepen waren er, tot aan

388 Hartsteen, “Memorie”, 12.
389 Sulewatang - “vervanger van de bron”, nl. van de datu en de sultan. In Bone had

bovendien elk lid van de hadat, de aru pitu (zeven vorsten), een sulewatang
(vervanger), Bakkers, “Het Leenvorstendom Boni”, 71-72.

390 Baden, “Rapport”, 20; Elbert, Die Sunda-Expedition, I, 257; Sarasin, Reisen, I, 342;
Abduh, “Perlawanan”, 3.
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Vosmaer,s bezoek aan de Baai van Mekongga (door hem Baaikonka

genoemd) begin 1833 onbekend. Althans, men kon zich niet herinneren

dat een Nederlands schip Mekongga ooit had aangedaan.391 In september

1861 tekenden de datu en rijksraad van Luwuq, gelijk die van Bone een

jaar eerder gedaan hadden, een contract met het gouvernement. Hiermee

werd Luwuq, en daarmee Mekongga, een “bondgenootschappelijk land”

van het gouvernement. Dit werd herhaald in september 1887 en werd op

15 september 1888 gevolgd door de ondertekening van een “Acte van

bevestiging” door de vorst van Luwuq. Bij deze gelegenheid bezocht

een gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden voor het eerst Mek-

ongga.392

Met de onderwerping van grote delen van Celebes na 1900 en de onder-

tekening, na heftige strijd, van de Korte Verklaring door de vorstin van

Luwuq, We Kambo Opu Daeng ri Sompa, werden Mekongga, Kondeha,

Lapai, Tongauna, Watumendonga (of Konawe’eha) en andere streken

van Zuidoost-Celebes tot aan Latowu-rivier in het noorden verenigd in

de onderafdeling Kolaka en bij de nieuwe afdeling Luwuq ingelijfd

(1907).393 Dat hield in dat de superieur van de bestuursambtenaar in

Kolaka, de nieuwe bestuursvestiging, de assistent-resident in Palopo, de

bestuurshoofdplaats van Luwuq, was. Voor het gevoel van de bevolking

van Mekongga nam het christelijke Nederland de macht over van het is-

lamitische Luwuq. Deze periode heeft omstreeks 40 jaar geduurd.

391 Vosmaer, “Korte beschrijving”, 70-74; “Het eiland Celebes volgens de togten en
ontdekkingen van Jacques Nicolas Vosmaer”, 285-287.

392 Koloniaal verslag 1888, 17.
393 De afdeling Luwuq (hoofdplaats Palopo, de standplaats van de assistent- resident)

bestond voor de oorlog uit zes onderafdelingen: Palopo, Masamba, Malili, Kolaka,
Rantepao en Ma,kale. Ook dit werd in 1949 veranderd, cf. Kadir, Sejarah, 71-81;
Hadimuljono, Sejarah, 73; Baden, “Rapport”, 7-8.
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3.2.5. De Tomekongga en anderen

De Tomekongga, zoals de Tolaki ten westen van Konawe voor de oorlog

vaak soms aangeduid, waren verdeeld in een aantal clans met een eigen

hoofd, soms een mokole (hoofd van adellijke herkomst) of, als die er niet

was, zoals voorkwam bij sommige in de bergen levende groepen, een

hoofd van niet-adellijke afkomst, de tonomotuo. De residentie van de be-

langrijkste hoofden van Mekongga was tot het begin van de twintigste

eeuw Wundulako, een kampong ten zuidoosten van Kolaka.394 Via hu-

welijken, list en geweld wisten ze hun machtsgebied uit te breiden, tot

aan Lelewau in het noorden, wat volgens de overlevering vooral sinds

Melange Sangia Lombo-Lombo, de grootvader van Laduma, heeft

plaatsgevonden. Volgens Pingak was het Melange, die het adat-recht

(pohuku) van Mekongga had vastgesteld.395

Over de geschiedenis van de Tomekongga-clans bestaan veel verhalen

en legenden, doch weinig is met zekerheid bekend. De namen van de

hoofden en hun afstamming laten, ondanks de stambomen die in later

tijden vervaardigd zijn, veel ruimte voor onzekerheid of zijn aantoon-

baar onjuist. In het algemeen dienden dergelijke genealogieën, evenals

de mythen en legenden over het ontstaan en de herkomst van een volks-

gemeenschap en vooral haar elite, de legitimering van bestaande machts-

verhoudingen en aanspraken op de troon. Vanaf de jaren twintig boden

ze het gouvernement een instrument om een einde maakten aan conflic-

terende aanspraken van de verschillende pretendenten. Op deze manier

kon soms de aanstelling van leden van de zelfbesturen en lagere hoofden

394 Vosmaer, “Korte beschrijving”, 71.
395 Pingak, Sekapur sirih, 20.
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vergemakkelijkt worden of in de ogen van de bevolking legitimiteit

worden gegeven.396

Het gezag van het hoofd van Mekongga reikte in de achttiende eeuw

waarschijnlijk niet veel verder oostwaarts dan de hellingen van het Men-

doke- en Watu Pinohu-gebergte, en naar het zuiden niet verder dan

Pomala’a. Zeker zal de veldtocht van Luwuq tegen Konawe, die niet

lang na Vosmaer,s bezoek aan Mekongga moet hebben plaats gevonden,

het prestige van het hoofd van Mekongga hebben vergroot (zie pagina

115). Hoewel voor een aantal clans horigheid aan Luwuq niet samenviel

met erkenning van het hoofd van Mekongga als hun heer – zoals het

geval was met de Tolaiwoi in het stroomgebied van de Lasolo, die Me-

kongga vijandig gezind waren doch wel aan Luwuq schatting betaalden

– maakte Luwuq gaarne gebruik van zijn vazallen om zijn invloedssfeer

uit te breiden of roerige clans tot de orde te roepen. De strafexpeditie

tegen Konawe was daarvan niet het enige voorbeeld. Omstreeks 1880

dwong de toenmalige bokeo van Mekongga (waarschijnlijk Sipole), met

steun van troepen uit Luwuq, Tondowatu, het hoofd van Ambapa, Lasa-

luwatu en Tinondo in het grensgebied met Konawe met de wapenen tot

gehoorzaamheid. De aanleiding was dat Tondowatu weigerde Mekongga

schatting te betalen en er nu en dan, geholpen door Konawe, zelfs op

snel- en rooftocht ging. Tondowatu, die geparenteerd was aan de heer-

sende inoa-dynastie van Asaki en de grootvader was van de vorst die in

1925 mokole van Singgere was, had zelfs bij Kasuwideke een aarden

versterking opgeworpen, die in geval van nood bemand werd door met

kanonnen, donderbussen, vuursteengeweren en allerhande blanke wa-

396 Zie voetnoot 212.
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pens uitgeruste krijgslieden.397 Doch deze waren tegen de moderne

wapens en tactiek van de Buginezen niet opgewassen. De prijs voor de

vrede was hoog, Tondowatu moest 30 karbouwen oorlogsschatting beta-

len. De aldus afgedwongen horigheid van Singgere aan Mekongga

bestond echter meer in naam dan in werkelijkheid en verhinderde niet

dat Tondowatu’s zoon, Manggurani, de mokole van Lambuya werd.398

Omstreeks dezelfde tijd werd ook Mambulu met de wapens tot gehoor-

zaamheid gebracht, waarschijnlijk niet voor de eerste keer. Enkele

anakia hielden vervolgens namens de vorst van Mekongga toezicht in

Tinondo en Mambulu. In Mambulu was dat Robe, een kleinzoon van

Laduma. Deze volkjes, die tot dan toe eerder naar het oosten dan naar

het westen hadden gekeken, waren nu aan Mekongga onderhorig, zoals

dat zelf onderhorig was aan Luwuq.399 

397 Een militair rapport uit 1929 meldde de volgende wapens van de Tolaki (waarvan
sommige algemeen in Ned.-Ind. voorkomend): pidi, bamboe boog met giftige pijlen;
sumbi of wuho, bamboe blaasroer met giftige pijlen; tanubeangga of durukarahi,
van twee weerhaken voorziene, geheel ijzeren werplans; taniromu, lange klewang
of snelzwaard (ongeveer 80 cm); taawu, kortere klewang (< 80 cm); kasay, lange
werplans met ijzeren punt en één weerhaak, schacht van ijzerhout; pandolalo of
matambetuko, lange werpspeer met ijzeren punt doch zonder weerhaken; padanga,
latere, door de Buginezen ingevoerde werplans zonder weerhaken; lèla (of lila),
groot koperen kanon; torobuku, als de lèla, doch korter; mariam, ijzeren kanon,
daterend uit de Portugese tijd; panggalaoba, vuurstenen geweer; paloco en tarakolo,
soorten donderbussen; Beaumont- en Winchestergeweren; kina, een “stokschild"
van een meter hoog; kotamara melako-lako, bamboe schild van 1½ meter hoog tegen
donderbussen en vuurstenen geweren; parakka, een soort gevlochten harnas; galu,
helm van rotan; ulu-ulu, koperen helm uit de Portugese tijd, Plas, “Militaire
memorie”, 4-5; Kruyt, “Een en ander over de To Laki van Mekongga (Zuidoost-
Selebes)”, 470, n. 15.

398 Baden, “Rapport”, 6; waarschijnlijk wordt deze expeditie ook bedoeld in Slabbe-
koorn, “Memorie”, [35]-[36], waar sprake is van troepen uit Luwuq.

399 Baden, “Rapport”, 5.
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3.2.6. De hoofden van Mekongga 

Als gevolg van deze territoriale expansie en van de aanwezigheid van

vele Buginezen langs zijn kusten, was Mekongga de volkrijkste streek

van het westelijke deel van Zuidoost-Celebes. Het omvatte de latere (ko-

loniale) districten Mekongga, Singgere (Tinondo) en Mambulu (Rate-

Rate). De introductie van de titels bokeo en mokole owose, die voor het

eerst gebruikt zouden zijn door Laduma, de gesel van Konawe, symboli-

seerde de expansiedrang en toegenomen macht van Mekongga ten

opzichte van de andere hoofden in het gebied.400 Hiermee is ook verbon-

den het ontstaan van de rijksraad of sara owose van Mekongga. Volgens

een overlevering zou die teruggaan op Teporambe Sangia Nilulo, die

niet lang na 1800 geregeerd moet hebben en voor zijn dood aan zijn vijf

zonen ieder een functie in het landsbestuur gaf: Laduma in Wundulako

werd bokeo, een nieuwe functie, te omschrijven als voorzitter van de

sara owose. Wa Sangka Sangia Omore werd kapitang. Hij vestigde zich

in Balangtete en kreeg als taak om, in samenwerking met de Wajo’s en

het hof van Luwuq, de verdediging van het oostelijke deel van de Golf

van Bone tegen overvallen door de gevreesde Tobelorezen en andere

zeerovers te organiseren. Tabutoalo Sangia Ninuburu werd pabicara, die

samen met de bokeo rechtsprak, toezag op huwelijksvoltrekkingen, op

het betalen van de schatting aan Luwuq en op de bewerking van de tui-

nen van de bokeo. Hiervoor kreeg hij een deel van de opbrengst. Hij

woonde in Epe, waar de bevolking hem onderhield. Tabenua Sangia

Kolaka werd sapati, die vanuit zijn woonplaats Sakuli, gelegen aan de

monding van de gelijknamige rivier nabij de kampong Kolaka, de in- en

400 Pingak, Dokumenta Kolaka, passim; Baden, “Rapport”, Bijlage I. Zie ook noot 212.
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uitvoerrechten inde en misdadigers ving en strafte. De vijfde was Taban-

dera Sangia Powuta, die anakia putobu werd van Woime’eto met het

recht de kampongbevolking voor zich in zijn tuinen te laten werken.401

Al deze functionarissen hadden daarnaast bepaalde privileges, zoals het

recht wapens te dragen, vergezeld te gaan van gewapende lijfwachten en

vrijstelling van belastingbetaling. In de Nederlandse tijd behielden

sommigen het recht op dergelijke diensten en kregen ze een bepaald

percentage van de door hen voor de Nederlanders ingezamelde belas-

ting.402

In de negentiende en begin twintigste eeuw waren in Mekongga andere

vooraanstaande hoofden de mokole van Tangabili, Lapai, Kondeha,

Lelewau net over de grens in Malili, Latowu en Batunong, alsmede de

putobu van Ambapa, van wie sommigen overigens als gevolg van het

afnemen van de invloed van Luwuq aan macht en aanzien inboetten,.403

En niet te vergeten de geruchtmakende Pombili, lid van een machtige

clan in Konawe, “met zijn onsympathiek gezicht en gloeiende haat voor

al wat blank was, die door zijn brutaliteit en praatjes zooveel invloed

had”.404 De Nederlanders stelden hem na 1906 desondanks aan als dis-

trictshoofd van Latoma, doch hij werd wegens misdrijven meerdere ma-

len gevangengezet en verbannen, eerst naar Makassar (ca. 1912) en later

naar Java, voor het laatst in 1920, toen hij voor 10 jaar in Bandung als

401 Baden, “Rapport”, 17-18. Voor een andere uitleg, cf. Pingak, Dokumenta Kolaka,
167-168, die deze functies laat beginnen bij de zonen van de vierde vorst.

402 Wieland, “Memorie”, [4]; Elbert, Die Sunda-Expedition, 257; Baden, “Rapport”,
17-18; “Een brief van Br. v.d. Klift”, Zendingsblad, nr. 25 (1 mei 1918 ) 2. 

403 Smit, “Vervolg-memorie”, 19-20.
404 D. Kok, “Onze vestiging te Sanggona op Z.O.-Celebes”, 1920, ARvdZ 12/2. Na de

Tweede Wereldoorlog was Pombili een van de twee rechtmatige kandidaten voor
de functie van kapitang van Laiwoi. De andere was Bondoalo in Lasampara. Van
Oosten, “Voorlopige schets”, 1-3.
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dwangarbeider te werk werd gesteld. Dit ondermijnde zijn gezag echter

nauwelijks. Eenmaal teruggekeerd in Zuidoost-Celebes gold hij als een

bereisd man en genoot hij het prestige van een man van de wereld. Op

Java had hij magische krachten opgedaan: hij beweerde onkwetsbaar

voor kogels en onzichtbaar voor zijn vijanden te zijn.405 Bovendien was

Pombili, die bij voorkeur Maleis sprak en zich kleedde op de manier

waarop Javaanse groten dat bij feestelijke aangelegenheden deden, met

een Javaanse hoofddoek op, in een blauwe, loshangende lakense jas en

een blauwe sarong, op Java tot de islam overgegaan en na terugkeer

droeg hij zijn nieuwe religie met verve uit.406 Na de Tweede Wereldoor-

log was (en is) hij voor de één een held en lichtend voorbeeld, een van

de eerste nationalisten van Zuidoost-Celebes, volgens de andere was hij

een grote vriend van de zendelingen, met name van Van der Klift, voor

een derde was hij niet meer dan een der laatste koppensnellers van

Zuidoost-Celebes.407

Een der gezaghebbendste adathoofden rond de eeuwwisseling buiten de

rijksraad was een anakia, Ingaru genaamd, die afkomstig was uit Sing-

gere doch zich aan de kust had gevestigd. Wegens zijn slechte gezond-

heid vervulde hij in de Nederlandse tijd geen bestuursfuncties. Zijn faam

dankte hij niet alleen aan het feit dat hij een van de weinige Tolaki was

405 Baden, “Rapport”, 4-5; Hartsteen, “Memorie”,19; Kruyt, “Een en ander over de To
Laki van Mekongga (Zuidoost-Selebes)”, 445; D. Kok, “Onze vestiging te Sanggona
op Z.O.-Celebes”, 1920, ARvdZ 12/2; idem a. Hb NZV, 10/7/1920, ARvdZ 12/2.
Een relatief late waarnemer, controleur Smit, geeft in zijn “Vervolg-memorie”, 19-
20, als de oudste hoofden vier mokole (van Lelewau, Latowu, Batunong en Konde-
ha), de bokeo (van Mekongga) en drie putobu (van Lapai, Ambupa, Woi’esi). Bij
de komst van de Nederlanders waren al die mokole volgens Smit al niet meer in
functie; als eerste werd de mokole van Lelewau in zijn functie hersteld (1912).

406 H. van der Klift, “Onderzoekingsreis door een deel van Mekongga”, 15/7/1920,
ARvdZ 12/3/5.

407 Interview met Parenda (Lambuya, 9/7/1992) 8.
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die het lontara’, het Buginese letterschrift, kon lezen en schrijven, maar

vooral aan het feit dat hij het meeste wist van de adat en bij adatkwesties

altijd geconsulteerd werd.408

3.2.7. Mekongga en Luwuq na 1900 

Met de vestiging van het Nederlands bestuur omstreeks 1906-1907 ver-

dween de onderhorigheid van het westelijk deel van Zuidoost-Celebes

aan Luwuq. In feite had het gouvernement al vanaf 1861 de mogelijk-

heid om beperkingen te stellen aan de economische en politieke macht

van Luwuq in Mekongga, al schijnt het daarvan nauwelijks gebruik te

hebben gemaakt. Het gebied werd na 1907 omgevormd tot de onderaf-

deling Kolaka met een zelfbestuur en zeven districten. 

Het eerste districtshoofd van de streek tussen Rate-Rate en het Mendo-

ko-gebergte was Sangia Nibandera, een zoon van Robe en achterklein-

zoon van Laduma, de zesde vorst van Mekongga. Tevens kreeg dit ge-

bied een nieuwe naam: Mambulu. Later werd die officieel veranderd in

Rate-Rate, al bleef ook Mambulu in gebruik, onder meer in de titel van

het districtshoofd: mokole Mambulu. Anders dan de bevolking rondom

hen, moesten de Toairi van Rate-Rate en het vlakbij gelegen Poli-Polia,

de belangrijkste dorpen van dit district, in grote meerderheid niets van

de islam hebben, dat ze associeerden met opdringerige anakia van Kona-

we. Een deel van hen stelde zich hierom open voor het christendom.409

408 Wieland, “Memorie”, [9].
409 De kinderen die in een huwelijk geboren werden, werden meestal gerekend tot de

clan waar het echtpaar zich vestigde. Een dochter van een anakia uit Ando’olo
(Kendari) huwde met Robe, een kleinzoon van de zesde sangia van de Tomekongga,
Laduma Sangia Nibandera , en woonachtig in de kampung Wonuambuteo (Rate-
Rate). Het gezin bleef in Wonuambuteo. Hieruit werd een zoon geboren, Mambulu
geheten. Deze werd door civiel-gezaghebber Wieland benoemd tot eerste districts-
hoofd van het toenmalige district. Dat district werd aldus door een misverstand

157



Chr.G.F. de Jong, Nieuwe Hoofden

In de functie van voorzitter van het nieuwe zelfbestuur van Mekongga

(Kolaka) werden van meet af aan afstammelingen in (min of meer)

rechte lijn van Larumpalangi aangesteld.410 Ze droegen de titel bokeo. In

1907 werd deze functie vervuld door Latambaga, de elfde in successie.

De functies van pabicara, anakia putobu, sapati en mencara ngapa

werden door de Nederlanders afgeschaft en voor zover nodig vervangen

door ambtelijke diensten. Alleen die van bokeo, kapitang en sulewatang

ngapa bleven bestaan; hun bevoegdheden werden zelfs uitgebreid.411

Ook de figuur van de tonomotuo als niet-adellijk dorpshoofd verdween

ten gunste van het gekozen kamponghoofd – om in de jaren dertig in iets

gewijzigde vorm terug te keren. Om het grondgebied van de nieuwe

onderafdeling zoveel mogelijk te doen samenvallen met het gezags-

gebied van het zelfbestuur, werd dat uitgebreid met Singgere en Mam-

bulu (Rate-Rate), twee gebieden die zich onafhankelijk van Mekongga

plachten op te stellen, en met Tawanga, Kondeha, Watumendonga (Kona-

we’eha) en Lapai in het noorden.412 

In het kader van de Indische bestuurshervorming, die de versterking van

de traditionele bestuursstructuur beoogde, werden in Mekongga op

dorpsniveau de ambten van tonomotuo, pabicara en sapati (of sudo) in

ere hersteld, voor zover nodig. Dat gebeurde tijdens een plechtigheid in

Mambulu genoemd, naar de vorst. Het district had Wonuambuteo of Rate-Rate
moeten heten, naar de naam van de kampong waar het hoofd woonde, zoals het
gebruikelijk was. Robe was voor 1905 door de bokeo van Mekongga belast met het
bestuur van Mambulu. Baden,“Rapport”, 5; Hartsteen, “Memorie”, 35. Er waren dus
twee hoofden die de titel mokole Rate-Rate voerden: het districtshoofd van Mambulu
(ook mokole Mambulu) en het hoofd van Rate-Rate en enkele onderhorige dorpen.

410 Zie voetnoot 212.
411 Baden, “Rapport”, Bijlage Il; Slabbekoorn, “Memorie”, [52].
412 Baden, “Rapport”, 18-19; Contr. Kolaka a. AR Luwu, 10/3/1925, ANRI Mak.,

Archief Celebes 6/1.
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Mowewe eind april 1937, bij welke gelegenheid zelfs twee christenen

tot de ambten van respectievelijk tonomotuo en sapati van Mowewe ge-

kozen werden. De taak van de nieuwe pabicara bestond in het beslech-

ten van kleine geschillen onder dorpsbewoners, de sudo bereidde de ont-

vangst van hoge bezoekers voor, terwijl de tonomotuo, de voornaamste

van de drie, deze bezoekers namens de dorpsgemeenschap plechtig ont-

ving en de te bespreken zaken aan hen voorlegde. Hoewel deze functies

formeel gescheiden waren, regelden ze meestal deze zaken gezamenlijk.

Voor zover het adat-kwesties betrof, en alleen in dergelijke aangelegen-

heden, vormden ze het nieuwe dorpsbestuur, de syarat kampong. Even-

als in Konawe werd deze regeling ook hier na 1950 gehandhaafd.413

Op enkele plaatsen was een functionaris met de titel van kapitang blij-

ven bestaan, waar hij slechts lokale betekenis had, zoals in Simbune.

Wat die oorspronkelijk had ingehouden was al niet meer bekend, Doch

dat hij iets met oorlogvoering en landsverdediging te maken had is niet

onwaarschijnlijk.414 

3.2.8. Kolaka; binnenlands bestuur 

Tot de komst van de Nederlanders was de kampong Kolaka een onaan-

zienlijk, armelijk overwegend door Buginezen bewoond vissersdorp.

Sindsdien breidde het zich snel uit. In 1916 telde het zo’n 1000 inwo-

ners, overwegend vissers en handelaren, alsmede een paar Tomekongga.

Op een bezoeker, die Kolaka in 1921 aandeed, maakte de kampong met

zijn mooie grindwegen, nette huizen en goed onderhouden erven een

gunstige indruk, al was het er wegens het hete, vochtige klimaat niet

413 H. van der Klift a. Hb NZV, 3/5/1937, ARvdZ 101/4/5; zie voetnoot 363.
414 Hartsteen, “Memorie”, 39.
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gezond.415 Er stonden een moskee, een van de oudste van het land, een

gevangenis, een nette school, een behoorlijk ingerichte pasanggrahan

en een kazerne. Verder woonden er bestuursambtenaren en hogere

militairen met hun gezinnen. De inlandse personeelsleden waren af-

komstig uit West-Timor, de Molukken en Noord-Celebes, omstreeks

veertig mensen. De meesten behoorden tot de Protestantse Maleise ge-

meente, die onderdeel was van de Indische Kerk (Protestantse Kerk in

Nederlands-Indië). 

Evenals in Kendari, was het gewestelijk hoofd in Kolaka belast met het

toezicht op het zelfbestuur en de districts- en dorpshoofden, en op de

verkiezing van inheemse bestuurders en hun taakuitoefening. Hij hield

ook toezicht op de Buginezen en stelde de sulewatang ngapa aan of ont-

sloeg hem. Dat laatste, ontslag, overkwam in 1907 of 1908 sulewatang

La Makawaru Daeng Paraga, wegens zijn al te grote bemoeienis met de

interne aangelegenheden van Mekongga, uitgeoefend via zijn zwager,

bokeo Latambaga (deze had vijf vrouwen, waarvan de tweede, I Mbanu-

a, een zuster was van Daeng Paraga). Gezaghebber G. Wieland ontsloeg

Daeng Paraga hierom. Voor het overige was Wieland niet ontevreden

over de loyaliteit van de hoofden en de rest van de bevolking. Afgezien

van enkele uit de hand gelopen “bidpartijen”, waarmee hij bepaalde

offerfeesten van de Tolaki bedoelde, waarbij krijgsdansen werden uitge-

voerd, en van in de eerste jaren na het einde van WO I voornamelijk

vanuit Zuid-Celebes overgewaaide onrust416 was er van openlijk verzet

415 M. Lindenborn, Verslag van mijn reis naar Zuidoost-Celebes, april-mei 1921,
ARvdZ 6/27.

416 De controleur van Kolaka schreef in 1935: “Kort na den oorlog werd door raddraai-
ers meermalen – – – gedreigd met de Turken, die zich binnenkort in deze streken
zouden vestigen en de Kompeni zouden verdrijven. Enkele gevallen van dien aard
werden in den loop van 1933 nog gesignaleerd, van P.S.I.I. propagandisten uit
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van enige betekenis tegen de Nederlandse aanwezigheid nauwelijks

sprake.417 Vergeleken met Halmahera en Zuid- en Midden-Celebes, die

in deze jaren het toneel waren van een aantal opstanden, overvallen,

klopjachten en schietpartijen, waarbij een controleur vermoord werd

(Halmahera, september 1914)418 en het huis van een goeroe van de

Protestantse Kerk beschoten werd (Barung, Mamasa, augustus 1915),419

was Zuidoost-Celebes op een paar incidenten en opstandjes na een toon-

beeld van orde en rust.420

In 1918 mengde de zending zich in zaken van het landsbestuur. Van der

Klift drong toen bij gouverneur W. Frijling (1916-1921) aan op de ver-

wijdering uit Zuidoost-Celebes van de sulewatang ngapa, omdat die

zich een krachtig tegenstander van zijn aanwezigheid betoonde. Frijling

was volgens Van der Klift “een man van liberale beginselen, doch uit

politiek oogpunt de zending zeer genegen”421 en sinds hun ontmoeting

in Weltevreden in februari 1916, toen Frijling nog adviseur van het

binnenlands bestuur was, onderhield Van der Klift goede betrekkingen

met hem.422 Frijling ging niet op dit verzoek in. De sulewatang, een

Buginees, was inmiddels een onmisbare schakel in het koloniale bestuur

geworden. Het gewicht van zijn functie weerspiegelde het economische

Balangnipa, die bekend maakten dat de Japanners binnenkort het bewind zouden
overnemen en de Kompeni verdrijven, waaraan de Inheemsche Rechtbank door een
tweetal veroordeelingen, een einde maakte.” Hartsteen, “Memorie”, 15; vgl. H. van
der Klift a. Hb NZV, 24/7/1934, ARvdZ 101/4/3.

417 Plas, “Militaire memorie”, 5.
418 "De troebelen in Djailolo, (Westkust Halmahera)"; tevens werd toen een zendings-

post in Jailolo ontruimd.
419 Heijting, “Memorie”, 42.
420 Wieland, “Memorie”, [8]-[9]; Elbert, Die Sunda-Expedition, I, 257; Baden,

“Rapport”, 19; Slabbekoorn, “Memorie”, [38], [56]; Mailrapporten 1912, (928,
23/7/1912), Toelichting bij begroting van de Landschappen.

421 H. van der Klift a. Hb NZV te Rotterdam, 28/4/1916, ARvdZ 12/3/1.
422 H. van der Klift a. Hb NZV, 23/2/1918, ARvdZ 12/3/3.
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en politieke belang van de Buginese gemeenschap in Mekongga als

geheel. In 1924 werden de sulewatang en de kapitang zelfs rechtstreeks

bij het landschapsbestuur ingeschakeld. Ieder kreeg een eigen ressort: de

kapitang kreeg het zuidelijke deel van het district Kolaka tot aan Towari

op de grens met Poleang, terwijl wegens het grote aantal Buginezen

aldaar de sulewatang het noordelijke deel van Kolaka en het district

Kondeha kreeg toegewezen. Bovendien werd de sulewatang belast met

enkele bestuurskwesties die geheel Mekongga betroffen, zoals de voor-

bereiding van de volkstelling van 1930. Dit alles onder verantwoorde-

lijkheid van het zelfbestuur. 

Het zelfbestuur van Mekongga functioneerde evenwel slecht. Bokeo

Latambaga was een oude, ziekelijke man (hij overleed in 1933) en was

bovendien van Wundulako naar Balangtete, in de buurt van Kolaka, aan

de kust verhuisd, waardoor zijn voeling met het binnenland afnam. Hij

verkeerde nog steeds in de veronderstelling dat de mokole van Singgere

en Mambulu min of meer zelfstandige districtshoofden waren, over wie

hij niets te zeggen had, en medio jaren twintig was zijn gezag over het

binnenland van Mekongga dan ook nog even gering als voor de Ne-

derlandse bestuursinmenging. Een deel van dat gebied was de facto zelfs

overgegaan in handen van de inoa van Asaki, een belangrijk man in

Konawe en een familielid van de putobu van Ambapa. Om dit te verhel-

pen werd de bokeo in 1924 belast met het bestuur van de districten

Kolaka, Singgere en Mambulu, wat inhield dat niet alleen het districts-

hoofd van Kolaka maar ook zijn collega’s van Singgere en Mambulu aan

de bokeo van Mekongga verantwoording schuldig waren.423 Na nog en-

423 Baden, “Rapport”, 18-19. 
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kele wijzigingen was in 1932 de situatie aldus dat het zelfbestuur re-

geerde over de districtshoofden van Lelewau, Kondeha, Lapai, Kona-

we’eha, Tawanga, Singgere (Tinondo) en Mambulu (Rate-Rate).424

3.2.9. Bestuurlijke wijzigingen; invloed van Luwuq

3.2.9.1. Demografische verhoudingen in Mekongga 

Maar ook hierna functioneerde de sarano Mekongga niet naar tevreden-

heid. De oorzaak lag in de demografische verhoudingen van de onderaf-

deling, met name van de kuststreek. Het belastingregister van het district

Kolaka over 1937 vermeldt tegenover 4965 aangeslagen Tolaki niet

minder dan 3002 aangeslagen Buginezen; verder waren er 1119 aang-

eslagen Toraja (wier land van herkomst in Zuid-Celebes ook onder het

gezag van de rijksraad van Luwuq viel), 150 Tomoronene, 146 Wajo,s

en 137 Toairi: bijna evenveel migranten als landskinderen.425

3.2.9.2. Een oplossing

De Buginezen in Mekongga accepteerden geen Tolaki als hun hoofden,

anderzijds was de invloed die de Buginezen op het bestuur en het dage-

lijks leven in Mekongga hadden veel Tolaki, waaronder de oude bokeo-

familie, een doorn in het oog. Deze situatie dwong het gouvernement om

in te brijpen. De oplossing bestond uit twee delen. Het eerste deel

bestond in een verandering van de samenstelling van het inlands bestuur

in de zin van de versterking van het Buginese element. Die versterking

werd bereikt door enkele nieuwe benoemingen en bestuurlijke reorga-

424 Slabbekoorn, “Memorie”, [13], [52]; Smit, “Vervolg-memorie”, 19-25.
425 Smit, “Vervolg-memorie”, 1, 8, 21, 23, 25; de Buginezen woonden voornamelijk

in de districten Kolaka en Patampanua (ontstaan uit de samenvoeging van Kondeha
en een deel van Lapai), de Toraja,s in Patampanua.
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nisaties. De eerste benoeming was die van I Nduma tot bokeo van de

sarano Mekongga in 1935. Hij was een neef van de in 1933 overleden

bokeo Latambaga en had nauwe familiebanden met Luwuq, daar zijn

moeder een zuster was van de sulewatang ngapa. De tweede benoeming

(1936) was die van een zoon van een vorige sulewatang ngapa, een

Buginees uit Luwuq, tot sapati, een functie die thans in ere werd her-

steld. Daarnaast werden het gezagsgebied en de bevoegdheden van de

sulewatang ngapa en de onder zijn voorzitterschap staande, nieuw op-

gerichte hadat ngapa uitgebreid, terwijl die van de sarano Mekongga

werden ingeperkt.426

Ter ondersteuning hiervan vonden enkele territoriale herindelingen

plaats, die zowel de greep van Luwuq op de Buginezen langs de kust

moesten versterken en anderzijds het gezag van de sarano Mekongga in

de binnenlanden dienden te herstellen en de aanspraken van Konawe op

territoir van oostelijk Mekongga moesten tegengaan. Hiertoe werd

Mekongga verdeeld in twee invloedssferen. Het westelijke district

Lelewau werd met het district Kondeha en een deel van Lapai samenge-

voegd tot het nieuwe district Patampanua, dat een Buginees als hoofd

kreeg. Die was verantwoording schuldig aan de hadat ngapa. Vijf ande-

re districten, t.w. de rest van Lapai, Konawe’eha, Mambulu, Tawanga

en Singgere, die in het binnenland lagen, werden in status gereduceerd

tot onderdistricten en samengevoegd tot het nieuwe district Solewatu

met als hoofd de nieuwe kapitang van Mekongga en het derde nieuwe

lid van de sarano Mekongga, Pu’uwatu Raeyati. Behielden de eerste drie

onderdistricten elk hun eigen mokole, die het dagelijks bestuur voerde,

426 Resident Celebes en Onderh., “Bestuursorganisatie in Kolaka. De hadats”; Hartsteen,
“Memorie”, 37; cf. [Adriani], “Mededeeling van Dr. Adriani over vorstenbestuur”.
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het bestuur van de beide nieuwe onderdistricten Singgere en Tawanga

kwam in handen van Pu’uwatu, het enige lid van de sarano Mekongga

dat geen familiebanden met Buginezen had.427 

Pu’uwatu, een verre neef van de bokeo-familie van Mekongga, was een

voormalig districtshoofd van Lambuya en behoorde tot een van de

voornaamste anakia-geslachten van Konawe. Hij woonde in Mowewe

en was volgens zijn dorpsgenoot zendeling Van der Klift een “zeer

actief en verstandig man”,428 dat wil zeggen pro-Nederlands, ontwikkeld

in Westerse zin, geen openlijk tegenstander van de zending en gebrand

op goed volksonderwijs – hij was het die in 1926 zendeling Schuurmans

wist over te halen zich in Lambuya te vestigen, zuiver en alleen met het

oog op de scholen die deze zou openen.429 Tevens was hij islamiet; dat

was hij pas enkele jaren en bovendien gematigd. Tot slot was hij geen

vriend van Luwuq. Aan hem werd het bestuur over het binnenland van

Mekongga opgedragen, het gebied waar de zending haar grootste aan-

hang had.

De hadat van Luwuq in Palopo werd door het bestuur geïnstrueerd zich

meer met de aangelegenheden van Mekongga in te laten. Met name de

sulewatang ngapa kreeg in dit opzicht ruimere bevoegdheden. Leden

van de rijksraad van Luwuq werden op gezette tijden naar Kolaka ge-

zonden, onder meer om belasting te innen en mededelingen over bes-

tuursmaatregelen te doen, iets wat sinds mensenheugenis niet was voor-

gekomen. Het resultaat van deze veranderingen was dat de invloed van

427 Van de beide tot dan toe in functie zijnde mokole van Singgere en Tawanga werd
de eerste benoemd tot juru tulis (secretaris) van de kapitang, die van Tawanga, een
christen uit Mowewe genaamd Albert Rumono, werd gedegradeerd tot mantri-
landbouw. H. van der Klift a. Hb NZV, 4/1/1936, ARvdZ 101/4/4.

428 H. van der Klift a. Hb NZV, 3/12/1935, ARvdZ 101/4/4
429 J. Schuurmans a. Hb NZV, 16/2/1926, ARvdZ I/7.
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Luwuq in Mekongga groeide en daarmee de invloed van de islam,

zichtbaar aan de bouw van nieuwe langgar en moskeeën. Voor het ge-

voel van de Tolaki-bevolking werd Mekongga steeds meer een buitenge-

west van Luwuq. Dat bleek bijvoorbeeld toen in 1935 de vorstin van

Luwuq overleed. De hoofden van Mekongga moesten op haar begrafenis

verschijnen en haar zoon, die haar opvolgde, bezocht in januari 1936

Kolaka in gezelschap van de gehele rijksraad van Luwuq en de assistent-

resident. In de moskee te Kolaka moesten alle hoofden de eed van trouw

afleggen aan de nieuwe datu, Andi Jemma. Hierna maakte het gezel-

schap een reis door een deel van de onderafdeling om de verplichte

hulde en gelukwensen van het volk in ontvangst te nemen. Dat was

voorzover men zich kon herinneren nog nooit eerder gebeurd. Som-

migen hadden het gevoel plotseling in Luwuq te wonen.430 

3.2.9.3. De opvolging van Latambaga

De opvolging van Latambaga door I Nduma geschiedde in strijd met de

adat en was vergezeld gegaan van de heftigste conflicten, intriges en

verdachtmakingen. Om enigszins tegemoet te komen aan de grieven van

Laloasa, een van de in 1935 voor het bokeo-schap van Mekongga ge-

430 H. van der Klift, “Jaarverslag 1936", ARvdZ 115/40/1; zie V. Sidupa, in Interview
met V. Sidupa, J. Karamasa, F. Buke, N. Lakasa, Aser (Kolaka, 10/7/1992) 4. Victor
Sidupa, geboren 1927 te Mowewe in een geslacht van tonomotua, dat oorspronkelijk
uit Singgere kwam; 1935-1937 zendingsvolksschool Mowewe; 1938-1940 vervolg-
school Kolaka; 1940-1945, 1948-1949 CVO/Normaalschool Palopo/Makassar; vanaf
1950 onderwijzer Mowewe en Kolaka; van 1963 tot 1983 met enkele onderbreking-
en schoolopziener in Kolaka; vanaf 1964 namens de PNI lid van het parlement
(DPR-DR) van de provincie Sulawesi Tenggara; 1987-1992 namens de Golkar lid
van het streekparlement (DPR-D) van de provincie Sulawesi Tenggara, tevens
plaatsvervangend voorzitter DPR-D.
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passeerde zoons van Latambaga,431 en aan de bezwaren van onder meer

de zending tegen de grote invloed van Luwuq in Mekongga tegemoet te

komen, werd I Nduma in maart 1947 opgevolgd door Pu’uwatu Raeyati.

Als Pu’uwatu’s opvolger als kapitang was de republikeinsgezinde

Konggoasa voorzien, maar die is nooit aangesteld – het was de tijd van

de daerah-vorming, waar de republikeinen fel tegen waren. Een einde

aan deze bestuurlijke stoelendans kwam per 1 augustus 1949, toen alle

HPB-bevoegdheden in Kolaka aan het zelfbestuur van Luwuq werden

overgedragen.432

3.3. Het zuidwesten

3.3.1. Twee kada

Volgens een oude kada (legende) zijn de voorouders van de Tomorone-

ne onder leiding van hun stamvader, La Pao, met hun schepen van

overzee gekomen, van de plaats waar de zon opkomt, mata oleo geheten.

Na Kabaena bezocht te hebben, vestigden ze zich op de zuidwestkust

van Zuidoost-Celebes, toen nog onbewoond gebied. Na verloop van tijd

erkenden ze een vorstenzoon uit Luwuq als hun heer, genaamd Haluoleo

(volgens een andere versie kwam Haluoleo uit Konawe). Na Haluoleo’s

dood betwistten zijn beide zoons het vaderlijk erfdeel, dat daarop in

431 De rechtmatige opvolger van Latambaga wat geboorte aanging was zijn zoon
Laloasa. Doch die had de fout begaan bij de gouverneur een klacht in te dienen tegen
een gezaghebber. Op zichzelf was dat niets bijzonders, doch hij had die klacht
ondertekend met de namen van alle districtshoofden van Kolaka. Doch die wisten
van niets. Laloasa werd voor straf twee jaar verbannen en verloor het recht zijn vader
op te volgen als bokeo van Mekongga. De eerstvolgende kandidaat was Konggoasa,
doch geen van beiden werd benoemd. H. van der Klift a. Hb NZV, 3/5/1937, ARvdZ
101/4/5. I Nduma was nauw verwant met Tekaka. Smit, “Vervolg-memorie”, 24.
Zie ook voetnoot 430.

432 Residentie Makassar, “Rondschrijven”, 31/5/1949.
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tweeën werd gesplitst. Hierop ontstonden Rumbia onder de ene zoon,

Marorimpu, en Poleang onder de andere, Tewaleka.433 

Dit verhaal over Haluoleo en zijn zonen werd in de jaren dertig in Rum-

bia opgetekend. Uit het eerder genoemde onderzoek in Poleang uit

1983434 komt een ander beeld naar voren. Volgens een toen genoteerde

kada was de eerste vorst (apua) van de Tomoronene Dendeangi.435 Oor-

spronkelijk woonden hij en zijn vrouw Manuasa in Rumbia aan de Laa

Moronene (Moronene-rivier), waar ze karbouwen hielden en het land

bewerkten. Hun rijkdom was fabelachtig en wijd en zijd bekend. Door

de malaria werden Dendeangi en Manuasa gedwongen uit te wijken naar

Wonuaea in het huidige Poleang. Daar kregen ze drie zonen, Nungku-

langi, Lukuberesse en Hendera. Na de dood van zijn ouders volgde

Nungkulangi, de oudste, zijn vader op als apua van geheel Moronene.

Na zijn gewelddadige dood bij een overval van Buginezen uit Luwuq

kwam zijn zoon Ririsao Elu’utentoluwu aan de macht. Ririsao trok naar

Luwuq en huwde daar Sitti Abiah, een dochter van de vorst van Luwuq,

Opu Topayung geheten, dezelfde die zijn vader gedood had. De overle-

vering wil dat door dit huwelijk Moronene, althans Poleang, een vazal

van Luwuq werd. Poleang vormde sindsdien de zuidgrens van de in-

vloedssfeer van Luwuq langs de westkust van Zuidoost-Celebes. Hier

stuitte Luwuq op de invloedssfeer van Buton. Zo deze kada enige

433 In Kendari gaat het verhaal dat de eerste sultan van Buton, Murhum, uit Konawe
afkomstig was, al heette hij daar Haluoleo (of Waluoleo). Vonk, “Nota betreffende
het zelfbesturend landschap Boeton”, 19, 33, 124-133, verwijst naar een oud verhaal
over Sipanjonga, een uit Johore afkomstige vorst, die met de zijnen op Buton
arriveerde ten tijde van de eerste koning Samalui. De afspraak was om één volk te
vormen, doch dat ieder zijn eigen gewoonten zou bewaren; cf. [Mallinckrodt],
“Gegevens over Mandar”, 386-390; AR Buton, “Nota”, hfdst. II.

434 Zie pag. 78, 78.
435 Riasa, Perkembangan, 8-11. 
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waarheid bevat, dan is het, gelet op de overgeleverde lijst van hoofden

van Rumbia en Poleang, niet onmogelijk dat deze gebeurtenissen plaats-

vonden omstreeks het midden van de achttiende eeuw.436 

Ririsao en Sitti Abiah kregen drie kinderen, een zoon Tama’ate en twee

dochters Tina Sio Ropa en Hdaulu. Al tijdens zijn leven verdeelde

Ririsao zijn rijk in drie tobu, die na zijn dood aan zijn kinderen en hun

nageslacht werden toegewezen: Tama’ate kreeg de tobu Lelentula

(Poleang) en woonde in Toburi, Tina Sio Ropa vestigde zich in Keu Wia

in de Vlakte van Rumbia en regeerde over de tobu Rumbia, en Hdaulu,

de jongste, woonde in Tangkeno in het zuidoosten en heerste over de

tobu Kotuo.437 Het aantal tobu nam vervolgens toe evenals hun omvang

en vormden het netwerk van clans en nederzettingen dat de Nederlan-

ders bij hun komst aantroffen. Volgens een informant waren er toen

veertien tobu.438 

Doch de situatie die Nederlanders bij hun komst aantroffen, weerspie-

gelde deze geschiedenis maar in beperkte mate. Ze kwamen tot de con-

436 Hierbij is uitgegaan van regeerperiodes van gemiddeld 25 jaar. Munara wordt als
negende genoemd. Hij trad aan in 1940.

437 Riasa, Perkembangan, 8-11. Van de eerste twee kinderen van Ririsao: Elu’utento-
luwu,Tama’ate en Tina Sio Ropa, geeft Riasa de namen van een reeks nakomeling-
en. Van de derde tobu (de Tokotua), die van Mdaulu, zegt Riasa dat de mannelijke
leden van de bevolking hem hadden verteld dat ze afstamden van Sangia Tebota
Tula Gading, terwijl de vrouwen zeiden af te stammen van Sangia Lelewaru. Met
Tula Gading (Mor.) wil gezegd zijn dat de mannen voortgekomen waren uit een
bamboestaak; de term/naam Lelewaru duidt erop dat de vrouwen op een bloem,
bunga waru, troonden (Riasa: “bersemayam”). Ook Rasami noemt drie tobu als
oudste indeling: Poleang, Hukae’ea (het grensgebied met Mambulu) en Taubonto
(Rumbia). In de negentiende eeuw leverden Rumbia en Poleang verschillende malen
strijd met elkaar, waarvan de resten van een fortje te Tondo Dopi nog getuigen;
interview met Rasami (Kasiputih, 20/7/1992) 6-7.

438 Dat waren Taubonto, Rarowatu, Ladumpi, Lameroro, Poea, Tawutio, Pomontoro,
Liano, Saeo, Rau-Rau, Pangkuri, Lakomena, Wumbubangka en Kantoba. Sommige
waren verdeeld in kleinere eenheden, die eigen namen hadden. Deze tobu werden
niet alle geregeerd door een mokole, sommige hadden een vrij man als hoofd;
interview met Rasami (Kasiputih, 20/7/1992) 5-6.
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clusie dat de oudste tobu die van Larete en Po in Poleang, en Poea, Sayo,

Daole en Liano in Rumbia waren. De meeste lagen in de bergen, op een

dagmars of meer het binnenland in. De overlevering wil dat zowel de

tobu-hoofden als de hoogste vorsten van de Tomoronene de titel mokole

aannamen nadat deze titel in Konawe was verdwenen, wat met de dood

van Lakidenda omstreeks het midden van de negentiende eeuw het geval

was.439

Opmerkelijk is hoe weinig Buton in de legenden van de Tomoronene

voorkomt. En toch was Moronene schatplichtig aan de sultan van Buton.

Dat hield in dat tot aan de Nederlandse tijd de bevolking jaarlijks een

deel van de oogst, een geldbedrag per gezinshoofd en een of meer

karbouwen moest opbrengen als bewijs van haar onderhorigheid aan de

kraton. De goederen moesten door een man en een vrouw naar Bau-Bau

gebracht worden, waar ze zich voegden bij volksgenoten die daar be-

paalde diensten voor de kraton moesten verrichten. Om al deze werk-

zaamheden en betalingen te registreren, hadden de Butonezen een ge-

avanceerd administratief systeem opgezet.440 Ook hadden de vertegen-

woordigers van de sultan bij hun bezoeken aan Moronene recht op ver-

schillende diensten. Voor dergelijke bezoeken beschikte het hof in Bau-

Bau over twee mantri, voor Poleang en Rumbia elk één. Dat waren res-

pectievelijk de mantri besar sukanago en de mantri besar matanago, die

lid waren van het zelfbestuur van Buton en de afdracht van de schatting

en andere zaken regelden.441 Na 1906 werd de schatting vervangen door

439 Fontijne, “Memorie”, 14, Bijlage B2.
440 Interview met Rasami (Kasiputih, 20/7/1992) 8-10.
441 “Verslag van de besprekingen in zake eenige onderwerpen betreffende het Land-

schap Boeton (op 9 Juli 1946)”, 4. Naast de sultan hadden zitting in de rijksraad de
sapati en de kenipulu namens de hogere adel (kaum) en de mantri besar matanago
en mantri besar sukanago namens de lagere adel, de walaka.
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reguliere belastingen en gemeente- en herendiensten van een aantal

dagen per maand voor alle belastingplichtigen.

Zoals ook elders langs de westkust waren in Poleang in economisch en

politiek opzicht Buginezen uit Luwuq de belangrijkste en invloedrijkste

bevolkingsgroep. Getalsmatig deden ze waarschijnlijk niet veel onder

voor de Tomoronene.442 Ze hadden een eigen hoofd, de sulewatang, dat

in Buapinang woonde. Zijn bestuursressort werd wel Poleang Bugis ge-

noemd werd, de kuststrook, in onderscheid van de Poleang Tomoronene,

omvattende de Tomoronene-kampongs, waarvan de meeste in het bin-

nenland lagen.

Als eerste sulewatang van de Buginezen na de pacificatie wierp zich op

Hadji Turu, een Buginees uit Bone, doch hij was voor het gouvernement

onaanvaardbaar omdat hij zich voor 1907, toen hij nog Hadji Punggawa

heette, aan mensenhandel schuldig zou hebben gemaakt. Een ander werd

benoemd, wiens naam niet bekend is, doch van wie gezegd werd dat hij

een ontwikkeld en ambitieus man was. Hij sprak Maleis, Buginees en

Tomoronene, kende het Latijnse letterschrift en liet zich met “toean

Soelewatang” aanpreken. In de jaren tien en twintig was het economi-

sche overwicht van de Buginezen in Poleang al dusdanig groot, dat de

sulewatang zijn macht en invloed over het gehele zuidwestelijke deel

van het schiereiland trachtte uit te breiden. Hij liet Buginezen als hoof-

den van Moronene-dorpen aanstellen, waarbij hij gebruik kon maken

van het feit dat Poleang Moronene een uiterst zwak ontwikkeld inlands

442 Een waarnemer constateerde in 1926 dat in Poleang 1200 Tomoronene woonden
tegenover 2000 Buginezen en in Rumbia 2000 Tomoronene tegenover 600 Bugine-
zen. De getallen betreffende de Tomoronene zijn erg laag in vergelijking met de
uitslagen van de volkstellingen van 1920 en 1930. G.C. Storm a. Hb NZV,
18/6/1926, ARvdZ 1/4/6.
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bestuur had en de hoofden niet tegen hem opgewassen waren. Ook het

gezagsvacuüm, dat ontstaan was nadat de mokole van de Tomoronene,

I Ngkosa (of Inkosa), in 1923 uit zijn functie was gezet, speelde een rol.

Dit was gebeurd als gevolg van – naar het gerucht ging – agitatie van de

sulewatang, die zelf de nieuwe functie van districtshoofd ambieerde.

Doch mede door stevig lobby-werk van de zending bij gouverneur A.J.L

Couvreur (1924-1929) mislukten de plannen van de sulewatang en

kreeg hij instructie zich in zijn bestuurswerkzaamheden tot de Bugine-

zen te beperken. Ook werd bepaald dat Buginezen zich niet in

Tomoronene-kampongs mochten vestigen – wat overigens wel gebeur-

de.

Dit streven van de sulewatang dient geplaatst te worden binnen het ka-

der van de bestuurshervorming die gouverneur Couvreur in Poleang en

Rumbia in gang zette. Zowel in Rumbia als Poleang werden in de jaren

twintig zelfbesturen gevormd, syarat genaamd. In Rumbia bestonden

voorheen naast de apua twee functionarissen, die met hem een overleg-

orgaan of vergadering (kongkosa) vormden: de kapitang lao, die de

kusten en in het noorden de grens met Konawe bewaakte, en de sah-

bandar, die aan de kust woonde en over de havens ging.443 De nieuwe

syarat van Rumbia, die de plaats innam van de kongkosa en waaraan een

aantal bestuurstaken van de mantri besar matanago werd overgedragen,

was kleiner dan die van Poleang en er waren geen mokole lid, waardoor

dit bestuursorgaan een grotere vrijheid van handelen had en zelfstandi-

ger was dan dat in Poleang, althans dat werd gehoopt. Doch veel traditi-

443 Interview met Rasami (Kasiputih, 20/7/1992) 1, 7.
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onele hoofden bewaarden hun invloed en aanzien, die meestal niet

onderdeden voor die van de syarat-leden.444

In Poleang werd de syarat, die formeel onder voorzitterschap stond van

de mokole, in feite geleid door Butonese functionarissen. In de syarat

hadden weliswaar enkele anakia zitting, doch hun gezag beperkte zich

tot lokale kwesties. Maar voor het zover was moest eerst in de mokole-

vacature worden voorzien. Doordat aanvankelijk de familieverhoudin-

gen van de elite niet duidelijk waren, werd in de plaats van I Ngkosa

door de Nederlanders een zekere Tuko aangewezen als waarnemend

mokole (1924). Doch hij voldeed niet en werd vervangen door Talide,

het dorpshoofd van Ee Moiko. Ook hij voldeed niet. Hij maakte gemene

zaak met een paar Buginese rotanopkopers en een bestuursassistent, de

Manadonees Warouw, en perste de bevolking af. Doordat hij bovendien

niet tot de mokole-familie van Poleang behoorde en, evenals zijn vrouw,

zelfs slavenbloed in de aderen had en dus geen enkel recht had op het

mokole-schap, negeerden veel dorpshoofden hem en een enkeling gaf

zelfs te kennen de streek te zullen verlaten als hij aanbleef. Het resultaat

was dat Talide in 1926 werd afgezet en – opnieuw tijdelijk – werd

vervangen door de apua van Rumbia, I Ntera. Aanvankelijk leek de

strijd om de hoogste waardigheid in Poleang te worden gewonnen door

Laura, het dorpshoofd van Rompu-Rompu, doch uiteindelijk werd in

1930 het pleit beslecht ten gunste van een andere hoofd, dat gezien zijn

plaats binnen het oude mokole-geslacht van Poleang daar het meeste

recht op had, Onda S. Moauno genaamd, de zoon van Ngkalu Sangia

Wunumea. Hij bleef in functie tot zijn dood in 1936.445

444 Aldus Storm, in De Soendanees, nov. 1930; Elbert, Die Sunda-Expedition, I, 185.
445 G.C. Storm a. Hb NZV, 11/12/1930, ARvdZ 101/4/1.
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3.3.2. Munara 

Al voor de vorming van een zelfbestuur in Rumbia ontwikkelde een lid

van de Rumbia’se adel, Munara, zich tot de invloedrijkste figuur van de

streek. Munara, geboren omstreeks 1906 en opgeleid aan de gouverne-

mentsnormaalschool in Bau-Bau op Buton, was een behendig politicus

en goed strateeg, die bovendien goede betrekkingen onderhield met de

kraton. Hij was getrouwd met Laga, de oudste dochter van zijn oom I

Ntera, de apua van Rumbia. Na de dood van I Ntera’s enige zoon was

van de vier kandidaten om I Ntera in de waardigheid van vorst op te

volgen – het dorpshoofd van Tampoa, diens zoon Ferdinand Bawea Ra-

hia Powatu, Munara en Tama’ate, de zoon van het dorpshoofd van

Taubonto – het dorpshoofd van Tampoa qua afstamming weliswaar de

meest rechthebbende, maar hij legde het als bestuurder en diplomaat af

tegen Munara. Deze laatste werd de apua mongura genoemd, de jonge

heerser, niet in de laatste plaats nadat in 1925 I Ntera in moeilijkheden

was gekomen wegens duistere handelspraktijken, niet ongelijk aan die

van Talide in Poleang.

Na ruim een decennium de positie van plaatsvervangend mokole te heb-

ben bekleed, werd Munara in 1940 aangesteld als mokole van zowel

Rumbia als Poleang Moronene. Zeer gehecht aan de adat als hij was, kon

hij zich tot op zekere hoogte vinden in de politieke en sociale opvat-

tingen van het gouvernement en de zending en hielp, uiteraard voor-

zover zijn belangen en die van de sultan, de in 1938 aan de macht ge-

komen Laode Falihi,446 daarmee niet in conflict waren, met de realise-

446 Caudri, “Memorie”, 13. In 1952 werd Buton omgevormd tot een kewedanaan
(district) en werd Falihi als bestuurshoofd vervangen door een wedana. Het eerste
hoofd was N. Rieuwpassa. N. Rieuwpassa a. diensthoofden te Buton, 8/3/1952,
ANRI Mak., Archief NIT 89/20.
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ring daarvan. Wel stoorde hij zich wel aan de sociale spanningen en

ontwrichting die zowel de zending als de islam soms veroorzaakten in

de zin dat gezinnen, families en dorpen intern verdeeld raakten en soms

tegenover elkaar kwamen te staan. Wegens zijn loyaliteit jegens de

sultan kon hij zich niet openlijk tegen de islam verzetten, maar van de

Muhammadiyah moest hij, als zoveel hoofden, niets hebben. Lange tijd

hield hij de puasa niet, droeg geen songkok en op zijn tournees kwam hij

in kwesties soms ten gunste van de zending tussenbeide, zoals wanneer

christenen aan het einde van de puasa door hun hoofden gedwongen

werden de fitrah te betalen, of zich geschoffeerd voelden door de hou-

ding van “wij zijn de besten”, die sommige islamieten vooral tijdens de

puasa aannamen.447 Dat hij enige tijd dooponderricht volgde, bracht een

van de zendelingen ertoe te beweren dat Munara “in zijn hart christen”

was.448 Doch dat was een vrome vergissing. Munara hield afstand tot

beide godsdiensten in hun meer doctrinaire vorm en had een geheel

eigen politieke agenda.

Waarschijnlijk heeft afkeer van de Buginezen en onmacht van de sultan

van Buton om in Rumbia en Poleang de orde te handhaven een aantal

hoofden zich tot op zekere hoogte doen openstellen voor de zending,

zoals dat bijvoorbeeld ook met het districtshoofd van Palangga in zuide-

lijk Kendari het geval was. Doch hoewel gouverneur Couvreur al in de

jaren twintig bij zijn ambtenaren in Bau-Bau aandrong op steun aan de

zending en sommige hoofden van de Tomoronene de zending in stelling

trachtten te brengen tegen de sulewatang van Poleang Bugis, tegen wie

ze niet op konden, stelde het bestuur in Bau-Bau zich meestal terug-

447 G.C. Storm a. Hb NZV, 23/2/1932, ARvdZ 101/4/2.
448 G.C. Storm a. Hb NZV, 10/9/1931, ARvdZ 101/4/2.
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houdend op. Deze afzijdige en onmachtige houding van het bestuur

vormde een vruchtbare voedingsbodem voor de “Los-van-Buton-bewe-

ging” op Muna en in Poleang en Rumbia, die uiteraard geen genade

vond in de ogen van de sultan. Hierover straks meer.

Na de oorlog ontpopte Munara zich als voorstander van de koloniale

daerah-politiek. Tevens werd hoog van hem opgegeven als een van de

steunpilaren en beschermers van kerk en zending in zijn gebied tijdens

de Japanse bezetting. Want de sulewatang toonde zich nog steeds een

geducht en invloedrijk tegenstander van alles wat Nederlands was, wat

onder meer bleek uit zijn actieve steun aan het gewapende verzet, dat

eind 1945 uitbrak. 

3.3.3. “Poleang is een groote verzameling tuig.”449 

Van oudsher stuitten de invloedssferen van Luwuq en Buton in Poleang

op elkaar. In de praktijk betekende dit dat het landschap een niemands-

land was. Na 1906 veranderde dit nauwelijks. Hoewel militaire eenhe-

den soms door het gebied trokken, was van effectieve gezagsuitoefening

door de Nederlanders in Poleang en Rumbia nog tien jaar na de formele

inlijving geen sprake en ook daarna, tot 1950, liet die veel te wensen

over. Anders dan in Kendari, dat eveneens tot de afdeling Buton en

Laiwoi behoorde, was in Poleang en Rumbia geen Nederlandse be-

stuursambtenaar gevestigd. Aan het eind van de Nederlandse tijd waren

de landschappen Poleang en Rumbia nog evenzeer verwaarloosde

wingewesten van Buton als in voorafgaande eeuwen. Anders dan in

Poleang, waar verschillende hadji’s woonden die het oor van de mokole

449 Ibidem.
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hadden, hadden de hoofden en de bevolking van Rumbia zich nog maar

in beperkte mate opengesteld voor de islam, al werd die soms wel in

stelling gebracht om de zending buiten de deur te houden en de eigen

traditionele waarden en normen te verdedigen. Maar het gebeurde ook

wel dat om dezelfde reden de zending werd binnengehaald. De hoofden

van de Tomoronene bewaakten nauwgezet hun onafhankelijkheid,

waardoor het gebied los aan het koloniale gezag gebonden was. Dat

bezorgde hen, in Europese ogen althans, een slechte reputatie: ze vorm-

den volgens een waarnemer “op den keper beschouwd een collectie

prullen”.450 Doch voor menigeen was het gebied een ideale wijkplaats

voor wie niets met het bestuur te maken wilde hebben.

Niet alleen woonde er geen Europese bestuursambtenaar, ook de zelfbe-

sturen functioneerden slecht, en het HPB, een inlandse bestuursassistent

voor Rumbia en Poleang, die in de Buginese kampong Buapinang

woonde, ressorteerde onder de controleur van Muna en de gezaghebber

van Buton. Deze ambtenaren reisden zelden en konden daardoor maar

weinig doen. Daarnaast werden Rumbia en Poleang een enkele keer

bezocht door een van de mantri besar van Buton, die waar nodig de

lopende zaken regelde en fungeerde als de – wegens divergerende be-

langen niet altijd even betrouwbare – oren en ogen van het Europese

bestuur. Nog meer dan Rumbia was Poleang een vergeten, chaotisch en

slecht bestuurd buitengebied van het sultanaat, waar tot na de oorlog on-

derwijs, gezondheidszorg en andere publieke voorzieningen op een zeer

laag peil stonden of zelfs geheel ontbraken. Heren- en gemeentediensten

werden niet of slechts zelden verricht, de bevolking bleef berghellingen

450 G.C. Storm a. Hb NZV, 3/3/1927, ARvdZ 1/4/7.
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afbranden om tuinen aan te leggen, ondanks het feit dat zulks verboden

was, en van kampongvorming en wegenaanleg kwam weinig terecht.

Ook met de veiligheid was het droevig gesteld. Waar in Rumbia nog

betrekkelijke orde en rust heersten, kwamen in Poleang ontvoeringen,

moord en doodslag regelmatig voor. Veel hoofden trokken zich in de

omgang met hun onderdanen, vooral de vrouwelijke, niets van de adat

aan. Verschillende keren braken in Poleang opstandjes tegen het gouver-

nement uit, zoals medio jaren twintig toen in de buurt van Paria, een

kampong benoorden Buapinang, een zekere Masala van zich deed

spreken. Eind jaren dertig nam het dorpshoofd van Ee Moiko met een

aantal volgelingen de wapens op tegen de “Kompania”. Dergelijke

opstandelingen werden door militaire patrouilles weliswaar genadeloos

opgejaagd, maar in feite wist het bestuur met Rumbia en vooral Poleang

niet goed raad, te meer daar de sultan zijn eigen gang ging en zich

meestal weinig van zijn Europese superieuren aantrok. 

3.3.4. Couvreur: een federatie

Gouverneur Couvreur had weinig vertrouwen in het vermogen van de

zelfbesturen van de Tomoronene om in eigen huis orde op zaken te stel-

len en nog minder in dat van de sultan. Daarom opperde hij het plan om

te komen tot de bestuurlijke aansluiting van Rumbia en Poleang bij de

onderafdeling Kendari, of eventueel tot de vorming van een federatie

van Kolaka, Kendari en Rumbia-Poleang. In het tweede geval zouden

drie inlandse hoofden, waartoe ook de sulewatang in Buapinang zich

rekende, een syarat, een inlands opperbestuur, voor het vasteland van

Zuidoost-Celebes moeten vormen, dat zijn werk zou doen onder toezicht
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van één enkele Europese gezaghebber. Het is er niet van gekomen, naar

men zei wegens de grote weerstand onder de bevolking van Rumbia en

Poleang tegen welke vorm van samenwerking met de oude vijanden in

het noorden ook, als ook omdat de sultan er niets voor voelde dit gebied

los te laten. Desondanks bleef de wens tot aansluiting bij Kendari in

bepaalde kringen in Rumbia en Poleang bestaan. Later vond dit streven,

dat van meet af aan op de steun van de zending heeft kunnen rekenen,451

onderdak bij een bredere beweging die ook groepen op Muna omvatte

en bekendheid kreeg als de Los-van-Buton-beweging. De laatste poging

om tot een bestuurlijke herindeling van het gebied in deze geest te

komen werd in 1948 gedaan via de Hadat Tinggi Daerah Selebes Sela-

tan, doch de sultan en zijn vazal Munara hebben wisten dit te voorko-

men. Beiden hadden andere plannen.452

3.4. Japanse tijd en daarna, 1942-1950

3.4.1. Inleiding

De Japanners vielen Kendari binnen op 24 januari 1942. Ze lieten de

bestuurlijke indeling van Zuidoost-Celebes en de omliggende eilanden.

Kolaka bleef een onderafdeling van Luwuq en behield zijn zelfbestuur,

ook Kendari behield zijn zelfbestuur, de sultan bleef aan en de districten

Rumbia en Poleang bleven deel uitmaken van de in de jaren dertig

gevormde onderafdeling Buton en Tukangbesi-eilanden. Onmiddellijk

na hun landing werden verschillende hogere employees van De Oost-

Borneo Maatschappij in Pomala’a, ambtenaren en militairen opgepakt

451 Sub B. van: Notulen CVZ, 18/8/1926, ARvdZ 12/6.
452 Vonk, “Nota”, 140-141; Baden, “Rapport”, 7; Fontijne, “Memorie”, 11, Bijlage A2.
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en geïnterneerd.453 Een aantal werd doodgeschoten, naar schatting zo’n

60 mensen. Gevangengenomen geallieerde soldaten, zeelui en piloten

werden op Muna geïnterneerd,454 Europeanen in verschillende kampen

elders op Celebes. De meeste dorps- en districtshoofden waren loyaal

aan de Japanners en behielden hun functie, al waren de Japanners ge-

woon hen te behandelen als “fouriers en mandoers van het Japanse

leger”.455 Een van hen, Parenda, een anakia, werd belast met de voed-

selvoorziening van de dwangarbeiders van het door de Japanners over-

genomen mijnbouwbedrijf in Pomala’a,456 anderen dienden als douane-

beambten ter controle van de prauwvaart, verplegers, bewakingsperso-

neel en in andere functies.457 Een gevreesde spion voor de Japanners was

volgens Efnassus Hukom, toentertijd voorganger van de Indische Kerk

in Kendari, de Ambonees Pilip Sinay, een gewezen KNIL-militair,

terwijl verschillende zendingsgoeroes ingezet werden om propaganda-

bijeenkomsten van de Japanners te leiden.458 Munara ronselde in Rumbia

arbeiders voor het werk aan een nieuw vliegveld in Amberia (zuidelijk

Kendari) en voor de bevoorrading van schepen van de Japanse marine

in de Staring-baai.459 In 1943 werd Lasandara’s naam eervol genoemd

in de Pewarta Celebes wegens zijn verdienste voor de Groot Aziatische

Welvaartssfeer, wat gebleken was uit zijn ijver bij het opsporen van

453 Interview met Ishak Mikel Ohyver, Kolaka, 10/7/1992.
454 Interview met H. Konggoasa, Kendari, 6/7/1992.
455 "Politieke bijlage”, 1.
456 Interview met Parenda (Lambuya, 9/7/1992) 10.
457 Interview met Laode Mandati (Bau-Bau, 15/7/1992) 1; Interview met A.B. Mandeno

(Raha, Muna, 14/7/1992) 7.
458 Hukom, “Keadaan agama Kristen”, 2; zie “Verslag van de besprekingen in zake

eenige onderwerpen betreffende het Landschap Boeton (op 9 Juli 1946)”, 5, voor
een lijst met verdachte spionnen voor de Japanners op Buton.

459 Interview met R. Sinsoru, Rusiala, L. Zamrud, S. Zamrud, Luther (Kasiputih,
19/7/1992) 10.
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“spionnen” van Amerika. Tekaka verdween uit Kendari naar Abeli,

zodat de Japanners geen ander hoofd van betekenis tegenover zich

vonden dan Lasandara.460

Het aantal Japanse militairen in Zuidoost-Celebes was in verhouding tot

de omvang van de bevolking vrij groot, ruim 2000 man, wat verband

hield met het belang van de mijnbouwwerken in Pomala’a, de haven en

de twee vliegvelden in Kendari. Vanaf deze vliegvelden organiseerden

de Japanners bombardementsvluchten naar ander delen van Zuidoost-

Azië en de westelijke Pacific.461 

De Japanners dwongen de bevolking tot groente- en rijstleveringen aan

het leger en de dwangarbeiders, met voedseltekorten als gevolg. Alle

ladang-bouw werd verboden, uit angst dat het afbranden van berghe-

llingen de aandacht van de geallieerden zou trekken. In de omgeving van

Wawotobi legden de Japanners katoenplantages aan en bouwden een

spinnerij. Uit veiligheidsoverwegingen werd een groot deel van de

bevolking van Kendari-stad in Wawotobi en omgeving geïnterneerd,

voor zover het Japanse leger ze niet als arbeiders nodig had. Voor de

loodzware arbeidsdiensten, slavernij bijna, ten behoeve van de mijn-

bouw en de aanleg en onderhoud van wegen, bruggen, havens en verde-

digingswerken werden uit de gehele archipel arbeiders aangevoerd. Tal-

lozen stierven van ontbering en door mishandeling of kwamen om bij

geallieerde bombardementen, die eind 1943 begonnen. Van ongeregeld-

heden, verzet of sabotage tegen de Japanse overheersing was geen

sprake. Soms werd iemand in het openbaar onthoofd als waarschuwing,

460 Van Oosten, “Voorlopige schets”, 4-8. 
461 Interview met H. Konggoasa, Kendari, 6/7/1992. J. Schuurmans a. Dir. SZC,

30/81946, ARvdZ 101/4/5; Nortier, “Japan verovert het vliegveld Kendari in
Zuidoost Celebes, januari 1942”.
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zoals de moordenaar van de vrouw van een bestuurshoofd van Rate-

Rate. Wat de volksgezondheid en medische faciliteiten betrof, werd de

bevolking decennia teruggeworpen.462

Behoudens een aantal hoofden, was de Tolaki- en Tomoronene-be-

volking niet of nauwelijks vatbaar gebleken voor de Japanse propa-

ganda. Dit gold niet de Buginezen in de kustkampongs. In meerderheid

hadden die de Japanners verwelkomd als degenen die de Nederlanders

verdreven en de nationale onafhankelijkheid dichterbij gebracht hadden. 

Op de eerste bezoekers van Kendari na de Japanse overgave, onder wie

controleur G.J. Wolhoff in januari 1946,463 maakte het land een een-

zame, verpauperde en troosteloze indruk. Veel kampongs waren verlaten

of zelfs verdwenen en huizen waren ingestort. Mensen trof hij nau-

welijks aan, die hadden tijdens de oorlog hun toevlucht gezocht in de

bunggu, de wildernis, waar ze in armoedige hutten leefde en hun tuinen

bewerkten. Toen het “normale” leven zich enigszins hersteld had, bleken

de resultaten van het vooroorlogse programma van kampongvorming

grotendeels tenietgedaan, voorzover er al resultaten waren geweest. 

De kampongbevolking was verarmd en had gebrek aan vrijwel alles,

vooral kleding en rijst. Niet overal was het volk echter even hard ge-

raakt: de bevolking langs de strategische weg tussen Kolaka en Kendari

en in de omgeving van beide plaatsen had het verreweg het zwaarst te

verduren gehad. Een districtshoofdplaats als Wawotobi, voor de Tweede

Wereldoorlog een snelgroeiend regionaal bestuurscentrum met een van

de belangrijkste moskeeën van het land, was ernstig in verval geraakt.

462 Interview met V. Sidupa, J. Karamasa, F. Buke, N. Lakasa, Aser, (Kolaka,
10/7/1992) 17.

463 “Notulen dari Rapat Zelfbestuur Laiwoei”, 28/12/1948.
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De enige gebouwen die er nog enigszins schier uitzagen, waren de

scholen, het ziekenhuisje en de huizen van Lasandara en zijn broer

Aresunggu, beiden trouwe dienaren van de Japanners. Lasandara had het

tot hoofd van een para-militaire jeugdbeweging gebracht. Hij en anderen

die de bezetter gediend hadden, hoofden en een aantal Manadonese en

Ambonese ambtenaren en onderwijzers, waren de oorlog goed doorge-

komen.464

Afgezien van de Muhammadiyah, een godsdienstige organisatie op

wiens bijeenkomsten soms ook politieke kwesties aan de orde gesteld

werden, was voor de oorlog van georganiseerde politieke activiteit in

Zuidoost-Celebes niet of nauwelijks sprake geweest. Afdelingen van de

Sarekat Islam (vanaf 1929 Partai Serikat Islam Indonesia, PSII, Ver-

enigde Islamitische Partij van Indonesië) waren er in de jaren twintig in

de onderafdelingen Bungku, Mori en Banggai, doch van Kendari en

Kolaka maken de verslagen in dit opzicht geen melding.465 Wel was er

sprake van individuele islamieten die openlijk tegen de Nederlanders

ageerden. Doch dat gebeurde maar zelden.466 Dit veranderde na de

oorlog. 

Uit de betreffende politieke en politiële verslagen en rapporten over de

situatie in Zuid- en Zuidoost-Celebes in de jaren 1945-1950 blijkt een

opmerkelijke tegenstelling: zoveel als er op het politieke en militaire

front in Zuid-Celebes gaande was, zo stil en rustig was het in Zuidoost-

Celebes, behoudens uitbarstingen van geweld waarover beneden meer.

464 H. van der Klift, “Rapport betreffende den toestand op het zendingsterrein der
Nederlandsche Zendingsvereeniging: Z.O. Celebes”, Makassar, eind januari 1946,
ANZR 504.76 

465 Vorstman, “Memorie”, 61.
466 Zie voetnoot 416.
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Bestonden er in deze jaren in de stad Makassar tientallen politieke

partijen, bewegingen en groeperingen,467 op Buton, Muna en het vaste-

land van Zuidoost-Celebes viel daarentegen in de eerste jaren na de

Japanse capitulatie nauwelijks enige bijzondere activiteit op dit gebied

te bespeuren. Slechts aarzelend begon de bevolking zich in politieke par-

tijen te organiseren, het eerst op Muna, waarbij de ledentallen echter be-

perkt bleven; zelfs een van de actiefste partijen op Muna, de Partai

Buruh Indonesia (PARBI, Indonesische Arbeiderspartij), werd in no-

vember 1949 met opheffing bedreigd wegens gebrek aan leden.468 

3.4.2. Verzet

De geallieerde NICA-troepen, hoofdzakelijk Australiërs, landden pas zes

weken na de Japanse capitulatie in Zuid-Celebes en later in Zuidoost-

467 In de jaren 1945-1950 vormden zich in Z.-Celebes vier partij-groeperingen: 
1. de federalisten, w.o. partijen als de Nederlandsche Bevolkingsgroep, de Indo-
Europees Verbond (IEV), de Indische Katholieke Volkspartij (IKVP) en de Partai
Negara Serikat Indonesia van Najamuddin Dg Malewa en G.R. Pantouw;
2. de islam, met als grootste de Masyumi en de PSII; 
3. de pro-republikeinse partijen PKR, PARINDRA en PNI (heropger. in juli 1950);
4. de socialisten/communisten zoals de Partai Sosialis Indonesia van Sjahrir (PSI,
opger. 1950), de Partai Murba en een viertal regionale federaties van arbeiders- en
boerenpartijen: de Penghubung Buruh te Makassar; de Persatuan Buruh Indonesia
in Pare-Pare; de Gabungan Organisasi Tani Indonesia (GOTI); en de Partai Buruh
Indonesia (PARBI)), zie “Berita Politik 1-15 Djuli 1950”. 
E.e.a. betekent niet dat de meeste politieke partijen over grote aantallen leden be-
schikten. Zelden kwam het aantal bezoekers van ledenvergaderingen in Makassar
boven de 100. Hierop waren twee uitzonderingen: de PSII en de PKR, wier openbare
vergaderingen vaak door 1000 of meer leden werden bezocht; van de niet-politieke
verenigingen trokken de Muhammadiyah en haar vrouwenafdeling, de Aisiyah, de
meeste bezoekers op hun vergaderingen, soms meer dan 1500. Zelfs de Masyumi,
te Makassar (her)opgericht in okt. 1949 (Masyumi Wilayah Indonesia Timur), trok
op zijn ledenvergaderingen in Makassar niet meer dan 400 belangstellenden. De
oprichtingsvergadering van de enige Prot.-chr. partij in Z.-Celebes, de Parkindo,
voorzien voor 29 maart 1950 te Makassar, moest wegens gebrek aan belangstelling
worden uitgesteld, zie div. stukken in ANRI Mak., Archief NIT 129/26.

468 Madlener, “Warta Politiek Selebes Selatan untuk bulan November 1949”.
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Celebes. Bovendien bemoeiden die zich niet met de politiek. Verwarring

was het gevolg, die werd aangewakkerd door radio-uitzendingen vanuit

de Indonesische republiek op Java.469 Hier en daar werd al in september

1945 naar de (Japanse) wapens gegrepen, met name op Muna en op het

vasteland in het rivierengebied tussen Kolaka en Kendari. Er werden

overvallen en aanslagen gepleegd. Ontvoeringen en intimidatie van

tegenstanders van de republikeinse gedachte waren aan de orde van de

dag. Op 17 september 1945 proclameerde de sulewatang van Kolaka,

Andi Kasim, dat de kampong  Kolaka de facto deel uitmaakte van de

Republik Indonesia.470 In het landschap Buton, waar aanvankelijk maar

een handvol soldaten gelegerd was,471 kwamen de aanvallen op de

machtspositie van de oude adel voornamelijk voort vanuit de adel zelf.

Allerlei motieven speelden hierbij een rol, van politieke tegenstellingen

tot het uitvechten van vetes en het najagen van persoonlijke ambities.

Bepaald onrustig was de tweede helft van 1948. In artikel 12 van de

Overeenkomst van Linggajati was 1 januari 1949 bepaald als datum van

de soevereiniteitsoverdracht; op veel plaatsen was sprake van euforie en

velen hoopten, anderen vreesden, dat de Nederlanders definitief zouden

vertrekken met medeneming van hun politieke plannen en neo-koloniale

469 “Politieke bijlage”, 1-2.
470 Sejarah Masa Revolusi Fisik Daerah Sulawesi Tenggara, 87; Interview met Ishak

Mikel Ohyver, Kolaka, 10/7/1992. Nationalistisch geïnspireerde geschiedschrijving
betoogt dat in oktober 1945 de sulewatang ook in Wawotobi, in grootte de tweede
stad van Kendari, de republikeinse rood-witte vlag hees en wel in aanwezigheid van
Lasandara. Als dat waar is, dan is Lasandara zeer kort daarop van gedachten
veranderd, want in januari 1946 wees hij een soortgelijk verzoek van de sulewatang
voor Kota Kendari van de hand. Daarmee gingen Konawe en Kendari voor de
Republiek verloren, voorlopig althans. Sejarah Masa Revolusi Fisik Daerah
Sulawesi Tenggara, 18. Zie ook p. 139.

471 “Verslag van de besprekingen in zake eenige onderwerpen betreffende het Land-
schap Boeton (op 9 Juli 1946)”, 5.
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bestuursconstructies. De Republiek zou troepen sturen om de macht in

de gehele voormalige Grote Oost over te nemen en de Republik Indone-

sia Serikat, dat laatste restant het Nederlandse kolonialisme en imperia-

lisme, zou definitief van de baan zijn. Terwijl de Nederlanders onverdro-

ten doorgingen met hun bestuurlijke reorganisatie, werden in Zuidoost-

Celebes en op de eilanden al of niet in het geheim voorbereidingen

getroffen om vanaf 1 januari 1949 met de oude feodale machthebbers,

de zelfbestuurders en andere steunpilaren van het koloniale bewind af

te rekenen.472

3.4.3. Kolaka 1945-1948

Tegen de achtergrond van een vrij algemeen lijdzaam verzet van de

autochtone bevolking en vooral de anakia tegen het zich herstellende

Nederlandse, door Australische NICA-troepen ondersteunde bestuursap-

paraat, brak in Kolaka na de Japanse capitulatie gewapend verzet uit.473

Verschillende groepen doken op, waaronder de Persatuan Pemuda

Republik Indonesia, die werd opgericht door Andi Kasim en Andi

Kamaruddin, en de Gerakan 19 November.474 Deze en andere groepen

maakten deel uit van een bredere beweging, de Gerakan Merah Putih,

de “rood-witten”. Deze beweging, die haar instructies uit Palopo kreeg,

telde naar verluidt honderden aanhangers, verdeeld over verschillende

strijdgroepen.475 Onder hen waren gedroste KNIL-militairen, voormalige

472 “Overzicht en ontwikkeling van de toestand, 1-16 Dec. 1948”; Res. Z.-Celebes a.
Voorzitter Syarat te Raha, 8/11/1948, ANRI Mak., Archief NIT 89/20; Res. Z.-
Celebes a. AR Buton en Laiwoi, 22/2/1949, ANRI Mak., Archief NIT 89/20.

473 NICA, “A short survey”, 5.
474 Interview met J. Lakebo, Pu’undidaha, 12/7/1992.
475 Interview met Ishak Mikel Ohyver, Kolaka, 10/7/1992.
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heiho (inheemse hulptroepen van de Japanners), een aantal christenen

en een paar bestuursambtenaren, maar de meesten waren Buginezen.476

Ter ondersteuning van en als vervolg op de proclamatie van 17 septem-

ber 1945 van Andi Kasim in Kolaka werd in Rate-Rate op 27 december

1945 een bijeenkomst gehouden, waar Kasim en een lid van de hadat

van Luwuq de aanwezigen tot de gewapende strijd opriepen. De “rood-

witten” trokken in Toyota’s door het land tot in Kendari om het verzet

tegen de Nederlanders te organiseren en aan te wakkeren. Een enkele

maal werd een militaire patrouille overvallen; gezanten werden naar

Sukarno gezonden voor instructies en geld voor de oorlogskas. Hoewel

actief in en om Kolaka-stad bevond het hoofdkwartier van deze “mal-

contenten”, zoals de Nederlanders hen afdeden, zich in Pakue, nabij de

grens met Malili. De republikeinse vlag dekte de lading echter niet altijd,

want slechts een deel handelde uit politieke motieven. Veel strijders

waren meelopers, die tijdens de oorlog collaborateurs, tolken of advi-

seurs van de Japanners waren geweest of voor hen het (goed betaalde)

vuile werkt hadden opgeknapt, zoals het bespioneren en aangeven van

volksgenoten, het bewaken van gevangenkampen en dwangarbeiders en

het opzetten van een bordeel in Kendari,477 en die na augustus 1945 de

wraak van de bevolking vreesden. Rood-wit was dan een goede schut-

kleur. 

Maar er waren ook mensen die zich uit overtuiging bij de “rood-witten”

aansloten, onder wie een aantal onderwijzers en evangelisten die voor

de oorlog in dienst van de zending waren geweest. Een van hen was

476 De Ambonees Ohyver was een van hen; interview met Ishak Mikel Ohyver, Kolaka,
10/7/1992.

477 H. Konggoasa spreekt van ca. 20 prostituees in Kendari-stad, zowel Tolaki vrouwen
als Japanse, interview met H. Konggoasa, Kendari, 6/7/1992.
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Luther Latamoro I Ndabio, een zoon van het dorpshoofd van Rate-Rate,

die betrokken was bij een aantal overvallen doch door de Nederlanders

gevat werd en in de gevangenis verdween.478 Andere Pejuang 45 van de

zending waren Paul Watung en Jonathan Ponggohae. Ponggohae over-

leefde een confrontatie met het KNIL niet.479

De “rood-witten” beheersten enige tijd een groot, zij het dunbevolkt ge-

bied in het noordwesten en westen van Zuidoost-Celebes, waar waaruit

ze in pamfletten en in brieven aan de bevolking de nieuwe tijd en de

komst van hulptroepen van Java aankondigden. Ze drongen ook verder

door naar het zuiden en oosten van het schiereiland en vielen het cen-

trale rivierengebied en het zuiden van de onderafdeling Kendari bin-

nen.480 Ze leefden van veediefstal en plundering en oefenden waar ze

konden een schrikbewind uit – waarmee ze toonden nauwelijks iets te

begrijpen van wat mensen als Syahrir en Sukarno bezielde. Zelfs school-

kinderen waren niet veilig, getuige het droeve lot van een leerling van

de volksschool in Mowewe, Frans Sirigai.481 Na verloop van tijd werd

dit verzet de kop ingedrukt en hoewel de kampongbevolking hier en

daar op de vlucht was geslagen of helemaal niet meer uit de bergen of

wildernis naar hun kampongs terugkeerde, nam de onrust geen dramati-

sche vormen aan. Hier en daar riep nog wel eens iemand “merdeka”,

maar massale steun bleef uit. Eind 1946 leken de acties voorbij. De

schade aangerichte aan gebouwen, plantages, weverijen en andere

478 J. Schuurmans a. Dir. SZC, 30/8/1946, ARvdZ 101/4/5; interview met Ishak Mikel
Ohyver, Kolaka, 10/7/1992.

479 J. Schuurmans a. Dir. SZC, 30/8/1946, 26/9/1946, ARvdZ 101/4/5; interview met
Ishak Mikel Ohyver, Kolaka, 10/7/1992.

480 J. Schuurmans a. Dir. SZC, 26/9/1946, ARvdZ 101/4/5.
481 Interview met V. Sidupa, J. Karamasa, F. Buke, N. Lakasa, Aser (Kolaka, 10/7/1992)

22.

188



Chr.G.F. de Jong, Nieuwe Hoofden

ondernemingen was enorm, voor zover de Japanners daar al iets van

hadden overgelaten. 

Onder hen die de strijd tegen de NICA en de Nederlanders het langst

volhielden waren Andi Kasim, Hadji Wahid, Lasupu en de onderwijzer

Ch. Pingak, alsmede een aantal Japanners, die gewapend waren met

karabijnen en pistolen. Hun acties beperkten zich meestal tot het zaaien

van onrust en enkele kleine overvallen, zoals die van Wahid, die met

zeven anderen op 1 juli 1946 een vrachtprauw overviel. Korte tijd later

werd het districtshoofd van Lambuya vermoord, door wie is onbekend.

Op 4 juli 1947 gaf een aantal opstandelingen zich te Tamboli (Kolaka)

over. Ze hadden meegedaan aan een “rampokpartij” te Wawotobi en aan

gevechten bij Rate-Rate, Kolaka en Pobiau. Op 9 juli 1947 werd Andi

Kasim met een aantal van zijn strijdmakkers gearresteerd – Kasim kreeg

20 jaar verbanning op Ende (Flores).482 Hadji Wahid en Supu, een

voormalig inlands bestuursambtenaar en een neef van Lasandara, als-

mede enkele Japanners zetten de strijd echter voort. Supu wist tot sep-

tember 1947 uit handen van het KNIL te blijven; toen meldde hij zich

bij het bestuur in Kolaka.483 

In Kolaka had het gouvernement in juli 1946 ongeveer 450 opstandelin-

gen in handen, onder wie belangrijke aanvoerders als de Buginezen

Sanusi en Andi Tanriajeng, terwijl in Rumbia omstreeks deze tijd de

482 Sejarah Masa Revolusi Fisik Daeran Sulawesi Tenggara, 84, geeft een lijst van de
beklaagden die in de periode 28/6/1948-5/7/1948 werden berecht, en hun straffen.
Ze verschenen voor een speciale rechtbank die viel onder het gezag van de Hadat
Tinggi en bijeenkwam in Watampone (Bone). De rechtbank stond onder voorzitter-
schap van de vorst van Bone, Andi Pabenteng, en veroordeelde de beklaagden tot
straffen die uiteenliepen van 5 jaar gevangenis tot 25 jaar binnenlandse verbanning.

483 Residentie Zuid, “Politiek Verslag (1-15 October 1947)”, 5.
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verzetsleiders “Kapitein Azis” en La Toma’a gearresteerd werden.484

Hoewel Poleang en Rumbia, waar geen KNIL-troepen gelegerd waren,

nog enige tijd een wijkplaats bleven voor hen die zich aan de controle

van het bestuur wensten te onttrekken, was met deze arrestaties aan het

georganiseerde en gewapende verzet in Zuidoost-Celebes een slag

toegebracht die het niet meer te boven kwam. Wel werden in het zuiden

van Kendari, nabij het vliegveld van Amberia, nog enkele bruggen

vernield en werden soms strijders gevat die in het bezit waren van uit

Japanse opslagplaatsen afkomstige wapens en explosieven, doch dit

waren incidenten.485

In de loop van 1946 evenwel namen andere, vanuit Palopo geïnfiltreerde

strijdgroepen de fakkel van het anti-Nederlandse en anti-NICA verzet

over. In de bergen benoorden Kolaka, Tawanga en Mowewe trok een

aantal groepen rond, waarvan een, Batalyon Lima, onder bevel stond van

Ishak Mikel Ohyver, de “pemimpin terdepan” (“hoogste leider”). Ohy-

ver was een Molukse ambtenaar en lid van de Indische Kerk. Hij ver-

wierf in deze jaren als Pejuang 45 zoveel gezag onder zijn volksgenoten,

dat hij een decennium later (1957), in de hoogtijdagen van NASAKOM,

met enkele anderen door een aantal groepen oudstrijders in Zuid- en

Zuidoost-Celebes naar Bogor werd gezonden om er bij Sukarno op aan

te dringen zich aan de grondwet van de republiek, de Undang-Undang

Dasar 1945, te houden.486 Een andere strijdgroep, Batalyon Telepon,

484 “Verslag over de Algemeene toestand van Zuid-Celebes loopende over de maand
Juli 1946", 9-10; Fontijne, “Memorie”, 2, Bijlage A2.

485 Residentie Zuid, “Politiek Verslag (1-16 October 1946)”, 17-18; AR Buton en
Laiwoi a. Voorz. Hadat Tinggi te Makassar, 29/10/1949, ANRI Mak., Archief NIT
169/29.

486 In: Interview met Ishak Mikel Ohyver (Kolaka, 10/7/1992) 42-44, wordt deze
ontmoeting met Sukarno en andere kopstukken van de republiek beschreven.
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stond onder aanvoering van Konggoasa, een zoon van Latambaga, een

vroegere bokeo van Mekongga, bij wie Supu zich had aangesloten. Deze

groepen bezetten de telefooncentrale in Kolaka (vandaar de naam),

overvielen wapendepots, wierpen wegblokkades op, staken huizen en

bruggen in brand en beheersten enige tijd de verbindingsweg tussen

Kolaka en Kendari. Een belangrijk motief voor de republikein Konggoa-

sa om de wapens op te nemen was zijn machtsstrijd met de zittende

bokeo van Mekongga, Pu’uwatu Raeyati, die pro-NICA en pro-Neder-

land was.487 Anders dan Ohyver had Konggoasa tijdens de oorlog de

zijde van de Japanners gekozen, evenals Lasandara, de inoa van Asaki

en een aantal andere hoofden.488

Het aantal manschappen per strijdgroep varieerde van tien tot veertig,

soms meer; een aantal van hen scheidde zich onder leiding van Nonci

Daeng Pabali in 1947 af, doch werd snel gearresteerd. De maandelijkse

en veertiendaagse politieke en politiële verslagen van de verschillende

overheidsdiensten wisten meestal weinig meer over Ohyver, Konggoasa

en de hunnen te vertellen dan dat zij nog niet gevat waren, op één uit-

zondering na: dat was in maart 1947, toen Konggoasa plotseling van

zich deed spreken en in de kampong Woi’esi de mokole Konawe’eha en

in Wawotobi Lasandara mishandelde en beroofde. Dat Lasandara het

slachtoffer van zijn acties was geworden, vond ongetwijfeld zijn oorzaak

in het feit dat hij zich inmiddels ontpopt had als een warm voorstander

van de federatiegedachte. Naar eigen zeggen was hij tijdens de conferen-

tie in Denpasar in december 1946 tot het federalisme bekeerd, doch

487 Zie voetnoot 336.
488 H. van der Klift, “Rapport betreffende den toestand op het zendingsterrein der

Nederlandsche Zendingsvereeniging: Z.O. Celebes”, eind januari 1946, ANZR
504.76.
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waarschijnlijk was dat al een jaar eerder gebeurd. Hij was niet het enige

hoofd dat zich in deze tijd in politieke zin heroriënteerde.489

Konggoasa trok vervolgens naar Tongauna, waar hij een republikeins

georiënteerde partij oprichtte. Hij verspreidde pamfletten met een in

krachtige bewoordingen gestelde, doch weinig succes sorterende aan-

sporing zich bij hem aan te sluiten.490 In augustus 1947 werden nabij

Patampanua (ten noorden van Kolaka) enige van zijn strijdmakkers

gearresteerd, doch hij zelf wist zich aan gevangenneming te onttrekken,

mede dankzij de steun die hij kreeg van enkele hoofden, onder wie Hadji

Umar, een gewezen sapati van Mekongga, en het onderdistrictshoofd

van Kolaka.491 In 1948 echter gaven Konggoasa en Ohyver de gewa-

pende strijd op. Met toestemming van het bestuur vestigden ze zich in

Makassar, wat niet verhinderde dat Konggoasa in de ogen van latere

generaties mythische proporties aannam.492 Ohyver ging in de politiek.

Hij werd een van de leiders van de plaatselijke afdeling van de Parkindo

en lid van het streekparlement (DPR-D). Beiden zijn nooit strafrechtelijk

vervolgd, hoewel Konggoasa al voor eind augustus 1946, naar gezegd

werd, “ruim 30 moorden op zijn geweten” had.493 Doch dit getal was

489 Lasandara was tot 1949 lid van het parlement te Makassar. Hij sprak in de eerste
termijn van de algemene beschouwingen (Politiek Manifest, 8 mei 1947). In zijn
rede bepleitte hij bedachtzaamheid. Hij wilde de regering de gelegenheid geven haar
werk te doen. Voor hem golden de gevoelens van het volk tegenover de regering als
leidraad. Daarom achtte hij het een gelukkig feit dat de regering blijkens het Politiek
Manifest begrip toonde voor de positie van de zelfbestuurders. Hij verwachtte dat
de regering zich bij alle maatregelen rekenschap zou blijven geven van de zeden en
behoeften van de bevolking.

490 Residentie Zuid, “Politiek Verslag (1-15 November 1946)”, 13; Residentie Zuid,
“Politiek Verslag (16-31 Maart 1947)”, 7; Hogendorp, “Relaas”.

491 “Politiek Verslag over het tijdvak 17 tot en met 31 Juli 1948", 8.
492 Hij wordt gezien als een orang wali, een heilige, die in het niets kon verdwijnen en

kon opduiken waar niemand hem verwachtte; interview met R. Sinsoru, Rusiala,
L. Zamrud, S. Zamrud, Luther (Kasiputih, 19/7/1992) 12.

493 J. Schuurmans a. Dir. SZC, 30/8/1946, ARvdZ 101/4/5.
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overdreven. Want wat voor hem pleitte was, afgezien van zijn kandida-

tuur voor het bokeo-schap van Mekongga, het feit dat hij en Ohyver

weliswaar hoofden die pro-NICA en pro-NIT waren, mishandeld hadden

doch daarbij minder ver gegaan waren dan andere militante leiders, zoals

Daeng Pabali, die dergelijke hoofden liet ombrengen.494

In 1948 was er in de onderafdeling Kolaka van gewapend verzet weinig

of geen sprake meer, afgezien van enkele nog rondzwervende Japanse

soldaten, zoals in de buurt van Sua-Sua ten noordwesten van Kolaka-

stad waar een kleine groep onder leiding van de Japanner Sakata over-

vallen pleegde. De meeste opstandelingen hadden de wapens neergelegd

of zaten in de beruchte gevangenis van Masamba in Luwuq.495 Doch de

militaire overwinning van de Nederlanders en de NICA betekende nog

geen politieke overwinning. Sinds 1946 waren met wapens geladen

prauwen onderschept. Op verschillende plaatsen langs de kust werden

tussen 25 december 1948 en begin januari 1949 landingen van eenheden

van de (republikeinse) Tentara Nasional Indonesia (TNI) uit Java

verwacht Hoewel een aantal gewaarschuwde Javanen in Lapai overhaast

de wijk nam, leverde nader onderzoek niets op en behoudens enkele

arrestaties wegens verspreiding van “logen-achtige berichten” gebeurde

er niets. Wellicht heeft de Tweede Politiële Actie (19-31 december

1948) hierbij een preventieve rol gespeeld. Dezelfde situatie bestond in

Raha (Muna) en Bau-Bau (Buton). Ook daar waren door de verwachte

494 Residentie Zuid, “Politiek Verslag (16-31 Augustus 1947)”; dat er dodelijke
slachtoffers waren gevallen, weet de Officier van Justitie in Makassar aan ongehoor-
zaamheid binnen Konggoasa,s gelederen, cf. div. stukken in ANRI Mak., Archief
NIT 22/3.

495 Voor de geruchtmakende overval op deze gevangenis in oktober 1949, zie: Lapré,
“Verslag Masamba-affaire”. 
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onrust veel Javanen, Timorezen, Ambonezen, Manadonezen en vooral

Chinezen uit voorzorg naar veiliger oorden vertrokken.496

3.4.4. Kendari en Rumbia 

In Kendari was het, naar de rapporten van de verschillende inlichtin-

gendiensten te oordelen, gedurende de gehele periode 1945-1950 betrek-

kelijk rustig.497 Dat was mede te danken aan de pro-Nederlandse hou-

ding van het zelfbestuur, vooral van Tekaka, die, hoewel een “nauwge-

zet Islamiet”,498 in 1946 verklaarde dat hij en zijn Tolaki-volk wel “mer-

deka” wilden zijn maar dan alleen onder de “Maharadja Wilhelmina”.

Hetzelfde gold voor veel mensen in Rumbia, die aanvankelijk nauwe-

lijks beseften wat er gaande was. Een militaire bezetting was er niet,

voor binnenlandse orde en rust zorgde de landschapspolitie.499 Slechts

een aantal anakia van Kendari was nationalist en merah-putih-gezind,

waaronder opvallenderwijs ook zonen van alle leden van de rijksraad.

Behalve in het bergland ten noorden van de grote rivieren en ten westen

van Lambuya kon met enige voorzichtigheid gereisd worden, bij voor-

keur in militair konvooi. In Kendari was een detachement NICA-troepen

gelegerd, almede een aantal Ambonese politie-soldaten. Afgezien van

een latente anti-Nederlandse stemming, een van de eerste zaken die

controleur G.J. Wolhoff bij zijn aankomst in Kendari eind oktober 1945

opviel, waren er slechts enkele incidenten en arrestaties en die hadden

496 AR Buton en Laiwoi, “Politiek Verslag van de afdeling Boeton en Laiwoei over de
2de helft December 1948", 2; Latippa, “Tourneeverslag”, 6; “Politiek Politioneel
Verslag 16-31 Januari 1949, buiten de Afd. Makassar”.

497 Interview met J. Lakebo, Pu’undidaha, 12/7/1992.
498 J. Schuurmans a. Dir. SZC, 19/3/1947, ARvdZ 101/4/5.
499 “Verslag van de besprekingen in zake eenige onderwerpen betreffende het Land-

schap Boeton (op 9 Juli 1946)”, 5; interview met R. Sinsoru, Rusiala, L. Zamrud,
S. Zamrud, Luther (Kasiputih, 19/7/1992) 13.
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vaak geen politieke maar een economische achtergrond. Wel was er aan

de zuidkust, mogelijk gemaakt door de weer op gang komende prauw-

verbinding met Makassar en Java, sprake van republikeinse wapentrans-

porten en openlijke, tegen de Nederlanders en de NICA gerichte politie-

ke agitatie.500

Hoewel na de Japanse capitulatie de kleine kusthandel weer vrij snel op

gang kwam, heerste er gebrek aan vrijwel alle eerste levensbenodigd-

heden. In de eerste maanden bleef de aanvoer van NICA-hulpgoederen

ver achter bij de behoeften en ook nadien werd de distributie van goede-

ren als rijst, textiel, petroleum en zout, die tot medio 1946 op de bon

waren en alle uit Makassar moesten komen, ernstig gehinderd door de

verwoeste infrastructuur (havens, wegen), de mijnenvelden voor de kust,

de wijdverbreide weigering om voor de NICA te werken, een weelderig

bloeiende zwarte markt (“pasar goerila”), corruptie en manipulatie. Ook

heerste er een enorm gebrek aan scheepsruimte.501 De Japanners hadden

alle bruikbare materieel als auto’s, autobanden, olie- en brandstofdepots

en motorboten vernietigd. Buiten de inheemse prauwvaart, prauwen van

het leger, een paar oude landschapsauto’s en een enkele roestige KPM-

schuit waren er geen transportmiddelen beschikbaar. Er was zelfs geen

paard of fiets te koop.502

500 L. Boer a. Dir. SZC, 28/8/1946, ARvdZ 101/4/5.
501 “Tjatatan bulanan: Tentang keadaän Politik Sosial dan lain-lain dari tanggal 1

sampai 30 April 1950", 1. Voor een beschrijving van de problemen waarvoor het
bestuur en de hoofden zich geplaatst zagen bij de wederopbouw van de economie
in Z.-Celebes, met name de voedseldistributie, zie De Klein, “Bestuursmemorie”,
5-6.

502 J. Schuurmans a. Hb NZV, 5/7/1946, ARvdZ 101/4/5.
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3.4.5. Darul Islam/Tentara Islam Indonesia

Na het eind van de Nederlandse aanwezigheid brak op landelijk vlak

verzet uit tegen Sukarno’s geesteskind, de op de Panca Sila gebaseerde

en deels democratische Republik Indonesia. Het toneel werd beheerst

door tegenstellingen en conflicten tussen diverse belangen- en bevol-

kingsgroepen, tussen het leger en het civiele bestuur alsmede tussen het

zwakke centrale landsbestuur in Jakarta en subversieve groepen en

opstandige legeronderdelen in de buitengewesten. Een invloedrijke en

gewelddadige beweging, die in West-Java ontstaan was en bekendheid

kreeg onder de naam Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), had

een anti-regeringsgezinde en anti-Westerse (anti-Nederlandse) inslag en

streefde naar een islamstaat, stelde althans de door haar gecontroleerde

bevolking onder strenge islamitische tucht. In 1953 riep Kahar Muzak-

kar zo’n staat uit op Celebes, die ook het kustgebied ten noorden van

Kolaka omvatte, doch niet na liet ook elders op het schiereiland en op

Muna en Buton te zorgen.503 Het aantal dodelijke slachtoffers is moeilijk

nauwkeurig vast te stellen, doch liep in de tientallen, zo niet honder-

den.504 Deze opstand, die buiten de hier besproken periode valt, eindigde

met de dood van Muzakkar begin 1965.505

503 Interview met A.B. Mandeno (Raha, Muna, 14/7/1992) 9-10.
504 Interview met V. Sidupa, J. Karamasa, F. Buke, N. Lakasa, Aser (Kolaka, 10/7/1992)

23-26; Interview met J.C.H.A. Bermuli (Raha, Muna, 14/7/1992) 2.
505 Abdul Kahar Muzakkar (La Domeng); geb. 24/3/1921 in Palopo (Luwuq); 1937-

1940 volgde Mu’allimin Muhammadiyah-school in Solo (Java); 1941-1943 lid
Pemuda Muhammadiyah; volgde een school van de Muhammadiyah in Luwuq;
1943-1945 in Solo; 1945 oprichting Gerakan Pemuda Indonesia Sulawesi, voorloper
van de Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, 8/10/1945; 1946-1948 bevelhebber
TRI-Persiapan Sulawesi, 24/4/1946; 1949-1950 Komando Grup Seberang; juni 1950
naar Makassar gezonden om de guerrilla-beweging te bestrijden, doch sloot zich
hierbij aan; maart 1951 commandant Hasanuddin Regiment/Divisie; maart 1952
Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan (KGSS) omgedoopt tot Tentara Kemerdekaan
Rakyat; aug. 1953 Celebes uitgeroepen tot deel van de Republik Islam Indonesia
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3.5. Bestuur; Politieke organisaties 1945-1950

3.5.1. Zuidoost-Celebes 

In 1950, in het laatste jaar van het kortstondige bestaan van de Deelstaat

Oost-Indonesië, brak, zoals overal elders in de Grote Oost, in Zuidoost-

Celebes de tijd aan van een bestuurlijke reorganisatie en georganiseerde

politiek. In afwachting van de vorming van de provincie Sulawesi

Tenggara (Zuidoost-Sulawesi = Zuidoost-Celebes), die in 1964 haar

beslag zou krijgen, werden de zelfbesturende gebieden omgevormd tot

vier kewedanaan (districten), met elk een wedana aan het hoofd, Kolaka,

Kendari, Buton en Muna.506 

In de jaren van de Deelstaat Oost-Indonesië (1946-1950) was politiek

Makassar ervan overtuigd dat een toekomst zonder Java ondenkbaar

was. Anderzijds realiseerde menigeen zich dat de kans groot was dat een

uitgestrekt, moeilijk bestuurbaar en intern sterk verdeeld eilandenrijk als

Oost-Indonesië in een eventuele toekomstige eenheidsstaat niet als

gelijkwaardig aan Java zou worden behandeld.507 Doch van dergelijke

nuances die in het parlement in Makassar te beluisteren vielen, was niet

slechts in de hutan maar ook onder de stadsbevolking maar weinig te

merken. Daar was alle aandacht op Java en op de internationale strijd

tegen het kolonialisme gericht.508 

(RII), waarin Muzakkar wnd minister van defensie werd; 3/2/1965 door een
korporaal van de TNI, Sobirin genaamd, doodgeschoten in de buurt van de Lasolo
in het noordoosten van Zuidoost-Celebes, interview met J.C.H.A. Bermuli (Raha,
Muna, 14/7/1992) 2. Zie ook Boland, The struggle of Islam in modern Indonesia. 

506 Interview met V. Sidupa, J. Karamasa, F. Buke, N. Lakasa, Aser (Kolaka, 10/7/1992)
3-4. 

507 Deze kwestie uitvoerig in De Jong, “Henny Bergema”; bijvoorbeeld: de benoeming
in 1951 van een van Java afkomstige gouverneur van Celebes, Sudiro, onder
voorbijgaan van kandidaten uit Celebes zelf, deed de gemoederen hoog oplopen.

508 Velthoen, “Hutan and Kota”.
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Een van de eerste pro-republikeinse politieke partijen in Kolaka die van

zich deed spreken, was de door Ch. Pingak in mei 1946 opgerichte

lokale afdeling van de Partai Nasional Indonesia (PNI). Dit gebeurde

op hetzelfde moment dat in Jongaya (Makassar) de grote en invloedrijke

afdeling Zuid-Celebes van deze partij werd opgericht.509 De PNI werd

in september 1946 door de Nederlanders verboden, doch hoewel er geen

gegevens zijn over het aantal leden, verdween ze allerminst. Er zijn geen

berichten die spreken van door de PNI geïnspireerd geweld tegen NICA-

getrouwe hoofden in Zuidoost-Celebes, zoals dat in Zuid-Celebes wel

het geval was. Van een aantal vooraanstaande handelaars en bestuurders

in Kolaka was bekend dat ze lid waren, zoals Andi Kamaruddin en

Tahrir, twee rijke Buginese handelaars, die respectievelijk voorzitter en

waarnemend voorzitter waren. De PNI wees de federatie-gedachte en het

gehele programma van daerah-vorming met inschakeling van de oude

elite bij de toekomstige opbouw van Indonesië van de hand. Lidmaat-

schap van de PNI impliceerde burgerlijke ongehoorzaamheid, zoals de

weigering belasting te betalen. De partij richtte coöperaties op, legde

rijstvoorraden aan en formeerde alternatieve bestuurslichamen. Men

hoopte op een goede dag het oude adat-gezag in één keer terzijde te

kunnen schuiven om dan het bestuur over te nemen.510 In februari 1950

eiste de door Ch. Pingak opnieuw opgerichte PNI-afdeling Kolaka dat

alle politieke gevangenen, voor zover dat met de amnestieregeling van

eind 1949 nog niet gebeurd was, onmiddellijk zouden worden vrijgela-

509 “Politieke bijlage”, 3. De voorzitter te Makassar was in 1950 Ince Saleh Daeng
Tompo, Kepala Daerah Sulawesi Selatan; wnd. voorz. was Chairuddin Syahadat,
een ambtenaar; en secr. was Abdul Majid, Kepala Pemerintah jang diperbantukan
pada Kepala Daerah Sulawesi Selatan. “Berita Politik 1-15 Djuli 1950”. Over het
verbod van de PNI, zie IJzereef, De Zuid-Celebes Affaire, 72-76.

510 "Politieke bijlage”, 3-4.
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ten. Tevens eiste men dat de komst van TNI-troepen versneld zou

worden en dat alle om hun politieke gezindheid ontslagen ambtenaren

weer zouden worden aangenomen. Ten slotte werd besloten tot verhe-

vigde propaganda-acties.511

In Kolaka werd overgegaan tot de oprichting van een overkoepelend

orgaan van vrijheidsstrijders, de Panitia Korban Perjuangan Kemer-

dekaan Indonesia Kolaka (KOPKI), dat zich als vredelievende taak

stelde het onderhouden van de graven van gevallen verzetsstrijders,

doch ook de politieke discussie en actie niet schuwde.512 De eerste afde-

ling in Zuidoost-Celebes van de Partai Serikat Islam Indonesia (PSII)

werd niet in de hoofdplaats Kolaka maar in Lapao-Pao opgericht. In

Kolaka werd ook een afdeling van de Masyumi opgericht.513

In Kendari bestond in 1949 een afdeling van de PSII, doch die was niet

erg actief;514 begin 1950 werd er een afdeling van de Partai Kedaulatan

Rakyat (PKR) gevormd, als ook een van de PNI, die van daaruit in dat

jaar naar Kolaka en, middels zijn secretaris, Laode Muhammad Taoha,

mantri-belasting te Kendari, ook naar Raha op Muna overwaaide. Ook

werd in Kendari een afdeling van de Masyumi opgericht, en was de op-

richting van een afdeling van de PARBI in voorbereiding.515 Kort na

511 “Tjatatan bulanan: Tentang keadaän Politik Sosial dan lain-lain dari tanggal 1
sampai 30 April 1950”; Madlener, “Warta Politiek Selebes Selatan untuk bulan
Februari 1950”.

512 Madlener, “Warta Politiek Selebes Selatan untuk bulan Februari 1950", 9-10.
513 “Tjatatan bulanan: Tentang keadaän Politik Sosial dan lain-lain dari tanggal 1

sampai 30 April 1950", 2.
514 “Politiek Politioneel Verslag 16-30 Juni 1949, buiten de Afd. Makassar”.
515 “Tjatatan bulanan: Tentang keadaän Politik Sosial dan lain-lain dari tanggal 1

sampai 30 April 1950”.
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1950 werd door leden van de PSII, de Masyumi en anderen op het eiland

Wawoni een afdeling van de Nahdlatul Ulama in het leven geroepen.516 

De Partai Komunis Indonesia (PKI) was in Zuidoost-Celebes voor 1965

niet toegestaan, althans niet in Kolaka. Maar wel bestonden er eind jaren

vijftig - begin jaren zestig afdelingen van enkele mantelorganisaties, met

name de Barisan Tani Indonesia (BTI), de Sarikat Buruh Kehewanan

(SBK), de Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) en de Sarekat Buruh

Kehutanan Seluruh Indonesia (SARBUKSI).517 In 1948 was de Persatu-

an Islam actief geworden, die onder voorzitterschap stond van Tanukila,

een handelaar in Kendari, die eind 1949 gekozen werd als kiesman voor

de verkiezingen voor het deelstaatparlement in Makassar. Het doel van

deze partij was hetzelfde als dat van de PSII: strijd tegen de communis-

ten. Verder was men voor de onafhankelijkheid en voor “het in werking

treden van de Islamitische wetten in Indonesia”, al is niet duidelijk of

men daarmee een islamstaat in de stijl van de Darul Islam beoogde of

iets anders. Twee jaar later bestond dit genootschap niet meer, het was

opgegaan in de PSII en de Masyumi.518

Evenmin als in Kolaka waren er in Kendari politieke partijen die hun

wortels in de inheemse christenheid hadden. Veel christenen verkeerden

in een wat ongemakkelijke positie. Niet iedereen was even uitgesproken

516 Interview met H. Konggoasa, Kendari, 6/7/1992.
517 Interview met J.C.H.A. Bermuli, (Raha, Muna, 14/7/1992) 5, 8. Volgens Bermuli,

in de jaren zestig als ambtenaar en later hoofd van het Dept. Sosial-Politik in Kolaka
belast met het registreren van politieke partijen, had de PKI in Kolaka in 1966 nog
geen vergunning gekregen. Er werden in Kolaka nadien circa tien PKI-sympathisan-
ten met hun gezinnen opgepakt, allen golongan C (lichtste categorie), de meesten
waren onderwijzers en ambtenaren. Golongan A (zwaarste categorie) en B (middel-
zware categorie) waren er volgens hem niet. Over de SARBUKSI en andere door
de communisten gedomineerde organisaties, zie Lindayati, The Role.

518 “Politiek Politioneel Verslag 1-15 Nov., 1948, buiten de Afd. Makassar”, 6;
Madlener, “Warta Politiek Selebes Selatan untuk bulan Februari 1950", 10.
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als Pingak. Toch was men in die kringen zeer bij de politieke ontwikke-

lingen betrokken, verhoudingsgewijs misschien nog wel meer dat de

meeste islamieten. Enerzijds was men vaderlandslievend genoeg om het

nationale onafhankelijkheidsstreven te steunen, anderzijds was de afkeer

van Nederland in de regel beduidend geringer dan in islamkringen. Dat

men zeer bij de politieke ontwikkelingen betrokken was, zou men

kunnen concluderen uit het feit dat van alle kiesmannen voor het parle-

ment in Makassar in Zuidoost-Celebes 20-25% christen waren, terwijl

het aantal christenen nog niet 1% van de bevolking bedroeg.519

3.5.2. Makassar 

In Makassar bestonden na de oorlog enkele verenigingen voor de be-

langenbehartiging van mensen uit Zuidoost-Celebes: de Persatuan

Putera Sulawesi Tenggara, opgericht in 1946, sinds 1950 de Pelopor

Masyarakat Sulawesi Tenggara (Permaist) genoemd, en de Rukun

Keluarga “Marunene”, opgericht in oktober 1949. Speciaal voor Buto-

nezen was er een jeugdvereniging, Ikatan Pemuda Indonesia Sulawesi

Tenggara, met 200 leden.520 Verder troffen veel Tolaki en Tomoronene

en anderen die van Zuidoost-Celebes afkomstig waren elkaar binnen de

Parkindo.521

519 G.W. Mollema a. Dir. SZC, 2/8/1949, ARvdZ 101/4/5.
520 “Notulen Rapat Panitia Pembentukan Rukun Keluarga ‘Marunene’”; “Notulen Rapat

Umum Panitia Perancang Pembentukan ‘Ikatan Pemuda Indonesia Sulawesi
Tenggara (IPIST)’”; “Politiek Politioneel Verslag van de Daerah Sulawesi Selatan
1-15 Oktober 1949", 9.

521 Zie ook voetnoot 467.

201





Chr.G.F. de Jong, Nieuwe Hoofden

4. Handel en economie

4.1. Inleidende opmerking

Het verhaal van de openlegging van Zuidoost-Celebes is het verhaal van

de moderne handel en economische bedrijvigheid in de Grote Oost. Dit

verhaal is op zijn beurt nauw verweven met dat van Buginese en andere

migranten, handelaars en prauwvaarders die zich in de loop van de tijden

in de wateren van Zuidoost-Celebes opgehouden of zich langs zijn

kusten gevestigd hebben. Ze vormden lange tijd de voornaamste schakel

van de Tolaki en Tomoronene met de buitenwereld. Dit gegeven recht-

vaardigt een korte excursie in een wereld die beide volken vreemd was,

maar die wel in toenemende mate hun toekomst zou gaan bepalen.

4.2. De VOC en de inheemse prauwvaart

Met de komst van de VOC met zijn handelsmonopolies, quota,s, mer-

cantilisme en protectionisme kort na 1600 braken voor Insulinde in be-

paalde opzichten duistere tijden aan. De opkomst van Batavia ging ten

koste van andere handelscentra als Bantam, het omstreeks 1370 ge-

stichte Malakka en, vanaf 1667, Makassar. Bovendien verloor Surabaya

door de oorlog met Mataram in 1625 zijn prominente positie in de Ja-

vaanse specerijenhandel en prauwvaart op de Molukken.

De VOC richtte zich voornamelijk op de export naar Europa van spece-

rijen van de Molukken, koffie en tabak van Java, en op de import van

“allerhande geschilderd doeck”, peper en kaneel van de Malabar- en

Koromandelkust, Bengalen en Ceylon, alsmede op de bevoorrading van

de Molukken met rijst en andere “coopmanschappen, vivres en ammu-
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nitie”. Hiernaast wist de inheemse prauwvaart in de archipel zich te

handhaven, zij het omvang gereduceerd en, waar toegelaten, gecontro-

leerd en gereguleerd. Desalniettemin speelden prauwvaarders-handelaars

in de zeventiende eeuw een belangrijke rol bij de foeragering van Bata-

via en bij de doorvoer en distributie van aldaar door de VOC en Chinese

jonken aangevoerde goederen. Vanaf de jaren vijftig dier eeuw werd het

aantal aankomende en vertrekkende “inlantse navetten” (voor zover ze

tol betaalden) in de Dagh-Registers van Batavia genoteerd. Dat waren

er in 1657 gemiddeld 53 per maand, wat een decennium later was opge-

lopen tot 100 of meer. Ze liepen Batavia binnen met zeer gevarieerde

ladingen, zoals bonen, rijst, zout, olie, vis, lijnzaad, houtskool, verschil-

lende soorten vee, suiker, kapok, eieren, aardewerk, hout, peper en

slaven; hun retourvrachten bestonden voor het overgrote deel uit katoe-

nen stoffen uit India, gouddraad, arak, koper, ijzeren pannen, “comp-

tant” (contant geld), tin, wapens, lood, oud ijzer en Chinese “amphioen”

(opium). Ze voeren op Oost-Javaanse havens en Bali, als ook op Malak-

ka, Johor en Patani op Maleise schiereiland en op tal van havens in de

Grote Oost en op Borneo. 

Na de verovering van Makassar door de VOC in 1667 konden Bugi-

nezen uit Bone, Wajo, Mandar (W.-Celebes) en Butonezen in het ooste-

lijke deel van de archipel zonder veel problemen de opengevallen plaat-

sen van de Makassaren innemen. Entrepots als Sulu, een langgerekte

eilandengroep tussen Borneo en Mindanao, en in mindere mate Aceh

verschaften hen vrijwel ongehinderde toegang tot het internationale

handelsverkeer.522

522 Van Kampen, Geschiedenis, 615; Ileto, Magindanao, 13, 32; Knaap, Transport
1819-1940, 16-17; Meilink-Roelofsz, Asian Trade, 256.
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4.3. Herstel inheemse handelsvaart

Na 1667 breidde de VOC haar gezagsgebied in de Grote Oost verder uit,

doch dat hield nog geen eeuw stand. Bovendien was haar greep op ge-

bieden die niet direct binnen haar belangensfeer lagen niet overal even

groot. Bepaald geliefd waren de Nederlanders niet. In december 1687

noteerde Dampier, die net als Drake een eeuw eerder door de sultan van

Buton als een vorst werd onthaald, in zijn dagboek:

The Sultan seem’d very well pleas’d to be visited by the English; and said

he had coveted to have a sight of Englishmen, having heard extraordinary

Characters of their just and honourable Dealing: But he exclaimed against

the Dutch (as all the Mindanayans and all the Indians we met with do) and

wish’d them at a greater distance.523

Ook na Dampier werden Engelse schepen hartelijk door de sultan

ontvangen en van proviand voorzien.524 Een teken aan de wand voor de

VOC was ook dat op het eind van de zeventiende eeuw de sultan van

Ternate weigerde zijn kruidnagelen aan de Nederlanders te verkopen en

die door eigen schepen rechtstreeks naar Manila, Batavia, Malakka en

Siam (Burma) liet brengen. Later verbeterde de positie van de VOC en

constateerde een Nederlandse reiziger, Jacob Roggewein, in 1721 dat de

Nederlanders zich geen trouwere bondgenoot konden wensen dan de

schatrijke sultan, al moesten de Nederlanders daar fors voor betalen.525

Deze situatie van betrekkelijke rust en stabiliteit voor de VOC heeft niet

lang geduurd. Na 1750 begon  in de Grote Oost haar aftakeling. Posten

523 Dampier, A new voyage, 456.
524 Henry, An historical account, II, 72-73 (1710).
525 Kerr, A general history and collection of voyages and travels, 117-118.
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werden opgeheven, zoals die op de Obi-eilanden ten oosten van Celebes

in 1758, en gedurende de nu volgende driekwart eeuw bestond er in het

gebied een machtsvacuüm. Hiervan maakten de Engelsen meer dan ooit

gebruik door tot in alle uithoeken van de archipel door te dringen op

zoek naar specerijen, goud, zilver en andere kostbaarheden. In december

1767 verscheen een Engels oorlogsschip voor Makassar, de Swallow,526

dat onder dreiging met een bombardement bevoorrading afdwong en

vervolgens een half jaar op de rede van Bantaeng (of Bontaing), een

havenplaats in Zuid-Celebes, bleef liggen wachten op de oost-moesson.

Hoewel Dampier (1686-1691), James Cook (1770),527 en andere “vreem-

de” koopvaarders en ontdekkingsreizigers zich al niets van enige door

de VOC ingestelde vaarbeperkingen hadden aangetrokken, werd in 1784

het recht van vrije doorvaart voor de Engelsen uitgebreid van de route

China-Batavia-Europa v.v. tot alle wateren van de Indische archipel. Op

Ambon (1796-1803, 1810-1817), op Banda (1796),528 Ternate (1801-

1803),529 Balambangan (1761-1805),530 in de Sulu-archipel (1836-

1837)531 en elders wisten ze voor kortere of langere tijd hun gezag te

vestigen of hadden er een handelspost.532 De winsten waren groot doch

de risico,s ook: de wateren van de Grote Oost waren alles behalve veilig

en de houding van de bevolking was onvoorspelbaar, vaak vijandig.533

526 Henry, An historical account, III, 152-159; Prior, All the voyages, 291-292.
527 Verslag van Cook’s reis door de Indische archipel, in: A general collection of

voyages and travels, V, hfdst. 8-12.
528 Lennon, “Journal of an expedition”.
529 Leupe, “Stukken”; Idem,“Overname”. 
530 Eiland ten noorden van Sabah, Delano. Narrative, 174.
531 Ileto, Magindanao, 13.
532 Ibidem, 12-13.
533 Poelinggomang, Makassar abad XIX, hfdst. 2/2; “Een Engelschman, gevangen op

de Tenimber-eilanden”.
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De inheemse prauwvaarders bleven niet achter. Niet dat ze ooit geheel

van het toneel verdwenen waren geweest of hun activiteiten hadden

gestaakt. Integendeel. De VOC heeft gedurende haar gehele bestaat

strijd geleverd met “Boegyse lorrendrayers”, Buginezen die zich niets

aantrokken van haar monopolie.534 Maar vanaf het midden van de acht-

tiende eeuw profiteerden ook zij van het groeiende machtsvacuüm.

Aangespoord door de onverzadigbare vraag van China naar vrijwel alles

wat Indië te bieden had, breidden ze hun vaarroutes en handelspraktijken

uit en bliezen ze oude vestigingen en contacten nieuw leven in.

Een handelsprauw was in zekere zin een drijvende markt, daar de ka-

pitein en de bemanning in de regel tevens handelaars en eigenaars van

de lading waren en op eigen risico kochten en verkochten. Het kwam

voor dat het schip eigendom van de kapitein was, soms was het tegen

een aandeel in de winst gehuurd van een koopman aan de wal. Vooral

de Buginezen uit Mandar en Wajo stonden bekend om hun onderne-

mingslust, strakke organisatie, hun snelle, zelfgebouwde zeilschepen en

hun grote zeemanskunst.535 Er heerste straffe concurrentie en de markten

waren onderling verdeeld. Ze beschikten over handelsnetwerken die de

archipel omspanden en door taal- en familiebanden bijeen werden

gehouden. Ze hadden vestigingen in de belangrijkste handelscentra en

afscheephavens van de archipel en het vasteland van Zuidoost-Azië, die

ze op het ritme van de passaatwinden op gezette tijden en meestal via

vaste routes aandeden.536 Op oostelijk Ceram en Goram waren ze nooit

534 Stapel, Pieter van Dam’s Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie, II/1, 100-
101, 212.

535 Van Vuuren, “De Prauwvaart van Celebes”, 107-116.
536 Voor de routes van de Mandarezen en Buginezen, zie Van Vuuren, “De Prauwvaart

van Celebes”, 110-111 (Mandar – Singapore – Mandar – Spermonde – Makassar
– Bantaeng – Balangnipa en vandaar of naar Ambon/Banda, of naar Kendari –
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weggeweest. Kort na 1760 arriveerden de eerste Buginese prauwvaar-

ders uit het post-VOC-tijdperk op Banda, waarheen een halve eeuw

eerder in beslaggenomen prauwen werden opgebracht. Een duidelijker

teken dat een nieuwe tijd was aangebroken was nauwelijks denkbaar.537

In 1780 was de handel in Riau, Johor, Selangor, Penang en Malakka op

het Maleise schiereiland, en in havens langs de kusten van Celebes, Bor-

neo, Sulu, Bali, Lombok, Ceram en op veel andere plaatsen in de Grote

Oost geheel of op zijn minst gedeeltelijk in Buginese handen.538 Alleen

al in het jaar 1834 liepen 100 Buginese prauwen van Oost-Borneo de

haven van Singapore binnen, met in totaal 3000 ton lading.539

Hiertegen was het voor nieuwkomers als Chinezen en Arabieren moei-

lijk concurreren. Aanvankelijk beperkten die zich er toe in Singapore,

Padang en Batavia de door de Buginezen aangevoerde goederen bij

scheepsladingen tegelijk op te kopen. Want hoewel ze herhaaldelijk

probeerden in de wereld van de inheemse prauwvaarders in Insulinde

binnen te dringen en zelfs Buginese en Makassaarse schepen met be-

Salabangka – Bungku – Mori – Banggai – Sula – Bacan – Tidore/Ternate en terug
naar Makassar/Mandar). Eind oktober vertrok men naar Singapore om te kunnen
profiteren van oostmoesson; ibidem, 113 (Mandar – Batavia – Padang en terug,
welke reis gedeeltelijk met de KPM ging); ibidem, 338-339 (Buginezen uit Bone).

537 Van der Crab, De Moluksche Eilanden, 19-20, 70-72, 78; Stapel, Pieter van Dam’s
Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie, II/1, 212.

538 Earl, The Eastern Seas, xi-xiii. Het Koloniaal Verslag 1877, 27, maakt ten aanzien
van Ceram en naburige eilanden melding van uiterst levendig handelsverkeer, het
gevolg van een gunstige ligging en veilige rede. De hoofdplaats Gèser (onderafd.
Ceram-Laut) was de stapelplaats van de voortbrengselen van de gehele zuid-
oostelijke archipel, die er tegen goederen uit Europa, China en Bali werden
ingeruild. Buginezen voerden van Makassar en Singapore Europese en inlandse
stoffen, aardewerk, buskruit, vuurwapens, ijzer, koperwerk, ruwe opium en rijst aan,
die geruild werden tegen slaven, wilde muskaatnoten, aromatische masoi-bast,
paradijsvogels, tripang, schildpadden, paarlemoer en vogelnestjes, cf. Van Vuuren,
“De Prauwvaart van Celebes”, 333, 335 vlg.

539 Earl, The Eastern Seas, 339.
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manning en al charterden, hadden ze aanvankelijk weinig succes.540 Met

het voortschrijden van de negentiende eeuw keerden hun kansen echter.

Gebruikmakend van de economische liberalisering in Nederlands-Indië

na 1850, zetten ze hun eigen zeil-, stoom- en motorschepen in of maak-

ten ze gebruik van de diensten van Chinese reders in Manilla en Sing-

apore als Wee Bin & Co, en van de schepen van de Holt-lijnen en, na

1900, van de Java-China-Japan Lijn. Deze voeren onder meer van

Singapore al of niet via Java op Celebes en de Molukken en vandaar

verder.541 Gorontalo had al in de jaren zestig en zeventig van de negen-

tiende eeuw een drukke, internationale rede.542 Gecombineerd met de

concurrentie van Engelse, Duitse en andere Europese en van Amerikaan-

se koopvaarders, betekende dit dat het relatieve aandeel van de inheemse

prauwvaarders in de handelsvaart in de archipel geleidelijk afnam. De

door het gouvernement georganiseerde paketvaart, die in 1825 met haar

diensten begon, kwam er in de eerste halve eeuw van haar bestaan niet

aan te pas, zowel wegens gebrek aan schepen als ook en vooral omdat

er, behalve voor mail, vóór 1894 geen rechtstreekse KPM-verbinding

van de Grote Oost met Singapore bestond. Alle voor de export bestemde

goederen moesten in Tanjung Priok worden overgeslagen, met alle

oponthoud en mogelijke schade van dien.543

540 Dick, “Prahu Shipping in Eastern Indonesia”, 11/2, 72 vlg.; Koning, Een halve eeuw
paketvaart, 223, 262-266; Van Vuuren, “De Prauwvaart van Celebes”; Bickmore,
Travels, 101; Turpijn, “Boegineesche handelsprauwen”, 118 vlg.

541 Van der Crab, De Moluksche Eilanden, 170-172; Koloniaal verslag 1853, 198;
Koloniaal verslag 1878, 222.

542 Van Musschenbroek, “Toelichtingen”, 97; Broersma, “Gorontalo”.
543 Knaap, Transport 1819-1940, 24-25; Koning, Een halve eeuw paketvaart, 16, 222.
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4.4. Oude bekenden: Makassar en China; Buginese expansie

Werd de handel van de Grote Oost op Singapore en het Maleise schierei-

land nog gehinderd door de controle van de Nederlanders over de

tussenliggende zeestraten, van enige beheersing van de verbindingen

met het noorden door de Nederlanders was nauwelijks sprake. De onver-

zadigbare Chinese markt was dan ook een factor van niet te onderschat-

ten belang bij het herstel van de inheemse prauwvaart. De Makassaarse

en vooral Buginese expansie in het oostelijke en zuidoostelijke deel van

de archipel na 1750 geschiedde grotendeels in antwoord op de groeiende

Chinese vraag.544 

Handelscontacten tussen de Grote Oost, de Filippijnen, India en China

kwamen tussen 300 vC en 700 nC tot ontwikkeling. Het oudste uit

China ingevoerde geglazuurde porselein dat in Zuid-Celebes is gevon-

den, dateerde uit de twaalfde en dertiende eeuw (Song, 960-1279 en

Yuan, 1279-1368), al vonden bronzen en ijzeren gebruiksvoorwerpen

en sierraden uit India al sinds de vierde of vijfde eeuw nC hun weg naar

de Grote Oost, wellicht door zowel Austronesische handelaars als door

handelaars van het Indische subcontinent. Ook aangetroffen Sanskriet-

inscripties duiden op vroege contacten van de regio met Zuid-Azië. Tot

de onderwerping van Makassar door Speelman (1667) deden inheemse

vissers en prauwvaarders er zaken met Portugese, Chinese, Engelse en

andere handelaren. De verhandelde goederen kwamen uit alle delen van

Zuidoost-Azië en omvatten nagelen, nootmuskaat, foelie, peper, kaneel,

sandelhout, karet, die in de wateren van de Grote Oost overvloedig

voorkwamen, gommen, bijenwas en slaven van Celebes, Buton en

544 Bickmore, Travels, 315.
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omliggende eilanden. Uit Cambodja kwamen bijenwas en ivoor, uit

Thailand kwam lood, uit Japan koper, uit Borneo en Celebes ijzer, uit

Manilla kwamen gouden en zilveren dollars, uit India katoen en staal.545

De eerste fase van de Buginese expansie naar het westen, die culmineer-

de in de Buginese suprematie over Riau en een aantal Maleise sulta-

naten, was de vestiging van Wajorezen in Pasir en Kutai op Oost-Bor-

neo. Als reactie hierop bezochten kort na 1720 Chinese jonken uit Sulu

Oost-Borneo. In 1736 arriveerden ze in Makassar, waarmee de eerste

handelscontacten tussen Makassar en China van het post-VOC-tijdperk

waren gelegd. Soms weken schepen uit naar andere havens in de Grote

Oost als Pare-pare, Bau-Bau, Gorontalo, Manado, Ternate en Ambon in

de Centrale Molukken. Dat gebeurde niet alleen ter vermijding van de

hoge in- en uitvoerheffingen in Makassar maar ook in tijden waarin

Batavia het nodig oordeelde Makassar voor vreemde schepen te sluiten

en de Chinezen dwong vanuit Java op China te varen. Dergelijke maat-

regelen bleken meestal maar weinig effectief. Na de Chinezenopstand

van 1740 nam de handel van China met Batavia af, terwijl de uitvoer

van de Grote Oost naar het Chinese vasteland groeide. Hoewel Makassar

toen reeds over zijn hoogtepunt heen was, bedroeg omstreeks 1850 de

jaarlijkse export van zeekomkommers naar China nog 14.000 pikol (854

ton), met een totale waarde van anderhalf miljoen gulden.546 De uitvoer

van Amoy en Kanton naar Makassar en Borneo omvatte opium, suiker,

545 Noorduyn, “De handelsrelaties”, 3; Villiers, “One of the especiallest Flowers in our
Garden”.; Henry, An historical account, III, 50; Sutherland, “Trepang and wang-
kang”. 

546 Bickmore, Travels, 101-103; Van der Hart, Reize rondom het eiland Celebes, 266;
Macknight, The Voyage to Marege,, 7-10; cf. Lion, “De Tripang-visscherij”, 2, schat
de jaarlijkse uitvoer van tripang uit Makassar naar China op 8000 à 9000 pikol, en
de tripang-uitvoer van de gehele archipel naar China op 90.000 pikol.

211



Chr.G.F. de Jong, Nieuwe Hoofden

porselein, aardewerken en koperen borden en schalen, ketels, gongs,

paraplu,s en andere gebruiksvoorwerpen, tabak, linnen en zijde. Vanuit

Makassar vonden deze goederen hun weg hetzij naar Amerika of Euro-

pa, hetzij verder de Grote Oost in.

4.5. Makassar, de VOC en Singapore

Maar China was niet het enige afzetgebied voor producten uit de Grote

Oost en Sulu niet het enige entrepot al bleef Sulu voor de handel op het

Verre Oosten tot diep in de negentiende eeuw van strategisch belang.547

De overwinning in de slag van Plassey (1757) gaf de Engelsen niet

alleen de heerschappij over het Indische subcontinent met al zijn rijk-

dommen, doch plaatste hen tevens in het hart van een gigantisch im-

perium, dat zich uitstrekte van de Perzische Golf en de Rode Zee in het

westen tot aan Oost- en Zuidoost-Azië. De VOC betaalde de rekening.

Batavia en Makassar moesten met lede ogen aanzien hoe ze door het

explosief groeiende Calcutta en vervolgens door het door Raffles in

1819 gestichte Singapore naar het tweede of derde plan werden verwe-

zen.548 

De VOC trachtte na 1780 met protectionistische maatregelen, militaire

actie tegen Buginese vestigingen (vernietiging van Riau en op West-

Borneo van Sukadana, 1786, en Mampawa, 1787) en nieuwe verdragen

met inlandse vorsten (o.a. Banjarmasin, 1787) de schade te beperken. Na

de teruggave van Indië door de Engelsen in 1816 en 1817 werden zware

heffingen (tot 75%) op textielimporten vanuit Singapore naar Makassar

547 Earl, The Eastern Seas, 327 vlg.
548 Wong, “The Trade of Singapore 1816-69", 11-25;Chew, “Dr John Crawfurd

(1783-1868)”.
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gelegd en in 1835 werd zelfs een totaal importverbod van kracht.549 De

Engelsen trachtten dit te omzeilen door rechtstreeks op de Grote Oost te

varen. Hun pogingen, tussen 1824 en 1849, om op de noordkust van

Australië enkele entrepots te stichten, waaronder als laatste Port Essing-

ton, waren bedoeld om in de Grote Oost te kunnen handelen onder

voorbijgaan van dergelijke handelsbeperkende maatregelen.550 Hoewel

deze politiek van de Engelsen mislukte, nam in eerste helft van de

negentiende eeuw de rechtstreekse handel van de Grote Oost op Sing-

apore in Nederlandse ogen verontrustende vormen aan.551 De binnen-

landse handel van de haven van Makassar nam af, slechts de export naar

China zorgde voor inkomsten.552 Bovendien bereikte een niet aflatende

stroom Engelse wapens en opium de archipel en doken er regelmatig

geruchten op van Engelse “hostaliteiten” jegens Nederlandse belang-

en.553 De Buginezen waren niet alleen een geduchte handelsnatie en

belangrijke regionale grootmacht, maar stonden ook op het punt een

imponerende militaire en politieke mogendheid in de archipel te worden

– althans dat vreesden de Nederlanders. Hun vrees werd echter niet

bewaarheid, want de anti-Nederlandse Buginees-Engelse commerciële

en militaire eendracht, die gedemonstreerd werd met het bezoek van de

latere “koning van Serawak”, de Engelsman Sir James Brooke,554 in

549 Wong, “The Trade of Singapore 1816-69", 15-16.
550 Earl, The Eastern Seas, 431-433.
551 Tideman, “Zuid-Celebes voorheen en thans”, 77.
552 Van der Hart, Reize rondom het eiland Celebes, 267.
553 Michielsen, “Journaal van D.F.H. Helbach”, 587.
554 Sir James Brooke (1803-1868) was een oud-officier van het Bengaalse leger, die de

archipel doorkruiste en relaties met inlandse vorsten probeerde aan te knopen. Als
beloning voor zijn hulp bij het onderdrukken van een opstand van Dayaks, maakte
de sultan van Brunei hem stadhouder van Serawak (Brits Broneo). Later regeerde
hij er als onafhankelijk vorst; onderdeel van zijn streven was zo veel mogelijk Ned.-
Indisch grondgebied binnen de Engelse invloedsfeer te brengen. Payne, De blanke
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1839 en 1840 aan Bone, Wajo, Sidenreng (Pare-Pare) en Luwuq, waar

hij handelscontracten afsloot en zelfs over een militair bondgenootschap

gesproken zou hebben, bleek achteraf veel minder te betekenen te

hebben dan aanvankelijk werd gevreesd. Wellicht was de hardhandige

onderwerping door de Engelen van Bone in 1814 nog niet vergeten.555

Meegevoerd op het opkomend tij van liberalisme en vrijhandel, alsmede

om iets te doen tegen de aantrekkingskracht van Singapore en om de

positie van de Buginezen als handelsnatie te ondermijnen, stelden de

Nederlanders vanaf 1846 een toenemend aantal havens open voor de

internationale scheepvaart, zoals Makassar in september van dat jaar,

gevolgd door Manado en enkele havens in de Molukken in 1853. In de

volgende jaren werd nog een aantal protectionistische maatregelen

ingetrokken, waarvan sommige dateerden uit de dagen van de VOC,

andere samenhingen met het cultuurstelsel. Van bijzondere betekenis

voor Zuid- en Zuidoost-Celebes was de bepaling dat havens in zelfbe-

sturende gebieden, zogenaamde inlandse havens, als Malili, Palopo,

Palima, Bajoé, Kendari en Bau-Bau voor het internationale scheep-

vaartverkeer werden opengesteld, waarmee ze een rechtstreekse ver-

binding kregen met Singapore, China en Japan. Behoudens de instelling

van een tolunie in de Grote Oost omstreeks 1900, hield deze liberale

handelspolitiek aan tot enkele jaren voor de Tweede Wereldoorlog.556

Ook op een andere wijze dwong de commerciële en militaire expansie

van de Buginezen de Nederlands-Indische overheid haar enigszins afzij-

Radja,s van Sarawak, 49-50; Keppel, Togten. 
555 Van Kampen, Geschiedenis, III, 617; Van den Bosch, Nederlandsche bezittingen,

80; Wong, “The Trade of Singapore 1816-69", 14-15; Kartodirdjo, Ikhtisar, 291.
556 Het aantal internationale havens op Celebes steeg van 3 (1846), via 4 (1874) en 34

(1912) tot 41 (1938), Knaap, Transport 1819-1940, 47.
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dige houding ten aanzien van de Grote Oost te laten varen; ze zag zich

genoodzaakt haar gezag over geheel Celebes te vestigen, al was het maar

op papier. Hierom vond in november 1846 de verheffing van de gouver-

neur van Makassar tot gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden

plaats. Het gouvernement had al in 1824 besloten om op enkele strategi-

sche plaatsen militaire posten te openen, zoals Donggala (Palu-baai),

Buton en Pare-Pare, plaatsen die van belang waren voor de internationa-

le scheepvaart en waar de handel voor een belangrijk deel beheerst werd

door enkele rijke Arabieren.557 Militaire campagnes tegen verschillende

rijkjes, zoals Bungku, Banggai, Tomini (1854), Mori (1855-1856), Bone

en bondgenoten (1824-1825, 1859-1860 en later) en Jailolo (Halmahera,

1876), raakten Zuidoost-Celebes weliswaar nog niet direct, doch in

groter verband waren ze wel van belang omdat ze meer en meer grond-

gebied van Celebes onder Nederlands-Indisch bestuur brachten en het

gouvernement grotere zeggenschap gaven ten aanzien van de keuze van

de bestuurders en andere interne aangelegenheden van de landschappen

dan daarvoor het geval was.558 Belangrijk was ook dat in 1874, in ver-

band met de Aceh-oorlog (1873-1903), in Nederlands-Indië een alge-

meen invoerverbod op wapens en munitie werd afgekondigd, die, wat

Celebes betreft, voornamelijk vanuit Singapore via Pare-Pare werden

aangevoerd.559 

557 Matthes, “Beknopt verslag van een verblijf in die binnenlanden van Celebes”, 1-3;
Matthes, “Beknopt verslag mijner reizen in de Binnenlanden van Celebes”, 71-72;
Koloniaal verslag 1877, 15; Idem 1889, 18.

558 Locher-Scholten, “,Een gebiedende noodzakelijkheid”, 147; Militaire Spectator,
3de serie, 1ste deel (Breda, 1856) 527; Herfkens, De Expeditie naar Boni; Van
Musschenbroek, Medeedelingen, 95.

559 Koloniaal verslag 1874, 6; Koloniaal verslag 1880, 17.
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De opening van het Suez-kanaal in 1869 bracht een intensivering teweeg

van de economische, bestuurlijke en politieke betrekkingen tussen

Europa en Azië/Australië en garandeerde de Aziatische wereld een

snelle en gemakkelijke toegang tot groeiende Europese markten. Mede

door de introductie van stoomschepen werd de reistijd teruggebracht van

enkele maanden tot enkele weken.560 Van de gewassen en bosproducten

van de Grote Oost dienen als eerste kopra en soja-olie genoemd te

worden, die beide werden gebruikt in de Europese en Amerikaanse mar-

garine- en zeepindustrie. Verder kopal en damar, harsen van verschillen-

de Agathis- en Dipterocarpaceën-soorten, waarvan in 1850 al 80% via

Singapore werd geëxporteerd, verder kaneel, bijenwas, sagomeel, rotan,

tapioca (cassavemeel voor veevoer) en houtsoorten als jati- (= teak),

ijzer-, balam-, bitti-, kolaka- en ebbenhout561 en tolunga (verfhout, Tol.).

Om welk een enorme rijkdom het ging, tonen de cijfers: de totale waarde

van de export van de Buitengewesten steeg explosief. Bedroeg die nog

66 miljoen gulden omstreeks 1900, in 1910 was zij toegenomen tot 157

miljoen. Ze steeg verder via 320 miljoen in 1913 tot meer dan 700

miljoen in 1919 en 964 miljoen gulden in 1925. Daarna zette een daling

in, die na 1929 versneld werd. Het laagste punt werd bereikt in 1933-

1935, te weten 260 miljoen gulden. Daarna trad enig herstel in met een

gemiddelde van 475 miljoen in de laatste jaren voor de Tweede Wereld-

oorlog.562

De rijkdom van Zuidoost-Celebes bestond niet alleen uit bosproducten.

Ten aanzien van de Baai van Usu (Malili) bestonden al vroeg plannen

560 Wong, “The Trade of Singapore 1816-69", 5.
561 Koloniaal verslag 1883, 17.
562 Clemens, Regional Patterns, 33-34; Cohen, “De economische beteekenis der

Boschbijproducten van de Buitengewesten”, bijlagen I1 en Ib (1928-1938), II.
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deze in te richten als oceaanhaven voor het geval de ertsvelden in het

Wawo Umbo-gebergte inderdaad de hoeveelheden ijzererts zouden ople-

veren, die men er verwachtte aan te treffen. Om van al die natuurlijke

rijkdommen maximaal profijt te kunnen trekken, werd in 1899 van de

gehele Grote Oost een tolunie gemaakt, waarbij de in- en uitvoerrechten

in de afscheephavens zelf moesten worden geheven. Dit recht van

accijnsheffing moesten de betrokken rijksraden overdragen aan het

gouvernement, dat hiervoor in verschillende havens tolkantoren inricht-

te. Binnen dit kader paste ook de beëindiging in 1906 van de in 1847 in

het leven geroepen status van vrijhaven van Makassar, de grootste

internationale haven van de Grote Oost, dat het sluitstuk van deze

handelspolitiek moest zijn. Deze economische expansie van het gou-

vernement stuitte echter op groot verzet van de belangrijkste en tot dan

toe zelfstandige vorstendommen van Zuid-Celebes. Dit had dramatische

gevolgen: de Bonische veldtocht van 1905-1906.563

De betekenis van Singapore als commercieel centrum van Zuidoost-Azië

kan moeilijk overschat worden. Die was onder meer zichtbaar aan de

veranderende manier van zakendoen: de Engelse kapiteins van de wilde

vaart, die ooit hun bosproducten, drinkwater en klappers langs afgelegen

baaien en eenzame kusten insloegen, werden verdrongen door Bugine-

zen, Chinezen en enkele Arabieren en Japanners met connecties met

Singapore, India, Kanton en Fukien, die zich in Makassar, Gorontalo,

Manado, Ambon en Ternate vestigden en er handelshuizen en agent-

schappen openden. Van daaruit controleerden ze een fijn vertakt netwerk

van opkopers en toeleveranciers en van daaruit ook verscheepten ze hun

563 Locher-Scholten, “,Een gebiedende noodzakelijkheid,”, 149-154.
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goederen.564 Jhr. L.P.D. op ten Noort, hoofdagent van de toen recentelijk

opgerichte Koninklijke Paketvaart-Maatschappij (KPM), moest tijdens

een inspectiereis in 1890 constateren dat Makassar op dat moment niet

veel meer was dan een “voorstad van Singapore”.565 De commerciële

suprematie van Singapore over het oostelijke deel van de archipel

duurde tot aan de Eerste Wereldoorlog, waarna Makassar als internatio-

naal handels-, verwerkings- en overslagcentrum terrein op Singapore

begon te veroveren.566

4.6. De zee en al wat daarop is

4.6.1. Beeldvorming

Elbert, die tijdens zijn expeditie in 1909 achter elke rots en landtong

zeerovers en slavenhandelaars meende te ontwaren en wiens beschrij-

ving van land en volk van Zuidoost-Celebes en de eilanden nogal wat

feitelijke onjuistheden bevat, werd van repliek gediend door verschil-

lende andere contemporaine reizigers en onderzoekers. Een van hen was

Van Vuuren, die van 1910 tot 1922 hoofd was van het Encyclopaedisch

Bureau in Weltevreden en in deze hoedanigheid in de jaren 1912-1914

Celebes bereisde.567 Tegenover Elbert,s “opgeschroefde bladzijden”,

waarin deze een eenzijdig en negatief beeld schilderde van de eilandbe-

woners,568 stelde hij de vriendelijke woorden die de zoöloog Max W.C.

Weber, de leider van de Siboga-expeditie van 1899-1900, voor hen over

564 Van der Hart, Reize rondom het eiland Celebes, 99; Van Musschenbroek, “Toelich-
tingen”, 93.

565 Koning, Een halve eeuw paketvaart, 56. 
566 Ibidem, hfdst. V.
567 Zie ook Bouman, “Memorie”, 11.
568 Elbert, Die Sunda-Expedition, I, 137-142.
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had569 en concludeerde dat “de bewoners dezer eilanden tot de beste

onderdanen van ons Gouvernement [behoren], die ijverig handel drijven

met hunne goede prauwen. Zij leven verder van vischvangst, terwijl de

vrouwen doeken weven, die als ruilmiddel bij den handel dienst

doen”.570 Een dergelijke tevredenheid was overigens een betrekkelijk

nieuw verschijnsel. Voorheen werd over het algemeen met veel minder

lof en waardering over de eilandbewoners gesproken.

4.6.2. Slavernij; de negentiende-eeuwse “kruistogten”

Voor de komst van de Europeanen in de zestiende eeuw was zeeroverij

in de archipel een betrekkelijke zeldzaamheid; de handel was vrij –

behoudens het kortstondige monopolie van Ternate op de specerijenhan-

del in de Molukken in de veertiende eeuw –, de zeeën waren rijk en het

land was vruchtbaar. De vraag naar zeeproducten in China, dat onder de

Song- en Yuan-dynastieën een periode van grote bloei doormaakte, waar

Marco Polo zo enthousiast over schreef,571 bracht jaarlijks honderden

Chinese jonken naar de wateren van de archipel. Dit duurde tot aan het

door de Ming-dynastie (1368-1644) aan China opgelegde isolement, dat

tegen het midden van de vijftiende eeuw begon. Naast de Buginezen en

Makassaren verschenen in de vijftiende eeuw ook Javaanse en Arabische

handelaars in Bau-Bau,572 Ternate en Banda (in 1609: 1500 Javaanse

handelaren), waardoor de handel van de Grote Oost op Malakka en het

verder naar het westen gelegen India een stimulans ontving.

569 Weber, Die Niederländische Siboga Expedition.
570 Van Vuuren, Het Gouvernement Celebes, I, 395.
571 Rodzinski, The Walled Kingdom, 123-143, 151-152; zie [Polo], The Travels, hfdst.

IV.
572 De bevolking van Kulisusu (Noord-Buton) bestond voor een deel uit slaven van

Javaanse herkomst, aangevoerd in de tijd van de VOC., Bouman, “Memorie”, 40.
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Zoals boven reeds is betoogd, werd de inheemse handelsprauwvaart met

de komst van de VOC een klap toegebracht, al verdween die niet. De

vaart op China was na 1433 sterk teruggelopen en de Portugezen en Ara-

bieren verdwenen uit Ternate en Makassar. De tijd van bloeiende handel

en forse winsten was voorbij. Prauwvaarders zagen noodgedwongen om

naar ander emplooi, waarbij een deel van hen aan het roven en plunderen

sloeg, een bestaan dat in de nu volgende tweeëneenhalve eeuw aan

respectabiliteit won en waaraan sultans, prinsen en hoofden meededen.

Roof werd een bloeiend handelsbedrijf, de belangrijkste handelswaar

bestond uit mannen, vrouwen en kinderen. Kaping was een instrument

in de strijd om de schaarse handel die de inheemse prauwvaarders nog

bleef. Tevens konden zo oude vetes tussen staten, kampongs en hoofden

worden uitgevochten, waarbij slavenjacht en hongi-tochten vormen van

zowel handel als oorlogvoering waren. De Nederlanders voegden zich

bij hun komst gemakkelijk in dit systeem en voegden er weinig aan toe.

Wel overtroffen ze hun concurrenten soms in kwaadaardigheid en

onmenselijkheid. De “despotique magt over den inlander”, die sommige

achttiende-eeuwse compagniesdienaren hadden weten te verwerven, had

het aanzien van de VOC zelfs dermate geschaad dat men zich genood-

zaakt zag instructies ter beperking daarvan uit te vaardigen.573

Aan de stijgende vraag naar arbeidskrachten werd voldaan door de han-

del in mensen: zonder slavenarbeid zouden de nagelteelt in de Molukken

en de grootschalige natte rijstteelt in Zuid-Celebes onmogelijk zijn

geweest.574 Eeuwenlang, tot in de dagen van Ligtvoet (laatste kwart

573 “Compagniesverzameling uit 1755 en bijbehoorende instructie”;  Reid,  Southeast
Asia, I, 102, 129-136; Tideman, “Zuid-Celebes voorheen en thans”, 72.

574 Broersma, “Rijst en Mais in Bone”.
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negentiende eeuw), vormden slaven een belangrijk handelsartikel van

Buton en Kendari: al aan het begin van de zeventiende eeuw kochten de

Engelsen in Bau-Bau hun slaven voor factorijen in Makassar, Banten en

Jambi.575 Over de Nederlandse slavenhandel schreef Dampier tijdens een

bezoek aan Buton in december 1687: 

For Macassar is not very far from hence, one of the cheifest Towns that the

Dutch have in those parts. From thence the Dutch come sometimes hither

to purchase Slaves. The Slaves that these People get here and sell to the

Dutch, are some of the idolatrous Natives of the Island, who not being

under the Sultan, and having no Head, live straggling in the Country, flying

from one place to another to preserve themselves from the Prince and his

Subjects, who hunt after them to make them Slaves. For the civilised

Indians of the Maritime Places, who trade with Foreigners, if they cannot

reduce the inland People to the Obedience of their Prince, they catch all

they can of them and sell them for Slaves; accounting them to be but as

Savages, just as the Spaniards do the poor Americans.576 

Slavenmarkten waren behalve op Buton ook op Bali en in Sarangani op

Mindanao, ten noorden van Celebes, dat exporteerde naar onder meer

Pontianak en Singapore. De Sulu-archipel had eveneens een slaven-

markt, althans tot de Spanjaarden in de jaren 1848-1862 ingrepen; be-

rucht waren in dit opzicht Belu en Bulongan op de oostkust van Borneo.

Omstreeks 1900 was Pare-Pare aan de westkust van Zuid-Celebes een

575 Sutherland, “Power, Trade and Islam”; Villiers, “One of the especiallest Flowers
in our Garden”, 166.

576 Dampier, A new voyage, 456-457.
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voorname markt en exporthaven van slaven.577 De Paternostereilanden

tussen Oost-Java en Zuidwest-Celebes, Flores, Donggala, Jampea, Bone-

rate, Labuantobelo (”Haven van de Tobelorezen”) op Noord-Buton,

Kalatua, Bonerate, de Obi- en Banggai-eilanden en Muna waren geliefde

schuilplaatsen van kapers, vluchtelingen en slavenjagers.578 Op Java

werd in de negentiende eeuw in Nederlandstalige dagbladen met slaven

geadverteerd en slaven werden op publieke venduties bij opbod ver-

kocht.579 De Nederlandse consul in Jeddah (Saoedi-Arabië) kreeg vanaf

1873 te maken met een groeiende stroom slaven van Celebes, die de haj

gebruikten om hun vrijheid te verkrijgen.580

Nadat de Engelsen bij hun komst in 1811 alle vormen van slavenhandel

in Indië verboden hadden, werden door de Nederlanders na de teruggave

van de archipel in 1816/1817 “kruistogten” tegen zeerovers en kapers

gehouden. In 1827 waren piraten op Wawoni, een groot eiland voor de

kust van Kendari, het doelwit581 en de volgende jaren (1828-1832)

bonden de Nederlanders de strijd aan met Buginese kolonisten op West-

en Noord-Muna. Waarschijnlijk hadden deze laatsten de hand gehad in

een opstand van Tiworo (Noord-Muna) tegen Buton, die in 1816 uitbrak

en tot 1823 duurde. Deze Buginezen maakten aanspraken op het noor-

den van Buton, Wakarumba en Kulisusu, waar veel Munanezen woon-

den. Dat was nog steeds Ternataans gebied – de afstand van 1682 aan

577 à Campo, “Patronen”, 103; Sarasin, Reisen, II, 170-171; Van Braam Morris, “Het
Landschap Loehoe”, 515-517; Koloniaal verslag 1865, 57; “Het eiland Celebes
volgens de togten en ontdekkingen van Jacques Nicolas Vosmaer”, 321-328.

578 Koloniaal verslag 1853, 53; Idem 1860, 44; Idem 1861, 19 vlg.; Laging Tobias,
“Memorie”, passim.

579 “De zeerooverijen der Soeloerezen”; Earl, The Eastern Seas, 27-28.
580 Bigalke, A social history of “Tana Toraja" 1870-1965, 62-63.
581 Kennelijk met succes. Vosmaer trof het eiland in 1832 onbewoond aan, “Het eiland

Celebes volgens de togten en ontdekkingen van Jacques Nicolas Vosmaer”, 284.
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Buton was vergeten en de soevereiniteit werd pas in 1847 definitief ge-

regeld582 – al werd de sultan slechts in naam erkend en kon deze zijn ge-

zag er niet handhaven. Waarschijnlijk ging het hier om de vorst van

Tiworo, Lasambawa geheten (ook Lapadaku Daeng Mampawa ge-

noemd583), een zoon van de Buginees Aru Bakung en een prinses van Ti-

woro, die gehuwd was met I Maho, een vorstin van Laiwoi. Is deze ver-

onderstelling juist, dan bestonden er nauwe banden tussen de Buginezen

van Buton en die van Lasampara en de Baai van Kendari, en waren de

gebeurtenissen uit de jaren 1816-1823 geen geval van zeeroverij, zoals

het gouvernement en latere historici de situatie classificeerden,584 maar

de – voor de lokale bevolking overigens even rampzalige – afwikkeling

van gecompliceerde machtsaanspraken, die samenhingen met de

handels- en huwelijkspolitiek van de Buginezen.585

Bij de strijd tegen zeeschuimers en kapers werd onderscheid gemaakt

tussen tripangvissers en handelaars, die een afgedwaald of gestrand

schip plunderden of eenzame kustkampongs overvielen als ze de kans

kregen, en “beroepspiraten”. Tot deze laatsten werden gerekend de be-

woners van sommige kustnegorijen in Kolaka, Banggai en Bungku,586

de inwoners van Toli-Toli in Noord-Celebes, Lohia op Muna,587 Tobelo

582 Vonk, “Nota betreffende het zelfbesturend landschap Boeton”, 176. 
583 Ligtvoet, “Beschrijving en geschiedenis van Boeton”, 22; Van Oosten, “Voorlopige

schets”, Bijlage A.
584 Sutherland, “Power, Trade and Islam”, 161.
585 Ligtvoet, “Beschrijving en geschiedenis van Boeton”, 22, 95.
586 Clercq, Bijdragen, meldt voor het jaar 1822 een overval van lieden uit Bungku,

uitgevoerd samen met een vloot uit Magindanao en de vorst van Jailolo (Halmahera),
op een stranddorp, Kolongcucu, op Buton; dat dorp werd uitgeplunderd en de
bewoners werden in slavernij weggevoerd. Cf. voor de geschiedenis van Magainda-
nao, Ileto, Magindanao.

587 Boll, “Eenige mededeelingen omtrent het eiland Moena”, 1024-1026.
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en Galela op de noordwestkust van Halmahera,588 Sulurezen en zeevaar-

ders van Magindanao.589 Ze beschikten meestal over goed bewapende en

uitgeruste schepen en konden zich in geval van nood in eigen vrijplaat-

sen en vestigingen terugtrekken.590 Van der Hart kreeg in 1850 op Buton

en in Kendari veel klachten te horen over strooptochten en kapingen.

Vlak voor zijn komst had een zekere Sorani, een Tobelorees die bescher-

ming heette te ontvangen van Ternataanse en Banggai’se hoofden, twee

Buginese prauwen uit Laiwoi gekaapt, waarbij de bemanning deels

vermoord deels als slaven afgevoerd was.591 

4.6.3. Afname van de zeeroverij en slavenjacht

Toen Weber zijn boven weergegeven woorden schreef, waren de slaven-

jacht en zeeroof op hun retour. Kwamen in het grootste deel van de ne-

gentiende eeuw, mede dankzij de toevloed van Engelse wapens, der-

gelijke “baldadigheden” voor in een mate die het gouvernement onaan-

vaardbaar achtte, na een piek in het derde kwart van die eeuw won de

bestrijding aan doeltreffendheid en nam het aantal gevallen af.592 Nieuwe

scheepvaartlijnen voor goederen- en personenvervoer werden geopend

en de KPM en haar dochter, de Celebes Kustvaart Maatschappij in Ma-

nado (1935), breidden hun diensten uit. Marinepatrouilles werden ge-

588 Koloniaal verslag 1879, 27-28,
589 Koloniaal Verslag 1849, 26-29.
590 Koloniaal verslag 1850, 19-20; Idem 1853, 53; Bickmore, Travels, 319-321. Voor

een bespreking van de Europese en Indonesische visies op zeeroof en kaperij, zie
à Campo, “Patronen”, 80 en noot 7; vgl. Lapian, “Holy Warriors from the Sea”.

591 Van der Hart, Reize rondom het eiland Celebes, 43, 64, 90-93, 109-110; Laging
Tobias, “Memorie”; zie ook de meldingen van zeeroof in het RBG, (1856) 359, 376;
(1858) 302; (1873) 568, waar Kendari regelmatig genoemd wordt als wijkplaats van
zeerovers.

592 à Campo, “Patronen”, 95-99; Van Musschenbroek, “Toelichtingen”, 94.
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intensiveerd en met steeds modernere en snellere schepen uitgevoerd.593

Daarbij werd ook de Kendari-baai aangedaan.594 Grote delen van Cele-

bes werden, meestal met harde hand, onder toezicht van het gouverne-

ment gebracht.595 Ook de Spanjaarden, wier militaire macht in de zuide-

lijke Filippijnen sinds 1815, het jaar dat de haven van Acapulco in

Mexico voor hen verloren ging,596 aanzienlijke uitbreiding onderging en

die overigens niets nalieten om de Nederlanders te hinderen waar ze

konden, en de Engelsen namen deel aan de strijd tegen kapers en zeero-

vers.597 Van belang was verder dat troepen van een aantal vorsten en

sultans, onder wie de machtige sultans van Kutei (Oost-Borneo), Tidore

en Ternate, van wie sommige van betrokkenheid bij zeeroof werden

verdacht, onder direct koloniaal bevel werden ingezet ter bevordering

van de veiligheid op zee.598

Dat er successen werden geboekt in de strijd tegen kapers en zeerovers

nam niet weg dat deze zeer vindingrijk bleven. Ze kenden de kusten en

zeeën als geen ander. Ze verlegden hun routes en pasten hun tactiek aan

door zich bijvoorbeeld meer toe te leggen op snel uitgevoerde overvallen

op kustdorpen en op het organiseren van slavenexpedities in het bin-

nenland van Celebes en op Selayar, Binongko, Kabaena, Muna en

593 “Kort verslag van den stand van zaken en van het personeel in de residentie
Amboina over de maand Mei 1872", 6/6/1872, AA 587.

594 Veth, “Beccari’s reis van Makassar naar Kendari”, 201; op zo,n reis naar Kendari
bevond de taalonderzoeker B.F. Matthes zich aan boord, Adriani, “Dr. B.F. Matthes
als taalbeoefenaar”; Matthes heeft van deze reis geen verslag gedaan, Van den Brink,
Dr Benjamin Frederik Matthes, 88.

595 Laging Tobias, “Memorie”.
596 Met het verlies van Acapulco (Mexico) kwam abrupt een einde aan de Spaanse

handel in dat deel van de wereld. Hierover: Schurz, The Manila Galleon; Hecht,
“The Manila Galleon Trade (1565–1815)”.

597 à Campo, “Patronen”, 102; Koloniaal verslag 1862, 1863, 1864, passim.
598 Koloniaal verslag 1877, 12; Idem 1876, 22; Idem 1879, 30; idem 1880, 22; Idem

1890, 19.
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Buton.599 Ook Zuidoost-Celebes kreeg zijn deel. In 1874 brak in Kendari

paniek uit wegens een op handen zijnde overval van Tobelorezen, doch

die kwam niet.600 Tot na de Tweede Wereldoorlog vertelden de Tolaki

en Tomoronene elkaar verhalen over overvallen door Tobelorezen en

kapers van het eiland Banggai,601 en over de heldendaden van Haluoleo

in de strijd tegen hen.602 Het viel Adriani tijdens een reis in 1899 van

Poso naar Mori op dat veel van door de Buginezen gebruikte slaven in

Midden-Celebes Tolaki (door hem “Tolalaki” genoemd) en Tomuna

waren en hij concludeerde daaruit dat Zuidoost-Celebes veel slaven

leverde.603 Hoe actueel de dreiging van zeerovers in Zuidoost-Celebes

ook na 1900 nog was, bleek uit het feit dat kort daarvoor de kustneder-

zetting Towari op de grens van Kolaka en Poleang enkele kilometers het

binnenland in verplaatst was, daar te veel bewoners al over zee ontvoerd

waren. De laatste overval had plaatsgevonden in 1902, waarvan Hadji

Punggawa werd beschuldigd.604 Hoewel “het beruchte hoofd” So Yawie

bij de komst van het gouvernement overleden bleek en “een zestiental

bendeleden” door de lokale bevolking onschadelijk gemaakt was, moest

de civiel-gezaghebber van Kolaka in 1908 melden dat er “in den laatsten

599 Bigalke, A social history of “Tana Toraja" 1870-1965, 64; Van Vuuren, “Unter
Kopfjägern in Central-Celebes”, 1539; voor een gedetailleerd verslag, cf. Van
Musschenbroek, “Memorie”, 14 vlg; Tideman, “Zuid-Celebes voorheen en thans”,
86-87.

600 Van Musschenbroek, “Memorie”, 32.
601 Zie het vele malen herdrukte Marie C. Kooy-van Zeggelen, Het zeerooversjongetje.

De eerste druk verscheen in 1920. Nog in 1989 kwam het opnieuw uit, ingeleid en
toegelicht door Rob Nieuwenhuys.

602 Pingak, Dokumenta Kolaka, 163.
603 Adriani, “Van Posso naar Mori”, 160-161.
604 Baden, “Rapport”, 6; Tarimana, Kebudayaan Tolaki, 200; Slabbekoorn, “Memorie”,

[8]-[9]. In 1923 bleken in Kampong Baru, ten oosten van Buapinang, twee “veelge-
noemde” Buginezen te wonen, Hadji Topu en Hadji Punggawa. Ze bewoonden de
twee grootste huizen van het dorp. H. van der Klift, “Onderzoekingsreis naar
Roembia, Polea en Boeton”, 3/7/1923, ARvdZ 9/1A.
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tijd berichten binnen[komen] van gepleegde ongerechtigheden, bestaan-

de in het plunderen van prauwen en bedreigen van personen”. De verd-

enking richtte zich op een ander “berucht bendehoofd”, Hadji Hasan uit

Palopo. Hasan was een van de meest gevreesde aanvoerders uit de

oorlog van 1905-1906, die de steun kreeg van de hoogste kringen in

Luwuq. Het heeft lang geduurd voor hij door het gouvernement gevat

was, doch hij overleed in het cachot in 1915.605 Het gebied op de grens

van Kolaka en Poleang en verder naar het zuiden was een niemandsland

en was tot aan de Japanse tijd een vrijhaven voor wie niets met het be-

stuur, de kraton of het zelfbestuur van Mekongga te maken wilde heb-

ben. Dat in deze streek veel Tomoronene-dorpen, waarvan de meeste op

last van het bestuur waren aangelegd, slechts op papier bestonden had

hier alles mee te maken. Het was er te onveilig. Tot in de jaren twintig

werden vanuit Poleang kinderen in Rumbia geroofd en omgekeerd.606

In september 1906 werd een onderzoek ingesteld naar mogelijke sla-

venhandel in Zuidoost-Celebes. Toen bleek dat op Muna slavenjachten

werden gehouden en kinderen, jonge vrouwen en mannen geroofd en

naar Kendari gebracht werden om daar verkocht te worden, meestal aan

Chinezen uit Makassar. Sao-Sao zal hier ongetwijfeld zijn deel van

gehad hebben. Speurwerk in Makassar leidde toen tot de bevrijding van

72 slaven; als gevolg van deze affaire werd de bevolking van Muna ver-

sneld geregistreerd en werd er een militaire bezetting gelegerd.607 

605 Wieland, “Memorie”, [7]-[8]; [Dirks], “Memorie”, 11; Heijting, “Memorie”, 22.
606 G.C. Storm a. Hb NZV, 11/12/1930, ARvdZ 101/4/1.
607 Tideman, “Zuid-Celebes voorheen en thans”, 86.
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4.7. De handelsvaart

4.7.1. De Wajo,s

Aldus het grotere kader waarbinnen de handel op de kusten van

Zuidoost-Celebes zich afspeelde. Doch behalve de prauwvaarders van

Celebes verdient een ander volk van zeevaarders de aandacht: de Wa-

jo,s.608 Omdat ze al eeuwen in de kustwateren van geheel Zuidoost-Azië

te vinden zijn, komen ze komen in tal van oude verhalen en legenden

voor.609 Raffles schreef met waardering over hen.610 Hun taal bevatte

Buginese, Makassaarse, Javaanse en Maleise elementen. Veel Wajo,s

brachten hun leven door aan boord van hun met atap gedekte prauwen,

zelfgebouwde sampan, soppek en padewakang, en leefden van wat de

zee opleverde en van de vrachtvaart. Er waren er ook die “zeedorpen”

bouwden bestaande uit groepen paalwoningen boven het water, waarvan

er in 1916 een op enkele mijlen uit de kust voor Buapinang (Poleang)

lag.611 Anderen hadden zich, al of niet op last van het bestuur, ergens

permanent aan de wal gevestigd of zich onder bescherming van een

vorst of hoofd gesteld.612 Pulemo en Lemowajo waren geheel door

Wajo,s bewoond kustdorpen in Lasolo. Ze hadden klappertuinen aang-

elegd en waren in de loop van de negentiende eeuw tot een zekere

608 Zie voetnoot 24.
609 Pingak, Dokumenta Kolaka, 38. Van Verschuer, “De Badjo,s”. Volgens een heden

ten dage in Mamasa (westelijk Celebes) verteld verhaal was het dal van de boven-
loop van de Mamasa-rivier tot voorbij de kampong Mamasa ooit een zeearm van
de Golf van Mandar, waar de Turije,ne, met hun prauwen plachten te komen. De
stamvader van de bergvolken van Mamasa was een Turije,ne,-man, die een vrouw
huwde die afkomstig was uit het gebied van de oostelijke Sa,dang-Toraja,s. Voor
soortgelijke verhalen over drooggevallen meren in het Poso-gebied, cf. Kruyt, “De
Bewoners”. 

610 “Discourse of the Honorable the President Tho. Stamford Raffles”, 19-20.
611 H. van der Klift a. Hb NZV, 19/7/1916, ARvdZ 12/3/1.
612 Een zoon van Lolo Bajo, een Wajo-hoofd, was gehuwd met een dochter van bokeo

Laduma, Pingak, Dokumenta Kolaka, 69.
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welstand opgeklommen. Ze hadden de islam aangenomen en enkele

langgar gebouwd, eenvoudige optrekjes waar sembahyang gehouden

werden en de jongens van het dorp van een goeroe les kregen in het

ngaji, het reciteren van de koran in het Arabisch.613 Ook de Wajo,s op

Bawulu, een eilandje voor de kust bij Sawa, en op de eilanden Tembako

en Wembe in de Straat van Tiworo legden zich, behalve op de handels-

vaart en de visvangst, toe op de klapperteelt. 

Goedhart (1908) deelde mee dat de Wajo,s in de wateren van zuidelijk

Celebes van oudsher onder het gezag van de vorsten van Bone stonden

en aan hen schatting betaalden; voordien, in de hoogtijdagen van Makas-

sar, waren ze schatplichtig geweest aan de vorsten van Goa, die tot ze

door het door de VOC gesteunde Bone verjaagd werden ook de scepter

hadden gezwaaid over delen van de oostkust van Zuidoost-Celebes. 

Er bestaan Makassaarse kelong (kwatrijnen van acht, acht, vijf, acht let-

tergrepen per regel), waarin de Wajo,s voorkomen.614 Hierin wordt, in

aansluiting aan Makassaarse kronieken, verhaald hoe één van hen ooit

tot vorst van Goa werd gekozen. Aan land gekomen, op zoek naar klap-

pers en drinkwater, werd hij door de bevolking voor een tomanurung,

een op aarde afgedaalde hemeling, gehouden. Soms betrof het de doch-

ter van een Wajo-hoofd, die schipbreuk leed op de kust van Goa en,

voor een tomanurung aangezien, met een Makassaarse vorst huwde. Een

andere traditie wil dat een zekere Karaeng Bajo een tomanurung huwde,

die in Goa verscheen ten tijde van de negen vorsten (gallarrang). Vol-

613 H. van der Klift, “Mijne reis door de onderafdeeling Kendari van 24 juni - 25 juli
[1922]”, (ARvdZ 12/3/5) 13.

614 Zie ook het verhaal van Treffers, in “Het Landschap Laiwoei”, 197.
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gens de hier gegeven kelong stammen de Makassaarse vorsten van hen

f:615

Manna Bajo tabajonu

Manna Tidung tatidungnu

Bajo karaeng

Ana,na tunisombaya

Of je een Bajo bent of niet

Of je een Tidung bent of niet

De Bajo is heer

Zijn afstammelingen zijn vorsten

Teako callai Bajo

Caccara,ka turije,ne,

Nia,pa Bajo

Nania, somba ri Goa

Verhef je stem niet tegen de Bajo,s

Bekritiseer het volk van het water niet

Pas sinds er een Bajo was

waren er vorsten van Goa

Manna Bajo manna Tidung

Mannamamo turije,ne,

Minawang ngaseng

Irawangngang parentana

Of je een Bajo bent of een Tidung

Ook als je tot het zeevolk behoort

Iedereen volgt hem

Staat onder zijn gezag.616

Sinds de onderwerping van Makassar door Cornelis Speelman in 1667

woonden de hoofden van de Wajo,s in Bajoé, een naar dit volk genoem-

615 Vóór de komst van de tomanurung bestonden in Z.-Celebes negen kleine Ma-
kassaarse koninkrijken, die met elkaar een federatie vormden: Tombolo, Saumata,
Parang-Parang, Data, Agang Je,ne,, Bisei, Kalling en Sero, ieder onder een eigen
gallarrang. De situatie was lange tijd instabiel, totdat op een plaats genaamd
Taka,bassia (taka, - koraalrif, bassi - ijzer) de tomanurung verscheen. Deze werd
uitgenodigd de vorstin van de negen stammen te worden en huwde Karaeng Bajo.
Na orde op zaken te hebben gesteld en voor nageslacht te hebben gezorgd, verdween
de tomanurung weer. De door deze dynastie geregeerde nieuwe politieke eenheid
was volgens Noorduyn Goa; Noorduyn, “The manuscripts”, 461; zie ook: Matthes,
“Boegineesche en Makassaarsche Legenden”, 382-384. De negen gallarrang bleven
bestaan als de negen “rijksstenden” of hoofden van Goa (bate-salapanga), die de
vorst aanstelden. Friedericy, “De Gowa-Federatie”; cf. Buddingh, “Het Nederland-
sche Gouvernement”, 445-446; Cense, Woordenboek, 308, sub kasuiang.

616 Deze kelong zijn in de jaren 1980 door de schrijver opgetekend uit de mond van
enkele oudere Makassaren en Selayarezen; met dank aan dr. J. Noorduyn (Leiden)
voor zijn adviezen t.a.v. de vertaling. Voor achtergronden, zie Cummings, A chain
of kings.
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de havenplaats in Bone, waar ze een eigen hadat hadden. Hun vorst

droeg de titel van lolo, andere leden van de hadat waren een punggawa,

een gallarrang en een kapitang. Lagere hoofden waren de punggawa

laut en een punggawa ca,di, hoofden van grotere en kleinere groepen

families. Dat handel en oorlog niet samengaan, illustreert hun lot, want

tweemaal moesten ze als gevolg van onlusten Bajoé verlaten en beide

keren nam een aantal zijn toevlucht in Zuidoost-Celebes. De eerste keer

gebeurde dat als gevolg van de veldtocht van het gouvernement tegen

Bone in 1824 en 1825, de “Bonische oorlog”,617 toen veel Wajo,s en

anderen uitweken naar de Baai van Mekongga, waar ze “meer dan 200

huizen” oprichtten, die overigens 10 jaar later weer verdwenen waren.618

Anderen vestigden zich in die tijd onder Aru Bakung langs de Baai van

Kendari, waarop boven reeds gewezen is. De tweede keer dat ze de wijk

moesten nemen was in verband met het uitbreken van een conflict, begin

1900, tussen het gouvernement en de toenmalige vorst van Bone, La

Pawawoi Karaeng Segeri (1896-1906). Dit conflict ging over het recht

van belastingheffing in Bajoé en in een andere havenplaats aan de Golf

van Bone, het drukke Palima – een conflict dat zou eindigen met de

onderwerping van Bone en andere rijken in Zuid-, Zuidoost- en Midden-

Celebes in 1905 en 1906.619 Als gevolg hiervan verlieten de hoofden van

de Wajo,s Bajoé; de lolo vestigde zich in Kendari, de gallarrang op de

Salabangka-eilanden, voor de kust van Tinde Inia (Zuid-Bungku), korte

tijd later gevolgd door de punggawa. Een forse uitbreiding van de Wajo-

617 Indische Gids, XXVII (1905), 1185-1186. 
618 Vosmaer, “Korte beschrijving”, 72-74.
619 Locher-Scholten, “,Een gebiedende noodzakelijkheid,”, 149-154; Patunru, Sedjarah

Bone, 271 vlg; voor een gedetailleerde beschrijving van deze veldtocht, gezien door
Nederlandse ogen, cf. Lucardie, De expeditie.
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gemeenschap en haar vloot hier was het gevolg. In 1908 beschikten de

Wajo’s van de oostkust van Celebes over 80 grotere padewakang en 20

kleinere soppek.620

Ze voegden zich bij groepen, die zich al lang tevoren over Celebes,

oostkust hadden verspreid. Ze waren meestal verplicht belasting te be-

talen aan de vorst of machthebber van het gebied waar ze bleven, die

kon oplopen tot 20% tot 30% van de vangst (1854).621 Voor het overige

waren ze, althans voor zover ze aan hun leven op zee vasthielden, nage-

noeg onafhankelijk. Ze erkenden geen andere hoofden dan hun eigen en

hadden hun eigen rechters.622 In de volksoverlevering van Muna hebben

ze hun sporen nagelaten, getuige het volgende verhaal.623

In oude tijden kwamen er eens mensen hier op Muna, ongeveer dertig

gezinnen; ze verbleven op het strand van het dorp Mantobua,624 dat Meleur-

a heet. Ze kwamen allemaal met hun eigen boten. Zodra ze op het strand

waren gingen ze meteen op om zich te melden bij het dorpshoofd, die heer

van Mantobua heet. Toen ze voor de heer van Mantobua kwamen, vroeg

deze hen: “Wie zijn jullie en waar komen jullie vandaan?” De zojuist gear-

riveerde mensen antwoordden: “Wij zijn zwervende Wajo,s, onze woon-

plaats is elk strand waar wij iets te eten zien. Tegenwoordig worden wij

steeds door slechte mensen vervolgd die ons op zee doden. Dat is de reden

dat we vertrokken en gevlucht zijn, totdat we gekomen zijn op het strand

620 Goedhart, “Drie Landschappen in Celebes”, 472, 517-520.
621 Bosscher, “Schetsen”, 91, 105; Van der Hart, Reize rondom het eiland Celebes, 269;

Elbert, Die Sunda-Expedition, I, 184.
622 Goedhart, “Drie Landschappen in Celebes”, 498; Vosmaer, “Gegevens over Kendari

en over de Badjo,s (1835)”, 144.
623 Ontleend aan Ceritera Rakyat Sulawesi Tenggara, tekst 37. Met dank aan dr R. van

den Berg.
624 Mantobua ligt thans 10 km ten zuiden van Raha en circa 5 km van de oostkust.

Vroeger lag het iets zuidoostelijker in de heuvels.
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van Uw dorp hier. En dit is de reden van onze komst voor U: wij vragen

toestemming of wij hier op het strand van Uw dorp mogen wonen”. 

De heer van Mantobua sprak: “Jullie mogen daar wonen, maar jullie mogen

je niet afzijdig houden van medemenselijkheid,625 ik bedoel: wat men

noemt elkaar helpen in dit dorp, daar horen jullie ook bij.” De Wajo,s ant-

woordden: “Hoe zouden wij alleen ons afzijdig houden van medemen-

selijkheid? We hebben nu immers gehoord waar U ons aan herinnerd hebt.

Alle verschillende gebruiken in dit dorp zullen wij volgen”. Toen sprak de

heer van Mantobua weer. Toen ze deze woorden van de heer van Mantobua

gehoord hadden, waren de gekomen Wajo,s zeer verheugd; ze vroegen

meteen toestemming om te vertrekken en gingen terug naar het strand. Op

het strand aangekomen gingen ze meteen ieder hout kappen voor hun

huizen. Over voedsel maakten ze zich nog niet zo druk, want ze hadden vrij

veel proviand bij zich. Toen ze ruim drie maanden daar woonden waren al

hun huisjes klaar. 

Een maand verstreek, een jaar verstreek, en ook het land werd door hen

bewerkt, ze plantten gewassen voor hun levensonderhoud, naast wat ze uit

zee haalden. Daarna leerden ze ook de katoen die ze zelf geplant hadden

tot sarongs weven; om kort te gaan, wat ze zagen van de Munanezen in het

dorp Mantobua dat maakten ze zelf ook. De afstand van hun woonplaats tot

de kust die Meleura heet, was waarschijnlijk zo,n duizend vadem. Vlakbij

hun woonplaats was de bron waar de mensen van Mantobua hun water

haalden, en dat werd dus ook de plaats waar zij hun zoet water haalden.

Nadat ze lange tijd daar gewoond hadden, merkten ze dat de opbrengst

voor hun levensonderhoud minder werd. Ze spraken er dus over om ergens

anders een stuk strand te zoeken als woonplaats. Toen vroegen ze aan de

mensen van Mantobua, hoe het strand aan de westkust van Muna was. De

625 kakolalo, hier vertaald met “medemenselijkheid” betekent eigenlijk “verstandig-
heid”, “volwassenheid”. 
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mensen van Mantobua antwoordden dat het niet zo heel ver weg was.

Vervolgens gingen na enige tijd vier mensen het proberen; ze liepen met

proviand over land. Na twee dagen en een nacht kwamen ze bij het strand

langs de westkust van Muna. Niet ver van hun verblijfplaats was een klein

koudwater meertje dat Wula Moni626 heette. Nadat ze een nacht daar

geslapen hadden gingen ze weer terug, want ze zagen geen dood land op

de plaats waar ze wilden gaan wonen.627 

Toen ze terug waren in Mantobua zeiden ze dat ze een goede woonplaats

aan de westkust van Muna hadden gezien. Toen ze van de westkust van

Muna vertrokken, was hun proviand op, zodat ze gewoon water uit het

meertje Wula Moni hadden gehaald voor onderweg. Dit meegebrachte

water hadden ze onderweg niet opgemaakt, zodat ze dus nog over hadden

toen ze in Mantobua aankwamen. Toen ze in Mantobua arriveerden goten

ze het overgebleven meegebrachte water in hun watervaten, zodat het zich

mengde met het water van Mantobua. En hoe bestaat het, zodra die twee

soorten water zich mengden betrok de lucht plotsklaps, terwijl het midden-

in de droge tijd was. Toen kwam er regen en wind. Toen het zeven dagen

en zeven nachten geregend en gewaaid had, kwam er een man in het huis

van de heer van Mantobua om te vragen hoe er een eind kon komen aan

deze regen en wind. Hij vertelde ook dat de regen en wind begonnen waren

als gevolg van het feit dat men water uit Wula Moni vermengd had met

water dat zij geput hadden in hun woonplaats, bij het strand van Mantobua.

Terwijl de heer van Mantobua nog aan het spreken was met de Wajo,s, hoe

bestaat het, kwam er opeens het bericht dat de woonplaats van de Wajo,s

aan het strand verzonken was. Ze gingen kijken, de heer van Mantobua en

de zijnen, en het was inderdaad verzonken, een meertje geworden, geen

626 Wula Moni - opkomende maan. 
627 “Dood land” is een gebied dat getroffen is door rampen zoals epidemieën of droogte.

Het niet zien van “dood land” was dus een goed teken. 
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enkel huis was er meer, volledig verzonken met alle mensen erbij. Alleen

de mensen die waren komen spreken met de heer van Mantobua hadden het

overleefd. Daarom heet deze plaats Motonuno.628 Vanaf toen heeft de heer

van Mantobua zijn mensen steeds voorgehouden dat men geen water van

Wula Moni met water van Motonuno mag mengen. Dit was het verhaal van

het dorp Motonuno op Muna.

Wat de oostkust van Zuidoost-Celebes betreft, in de tweede helft van de

negentiende eeuw nam het aantal Wajo,s af. De belangrijkste oorzaak

was de hoge heffingen, die de (Bonische) sahbandar van Kendari hen

oplegde. Sommige weken uit naar de Salabangka-archipel, waar ze sinds

1876 een eigen, door het Europees bestuur aangesteld hoofd hadden.629

De meesten vestigden zich echter langs de Tominibocht. Deze migratie

leidde tot een beduidende vermindering van de aanvoer van tripang en

karet naar Makassar ten gunste van Gorontalo.630 Van de Wajo-nederzet-

tingen langs de oostkust van Zuidoost-Celebes omstreeks 1900 was die

in de Salabangka-archipel de belangrijkste. Ze was groter, welvarender

en volkrijker dan die in de Baai van Kendari.631

Er waren Wajo’s die woonden in boven het water gebouwde paalwonin-

gen nabij havens of op visrijke plaatsen, anderen brachten hun leven aan

boord van hun kleine zeilprauwen door, bij gelegenheid een eiland of de

vaste wal opzoekend. In alle havens waren (en zijn) ze bekend en dreven

ze handel met de lokale bevolking. Ze vormden een belangrijke schakel

in de economische betrekkingen van de Tolaki en Tomoronene met de

628 Motonuno - verzonken.
629 Koloniaal Verslag 1881, 19.
630 Van der Hart, Reize rondom het eiland Celebes, 30, 40, 99-100, 267-268; Van

Verschuer, “De Badjo,s”, 6.
631 Van Vuuren, Het Gouvernement Celebes, I, 319.
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buitenwereld. Tot aan de miltvuurepidemie van begin jaren dertig van

de twintigste eeuw kochten ze van hen karbouwen op en vervoerden die

via Makassar, Luwuq en Malili naar onder meer Tanah Toraja, waar ze

gebruikt werden op dodenfeesten. Daarna voerden ze karbouwen in

Zuidoost-Celebes weer in om de door het miltvuur gedecimeerde kudden

aan te vullen. Karbouwen waren onmisbaar voor het sleepwerk in de

bossen, voor het werk op de natte rijstvelden die hier en daar werden

aangelegd en als leverancier van huiden en hoorns.632

De Wajo’s voeren tegen het eind van de regentijd, omstreeks april, uit.

Hun jacht- en visgronden lagen, behalve voor de kusten van Celebes, in

de wateren van Bonerate, Tanimbar, Nieuw-Hollandia en Noord-Austra-

lië,633 die rijk waren aan tripang, zeewier dat gedroogd en gekookt een

gezochte gelei opleverde (agar-agar), oesters, karet, zeekoeien, die door

hen diyu (vgl. Mal. duyung) genoemd werden, haaien en allerlei soorten

schelpen.634 In Kendari brachten ze in 1848 naar schatting zo,n 500 tot

600 pikol tripang en 12 pikol karet aan land, die vervolgens naar Bau-

Bau, Makassar of Gorontalo en vandaar naar China werd afgevoerd. De

uitvoer vanuit Salabangka van tripang bedroeg aan het begin van de

twintigste eeuw (1908) jaarlijks ongeveer 28 ton (450 pikol), die van

schelpen 37 ton (600 pikol) en die van agar-agar 125 ton (2000 pikol).

Nabij Banggai visten ze ook op pareloesters, met toestemming van de

sultan van Ternate, die voor hen in zijn contract met de Nederlandsche

632 Hartsteen, “Memorie”, 23; Taatgen, “Memorie”, 7; Smit, “Vervolg-memorie”, 15.
633 Koloniaal verslag 1879, 219; Macknight, The Voyage to Marege,, passim.
634 Broersma, “De beteekenis van Selebes, oostkust voor den handel”, 1047. Zie verder

Donselaar, “Aanteekeningen over het eiland Salayer”, 303; [Blok], “Beknopte
Geschiedenis”, 62; Van der Hart, Reize rondom het eiland Celebes, 46; Clifton,
Islands of Queen Wilhelmina, 184;Vorstman, “Memorie”, 38; Bouman, “Memorie”,
47, 48.
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Nieuw-Guinea Handelsmaatschappij, die dit recht lange tijd exclusief

bezeten heeft, tegen betaling een uitzondering had gemaakt.635 Met het

toenemen van de economische bedrijvigheid langs de kusten verhuurden

de Wajo,s zich ook als duikers aan Japanse, Filippijnse, Australische,

Chinese en Manadonese parelvissers, als sjouwers en koelies in haven-

plaatsen, als stokers aan boord van KPM-schepen, en werkten ze als

koeriers voor het gouvernement.636 Het vervoer van asfalt, dat sinds

begin jaren twintig op Buton gewonnen werd, was (en is) eveneens

grotendeels in hun handen.637 

4.7.2. Andere handelaars op de kust; Europeanen 

Toen in 1824 en 1825 veel Wajo,s van Bone naar Mekongga uitweken,

troffen ze daar Buginezen aan. Deze handelaars en marskramers, die ze

Towelado noemden, kochten klappers, sago, rijst en gele was op, die ze

in op Buton, in Zuid-Celebes en op Selayar ruilden tegen gedroogde vis

en karbouwen die, wanneer daar het ploegen en beplanten van de natte

rijstvelden voorbij was en het veevoer schaars begon te worden, door de

boeren van de hand werden gedaan. Deze vis en karbouwen werden

vervolgens in Makassar geruild tegen andere goederen waarmee in

Kolaka, Bau-Bau en Kendari de rijst, klappers en de sago betaald wer-

den – waarmee de cirkel weer gesloten was.

De kennis van de Europeanen ten aanzien van het zuidelijke deel van

Celebes beperkte zich hoofdzakelijk tot “the south-western limb”, waar-

635 Goedhart, “Drie Landschappen in Celebes”, 450; dergelijke Nederlandse firma,s
bevonden zich al enkele decennia op Ternate, Koloniaal verslag 1888, 20; Broersma,
“De beteekenis van Selebes, oostkust voor den handel”, 1047-1048.

636 Earl, The Eastern Seas, 334-335.
637 Vonk, “Nota betreffende het zelfbesturend landschap Boeton”, 63-65; Bouman,

“Memorie”, 20, 42, 49.
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van Makassar de belangrijkste plaats was. Raffles had bij geruchte ver-

nomen dat in het binnenland van Celebes Hindoe-tempels zouden staan,

terwijl de namen van “their divinities, Batara Gúru, Baruna &c. seem to

indicate either a common origin or a former intercourse” met Brits Indië.

Ook de typische klederdracht van de inwoners van Luwuq en Bantaeng

wees volgens Raffles daarop.638 Beschikte men aldus ten aanzien van de

bevolking van Centraal-, Oost- en Zuidoost-Celebes over weinig of geen

concrete gegevens, dat deze gebieden rijk waren aan hout en bodem-

schatten was algemeen bekend. Het was juist om de rijke natuurlijke

bronnen aan te boren dat Vosmaer begin jaren dertig van de negentiende

eeuw zijn ontdekkingsreizen langs Selayar, Kabaena, Buton en de kusten

van Zuidoost- en Oost-Celebes maakte.639 

De uitvoer van Zuidoost-Celebes omvatte gaande de negentiende eeuw

een steeds breder scala aan goederen en bestond, afgezien van klappers,

rijst, bijenwas en sago, uit rotan voor meubels en wandelstokken, slaven,

hout, prauwen, huiden, maïs, bamboe, bingkuru-wortel (Mak.) die rode

verfstof leverde), verschillende soorten boombast als soga, tangir, rako

en baku-baku, die werden gebruikt als looi- en verfstoffen, vezels,

zeegras, houtskool van mangrovehout, kapok, balasari, een geurstof,

haaienvinnen, gedroogde en geroosterde vis en nog veel meer zaken. De

geschatte waarde van de uitvoer van de Kendari-baai, waarover ook de

uitvoer van de Muara Lasampara (Lasampara-delta) liep, bedroeg in

1881 ƒ 143.000,- op een bevolking in Ranome’eto, het omliggende ge-

638 Raffles, History of Java, II, Appendix F, lxxxv-lxxxix.
639 Vosmaer, “Korte beschrijving”, 73, 96; Bakkers, “Het Leenvorstendom Boni”, 139.

238



Chr.G.F. de Jong, Nieuwe Hoofden

bied, van omstreeks 20.000 zielen, gemiddeld zo’n zeven gulden per

hoofd van de bevolking.640 

Tegen het eind van de negentiende eeuw begonnen de prauwvaarders uit

Zuid-Celebes het monopolie op de handel te verliezen. Ze kregen con-

currentie van Arabieren en Chinezen, die hun nering opzetten in plaatsen

als Sua-Sua en Kolaka en in Tudaone in het gewest Kendari, waar ze

hun handelswaar ruilden voor bosproducten. Die verkochten ze ver-

volgens door aan grote, internationaal opererende handelsfirma,s in Ma-

kassar zoals de Amerikaanse Makassar Produce Cy, W.B. Ledeboer &

Co., Manders Zeeman, Oei Seeuwen, Oei Soei Goan, Maints & Co.,

Liem Djin Gie en andere, waarvan sommige al een eeuw of langer op de

Grote Oost handelden. Behoudens enkele betrekkelijk gemakkelijk be-

reikbare plaatsen in Zuidoost-Celebes, zoals Wanggudu aan de Lasolo

waar tot 1922 een aantal Makassaarse en Chinese toko-houders annex

rotanopkopers gevestigd waren,641 plaatsten deze grotere firma,s hun

agenten niet in het binnenland doch aan de periferie, zoals in Malili,

langs de Tominibocht (1857642), op Jampea (1860643), Muna, Wawoni,

Buton,644 de Salabangka-archipel en andere eilanden, waar ze grond in

erfpacht of eigendom verwierven en tuinen, klapperaanplantingen en

bossen exploiteerden.645 Bijvoorbeeld: in 1914 woonden in de nederzet-

ting Salabangka, op Kaleruan, een van de eilanden van de Salabangka-

640 Koloniaal Verslag 1881, 19. 
641 H. van der Klift, “Mijne reis door de onderafdeeling Kendari van 24 juni - 25 juli

[1922]”, (ARvdZ 12/3/5) 15.
642 Adriani, “Verhaal”, 856 n. 29.
643 Koloniaal verslag 1860, 1-6.
644 Van Vuuren, Het Gouvernement Celebes, I, 338, 357; Sutherland, “Power, Trade

and Islam, 158-159; Schoorl, “Islam”; Ligtvoet, “Beschrijving”.
645 Bouman, “Memorie”, 43; Plas, “Militaire memorie”, 5; De Man, “Vervolgmemorie”,

27.
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archipel, behalve elf Buginese, ook elf Chinese en drie Arabische hande-

laren; in de kampong Waru op het gelijknamige eiland verbleven acht

Buginese opkopers. De handelsvloot van de Salabangka-eilanden telde

toen negen palari van 20 ton draagvermogen elk en 21 soppek van ieder

4 ton.646 Verder naar het noorden lagen het reeds genoemde Labua

(Bungku) en de naburige stapelplaats Wosu, terwijl in Kolono, het

zuidoostelijke schiereiland van Kendari, Labuanbili een van de grootste

stapelplaatsen en afvoerhavens van bamboe van de regio was.647 Deze

plaatsen werden door een bezoeker in 1914 zelfs “welvarend”

genoemd.648 Tinanggea, een kustdorp in zuidelijk Kendari aan de Straat

van Tiworo, telde in de jaren twintig vijf toko’s, twee van Buginezen en

drie van Chinezen. Het “postkantoor”, een Chinese toko, stond echter in

Raha op Muna.649 

Er kwamen ook Japanse handelaren, waaronder Matsumoto die in Lam-

baresse (Wotu) ebbenhout opkocht, en S. Twai in Malili, een opkoper

van hoofdzakelijk kopra en harsen.650 Een andere Japanner, Heiza Oga-

wa, had omstreeks 1920 te Bau-Bau (Buton) een landbouwbedrijf.651

Later woonden er enkele Japanners in Kendari, die er bij een visafslag

werkten. Ze waren er waarschijnlijk niet alleen voor de handel, althans

ze werden naderhand van spionage voor Japan verdacht; al in 1910 werd

de komst van dergelijke “Japansche reizigers” en andere vreemdelingen

646 Koning, Een halve eeuw paketvaart, 314-318.
647 Elbert, Die Sunda-Expedition, I, 188.
648 Van Vuuren, Het Gouvernement Celebes, I, 314-315, 338 vv; vgl. Elbert, Die Sunda-

Expedition, I, 188.
649 G.C. Storm, “Reisverslag 1922", 18/4/1922, ARvdZ 1/4/3; G.C. Storm a. Hb NZV,

3/5/1922, ARvdZ 1/4/1.
650 De Man, “Vervolgmemorie”, 10, 31.
651 Vonk, “Nota betreffende het zelfbesturend landschap Boeton”, 74-75; Hartsteen,

“Memorie”, 24.
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door het gouvernement zoveel mogelijk tegengegaan.652 Ook in politiek

opzicht deden handelaars van zich spreken. Begin twintigste eeuw was

een van de belangrijkste handelaars van Buton een zekere Abdul Rahim.

Hij was schatrijk, zo rijk dat hij door de assistent-resident als de eigenlij-

ke sultan van Buton werd beschouwd, die er letterlijk de wet voor-

schreef.653 

De meeste uitvoer van Mekongga, althans de door het gouvernement

gecontroleerde, liep via de havens van Kolaka, Sua-Sua, Tangketada en

Malili. Vooral Malili was een belangrijk handelscentrum. In 1911 waren

van de 2000 inwoners 1500 migranten.654 De uitvoer ging naar Makas-

sar, vanwaar de goederen verscheept werden naar Java, Borneo en

Singapore. Al bij het bezoek van James Brooke aan de Golf van Bone

(1839-1840) bleek er tussen de “golfstaten” en Singapore een “levendig

handelsverkeer en veelvuldige aanraking” te bestaan655 en een halve

eeuw later kwamen jaarlijks zeven of acht schepen van Singapore en

Pontianak, handelscentra met een grote Buginese populatie, naar de Golf

van Bone om allerlei producten in te nemen; in 1886 bedroeg hun aantal

twaalf, waaronder twee grote driemasters.656

De inwoners van de dorpen langs de zuidelijke kusten van Zuidoost-

Celebes, waaronder Tinanggea, Torobulu, Napamandati, Lakara, Lapulu,

Lanowulu en Kasiputih, legden zich behalve op de handel toe op de vis-

serij. Deze dorpen hadden een gemengde bevolking van Buginezen, Bu-

652 Heijting, “Memorie”, 59.
653 G.C. Storm a. Hb NZV, 14/1/1932, ARvdZ 101/4/2.
654 Grubauer, Unter Kopfjägern in Central-Celebes, 17.
655 Mundy, Narrative, I, hfdst. XII; Pringle, Rajahs and Rebels, hfdst. II, III; Buddingh,

“Het Nederlandsche Gouvernement”, 680; Wong, “The Trade of Singapore
1816-69", 14-15.

656 Van Braam Morris, “Het Landschap Loehoe”, 508-509.
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tonezen, Wajo,s en een enkele Tolaki en Tomoronene. De meeste huizen

waren op palen gebouwd en lagen diep verscholen tussen mangroven,

onzichtbaar vanuit zee. Ze waren alleen bij vloed met kleine prauwen te

bereiken; op enkele uitzonderingen na ontbeerden ze een verbinding met

de vaste wal. Laora en Daole, twee Buginese kampongs, de eerste aan

de Straat van Tiworo, de tweede aan de oostkust van Rumbia, waren

behalve centra van handel en visserij ook slachtplaatsen. Ze dienden de

afvoer van buffelhuiden, gedroogde vis, hertengeweien- en huiden,

apenbotten en gedroogd buffelvlees naar Buton – reden waarom Daole

ook wel “Pasar Buton” werd genoemd.657 Een prettig oord was Daole

niet. In 1924 omschreef een bezoeker het dorp als “een vuile, vieze

omgeving”, waar het niet uit te houden was van de stank.658

4.8. Het binnenland in; de islam

Sinds de laatste decennia van de negentiende eeuw waagden reizigers en

handelaars zich in toenemende mate het binnenland in. In Meraka, in de

buurt van Lambuya, troffen de Sarasins in 1903 een Buginese goudsmid,

die daar al een aantal jaren woonde.659 In 1900 woonde een aantal

Buginezen, Makassaren, Chinezen en Butonezen in Lepo-Lepo, een dorp

ongeveer 16 kilometer ten zuidwesten van de Baai van Kendari. Ande-

ren hadden zich gevestigd op verschillende plaatsen langs of in de

nabijheid van de Konawe-rivier en langs de Lasolo. Chinezen en Bugi-

nezen jaagden al voor de eeuwwisseling op wild in de moerassen en

heuvels van Mambulu, Poleang en Rumbia, en kochten er de rijst, damar

657 Elbert, Die Sunda-Expedition, I, 188, 235, 241, 245; Van Vuuren, Het Gouverne-
ment Celebes, I, 339.

658 G.C. Storm a. Hb NZV, 19/5/1924, ARvdZ 1/4/V.
659 Sarasin, Reisen, I, 354.
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en rotan van de bevolking op. Toraja uit Ma,kale en Rantepao en Bugi-

nezen uit Luwuq staken de Golf van Bone over, bouwden dorpen langs

de kust van Kolaka en zwermden uit over het Wawo Umbo-gebergte en

zijn zuidelijke uitlopers in Kondeha, Lapai en Konawe’eha,660 waar ze

harsen tapten en rotan verzamelden. Er waren er die welgesteld naar hun

geboortegrond terugkeerden. Anderen vestigden zich er permanent.661 

Deze migranten brachten land in cultuur met tabaks- en maïstuinen, fok-

ten geiten en bouwden gebedshuizen. Op markten die hier en daar

verschenen, bij kruispunten en bij rivierovergangen openden Chinezen

en Buginezen hun toko’s waar niet alleen allerhande zaken verkocht

werden, maar waar ook godsdienstige traktaten en boeken te koop wer-

den aangeboden. Sommigen leerden belangstellenden de salat (of sha-

lat) en onderwezen hen in het lezen van de koran, al of niet tegen beta-

ling. Chinese, Japanse, (Indo-)Arabische, Sangirese, Minahassische,

Makassaarse koelies, timmerlui, meubelmakers, metselaars en andere

handwerkslieden vonden in toenemende mate emplooi dankzij het gou-

vernementsprogramma van sawah- en wegenaanleg, bruggenbouw,

scholenbouw en kampongconcentratie- en vorming, waarmee omstreeks

1910 een begin werd gemaakt. In de jaren twintig en dertig werkten

volgens een waarnemer in Kolaka en Kendari “een paar honderd islami-

tische goeroes”, daarbij doelend op handelaren, vissers en onderwijzers

aan gouvernementsscholen, die hun godsdienstige opvattingen onder de

inheemse bevolking uitdroegen.662 Sommige van deze goeroes stonden

in hoog aanzien, vooral als het hadji’s waren. De verering die dergelijke

660 Grubauer, Unter Kopfjägern in Central-Celebes, 13-14.
661 Smit, “Vervolg-memorie”, 9.
662 J. Schuurmans a. Hb NZV, 26/7/1934, ARvdZ 101/4/3.
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mensen ten deel viel, nam soms bijzondere proporties aan. Een Arabier

in Lamoare in het bergland boven Latoma werd als een “godheid”

vereerd. De dorpsbevolking had voor hem gratis een huis gebouwd en

verschafte hem ook zijn voedsel gratis. Van hem werd verteld: “Zijn

toorn doet het water stijgen tot aan de voet der bergen en met zijn mond

blaast hij de regenwolken weg.”663 

In de jaren twintig moest de goeroe van Lambuya, een Buginese hadji,

echter toegeven dat de belangstelling van de meeste mensen voor de

islam gering was. Vrijwel niemand beheerste het Arabisch zodat ook de

kennis van de koran beperkt was. Hij had opdracht van de kalief van

Kendari, een in Mekka geboren man van gemengd Arabisch-Buginese

afstamming, om daarin verandering te brengen.664 Hij had snel succes,

in 1929 was de plaatselijke moskee te klein geworden. Er werd een

nieuwe gebouwd die 15 bij 15 meter telde. Ook elders in deze streek

werden moskeeën gebouwd en een groeiend aantal Tolaki toog naar

Mekka ter bedevaart. Dat dit geen tijdelijke opleving was, blijkt wel uit

de opmerking uit 1934 van een Europese reiziger over Lambuya “dat er

hier zooveel missigits zijn en nog meer dat ze zoo overvol zijn”. Tijdens

zijn bezoek was het juist vastentijd en de bijeenkomsten in de moskeeën

werden in de vroege avonduren gehouden, na zonsondergang. Ze wer-

den voornamelijk gebruikt voor gezamenlijke maaltijden, die werden

afgewisseld met gebeden en koranlezing. Genoemde reiziger verbaasde

zich tijdens zijn bezoek aan een van de moskeeën over de ongedwongen

sfeer die er onder de 400 aanwezige mannelijke gelovigen heerste. Hij

was onder de indruk toen na het trommelslaan de salat gedaan werd,

663 J. Schuurmans a. Hb NZV, 27/4/1931, ARvdZ 101/4/2.
664 J. Schuurmans a. Hb NZV, 3/10/1930, ARvdZ 101/4/1. 
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waarbij alle aanwezigen tegelijk de voorgeschreven buigingen

maakten.665

Niet alleen in Lambuya, in geheel Zuidoost-Celebes was vooral tijdens

de vastenmaand en gedurende bepaalde feesten als het slot van de

ramadan, de vastenmaand, en maulud, het geboortefeest van Moham-

med, een verhoogde activiteit onder islamieten zichtbaar. Dan werden

bijeenkomsten gehouden waar tientallen tot soms meer dan 100 mensen

aanwezig waren.666 In juni 1922 noteerde een andere (Europese) reiziger,

die in de pasanggrahan van Alangga (Ando’olo) overnachtte, het

volgende:

Zondagmorgen zag ik uit het Mokolehuis een heele stoet menschen komen.

Allemaal mannen en jongens, die keurig waren gekleed. Prachtige zijden

sarongs en allen met witte jasjes aan. De heele stoet zette zich in beweging

– het waren wel een paar honderd menschen – en kwam in de richting van

den pasanggrahan. Ik dacht: wat zal er nu gebeuren? Misschien een ge-

meenschappelijk verzoek om mijn hielen te lichten? Intusschen was de

heele geschiedenis plechtig den pasanggrahan genaderd en ik merkte onder

hen op vele kapala’s uit de omgeving, een enkele droeg maar de fez. De

poeasa was afgeloopen en nu kwamen allen mij een gelukkig nieuwjaar

wenschen, wat ik met niet minder goede wenschen beantwoordde. Ik voeg

hier nog aan toe, dat ik den vorigen avond bij de godsdienstoefening ook

vrouwen- en kinderstemmen heb gehoord, die boven alles uit klonken. Dit

zijn de eenvoudige feiten, die ik met betrekking tot den godsdienst waar-

nam op Alangga zelf. Op Tinanggea woont een Mohammedaansche goeroe

665 G.W. Mollema a. Hb NZV, 5/1/1934. ARvdZ 101/4/3.
666 G.C. Storm a. Hb NZV, 27/4/1928, ARvdZ 101/4/1.
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die hier eenige malen is geweest om de godsdienstoefening te leiden. Ook

zag ik eenmaal een vrouw passeeren die zwaar gesluierd was.667

 

Dezelfde dag kreeg hij een stuk karbouwenvlees thuisbezorgd. 

Economisch minder interessant voor ondernemers en handelaars als het

was, kreeg het binnenland van Rumbia en Poleang aanzienlijk later te

maken met migranten dan Kolaka en Kendari. Doch ook daar kwamen

ze. In maart 1916 gingen op Java geruchten over massa-bekeringen in

Poleang. Enkele Mekkagangers zouden “ruim 1300” bekeerlingen heb-

ben gemaakt, onder wie de mokole van het gewest.668 Hoewel dat aantal

overdreven was, waren deze geruchten niet geheel zonder grond, daar

de mokole en zijn entourage zich in 1915 inderdaad volgens de isla-

mitische ritus hadden laten besnijden.669 In de jaren twintig en dertig

belegde de sulewatang van Poleang Bugis in Buapinang regelmatig

godsdienstige bijeenkomsten, die geleid werden door goeroes uit Ma-

kassar en van Selayar, Buginese hadji’s en soms een Arabier.670 Toen

zendeling Storm op suggestie van gouverneur Couvreur probeerde om

Poleang aan zijn arbeidsterrein toe te voegen, was hij in veel dorpen te

laat, zoals in Rompu-Rompu, waar hij in 1926, zoals hij zei, “leelijk

mijn neus stootte inzake de oprichting van een school”.671 Islamitische

goeroes waren Storm voor geweest en veel Tomoronene in Poleang

konden allang niet meer als “heidens” beschouwd worden. Bovendien

waren deze goeroes over het algemeen assertiever dan hun collega’s in

667 G.C. Storm a. Hb NZV, 12/6/1922, ARvdZ 1/4/2.
668 H. van der Klift a. Hb NZV, 2/3/1916. ARvdZ 12/3/1.
669 G.N. de Jonge (Buton) a. N. Adriani, 27/12/1915, ARvdZ 6/2.
670 G.C. Storm a. Hb NZV, 14/1/1932, ARvdZ 101/4/2.
671 G.C. Storm a. Hb NZV, 4/8/1930, ARvdZ 101/4/1.
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Rumbia, waar de vorst, I Ntera, en zijn familie in deze jaren nog maar

weinig belangstelling voor de islam hadden.672 

Maar ook Rumbia kreeg zijn deel. In 1928 woonden in Laora en Lemo,

twee dorpen aan de zuidkust, zes islamitische goeroes, vier Tomoronene

en twee Buginezen, wier invloed in de naburige Tomoronene kampongs

Pomonotor, Liano, Sayo, Laloa, Puwaia en Doala aanzienlijk was. Ook

een goeroe van Kabaena bezocht het gebied regelmatig en hield er

sembahyang.673 Lang niet alle hoofden hielden echter de puasa (vasten),

al werden het er gaandeweg wel steeds meer.674 Hoewel islamieten in

Taubonto (Rumbia) nog een minderheid vormden, bouwde I Ntera er in

1932 een langgar en in 1940 kreeg het dorp, na bemoeienis van de

sultan van Buton, een moskee.675 Ook tijdens de Tweede Wereldoorlog

werd in Poleang en Rumbia een aantal moskeeën gebouwd.676

4.9. In eigen kampongs

Voorzover ze geen reizend bestaan leidden of aan boord van hun sche-

pen verbleven, woonden migranten in eigen kampongs of wijken bijeen,

meestal onder eigen hoofden. Sommige Buginezen huwden dochters van

inlandse hoofden doch vermengden zich maar op beperkte schaal met de

lagere regionen van de bevolking. Langs deze weg konden migranten,

of althans hun kinderen, opklimmen op de lokale maatschappelijke

ladder. Het hoofd van Watundehoa, een dorp aan de rand van het A Opa-

moeras, een anakia, had volgens een waarnemer “sterk Boegineesche

672 Notulen CvZ 4/2/1927, ARvdZ 12/3/5.
673 G.C. Storm a. Hb NZV, 27/4/1928, ARvdZ 101/4/1.
674 G.C. Storm a. Hb NZV, 23/2/1932, ARvdZ 101/4/2.
675 H. van der Klift a. Hb NZV 2/3/1939, ARvdZ 101/4/5.
676 T.S. Houtsma a. Dir. SZC, 26/5/1947, ARvdZ 101/4/5.
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trekken”, waaruit hij de foutieve maar wel begrijpelijke conclusie trok

dat de anakia van de Tolaki oorspronkelijk van Buginese herkomst

waren. Feit was wel dat aan het begin van de Nederlandse tijd de meeste

hoofden in het centrale rivierengebied nauwe familiebanden met Bugi-

nezen uit Bone of Luwuq hadden.677 De namen van de migrantenneder-

zettingen, die de aandacht trokken door hun netheid en de aanwezigheid

van waterputten en goed onderhouden erven en tuinen, lieten weinig

twijfel bestaan over de herkomst van de bewoners.678 Ook voor de

eilanden en riffen in de Straat van Tiworo en andere kustwateren hadden

de Wajo,s, Buginezen en Butonezen ieder hun eigen namen, soms

meerdere.679 

4.10. Tolaki en Tomoronene langs de kust en op reis

Zoals sedert het eind van de negentiende eeuw veel Toraja de bergen

van Celebes verlieten om langs de noordelijke en oostelijke oevers van

de Golf van Bone een nieuw bestaan op te bouwen,680 zo vestigden

677 H. van der Klift, “Mijne reis door de onderafdeeling Kendari van 24 juni - 25 juli
[1922]”, ARvdZ 12/3/5; D. Kok, “Onze vestiging te Sanggona op Z.O.-Celebes”,
1920, ARvdZ 12/2.

678 Tal van voorbeelden zijn te noemen. Op kaarten en in reisverslagen uit het begin
van de twintigste eeuw komen namen voor als Ranteangin, een Toraja-nederzetting
in Kondeha, in Poleang lagen Soppe en Wajo, en Bone en Wajo op Muna, Polewali
in Kolono ten oosten van de Straat van Tiworo en Pasar Wajo op Buton. Naast
Pu’uharandolaki aan de Konawe-rivier lagen al vóór 1920 naast elkaar
Pu’uharabugisi en Turiandolaki. In Wolo, aan de Golf van Bone, lag Lamunrebugis,
iets landinwaarts lag Lamunremoronene; verder naar het zuiden lagen naast elkaar
Towaribugis en Towarimoronene. Aan de Baai van Lasolo lagen Toreobugisi en
Toreandolaki; in de buurt lagen Lemowajo, Lemondolaki, Lembotobugisi, waar een
van de oudste moskeeën van Zuidoost-Celebes stond, en Lembotolaki. 

679 Vonk, “Nota betreffende het zelfbesturend landschap Boeton”, 145; de meeste
namen op de Schetskaart van Zuidoost Selébès, Batavia: Topografische Inrichting,
1924, en de Schetskaart van het landschap Boeton, vervaardigd door G.J.J. de Jongh,
Buton, 15 april 1916, zijn die van de Wajo,s en Buginezen.

680 Nieuwe Toraja-dorpen in Wotu, langs de Golf van Bone, waren aan het begin van
de twintigste eeuw Waranindi, Bandoa, Liku Lambara, Manangalu, Lanosi,
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Tolaki en Tomoronene zich vanaf die tijd in toenemende mate in eigen

dorpen tussen de migrantennederzettingen langs de kusten. Sommigen

werden vissers, landbouwers of kleine handelaars, anderen hielden vast

aan hun zwervend bestaan. Er waren er die dienden als bemanning aan

boord van Buginese en Makassaarse prauwen, of als stokers en sjouwers

aan boord van KPM-schepen, die vanaf de tweede helft van de negen-

tiende eeuw een groeiend aantal havens van Celebes aandeden.681

Dergelijke contacten boden de Tolaki en Tomoronene ook de kans om

Zuidoost-Celebes te verlaten en zich elders te vestigen of zich als onder-

nemer in de interinsulaire of zelfs de internationale handel te begeven.

Sommigen maakten de pelgrimsreis naar Mekka. Het districtshoofd van

Wiwirano (1911), een Tolaki en neef van Hadji Tata, sprak vlot Maleis,

kleedde zich in een oud KNIL-tenue en had een lange baard. Doch

belangrijker was dat hij de handel in rotan, damar, sago en rijst in de

streek beheerste, waarvoor zijn onderdanen op zijn last een groot deel

van het jaar in de bergen zwierven, hun dorpen ontvolkt en hun tuinen

onbewerkt achterlatend.682 Ook het hoofd van Lambandia, een nederzet-

ting van zo’n vijftien huizen aan de westelijke voet van het Anggowala-

gebergte, Nawoli geheten,683 wiens rijkdom reeds door Elbert was

opgemerkt,684 was zo,n ondernemende Tolaki. Hij was een handelaar in

bosproducten, die veel reisde en tot in Singapore en Batavia geweest

Mambotu, Lambarese en Kampong Baru, A.C. Kruyt a. J. Kruyt sr., Brief nr. 45,
20/5/1918, ARvdZ, 106A/VII/V.

681 Dit heeft geleid tot het ontstaan van verhalen over Tolaki en Tomoronene aan boord
van handelsschepen. Een zo’n verhaal is bewaard gebleven onder de titel “Anadalo
ronga anakoda” (“De knaap en de zee-kapitein”), dat elders wordt gegeven.

682 Grubauer, Unter Kopfjägern in Central-Celebes, 137-138.
683 Van der Klift, “Photo’s”, 74-75.
684 Elbert, Die Sunda-Expedition, I, 254.
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was. Hij sprak vlot Maleis en droeg een fez (1918).685 In Wawolalindu

aan de benedenloop van Lalindu woonde in de jaren twintig een welge-

stelde Tolaki, die zijn fortuin op Java had verdiend.686 

4.11. Wat de handelaars verkochten en hoe ze afrekenden

Was het aantal ruilgoederen aan het begin van de negentiende eeuw nog

beperkt, tegen het eind van die eeuw omvatte de aanvoer allerhande

goederen zoals zout, dat bij Laikang, Takalar en Jeneponto in Zuid-

Celebes en op Selayar uit zeewater werd gewonnen en bestemd was voor

karbouwen en het drogen van vis; verder bladeren van de gambir-struik

(voor de sirih-pruim), allerhande snuisterijen en snoepgoed, suiker, arak

en andere sterke drank, steenkolen voor de ijzersmeden van Sanggona,

zilveren en gouden sieraden, Europese garens, medicijnen uit Batavia,

opium uit Bengalen, Thailand en China, vislijnen en dure sarongs en

katoenen kaki-pakken uit Mandar, Bone, Gorontalo en Buton, donder-

bussen, verschillende soorten kanonnen met bijbehoren, lucifers, aarde-

werken borden, schalen, vinger- en toespijskommetjes, bekers, petro-

leum, allerlei glaswerk, sarongs, hoofddoeken, naaimachines, metalen

reiskoffers, knopen, garen en band, blikjes groenten, aardappelen, fruit,

limonade, stroop, spuitwater, bier, wijn en sterke drank, messen (badik,

kawa-kawali, pade, parang), Javaanse gamelans en krissen, bijlen,

ijzeren schalen, potten en braadpannen, Beaumont- en Winchestergewe-

ren uit Singapore en Penang, naai- en schrijfmachines, roze babymutsen

685 "Een Brief van Br. v.d. Klift”, Zendingsblad, nr. 23 (1 maart 1918) 2; H. van der
Klift a. Hb NZV, 26/6/1926, ARvdZ 12/3/6; Van der Klift, “Photo’s”, 74-75. 

686 H. van der Klift, “Mijne reis door de onderafdeeling Kendari van 24 juni - 25 juli
[1922]”, (ARvdZ 12/3/5) 15.
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uit Japan en vele andere nuttige en soms nutteloze zaken.687 En wat te

denken van de zilveruitjes die in 1930 in Poleang door een van Kabaena

afkomstige handelaar verkocht werden ter bevordering van de vrucht-

baarheid van akkers en tuinen?688 Een kledingstuk dat ook geleidelijk

zijn weg in Zuidoost-Celebes vond was de songkok, het zwarte of rode

kalotje (fez), dat door mannen en jongens gedragen werd en de traditio-

nele hoofddoek van de Tolaki en Tomoronene verdrong. 

De geldswaarde van de import was nog beperkt, in 1881 bedroeg die in

de Kendari-baai ƒ 44.000, wat een niet onaanzienlijk exportoverschot

van ongeveer ƒ 100.000,- opleverde. Macro-economisch gezien voer

Zuidoost-Celebes er wel bij.689 Aan dergelijke transacties, die wegens de

afhankelijkheid van slechts een handvol exportproducten zeer conjunc-

tuurgevoelig waren, kwam geld niet of nauwelijks te pas. Afgezien van

de handel in tripang, waarvoor een enkele keer zilvergeld werd gebruikt,

was alle handel ruilhandel.690 De af te leveren bosproducten werden

meestal ver van tevoren gekocht en betaald met importgoederen, zodat

de bevolking bij ziekten, misoogsten, plagen, uitputting van de damar-

en rotanbossen door roofbouw of gebrekkige kwaliteit van de geleverde

bosproducten grote schulden kon oplopen. Als gevolg hiervan, alsook

van de hoge rentes en boetes en de gewoonte van veel Buginezen en

Chinezen hun inheemse leveranciers niet de kans te geven hun schulden

af te betalen, gingen, hoewel verboden, in onderpand gegeven klapper-

687 Plas, “Militaire memorie”, 4; Elbert, Die Sunda-Expedition, I, 165, 243; Bickmore,
Travels, 101-102; Van der Crab, De Moluksche Eilanden, 87-89; Koloniaal verslag
1878, 222; Van Vuuren, “De Prauwvaart van Celebes”, 111.

688 Storm, “Moroneensche goedgeloovigheid”. 
689 Koloniaal Verslag 1881, 18-19.
690 De Tolaki en Tomoronene kenden geen lapjesgeld. Op Buton en in M.-Celebes

bestond dat wel. Matthes, “Beknopt verslag mijner reizen in de Binnenlanden van
Celebes”, 29-30.
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aanplantingen, sagobossen en tuinen in vreemde handen over en vervie-

len zelfs welgestelde Tolaki en Tomoronene tot armoede.691 In 1922

bleek bijvoorbeeld dat alle klapperbomen in en om Wawosambara, een

Buginese kampong aan de monding van de Lasampara, langs deze weg

in bezit van een Chinees in Makassar waren gekomen.692 

Ook onder de Tolaki en Tomoronene onderling kwamen dergelijke af-

hankelijkheidsrelaties voor. Veel hoofden lieten hun onderhorigen grote

delen van het jaar rotan verzamelen om hun eigen schulden te kunnen

afbetalen. Omdat deze situatie neerkwam op een moderne vorm van

slavernij en niet zelden tot moord en doodslag leidde of op zijn minst tot

verwaarlozing van de ladang-bouw, werden door het bestuur maatrege-

len genomen. Het was bijvoorbeeld behulpzaam bij de vorming van

coöperaties en trachtte de hoofden ervan te weerhouden voorschotten

aan te nemen; soms verbood het dat zelfs,693 terwijl het Vreemde Ooster-

lingen verboden werd om bossen en tuinen als betaling in eigendom

over te nemen. Soms kocht het gouvernement zo’n tuin zelfs terug.694

Een enkele keer werd een bestuursambtenaar ontslagen omdat hij de

bevolking aanspoorde bij opkopers veel te grote leningen aan te gaan of

daarbij bemiddelde, zoals bijvoorbeeld in 1925 gedaan werd door de

bestuursassistent van Rumbia en Poleang Warouw, die zelf ook fors aan

deze lucratieve handel verdiende. Hoewel het streng verboden was,

691 Dit gebeurde ondanks het feit dat het contract van 1885 (art. 8, 9) uitdrukkelijk
verbood dat de vorst en zijn rijksraad zonder toestemming van het gouvernement
aan oosterse of westerse vreemdelingen gronden zouden afstaan of concessies voor
land- of mijnbouw zouden gunnen. “Contract met Laiwoei”, 167-168.

692 H. van der Klift, “Mijne reis door de onderafdeeling Kendari van 24 juni - 25 juli
[1922]”, (ARvdZ 12/3/5) 10.

693 Taatgen, “Memorie”, 2; Van Geuns, “Memorie”, 19-20; Van Son, “Aanvullende
bestuursmemorie”, 6; Vorstman, “Memorie”, 38 vlg. 

694 Staatsblad, 1923, no. 475.
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hebben ook onderwijzers en anderen in zowel zendings- als gouverne-

mentsdienst zich opgeworpen als schakels in de handel tussen Bugine-

zen en Chinezen enerzijds en de inlandse bevolking anderzijds, daarbij

gebruikmakend van het vertrouwen dat ze onder haar hadden weten op

te bouwen.

Meestal was overheidsinterventie nauwelijks effectief en legde deze het

af tegen de economische macht van Chinezen en Buginezen. In 1911

oordeelde de in Malili op bezoek zijnde Grubauer dat de plaatselijke

Chinezen meer macht over de lokale bevolking hadden dan de bestuurs-

ambtenaar.695 Onder de leveranciers van bosproducten was de concur-

rentie groot. Zolang de vraag bleef stijgen en de winsten van de opko-

pers groot waren (tot 1929/1930 en opnieuw vanaf 1935), waren er be-

halve de gedupeerden maar weinig mensen die zich ongerust maakten.696

Hoewel van een verbod op ruilhandel en een gedwongen overgang op

betaling in geld, zoals bijvoorbeeld in 1890 op de Sangir- en Talaud-ei-

landen (Noord-Celebes) werden ingevoerd,697 in Zuidoost-Celebes tot

aan de Tweede Wereldoorlog geen sprake geweest is, groeide als gevolg

van de invoering van een stelsel van belastingen en in- en uitvoerhef-

fingen na 1900 bij de inheemse bevolking de behoefte aan muntgeld.

Dat was al in de negentiende eeuw in Zuidoost-Celebes in gebruik, zij

het in geringe hoeveelheden. Het werd in omloop gebracht door hande-

laren die in het geval van een vete aan de op genoegdoening uit zijnde

695 Grubauer, Unter Kopfjägern in Central-Celebes, 22.
696 Hartsteen, “Memorie”, 24; Vorstman, “Memorie”, 38 vlg.; cf. Cohen, “De economi-

sche beteekenis der Boschbijproducten van de Buitengewesten”, 480-483, en lit.
opgave op pag. 484.

697 De belangrijkste aanleiding voor dit verbod was de wens om het opium- en
drankgebruik door de bevolking tegen te gaan, Koloniaal verslag 1890, 18; Idem
1891, 18.
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partij het vereiste bloedgeld betaalden om sneltochten en andere wraak-

acties, die de handel ontregelden, te voorkomen. Geliefd betaalmiddel

waren de “ongangbare”, de niet-officiële duiten, waarvan er 120 in een

gulden gingen.698 Zilveren rijksdaalders en dubbeltjes, gouden munten,

guldens en zelfs in China en Singapore gemaakt vals geld werden ook

als amuletten gebruikt.699 Verschillende muntzuiveringen werden op

Celebes gehouden, de laatste in 1934-1935. Het populairste betaalmiddel

in Zuidoost-Celebes bleven de rijksdaalders, doch na de crisis werden

ze zeldzaam. Papieren guldens en ander papiergeld werden gewan-

trouwd door de Tolaki en Tomoronene, handelaars gebruikten ze soms

wel.700

Dit betekende niet dat de ruilhandel verdween. Integendeel. De han-

delaars en opkopers, die zelf meestal via kredieten aan grote handelshui-

zen gebonden waren, bleven de voorkeur geven aan betaling vooraf in

de vorm van bosproducten, want met het gebruik van contant geld zou-

den de werkelijke marktprijzen voor rotan en andere bosproducten een

grotere rol spelen dan bij ruilhandel het geval was, wat voor hen onvoor-

delig was.701 Bovendien hadden ze zo minder last van tolgaarders en

pagora (rovers, Tol.), die het op hun geldbuidels hadden voorzien. De

onveiligheid was een groot probleem dat het dagelijks levens ernstig kon

ontwrichten. Soms brak er zelfs paniek uit door geruchten van over-

698 Het officiële geld in Ned.-Indië bestond uit rijksdaalders, hele en halve guldens,
kwartjes, dubbeltjes, 2½-centstukken, 1-centstukken en ½-centstukken.

699 Wieland, “Memorie”, [11]; Koloniaal verslag 1895, 206; voor Poso, zie Adriani,
“Verhaal der ontdekkingsreis van Jhr. J.C.W.D.A. van der Wijck”, 857.

700 Hartsteen, “Memorie”, 26; “De muntzuivering”.
701 Taatgen, “Memorie”, 10; voor een schets van de handel in N.-Celebes, waar een

zelfde systeem functioneerde, cf. Broersma, “Gorontalo een handelscentrum van
Noord Selebes”, 231-238.
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vallen en moordpartijen. Kinderen bleven dan van school weg.702 Maar

men vertelde elkaar ook verhalen hoe men de rovers te slim af geweest

was:703 

Er was eens een oude man, die iemand wegzond om zijn geiten te verko-

pen. De jongen zei: “waar zijn de geiten, die ik moet verkopen?” De oude

man zei: “beneden704, rechtuit, zijn veertig geiten. Ga ze verkopen”. De

jongen haalde de veertig geiten en ging op pad. Onderweg kwam hij rovers

tegen, die met hun vieren waren. De rovers zeiden: “waar ga je heen,

jongen?” De jongen antwoordde: “ik ga mijn veertig geiten verkopen”. De

jongen zei: “dit zijn mijn geiten”. De rovers namen ze van hem af en hij

keerde terug. Ze zetten hem na om de jongeman te doden. De jongen

vluchtte. Teruggekeerd in zijn huis, bij zijn vader, vroeg deze om het geld

van zijn geiten. De jongen zei: “er is geen geld, de rovers hebben de geiten

afgenomen”. “Je bent dom geweest, jongen, waarom geef jij je geiten voor

niets weg? Kijk maar naar mij, ik ga vier geiten verkopen”. De oude man

haalde vier geiten en voerde ze gouden halve guldens, elk van de geiten

kreeg een halve gulden. Hierop ging de oude man met zijn geiten op stap.

Onderweg kwam hij de rovers tegen. De rovers zeiden: “waar ga je heen,

oude man?” De oude man zei: “ik ga mijn vier geiten verkopen. Mijn

geiten braken gouden halve guldens”. De rovers zeiden: “je liegt het dat er

702 De drievoudige moord te Tutuwi in Singgere in 1926, waar drie handelaren uit Bone
het slachtoffer werden van Buginese en Butonese overvallers, veroorzaakte een
algeheel gevoel van onveiligheid. Vele kinderen durfden lange tijd niet naar school
komen, vooral te Ameroro en te Rate-Rate. De moordenaars werden gevat en
veroordeeld. De hoofddader kreeg levenslange dwangarbeid; twee anderen resp. 25
en 26 jaar dwangarbeid en de twee overige elk één jaar dwangarbeid. H. van der
Klift a. Hb NZV, 3/11/1926, 4/12/1926, ARvdZ 12/3/6.

703 Dit verhaal is in 1920 opgetekend en vertaald door D. Kok, ARvdZ 12/2.
704 In deze vertelling is verschillende malen sprake van “naar boven klimmen”, “naar

boven komen”, “afdalen” etc.. Dat slaat meestal op het betreden of verlaten van de
huizen, die op palen gebouwd waren.
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geiten zijn die gouden halve guldens braken”. De oude man zei: “kijk maar,

ik laat ze gouden halve guldens braken”. Hierop kneep hij ze in hun kelen,

waardoor er gouden halve guldens naar buiten kwamen uit de bekken van

de geiten. De oude man nam de gouden halve guldens. “Het is zoals je zegt,

je geiten braken gouden halve guldens”, zeiden de rovers.

De oude man zei: “Deze geiten zijn al heel lang in mijn bezit”. De rovers

namen hierop tweehonderd gouden halve guldens. De oude man zei: “ik

wil ze niet verkopen voor tweehonderd gouden halve guldens”. De rovers

boden driehonderd, toen verkocht de oude man de geiten wel. Toen de

koop gesloten was, keerde hij naar huis terug. De oude man zei: “waar

moet ik heen, de rovers zijn door mij bedrogen”. De rovers keerden naar

huis terug, waar hun makkers hun vroegen voor hoeveel ze de geiten

gekocht hadden. De rovers zeiden: “driehonderd gouden halve guldens”.

Ze knepen [de vier geiten], waarop de magen der geiten naar buiten kwa-

men. Hierop gingen de vier geiten der rovers dood.

Terwijl de rovers met elkaar spraken, sliep de oude man en droomde dat de

rovers gekomen waren om hem te doden, omdat hij hen bedrogen had.

Toen het dag geworden was, slachtte hij een geit. Hij nam de maag en

vulde die met bloed. Hij beklom de trap van zijn huis en gaf zijn vrienden

het bloed te drinken, die het in hun mond hielden. De oude man zei tegen

zijn vrienden: “wanneer ik jullie de eerste keer roep, moeten jullie niet

antwoorden, ook bij de tweede keer moeten jullie niet antwoorden, pas bij

de vierde maal moeten jullie antwoorden”. De rovers kwamen en klommen

op in het huis van de oude man. De oude man nam zijn mes en lans en ging

voor de rovers zitten. De oude man riep vervolgens zijn vrienden. Toen hij

voor de eerste maal riep, kwam Patima hem zeggen: “zij antwoorden niet”.

Ook de tweede maal antwoordden zij niet. Pas de vierde maal kwam er

antwoord. Hij [de oude man] stond op en haalde zijn kalkdoos [sirih-doos].
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Toen zij[n vrienden] van beneden gekomen waren, nam hij zijn mes en stak

hen. Ze vielen om naar het oosten, hun bloed spoot eruit. De rovers zeiden:

“waarom heb je je vrienden gestoken?” [De oude man zei:] “ik wil jullie

iets laten zien, ik wil hen levend maken”. De rovers zeiden: “waarmee zul

je hen levend maken?” De oude man zei: “Ik heb een fluitje, wanneer ik

erop blaas zullen zij beiden levend worden”. De rovers zeiden: “wel,

probeer het en blaas erop”. De oude man nam zijn fluitje en blies er vier

maal op. De vrienden van Patima werden levend. De rovers zeiden: “wel,

wil je je fluitje verkopen?” De oude man zei: “ik zal mijn fluitje niet verko-

pen”. De rovers namen [i.e. boden] honderd gouden halve guldens. De

oude man zei: “wanneer jullie tweehonderd gouden halve guldens geven,

verkoop ik mijn fluitje”. Een der rovers zei: “vooruit dan maar, waar is het?

Ik koop het voor tweehonderd gouden halve guldens”. Hij gaf het hem.

De rovers keerden naar huis terug. Nog op de terugweg zijnde, zei één van

hen bij zichzelf: “ik doe het ’t eerst en blaas dan mijn makkers [weer tot le-

ven]”. Hij ging hierop naar het huis van een rover en doorstak zijn vriend

de rover. Toen hij viel huilden diens kinderen. De rover zei: “niet huilen,

ik zal hem levend maken”. De kinderen vroegen: “waarmee zult u hem

levend maken?” De rover zei: “wel, met mijn fluitje”. Hij haalde het voor

de dag en blies er herhaaldelijk op, doch hij werd niet levend. De rover zei:

“breng mij eens iemand anders”. Die vroeg of hij weer levend zou worden.

De rover zei: “waarom zou je niet weer levend worden?” Hij doorstak zijn

makker. Die ging dood. Vervolgens haalde de rover zijn fluitje voor de dag

en blies vele malen, doch hij werd niet levend. De rover liet weer iemand

brengen. Hij doorstak ook hem. Hij ging maar door, totdat alle vrienden

van de rover dood waren. Hij nam zijn fluitje en blies telkens weer, doch

ze werden niet levend. Hij liet maar weer iemand brengen, die, bovengeko-

men, vroeg of hij weer levend zou worden. De rover antwoordde: “waarom
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zou jij niet levend worden!” Hij doorstak hem, waarop hij overleed. Hij

nam zijn fluitje en blies erop, doch zijn makker werd niet weer levend. De

rover zei: “waarom kan ik ze niet levend maken?” Zijn makkers zeiden

tegen de rover: “er zijn al vier dood”. “Wel, ik kan ze niet weer levend

maken”, zei de rover. “Morgen gaan we de oude man doden”.

De oude man lag te slapen. Hij droomde dat de rovers zouden komen om

hem te doden. Toen het dag werd slachtte hij een geit en bracht die naar het

verderop gelegen vergaderhuis. De oude man betaalde de aanwezigen daar

dertig gouden halve guldens [en zei]: “als de rovers voorbijkomen op weg

naar mijn huis, roep ze dan niet aan; maar als ze terugkomen, roep ze dan”.

De oude man keerde naar huis terug en bond zichzelf onmiddellijk in een

zak. Nadat de oude man in de zak gebonden was, kwamen de rovers. Ze

zeiden: “waar is de oude man heengegaan?” Zij zeiden: “hij is ginds,

gebonden in een zak”. De rovers zeiden: “het is mooi dat hij in de zak

gebonden is”. De rovers namen hem op hun schouders. Toen ze weer langs

het vergaderhuis kwamen, riepen de mensen die daar bijeen waren: “kom

eerst binnen”. Hierop zetten ze de zak met de oude man neer en betraden

het huis. De oude man kroop snel uit de zak, nam een geit en stopte die in

de zak. Hierop nam hij de vlucht. De rovers verlieten het huis weer en

namen de zak op hun schouders. Ze daalden af naar de zee en stapten in

een boot. Ze voeren naar het zuiden tot ze midden op de zee waren. Hier

wierpen ze de zak in zee. Nadat de zak weggeworpen was, zeiden de

rovers: “de oude man is dood”.

De oude man bakte een blik vol met gebak. Hij kleedde zich als een hadji.

Nadat hij zich als hadji gekleed had, nam de oude man zijn gebak en ging

op weg. Onderweg ontmoette hij de rovers. De rovers zeiden: “waar kom

jij vandaan, oude man, ben je nog niet dood?” De oude man zei: “dit wordt

u gezonden door uw beschermgeesten: gebak”. De oude man gaf hun het
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gebak en verdeelde het onder hen. De rovers vroegen: “Hoe kunnen wij

onze beschermgeesten ontmoeten?” De oude man zei: “wel, dat is niet

moeilijk. Ik doe jullie in de zak, jullie vieren”. De rovers zeiden: “doe ons

in de zak, ons vieren, en werp ons in zee”. De oude man deed de vier rovers

erin. Hij bracht ze in een boot, hun vieren, en pagaaide de zee op. Hij

pagaaide heel ver; daarna nam de oude man de vier rovers en liet ze in zee

zinken. De rovers gingen dood.

4.12. Grondstoffen, landbouw- en bosproducten

4.12.1. Harsen en rotan

Hoewel op Celebes het cultuurstelsel nooit bestaan heeft, profiteerde de

bevolking toch van de afschaffing ervan en vervanging door particuliere

exploitatie in andere delen van de archipel in de tweede helft van de

negentiende eeuw en van de daarop volgende invoering van een vrije

markt voor landbouwgewassen. Gestimuleerd door de groeiende vraag

naar bosproducten zowel binnenlands als op de wereldmarkt tussen 1900

en de crisisjaren,705 trokken Tolaki en in mindere mate Tomoronene

soms tot ver buiten hun eigen gebied. Ze voegden zich bij een groot

leger van trekarbeiders en verzamelaars, dat zich in de heuvels en bergen

van Zuidoost-, Oost- en Midden-Celebes bezighield met het tappen van

kopal en damar en verzamelen van rotan. De meesten deden dit enkele

maanden per jaar, nadat de tuinen en ladangs aangelegd en beplant

waren, doch er waren er ook die voor jaren achtereen aan een dergelijk

zwervend bestaan vasthielden, de zorg voor hun tuinen aan hun vrouwen

705 Of in Nederlands-Indië als geheel de welvaart in de periode van de Ethische Politiek
significant steeg is een betwist punt. Zie: Van der Eng, “Challenging Changes”;
Boomgaard, “The Welfare Services”; Cribb, “Development Policy in the Early 20th
Century”.
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en kinderen overlatend. Sommigen trokken naar het gebergte rondom de

Baai van Mori en naar Mehoki in Luwuk (Oost-Celebes)706 en vormden

er kleine gemeenschappen, met ieder een eigen hoofd. Het dorpshoofd

van Lembotolaki (Lasolo) vertelde in 1922 aan een bezoeker dat hij zes

jaar in de buurt van Kolonedale had doorgebracht en dat daar nog steeds

een Tolaki-nederzetting van damar-zoekers was.707 Ook het noorden van

Zuidoost-Celebes zelf, het Wawo Umbo-gebergte en zijn zuidelijke

uitlopers, het Watu Pinohu-, Matarombea-, Meluhu-, Pu’uwatu-,

Laikawatu-, Anggowala- en Tangkelemboke-gebergte, alsmede de

Salabangka-archipel en andere eilanden waren rijk aan harsbomen.708

Het grootste eiland in de Mekongga-baai, Padamarang (ook: Pulau

Damar), ontleende er zelfs zijn naam aan. Deze woudreuzen, die pas na

tientallen jaren tot produceren kwamen, stonden ook in het Mendoke-

gebergte op het drielandenpunt van Mekongga, Kendari en Rumbia.

damar en kopal, verzamelnamen voor allerlei harsen van verschillende

samenstelling, zuiverheid en kwaliteit, waren zeer gezocht als grondstof

voor het maken van geurige oliën, verven en vernissen, fakkels, isolatie-

706 Adriani, De Bare,e-sprekende Toradja,s, I, 122.
707 H. van der Klift, “Mijne reis door de onderafdeeling Kendari van 24 juni - 25 juli

[1922]”, (ARvdZ 12/3/5) 12-13.
708 Van Vuuren, Het Gouvernement Celebes, I, 305, 360, 423, 522, suggereerde in

navolging van Abendanon, Geologische en geografische doorkruisingen, II, 489,
545 vlg., 560, verband tussen de bijzondere geologische gesteldheid van de
landengte tussen de Golf van Bone en de Golf van Tomini en de aldaar voorkomen
van kopal- en damar-wouden. Dezelfde gesteldheid leidde tot de vorming van
ijzererts. De hars leverende Agathis- en Dipterocarpaceën-soorten zijn na de Tweede
Wereldoorlog in hoog tempo verdwenen, vooral door de desastreuze wijze waarop
de harsen geoogst werden, ibidem, 518-519; Hartsteen, “Memorie”, 8; De Man,
“Vervolgmemorie”, 30, deelt mee dat de kopal- en damar-winning in Kolaka
geschiedde onder toezicht van de bosopzichter van Malili. Van activiteiten van de
Harsen Centrale, die landelijk de productie van kopal en damar bewaakte, is in
Zuidoost-Celebes niet gebleken, Cohen, “De economische beteekenis der Boschbij-
producten van de Buitengewesten”, 484-486.

260



Chr.G.F. de Jong, Nieuwe Hoofden

materiaal voor elektriciteitskabels en voor het batikken. Naast rotan en

rijst vormden deze harsen in Kendari tot aan de Tweede Wereldoorlog

het voornaamste uitvoerproduct.709 Ook de onderafdeling Kolaka had

zijn aandeel in de hout-, rotan- en damar-welvaart, zij het in bescheide-

ner mate dan bijvoorbeeld Kendari en Midden-Celebes. In 1911 bedroeg

de waarde van de uitvoer van bosproducten in Kolaka ƒ 24.000,-, tegen-

over Palopo dat in datzelfde jaar ƒ 240.000,- en Malili dat ƒ 360.000,-

haalde.710

Doch de vraag bleef stijgen en behoudens enkele inzinkingen in de han-

del, zoals in de eerste jaren na de Eerste Wereldoorlog (1918-1923),

toen veel opkopers en handelaars hun toko moesten sluiten en vertrok-

ken,711 waren de inkomsten zodanig dat de bevolking het gevoel had rijk

te zijn. Aan de vooravond van de depressie sprak men hier en daar zelfs

van hujan mas, “het regende goud”712 en een controleur van Kolaka

betoogde in 1927 dat “de bevolking lang niet zoo arm is, als ze op het

eerste gezicht wel lijkt” – om tot de conclusie te komen dat de belasting-

en en uitvoerheffingen te laag waren.713 

Vanaf 1918 werd in Zuidoost-Celebes de exploitatie van de bossen en

daarmee het tappen van harsen door middel van door het gouvernement

uitgegeven concessies gereguleerd, waarbij elke ingezetene via zijn

dorpshoofd een bepaald aantal bomen toegewezen kreeg. Zowel het

inkomen van de bevolking als een verantwoord bosbeheer waren hier-

709 Taatgen, “Memorie”, 9; Broersma, “De beteekenis van Selebes, oostkust voor den
handel”, 1041.

710 Mailrapporten 1911, 355.
711 H. van der Klift, “Mijne reis door de onderafdeeling Kendari van 24 juni - 25 juli

[1922]”, (ARvdZ 12/3/5) 15.
712 Nouwens, “Nota”, [4].
713 Slabbekoorn, “Memorie”, [49]; Bouman, “Memorie”, 52.
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mee gegarandeerd, hoopte men. Doch door de administratieve chaos, die

ontstond zag het gouvernement zich genoodzaakt de al te strakke regels

los te laten en de regeling ervan aan de lokale hoofden over te laten.714 

Hoewel de aanslagen van de inkomstenbelasting een betrekkelijk hoge

levensstandaard suggereren, althans bij een deel van de bevolking in

Kolaka en Kendari,715 hadden evenwel noch het gevoel van rijkdom van

de inheemse bevolking, noch het optimisme van de controleur enige

grond in de officiële exportcijfers. Dat de opbrengst van ladang-rijst op

de markt in 1928 inderdaad iets boven het gemiddelde van voorafgaande

jaren lag, is waar716 maar de gemiddelde inkomsten uit de export waren

laag: begin jaren dertig had de jaarlijkse geregistreerde uitvoer van

bosproducten inclusief damar in de onderafdeling Kendari een totale

waarde van ƒ 240.000,- op een bevolking van 60.000 zielen;717 in Kola-

ka was dat ƒ 46.000,- op 36.000 zielen.718 Hierbij dient aangetekend te

worden dat wat de export van geheel Zuidoost-Celebes in deze jaren

aangaat, het aandeel van de kopra daarin weliswaar was toegenomen tot

bijna de helft, doch dat deze kopra nagenoeg geheel van Buginese en

Europese plantages kwam. De lokale bevolking had aan de opbrengst

slechts deel door middel van het koelieloon van 6 cent per dag.

714 “De dienstuitoefening van het Boschwezen”. 
715 De inkomstenbelasting bedroeg in Kolaka tot aan de crisisjaren gemiddeld bijna ƒ

7,- per aanslag (wat zou duiden op een jaarinkomen van ƒ 175,-); was die over 1931
nog ƒ 6,77, over 1932 was hij gedaald tot ƒ 4,33, waarna traag herstel intrad, 1933:
ƒ 4,53; 1934: ƒ 4,61; 1935: ƒ 4,68; 1936: ƒ 4,81; 1937: ƒ 5,51; 1938: ƒ 5,79, cf.
Smit, “Vervolg-memorie”, 25.

716 Voor Mori, cf. Van Son, “Aanvullende bestuursmemorie”, 4.
717 Broersma, “De beteekenis van Selebes, oostkust voor den handel”, 1041.
718 Ontleend aan: Hartsteen, “ Memorie”, 51-52; de cijfers voor 1935 betreffen alleen

de maanden jan. t/m mei.; de damarprijzen bleven laag tot aan de Tweede Wereld-
oorlog, gem. ƒ 0,13 per kg voor de beste kwaliteit (1936), De Man, “Vervolgmemo-
rie”, 37. 
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Het gevoel van rijkdom was echter wel degelijk gebaseerd op de feiten.

Dit houdt verband met een van de voornaamste problemen van het

bestuur, namelijk dat de afvoer van bosproducten zich goeddeels voltrok

buiten medeweten van ,s rijks douane-mantri. De kustlijn van Kendari,

Mekongga en Kondeha was ruim 1000 kilometer lang en de middelen

ontbraken om in alle afscheepplaatsen toe te zien op de inning van de

ankergelden en de sussung romang, een exportbelasting van 10% (soms

iets lager) op schepen, hout en andere bosproducten, gerekend naar de

exportwaarde. Dit deed een controleur van Kolaka in 1935 verzuchten:

“dezerzijds is in de verte geen taxatie mogelijk van wat er nog aan

boschproducten wordt uitgevoerd. Uit de Onderafdeelingshoofdplaats

zelf is dit zeer gering”.719 

Hierbij speelde ook een rol dat als gevolg van de depressie de waarde

van de (geregistreerde) damar-export was ingestort, van ƒ 11.235 in het

topjaar 1928 tot ongeveer ƒ 1.000 in 1935. De damar leverde medio

jaren dertig vrijwel niets meer op. Het kostte een man een week of meer

om een pikol damar uit de bossen aan de bovenloop van de Konawe’eha-

rivier, de voornaamste vindplaats, naar Kolaka te brengen, waarvoor een

Chinese opkoper hem dan hooguit ƒ 1,50 betaalde, meestal minder.720 

719 Hartsteen, “Memorie”, 27-28, 50-51; Smit, “Vervolg-memorie”, 26-27; De Man,
“Vervolgmemorie”, 31.

720 M.J. Gouweloos a. Gouverneur Celebes en Onderhoorigheden [afschrift aan Hb
NZV te Oegstgeest], 20/1/1933, ARvdZ 101/4/3.
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Damarexport uit Kolaka 1926 tot ultimo mei 1935721 

1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 tot ult.

mei

1935

kg 16535 21601 50691 36471 24236 36071 21601 41052 30865 5713

ƒ 5615 5484 11235 8786 6564 8750 5484 1282 1124 461

Rotanexport uit Kolaka 1926 tot ultimo mei 1935722

1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 tot ult.

mei

1935

kg 486539 1855337 414750 611765 486429 611065 172463 129834 172643 57670

ƒ 39454 120861 39556 50202 39442 50102 4610 6045 8610 3908

Rijstexport uit Kolaka 1926 tot ultimo mei 1935723

1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933724 1934 tot ult.

mei

1935

kg 211803 145246 79726 105205 38262 10000 38494 38494 41773 10690

ƒ 36676 24255 27131 34356 8865 400 9098 9098 2155 1103

4.13. Kopra en klapperolie 

Eén gewas is nog nauwelijks genoemd: de klapper, terwijl de teelt hier-

van toch de kurk was waar de economie van de Grote Oost sinds om-

streeks 1880 op dreef.725 Vanaf 1914 had Celebes, vooral het noorden en

721 Hartsteen, “Memorie”, 51-52.
722 Ibidem.
723 Hartsteen, “Memorie”, 51-52.
724 Waarschijnlijk over 1933 geen cijfers beschikbaar en heeft een klerk die van 1932

herhaald.
725 Koloniaal verslag 1882, 20 vlg. 
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zuiden (Minahassa, Mandar), de grootste kopra-uitvoer van de gehele

archipel; in de laatste jaren voor de Tweede Wereldoorlog bedroeg de

kopra-uitvoer van Zuid-Celebes zelfs 40% van die van geheel Neder-

lands-Indië. Die van Zuid-Celebes en de Minahassa samen bedroeg

daarvan 60%.726

Nam enerzijds de kopra-productie van Celebes als geheel in de halve

eeuw voor de Japanse tijd fors toe, gaande van noord naar zuid langs de

oostkust nam het belang ervan echter af. In Tojo en elders langs de Golf

van Tomini hadden Buginezen al in 1860 klappertuinen aangelegd.727 De

uitvoer van kopra van Una-Una, een overwegend door Buginezen

bewoond eilandje in de Golf van Tomini, bedroeg in 1906 al ruim 900

ton (15.000 pikol), waarmee 400 gezinnen ƒ 120.000,- verdienden.728

Vanuit Banggai werd in 1908 620 ton (10.000 pikol) kopra verscheept,

hoofdzakelijk naar Gorontalo (N.-Celebes), een hoeveelheid die 20 jaar

later bijna was vertienvoudigd tot 5600 ton.729 De kopra-uitvoer van

Bungku en Salabangka was aan het begin van de twintigste eeuw ver-

waarloosbaar, ongeveer 9 ton (150 pikol) jaarlijks, doch ontwikkelde

zich zeer snel en liep in 20 jaar tijd (1928) op tot 744 ton (12.000 pikol),

het tachtigvoudige.730

Hoe was het in Zuidoost-Celebes gesteld met de klapperteelt? Beschre-

ven is reeds hoe generaties Chinese, Buginese, Makassaarse en andere

handelaars van de autochtone bevolking de klappers opkochten. Met het

726 Clemens, Regional Patterns, 43-44, 71; Heijting, “Memorie”, 93; Van Vuuren, “De
Prauwvaart van Celebes”, 332; Copra-productie.

727 Van Geuns, “Memorie”, 16-17.
728 Ibidem, 17.
729 Broersma, “Gorontalo een handelscentrum van Noord Selebes”, 226 vlg; Broersma,

“De beteekenis van Selebes, oostkust voor den handel”, 1046.
730 Broersma, “De beteekenis van Selebes, oostkust voor den handel”, 1043.
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aantrekken van de vraag naar kopra en klapperolie begonnen ze, net als

de Wajo’s, langs de kusten van Poleang, Rumbia, Lasolo en Mekongga

en op eilanden als Pulau Tembako hun eigen klappertuinen aan te

leggen. Alleen Muna en Kendari bleven in dit opzicht enigszins achter,

al deed het gouvernement na 1906/1907 wel pogingen op Muna klap-

pertuinen aan te laten leggen.731

De belangrijkste op de export gerichte klapperaanplantingen lagen op de

eilanden Lemo, Groot en Klein Lambasina, Masakorang en Maniang (of:

Masadiang) in de Baai van Mekongga. Het waren middelgrote tuinen,

die in 1914 respectievelijk 700, 700, 525, 500 en 300 bomen telden en

geheel in Buginese handen waren.732 Daarnaast waren er twee klap-

perondernemingen die in buitenlandse handen waren, een Australische

in Tamponabale op Muna733 en een in Lapao-Pao, gelegen aan de gelij-

knamige baai in het noordwesten van het district Kolaka, die in conces-

sie gegeven was aan een Armeniër, J.E. Galstaun.734

Omdat het in al deze gevallen om jonge aanplantingen ging, was de ko-

pra-productie aanvankelijk beperkt.735 Doch de uitvoer vanuit Kolaka

groeide: eerst liep die op tot gemiddeld zo,n 300 ton per jaar in de

laatste jaren voor de crisis en, na een inzinking tot ruim 17 ton in 1932,

tot bijna 500 ton alleen al in de eerste vijf maanden van 1935.736 Verge-

lijking van de onderafdeling Kolaka met het klappereiland Selayar, dat

731 Bouman, “Memorie”, 48; Boll, “Eenige mededeelingen omtrent het eiland Moena”,
1032.

732 Van Vuuren, Het Gouvernement Celebes, I, 318, 326, 342, 414.
733 Interview met Laode Mandati,(Bau-Bau, 15/7/1992) 4.
734 Hartsteen, “Memorie”, 25; Dirks, “Memorie”, 11 ; als enige in Zuidoost-Celebes

fokte hij ook Balinese runderen – overal elders verwilderden uitgezette runderen na
kortere of langere tijd.

735 Van Vuuren, Het Gouvernement Celebes, I, 413-416, 424.
736 Hartsteen, “Memorie”, 51-52.
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een bevolking had van ongeveer tweemaal die van Kolaka, toont de

achterstand van Zuidoost-Celebes overtuigend aan: de uitvoer van kopra

van Selayar bedroeg over de periode 1926-1930 ruim 4000 ton

jaarlijks.737

Van minder belang voor het vasteland waren de klappertuinen op Buton,

die in Europese handen waren. De grootste waren de Tampenan Estates

te Tampunabale, die bij elkaar 900 hectare besloegen en 70.000 bomen

hadden. Op Buton waren ook klappertuinen in Bubu, Latambera en

Walue. Tezamen met de zeevisserij en enkele houtexploitatiebedrijven,

waren deze tuinen voor de oorlog de belangrijkste werkverschaffers

voor de lokale bevolking. Op het eiland Groot Tobea (Pulau Battoa) in

de Straat van Tiworo bestond sinds 1911 een klapperconcessie van 1800

hectare met zo,n 80.000 bomen (1933), genaamd “Klein-Banda”, waar-

van de houdster was de N.V. Cultuur Maatschappij “Tobea” te Makas-

sar.738 

737 Zie Van Bodegom, “Memorie”; voor de klapperolie-productie van Selayar waar dat
eiland al medio negentiende eeuw bekend om was, zie ook Koloniaal verslag 1853,
180.

738 Het ging om de landbouwconcessies Tampenan I en II, gelegen op een schiereiland
in de Straat van Buton, in resp. 1913 en 1914 verleend aan de N.V. Handel- en
Cultuur Maatschappij “Tampenan" te Makassar. Verder was er de concessie Bungin
Timungan van 15 ha., in 1917 verleend aan de N.V. Cultuur Maatschappij “Tobea"
te Makassar. Deze en andere bedrijven bezaten op Buton en elders ook grond in
erfpacht, Bouman, “Memorie”, 42; Vonk, “Nota betreffende het zelfbesturend
landschap Boeton”,  74-75.
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Kopra-export uit Kolaka 1926 tot ultimo mei 1935739

1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934740 tot ult.

mei

1935

kg

.

341179 266685 326053 356418 244216 340080 17504 298944 17504 489741

ƒ 89190 59724 85012 73766 69554 132024 5434 20212 5434 15850

Omdat het oosten van Zuidoost-Celebes in economisch opzicht achter-

bleef bij het westen, stimuleerde het bestuur in de laatste jaren voor de

Tweede Wereldoorlog de kopra-productie in Kendari door de bouw van

met klapperdoppen gestookte ovens. Hoewel de kwaliteit van de zo ver-

kregen kopra naar men zei even goed was als die van in de zon gedroog-

de kopra, had deze onderneming qua omvang weinig betekenis.741 In

1940 stortten de prijzen van bosproducten op de wereldmarkt in. Het in

dat jaar inderhaast opgerichte Koprafonds, dat minimum marktprijzen

vaststelde, opslagfaciliteiten beschikbaar stelde en aan de boeren en de

tussenhandel voorschotten verstrekte, kon de producenten daar niet

tegen beschermen. Na de oorlog afgelopen met de kopra-productie. Na

1945 was de vraag het grootst naar consumptieklappers en klapperolie,

welke handel geheel in handen was van Chinezen uit Makassar en

Surabaya. Bovendien waren arbeidskrachten schaars en dus duur. Het

koelieloon lag in 1947 op ƒ 1,- tot ƒ 1,50 per dag, het twintigvoudige

van voor de oorlog. Het maken van kopra was bewerkelijk en de klap-

739 Hartsteen, “Memorie”, 51-52.
740 Waarschijnlijk over 1934 geen cijfers beschikbaar en heeft een klerk die van 1932

herhaald.
741 Taatgen, “Memorie”, 7.
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perplukkers vroegen tot 50% van de opbrengst tegen 20% in 1920.

Daarnaast was na de oorlog de geregelde KPM-dienst op Zuidoost-

Celebes vrijwel weggevallen, zodat de handel aangewezen was op de

prauwvaart. Doch die was allesbehalve regelmatig en bracht bovendien,

profiterend van de schaarste aan scheepsruimte, hoge tarieven in re-

kening, tot 10% of 20% van de waarde van de lading tegen niet meer

dan zo’n 5% voor de oorlog.742 

4.14. Nijverheid en industrie

4.14.1. IJzer, goud en andere delfstoffen

In Oost- en Midden-Celebes werd sinds mensenheugenis ijzererts in de

vorm van moeras- en stukerts gewonnen en verwerkt. Oude legenden

vertellen er al over en verbinden de ijzerfabricage met de eerste mens,

Sangia Sulemana. Omstreeks 1000, misschien al eerder, bestonden

contacten tussen Java en Celebes.743 Banggai wordt genoemd in een

Javaanse gedicht uit 1365, getiteld Nagara-kertagama, als een eilanden-

rijk dat de ijzerproductie van Bungku beheerste en messen, bijlen,

lanspunten en zwaarden naar Majapahit op Oost-Java exporteerde.744

Ook latere waarnemers maken melding van Bungku,s ijzerindustrie,

waarvan de producten naar alle delen van de archipel werden uitgevoerd

en ook als tribuut aan Ternate werden geleverd.745 Luwuq,s positie als

regionale mogendheid berustte deels op zijn beheersing van de ijzerpro-

ducerende gebieden van Midden-Celebes en de daarmee samenhangende

742 Van Bodegom, “Memorie”; Asba, Nasionalisasi Coprafonds.
743 Caldwell, “Three locally-made bronzes from South Sulawesi”.
744 "The Nagara-kertagama”, 17.
745 Noorduyn, “De handelsrelaties”, 103-104; Laging Tobias, “Memorie”, 5-6; Meilink-

Roelofsz, Asian Trade, 98 (over ijzeruitvoer van Banggai naar Ternate) .

269



Chr.G.F. de Jong, Nieuwe Hoofden

wapenindustrie en export.746 In de negentiende eeuw waren het vooral

de smederijen van Utono en Soroako, gelegen aan het Matano-meer ten

noorden van het Towuti-meer, die wegens hun “Utono-ijzer” grote

bekendheid genoten. Daar en in andere plaatsen werden landbouwwerk-

tuigen, gereedschappen, klingen voor de klewangs, kapmessen, lansen

en pieken vervaardigd – volgens Abendanon, die in de jaren 1909 en

1910 een geologische exploratie van Midden-Celebes ondernam, “van

uitstekende hoedanigheid”. Maar het meest nog waren de Toraja en

Tomori van oudsher befaamd om hun wapensmeedkunst.747 

Luwuq,s rivieren bevatten volgens Blok (1759) goud, dat door Bugi-

nezen gewonnen werd.748 In enkele rivieren werd na 1910 goud aange-

troffen, doch de hoeveelheden waren te gering voor lonende exploi-

tatie.749 De Chinese goudsmederij, die begin jaren 1920 in Kendari werd

gevestigd en binnen korte tijd in geheel Indië bekendheid genoot, moest

zijn grondstof daardoor van elders invoeren.750 In 1909 toonde Abenda-

non het voorkomen in het Wawo Umbo-gebergte aan van lateriet ijzer-

erts, ijzererts met een hoog gehalte aan nikkel (25%) en chroom.751 De

hoeveelheden ijzererts in het Wawo Umbo-gebergte, dat in 1918 en

1919 aan een nader onderzoek werd onderworpen, leken veelbelovend.

746 Bulbeck, Land of iron; Reid, Southeast Asia, I, 110; Adriani, De Bare,e-sprekende
Toradja,s, II, 410; Adriani, “Verhaal”, 857.

747 Abendanon, Geologische en geografische doorkruisingen, II, 491; IV, 1684-1686;
Goedhart, “Drie Landschappen in Celebes”, 540; Van Fraassen, “De positie van
Luwu”, 3; Sarasin, Reisen, I, 310-313l; Van Musschenbroek, “Toelichtingen”, 96;
foto’s van smeedwerk uit Soroako in Grubauer, Unter Kopfjägern in Central-
Celebes, 74 vlg.

748 [Roelof Blok], “Beknopte Geschiedenis”, 53; 
749 Heijting, “Memorie”, 105; Hartsteen, “Memorie”, 3.
750 Broersma, “De beteekenis van Selebes, oostkust voor den handel”, 1041.
751 Abendanon, Geologische en geografische doorkruisingen, II, 565-566; “De

millioenen van Celebes".
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Alleen al de ijzerafzettingen bij het Towuti-meer en het ten noorden

daarvan gelegen Matano-meer werden geschat op ruim een miljard ton.

Doch wegens de grote afstanden en de onherbergzaamheid van het

gebied was exploitatie niet rendabel,752 overigens zeer tot opluchting van

zendeling A.C. Kruyt in Pendolo, Midden-Celebes. Want zowel hij als

zijn zoon Jan vreesden het ogenblik waarop het westerse grootkapitaal

deze natuurlijke rijkdommen zou gaan exploiteren en er de rust en vrede

zou verstoren. De opening van het land voor de buitenwereld, de toe-

stroom van vreemdelingen en de aanzuigende werking van de mijnen en

smeltovens op de inheemse bevolking zouden massale migratie teweeg-

brengen, die zowel voor de bevolking als voor de zendingsarbeid een

ramp zou betekenen.753

Wat in Midden-Celebes niet gebeurde, gebeurde wel in Zuidoost-Ce-

lebes. Hier was men minder “gelukkig”, naar Kruyt’s maatstaf althans,

die ook die van zendeling Van der Klift was. In Kondeha werd steen- en

bruinkool gevonden terwijl de roodbruine aarde van de heuvels in de

rivierdalen van de Lalindu en de Lasolo in het noordoosten de aanwezig-

heid van ijzer verried. De bodem van de eilanden Padamarang, Lemo,

Lambasina, Maniang in de Mekongga-baai en die van het vasteland bij

Lapao-Pao, Oko-Oko, Pomala’a en op enkele andere plaatsen langs de

westkust bevatte rijke voorraden ferronikkel, alsmede magnesiet en

chromiet, waaruit respectievelijk nikkel, magnesium en chroom gewon-

752 De Man, “Vervolgmemorie”, 34; Nouwens, Nota, [4]; “Kroniek”, (1919) 473-479;
cf. Verslagen en Mededeelingen; Van Vuuren, “Celebes in vijftig jaren”, 339.

753 Toen Kruyt in februari 1918 in Malili kennismaakte met een aantal ingenieurs, die
de exploiteerbaarheid van het ijzererst in het Verbeekgebergte onderzochten, schreef
hij aan zijn vader dat “de werken die dan zullen worden uitgevoerd, [– – –] geen
ontwikkelenden invloed op de bevolking [zullen] hebben”. A.C. Kruyt a. J. Kruyt,
brief 38 (17/1/1918), ARvdZ 106A/7/5.
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nen werd. In de jaren dertig werden de eerste concessieaanvragen voor

exploitatie ingediend, waarna De Oost-Borneo Maatschappij via een

dochter enkele van deze velden in exploitatie nam.754 Tijdens de Tweede

Wereldoorlog ging dit bedrijf in Japanse handen over, de Sumitomo

Metal Mining Co.. Na de oorlog werd de ertswinning in Zuidoost-

Celebes gegund aan de Pertambangan Toraja (Perto). In 1961 werd dit

bedrijf genationaliseerd tot PT Pertembangan Nickel Indonesia (PNI).

Via enkele fusies ontstond PT Aneka Tambang, ook een staatsbedrijf,

dat met hulp van een Duitse firma tot op heden voornamelijk ferronikkel

delft.755 

Tot de clans in Zuidoost-Celebes die al voor 1900 de smeedkunst mach-

tig waren, behoorden de Tolatoma, Tolamoare en de inwoners van Sang-

gona en Asera, al waren ook in andere streken smeden te vinden. De

Sanggonezen, die het handwerk waarschijnlijk van de Tolatoma geleerd

hadden en wellicht zelfs van hen afstamden, waren al generaties tot ver

buiten hun streek beroemd om hun degelijke, zij het weinig sierlijke

kapmessen, handschoffels, snelzwaarden (pade) en verschillende soorten

speren en lansen en schraapijzers, die gebruikt werden voor het uit-

krabben van harde pinang-noten en het schillen van elzentakken. Asera

was bekend om zijn fraai ingelegde zwaarden met speciale tekening in

de bladen, die veroorzaakt werden door het hoge nikkelgehalte van het

754 Hartsteen, “Memorie”, 3; Smit, “Vervolg-memorie”, 3, 16. In 1888 werd te Kutai,
Oost-Borneo, de Steenkolen-Maatschappij Oost-Borneo opgericht. In 1897 werd
de naam veranderd in Oost-Borneo Maatschappij (OBM). Een belangrijke vestiging
van de OBM was de kolenmijn in Sambaliung, Parapattan. Deze was in de jaren
dertig de grootste steenkolenmijn op Borneo.

755 Munggoro, Menggugat.
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gebruikte, uit Midden-Celebes aangevoerde ijzererts, reden waarom ook

kris-makers op Java en elders aan dit erts de voorkeur gaven.756

In de Nederlandse tijd bracht een verbod op slag- en steekwapens, dat

zich voegde bij al de langer bestaande concurrentie van goedkoop Chi-

nees en Europees ijzer, de inheemse ijzer-verwerkende industrie grote

schade toe. Op Celebes bleef echter de vraag naar ijzeren werktuigen be-

staan en na 1900 vond men smeden uit Sanggona en Latoma over geheel

Zuidoost- en Midden-Celebes verspreid. In de meeste kampongs waren

wel smeden te vinden die van oud ijzer messen maakten, wat door het

bestuur meestal gedoogd werd.757

4.14.2. Overige nijverheid

Over het stoken van arak in Zuidoost-Celebes is weinig bekend, behalve

dat het gebeurde, op vrij grote schaal zelfs. Op de pongasi, zoals in

Zuidoost-Celebes de arak of het rijstbier genoemd werd, werd in de Ne-

derlandse tijd uiteraard accijns geheven, zodat er veel illegaal gestookt

en verhandeld werd.758 De scheepsbouw floreerde ook, doch die was,

evenals de messing-, goud- en zilversmederij, geheel in handen van

Buginezen en Chinezen. Belangrijke scheepswerven lagen langs de Baai

van Kendari en in Kolaka, Wawo, Sua-Sua en Tangketada. In 1935

kocht men een degelijke sampan van 5 meter lengte en gemaakt van

bitti-hout voor ƒ 4,-.759

756 Reid, Southeast Asia, I, 110.
757 Bouman, “Memorie”, 20; Plas, “Militaire memorie”, 5; Slabbekoorn, “Memorie”,

[48]. 
758 G.C. Storm a. Hb NZV, 5/7/1934, ARvdZ 101/4/3.
759 Elbert, Die Sunda-Expedition, I, 141, 190; Hartsteen, “Memorie”, 28; vgl. Vonk,

“Nota betreffende het zelfbesturend landschap Boeton”, 62; Bouman, “Memorie”,
48.
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Er zijn in de Nederlandse tijd pogingen gedaan om voor de autochtone

bevolking aanvullende industrieën in het leven te roepen. De verwach-

ting was dat met weinig kapitaal goede winsten te behalen waren. Mang-

rovebossen waren er in overvloed en omdat er voor bakau-bast en

looistoffen (cutch, tannine) een flinke exportmarkt bestond, zette het

gouvernement in Kendari een fabriekje op waar deze bast verwerkt en

looistof bereid werd.760 Dit plan mislukte echter op de langere duur. De

enige op de export georiënteerde nijverheid van de Tolaki en Tomo-

ronene betrof de verwerking van de bladeren van de veel voorkomende

Gebanga of Corypha umbraculifera-palm. Ze dienden tot de productie

van agil, vezels die gebruikt werden voor het vlechten van zakken,

petten, schilden, visnetten en scheepstouwen. Ook werden er matten van

gevlochten, die gebruikt werden als scheepszeilen en als bouwmateriaal

van huizen, waarbij elke streek zijn eigen patronen en stijlen van ver-

werking kende.761

De meeste plannen om de levensstandaard van de autochtone bevolking

langs deze weg te verhogen zijn mislukt. Dit had verschillende oorza-

ken, waarvan de voornaamste was de greep die de Buginezen en Chine-

zen op de economie hadden. Hoewel een zendeling in 1920 onder de in-

druk was van de rijkdom van het land en schreef: “wanneer je vol

bewondering je oogen uitkijkt dan kan het niet anders of de sterk

stroomende Konawe’eha vertelt je dat haar water krachtig genoeg is om

duizend houtzaagmolens aan het werk te zetten”,762 zijn pas na de Twee-

de Wereldoorlog enkele houtverwerkingsbedrijven ontstaan, die met

760 Heijting, “Memorie”, 101.
761 Taatgen, “Memorie”, 4; Hartsteen, “Memorie”, 30-31; Van Vuuren, Het Gouverne-

ment Celebes, I, 360.
762 D. Kok a. Hb NZV, 10/7/1920, ARvdZ 12/2. 
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succes voor de export produceerden. De nijverheid van de meeste Tolaki

en Tomoronene bleef in de eerste plaats gericht op het voorzien in de

eigen dagelijkse benodigdheden. De omringende natuur leverde over-

vloedig grondstof voor de vervaardiging van allerlei eenvoudige ge-

bruiksgoederen, van slag- en steekwapens, keuken- en eetgerei gemaakt

van buffelhoorns en -huiden tot kleding en bouwmaterialen voor vlotten

en kano’s. Rode of gele alluviale klei werd benut voor het vervaardigen

van aardewerk, dat waterdicht gemaakt werd met damar. Daaronder

waren de bekende rode en bruine potten van soms meer dan een meter

hoog, voorzien van leguanen- en krokodillenmotieven. De productie

geschiedde met zeer eenvoudige hulpmiddelen, het pottenbakkerswiel

kende men niet. Een Europese reiziger constateerde in 1923 aanmerke-

lijke verschillen in nijverheid tussen de Tolaki en de Tomoronene. In het

zuiden was het borduursel op de kleding en hoofddoeken en het snijwerk

kunstiger en sierlijker dan in het noorden. Meer dan in Kolaka en Ken-

dari was vrijwel alles wat hij in het zuiden zag van versieringen voor-

zien, van graven, de talino tina (haarband, Tom.), baadjes en huizen tot

de bamboe’s waarin men water haalde. De kunstig bewerkte armringen

en andere sierraden, die hij langs er aantrof waren zijns inziens van

Butonese herkomst.763 Ze herinnerden aan de hoogtijdagen van het

sultanaat Buton, toen de kraton een centrum van goud- en zilversmeed-

kunst was, waarvan de rijkssieraden en andere voorwerpen getuigen, die

tentoongesteld worden in het na de Tweede Wereldoorlog als museum

ingerichte verblijf van de sultan in de kraton.764 

763 G.C. Storm a. Hb NZV, 28/6/1923, ARvdZ 9/21.
764 Vonk, “Nota betreffende het zelfbesturend landschap Boeton”, 62-63; Elbert, Die

Sunda-Expedition, I, 154, 206-218; eigen waarneming auteur, 1992.
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4.15. De rol van katoen

Katoen speelde een opvallende rol in de autochtone maatschappij. De

Tolaki en Tomoronene hebben nooit een weefindustrie van enige bete-

kenis gehad, al leerden sommige Tolaki- en Tomoronene-vrouwen als

dienstbode van Buginezen en Chinezen naaien en weven. Anders dan op

Buton, waar al omstreeks 1600 katoen werd geteeld,765 kwam de katoen-

teelt op het vasteland pas in de Japanse tijd op gang, zij het onder

dwang. De opbrengst was voor de Japanners, niet voor de bevolking

zelf. Toen vond ook het weven met de hand enige ingang. Maar tot het

zover was klopten de vrouwen kledingstukken en dekens uit geweekte

en geklopte boomschors, de fuya, of kinawo en sinomiti zoals de Tolaki

die noemden, en vlochten ze broeken, klamboes, mutsen en petten van

gras, vezels en stroken boombast (karoro, Tol.). Dit gold zowel de dage-

lijkse kleding als de gewaden en kleden die voor speciale gelegenheden

gebruikt werden. Wilden ze katoenen baadjes, broeken en sarongs, dan

waren ze aangewezen op dure importen of op Buginese en Chinese

kleermakers.766

Al in de loop van de negentiende eeuw waren veranderingen in de kle-

ding bespeurbaar. Wisselend naar streek, doch het eerst langs de kust,

werd de kleding van boombast geleidelijk verdrongen door katoenen

kleding, het eerst in de betere kringen, later ook in andere regionen van

de maatschappij.767 Vosmaer ontmoette Tolaki-hoofden in Buginese en

Butonese geweven sarongs en 70 jaar later, tijdens de reis van de neven

765 Muller, Reizen en Onderzoekingen, 13.
766 "Een brief van Br. v.d. Klift”, Zendingsblad, nr. 25 (1 mei 1918) 1; H. van der Klift

a. Hb NZV, 18/11/1920, ARvdZ 12/3/5; H. van der Klift, “Mijne reis door de
onderafdeeling Kendari van 24 juni - 25 juli [1922]”, (ARvdZ 12/3/5) 4.

767 Van Braam Morris, “Het Landschap Loehoe”, 525.
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Sarasin door Zuidoost-Celebes (1903), bleken geïmporteerde en soms

fraai bewerkte en met borduursel versierde katoenen, linnen en zelfs zij-

den stoffen tot in het binnenland te zijn doorgedrongen, terwijl de prijs

ervan voortdurend daalde. Hoewel bij clans in het noordelijke bergland

katoen tot ver na 1900 taboe was om de doden in te wikkelen en men

daarvoor aan fuya-dekens vasthield,768 tooiden bij allerlei feesten en

plechtigheden meer en meer mensen, mannen, vrouwen en kinderen,

zich in oranje, lichtblauwe, witte, groengele en rode gewaden, voorzien

van kralen, schelpen, gouden en zilveren munten en andere sieraden, wat

eerder een teken van stijgende welvaart was dan van achterlijkheid van

de bevolking die de beide geleerde reizigers erin zagen. Maar zij misten

dan ook het historisch perspectief.769 

Wegens hun schaarste vormden na 1800 voor inlandse hoofdenfamilies

ingevoerde zijden en katoenen stoffen een gewild beleggingsobject: de

huwelijksbetalingen of -giften (van de jongeman of diens familie aan de

ouders van de aanstaande bruid) omvatten, behalve karbouwen, ko-

perwerk en Chinees porselein, vaak ook lappen katoen, soms tot aan de

helft van het verschuldigde bedrag, terwijl de vader van de bruidegom

daarnaast verplicht was de bruid van nieuwe katoenen kleding te voor-

zien. Wie in 1900 in Mekongga van een hoofd een slaaf wilde kopen,

betaalde 20 lappen wit katoen of de tegenwaarde van 20 rijksdaalders.

Katoen werd niet alleen een betaalmiddel, ook in het adat-ritueel en de

moraal drong het door, met name in het laagland van Zuidoost-Celebes.

De lijkwade van de karbouwen die bij verschillende gelegenheden aan

768 Gouweloos, “Het doodenritueel bij de To Wiaoe”, 22. 
769 Sarasin, Reisen, I, 359-360; Elbert, Die Sunda-Expedition, I, 242-243; H. van der

Klift a. Hb NZV, 2-3/7/1936, ARvdZ 101/4/4.
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Ombu Mbu’u werden geofferd, was van wit katoen, symbool van rein-

heid, en verving de traditionele kleden van gebleekte kinawo. Buiten-

echtelijk seksueel verkeer was zowel bij de Tomoronene als de Tolaki

taboe en prostitutie kwam niet of nauwelijks voor; overtreding van de

vrij strenge seksuele moraal tijdens de voorbereidingsperiode van een

huwelijk kon bij ontdekking, behalve tot afgelasting van het huwelijk,

leiden tot een boete in de vorm van een lap wit katoen ter waarde van ƒ

1,50 of meer. Ook hier had wit katoen de betekenis van hernieuwde

reinheid en maagdelijkheid.770

4.16. Veeteelt, jacht en visserij

Zuidoost-Celebes was zeer rijk aan karbouwen, vooral in het laagland.

De bevolking gebruikte ze voor het slepen van rotan en hout in de bos-

sen en voor consumptie, terwijl ook hele beesten, vlees en huiden wer-

den uitgevoerd. Bij bepaalde rituelen speelden ze eveneens een rol. De

grootste veehouders waren de anakia: de kudde van de vorst van Rum-

bia, I Ntera, telde in 1930 meer dan 100 dieren. De karbouwen, hier kaoe

geheten, een klanknabootsing van oe, het geloei, waren half verwilderd

en liepen het grootste deel van het jaar los rond, doch van de meeste was

de eigenaar bekend. De hoofden lieten hun beesten hoeden door hun

kinderen, familieleden of onderhorigen. In Rumbia werden zoveel

mogelijk beesten eenmaal per jaar in de droge tijd voor een periode van

drie maanden bijeengedreven en geteld en dan werden, wegens de

aanwas van de kudden, de samenstelling en omvang van ieders bezit

opnieuw vastgesteld. Dit was het mompakani, een term die algemeen

770 Vosmaer, “Korte beschrijving”, 66-67; Slabbekoorn, “Memorie”, [23]; Elbert, Die
Sunda-Expedition, I, 242-243, 272-273.
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“hoeden”, “het houden van vee” betekende, doch in Rumbia meer in het

bijzonder op deze drie maanden betrekking had. Wie geen vee had, doch

gedurende het voorafgaande jaar de karbouwen van een hoofd gehoed

had, kreeg als betaling een kalf en kon zo zijn eigen kudde opbouwen.

Aan het einde van deze drie maanden werd het mododo ngani gehouden,

een vruchtbaarheidsritueel. Een stier werd uitgekozen, waaromheen

speren in de grond werden gestoken. Het beest kreeg vervolgens zwarte

rijst met gestampte klapper te vreten en zijn kop werd besprenkeld met

water, dat in een speciale kruik was gewijd. Met het water dat overbleef

werden de andere stieren besproeid. Na afloop van deze drie maanden

werden de beesten weer in de wildernis losgelaten.771

Andere traditionele bronnen van levensonderhoud, zowel op het vaste-

land als op de eilanden, waren de jacht op uiteenlopende dieren als

herten, apen, waterslangen, vogels, boskippen en koe-antilopen of gems-

buffels, de anuang of anoa, zoals de Buginezen ze noemden en waarvan

twee soorten voorkwamen. Tolaki en Tomoronene fokten ingevoerde

geiten en een paar schapen en bedreven visserij in rivieren en moeras-

sen. Een oude manier van vissen was het meroro, het vangen van vissen

met een schepmand. Minder onschuldig was het vergiftigen van het

water met tuba, de giftige wortel van de Derris elliptica Bth.. Deze

methode, die ook in Zuid-Celebes en elders gebruikt werd, was zo effi-

ciënt en de vangst was zo groot, dat de visstand ter plaatse soms voor

jaren werd uitgeroeid – vandaar dat het gebruik van tuba in 1936 ver-

boden werd.772 Met de zeevisserij hielden sommige Tolaki en Tomo-

ronene zich ook wel bezig, maar in meerderheid lieten ze die aan de Wa-

771 Interview met div. inwoners van Kasiputih (20/7/1992) B1-B2.
772 Hartsteen, “Memorie”, 22; Smit, “Vervolg-memorie”, 16.
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jo,s, Buginezen en later aan Javaanse migranten over. Tijdens en na de

Tweede Wereldoorlog werden bij het vissen Japanse explosieven ge-

bruikt, waarbij flora en fauna voor de kust soms voor langere tijd in het

ongerede raakten.773

In Kendari bestond voor de Tweede Wereldoorlog een visafslag en in

Pu’unggaluku (Palangga) een zeevisserij-bedrijf, dat na de oorlog een

aantal Javanen in dienst had. Behalve een bron van inkomsten voor de

streek was dit bedrijf ook een centrum van republikeinse inspiratie en

agitatie. Die concentreerden zich, tot zijn arrestatie in oktober 1946, in

de schrijver Kusnawi, een lid van de (op dat moment verboden) Partai

Nasional Indonesia (PNI). Dat was ook het geval met zijn collega Laode

Makhmud in Bau-Bau.774

4.17. Landbouw

4.17.1. Rijst, sagomeel, belasting en beriberi

Oude verhalen spreken van grote rijkdom en luisterrijke oogstfeesten.775

Ook volgens Vosmaer was armoede onder de Tolaki en Tomoronene

onbekend en waren de rijstoogsten zelfs “overvloedig”, wat hij zowel

aan de vlijt van de bevolking als aan de grote vruchtbaarheid van de

grond toeschreef. Het land was dun bevolkt, druk op het potentiaal aan

bouwland bestond niet.776 De naam “Taubonto”, een nederzetting in

Rumbia, is samengesteld uit “tau”, dat “jaar” betekent, en “bonto”, dat

behalve “oud” ook “rot”, “bedorven” betekent: ooit waren de oogsten zo

773 Madlener, “Warta Politiek Selebes Selatan untuk bulan November 1949”. 7.
774 Residentie Zuid, “Politiek Verslag (1-16 October)”, 17-18; Residentie Zuid,

“Politiek Verslag (16-28 Februari 1947)”, 10.
775 De Braconier, “Twee sproken van de zee”, 1377.
776 Vosmaer, “Korte beschrijving”, 66, 71, 74, 91; “Het eiland Celebes volgens de

togten en ontdekkingen van Jacques Nicolas Vosmaer”, 281-282.
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groot dat er niet genoeg handen waren om te oogsten en niet genoeg

monden om alles op te eten, zodat de gewassen verrotten op het veld en

in de schuren.

Het hoofdvoedsel van de Tolaki en Tomoronene bestond uit sagomeel

(sinonngi, Tol.) en rijst. Het weinig voedzame sagomeel was gemaakt

(“geklopt”) van het merg van enkele Corypha-palmen (lano), de Arenga

saccharifera Lab. (aren-palm), de Borassus flabelliformis L. (Lontar-

palm) en de “echte” sagopalm, de Metroxylon Sagus Rottb., die nog het

beste meel leverde. Deze palmen groeiden in laaggelegen, vochtige

gebieden in grote aantallen in het wild en werden ook wel aangeplant.

Er was sagomeel in overvloed: een boom leverde voldoende meel om en

persoon een jaar te voeden. Hoewel in de Nederlandse tijd de sagopalm

in grote delen van Rumbia verdwenen schijnt te zijn, ontleende Rumbia

zijn naam aan deze boom: “Rumbia” is Makassaars (en Maleis) voor

sagopalm. Door de Tolaki en Tomoronene wordt de boom tawaro

genoemd.777 Ook in het district Bantaeng op Zuid-Celebes was een

streek die Rumbia heette, genoemd naar de stamvader van de lokale

bevolking.778

4.17.2. Depressie, belastingen en epidemie

Dit dieet van sagomeel en rijst werd aangevuld met maïs, cassave-

knollen en in bamboe gekookte bladeren, rietsuiker, kapokpitten en

soms wat klappers, en werd weggespoeld met pongasi. Op zichzelf was

dit al een tamelijk eenzijdige voeding, doch in de jaren dertig werd deze

777 Hartsteen, “Memorie”, 8.
778 Goedhart, “De inlandsche rechtsgemeenschappen in de onderafdeling Bonthain

(1920)”, 171-174.
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toch al weinig florissante voedselsituatie nog verder aangetast door de

economische depressie, die de prijzen van de bosproducten deed kelder-

den. Gebrek aan voedsel en ondervoeding waren het gevolg. De inkom-

sten van de kampongbevolking waren lager dan menigeen zich kon

herinneren en een gevoel van wanhoop en angst maakte zich van velen

meester.779 Om toch een enigszins redelijk inkomen te verwerven waren

de mannen gedwongen langer dan voorheen in de bossen te verblijven.

Daardoor was minder tijd voor het werk in de tuinen beschikbaar, wat

des te ingrijpender was, daar het zoeken van rotan en het aanleggen en

bewerken van een ladang beide in de betrekkelijk korte droge tijd moes-

ten gebeuren. In de jaren 1932, 1933 en 1934 mislukte in Mekongga de

rijstoogst ten gevolge van massale ziekte en geringe regenval,780 waar

nog bijkwam dat handelaren grote hoeveelheden rijst voor lage prijzen

van de bevolking opkochten – die had geen keus, ze had geld nodig om

de belastingen te betalen – en met winst doorverkochten aan damar-

tappers in het achterland van Malili. De bevolking had de grootste

moeite om de belasting, de sima assaparang atuong genoemd, op te

brengen.781 Deze werd geheven op alle inkomen uit arbeid en was naar

779 J. Schuurmans a. Hb NZV, Lamboya, 7/1/1933, 101/4/3.
780 In de eerste drie weken van april 1934 viel te Mowewe 56 millimeter regen, in

dezelfde periode van 1935 was dat 236 millimeter. H. van der Klift a. Hb NZV,
11/5/1935, ARvdZ 101/4/4. In geheel juni 1935 viel te Mowewe 398 millimeter. H.
van der Klift a. Hb NZV, 2/7/1935, ARvdZ 101/4/4 .

781 Gouverneur Heijting (1913-1916) bepaalde de sima assaparang atuwong, s.a.a.,
(een Buginese term; Mak.: s. katalassang of s. ulu) op 4% van iemand’s geschatte
inkomen en bezittingen, waarbij rekening gehouden werd met bodemgesteldheid,
natuurlijke rijkdommen, aantal echtgenotes e.d., met een minimum van ƒ 2,-. Het
minimum belastbaar inkomen was ƒ 50,- per jaar. Bepaalde groepen waren
vrijgesteld, zoals landschapsoppassers, islamitische functionarissen en later ook
ouderlingen en onderwijzers in zendingsdienst. Over de wijze van bepalen van de
hoogte van de s.a.a., cf. Heijting, “Memorie”, 77 vlg.; Frijling, “Circulaire no. 22”;
Idem, “Vaststelling van den minimum-aanslag”. Voor Europeanen, Chinezen en
Japanners gold een aparte inkomstenbelasting. Verder werden per belastingplichtige
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rato van de oppervlakte van natte rijstvelden, gebruikte hoeveelheid

zaai-padie, aantal gevangen muizen, herten, varkens, karbouwen en

andere dieren. Bracht gestampte rijst in 1926 nog 12 cent per kati (0,61

kg) op, in 1931 was dat gedaald tot gemiddeld 3,4 cent en in 1932 tot 2

cent, waarbij bedacht dient te worden dat een volwassene gemiddeld een

kati per dag at. Om zijn belasting te kunnen betalen moest een boer in

1935 twee of meer pikol gestampte rijst verkopen op een oogst van

gemiddeld minder dan vier pikol padie per jaar. In deze crisisjaren waren

de belastingen dan ook “iets zeer zwaars”, gaf een controleur toe, wat

zeker het geval was, indien ze vergeleken werden met het dagloon van

een arbeider of koelie van gemiddeld zes cent.782 Doordat de bevolking

bovendien meestal in natura werd betaald – “waar zullen de menschen

geld vandaan halen als de handelaars op de kust slechts betalen met

katoentjes en dergelijke en het geld angstvallig vasthouden?” schreef

een waarnemer in 1933783 –, heerste er in deze jaren alom geldschaarste,

waardoor ook het belenen van huisraad bij een pandjesbaas om aan baar

geld en voedsel te komen steeds moeilijker werd. Tot de dag aanbrak dat

er niets meer te belenen viel. Gecombineerd met een door malaria en

muizenplagen veroorzaakt gebrek aan rijst, waardoor de bevolking op

sago aangewezen was, leidde dit tot ondervoeding op grote schaal, die

opcenten geheven voor het volksonderwijs (tot begin jaren dertig, daarna schoolgeld)
en waren er een lig- en havengelden en een belasting op zeeproducten. Via de
districts- en kamponghoofden werd slachtbelasting voor karbouwen geheven; voor
het gebruik van de loodsen op de gouvernements-pasar werd een tarief van 2% (later
3%) op de verkoop in rekening gebracht, dat in de plaats kwam van de oude sussung
pasara’, dat door hoofden geheven werd. In 1939 trad een nieuwe “Celebes
landrente-ordonnantie” in werking, waarbij extra opcenten op de landrente geheven
werden; cf. Slabbekoorn, “Memorie”, [53]; Hartsteen, “Memorie”, 42-46; “Adathef-
fingen (1860-1912)”; div. stukken in ANRI Mak., Archief NIT 1M/1.

782 Hartsteen, “Memorie”, 23, 42, 50; De Man, “Vervolgmemorie”, 8.
783 G.C. Storm, Jaarverslag Ressort Poleang Roembia, jan. 1933, ARvdZ 115/40/1.
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begin jaren dertig resulteerde in een beriberi-epidemie,784 die veel levens

eiste. Door een miltvuurepidemie lieten vervolgens honderden karbou-

wen en paarden het leven. Sommige dorpen verloren zelfs al hun vee,

zoals Rate-Rate, terwijl de exportprijs kelderde van ƒ 40 à 50 per kar-

bouw in de jaren twintig tot ƒ 5 à 10 in 1933.785

Alle verantwoordelijke bestuurders, van dorpshoofd tot controleur, wer-

den in deze jaren van rigoureuze bezuinigingen beoordeeld naar het be-

drag aan belastingen, dat ze wisten binnen te halen. In Kolaka werd zelfs

bijgehouden welke hoofden tijdens de malaise het efficiëntst waren. In

Mekongga stond bovenaan I Nduma, de bokeo, op de tweede plaats

stond de mokole van het district Konawe’eha en op de derde plaats het

kamponghoofd van Simbune. Ze werden door het bestuur met geld, een

bronzen of zilveren Ster van Verdienste of een eervolle vermelding

beloond.786 Dat deze strenge aanpak de bevolking verarmde en zo het

programma van kampongvorming en andere maatregelen die beoogden

de welvaart te bevorderen torpedeerde, drong niet tot het gouvernement

door, althans zo leek het.

– – – vanaf het onder-dorpshoofd tot aan den Controleur toe, doet niets

anders meer dan pressen en persen om de belasting binnen te krijgen van

een bevolking, die niet meer kan betalen (grootendeels tenminste) en de

laatste bossen rijst stampt en de eenige koperen ketel of kookpot, die

men nog heeft beleent, om toch maar wat aan de aldoor manende hoof-

den aan te kunnen bieden.787 

784 M.J. Gouweloos a. Gouverneur Celebes en Onderhorigheden [afschrift aan Hb NZV
te Oegstgeest], 20/1/1933, ARvdZ 101/4/3.

785 J. Schuurmans a. Hb NZV, Lamboya, 7/1/1933; 101/4/3.
786 H. van der Klift a. Hb NZV, 6/10/1937, ARvdZ 101/4/5.
787 J. Schuurmans a. Hb NZV, 7/1/1933, ARvdZ 101/4/3.

284



Chr.G.F. de Jong, Nieuwe Hoofden

Hoewel de tolgaarders die door het land trokken om de belastingaan-

slagen op te leggen en de penningen in ontvangst te nemen, geconfron-

teerd werden met fysiek geweld en een enkeling werd hierom zelfs ver-

moord, zoals de Ambonese bestuursassistent Korputy in 1931, wist het

gouvernement niet van wijken. De feitelijke belastinginkomsten in de

onderafdeling Kolaka bedroegen in 1934 gemiddeld ƒ 4,61 per man-

nelijk hoofd van de bevolking en in 1935 ƒ 5,38. Dat was boven het

normbedrag van dat moment van ƒ 3,60 à ƒ 4,-,.788 Dat de totaalop-

brengst betrekkelijk hoog was, was grotendeels te danken aan de belas-

ting die betaald werd door hars- en rotanzoekers. Een landbouwgebied

als Rate-Rate haalde in 1934 slechts gemiddeld ƒ 3,34 per hoofd en

Singgere ƒ 3,72.789 

Indien men geen rijst had om te verkopen, dan moest men alleen al om

de belasting te kunnen betalen 50 tot 60 dagen per jaar besteden aan het

zoeken van rotan en harsen. Dit was niet de enige last die het gouverne-

ment zijn onderdanen oplegde. Iedere mannelijke inwoner tussen 18 en

45 jaar was verplicht gemeente- en herendiensten te verrichten. Die wer-

den besteed aan bouw, onderhoud of aanleg van huizen, ladangs en

tuinen van hadat-, districts- en dorpshoofden, wegen, bruggen, water-

lopen, scholen, pasanggrahan en soldatenbivakken, aan het bezorgen

van brieven voor hoofden en ambtenaren en dergelijke, werkzaamheden

die soms ver van huis verricht moest worden. In 1924 waren dat in Ko-

laka 51 dagen per jaar.790 Mensen met belastingsachterstand en zij die

788 Hartsteen, “Memorie”, 46. 
789 Hartsteen, “Memorie”, 42.
790 Van die 51 dagen waren 45 dagen voor het landschap, vier voor het dorpshoofd en

twee voor het districtshoofd. Het aantal dagen kon per streek verschillen en kon
worden aangepast. H. van der Klift a. Hb NZV, 21/2/1924, ARvdZ 9/1A. In de
onderafdeling Muna moesten alle mannelijke inwoners zes dagen per jaar gemeente-
en dertig dagen per jaar herendienst doen. De diensten konden ook worden afge-
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geen geldige kampongkaart hadden, werden extra aan het werk gezet of

kregen een “suppletoire” belastingaanslag.791 Wanneer het zoeken van

rotan en harsen (voor de belasting) en deze verplichte arbeid tezamen

worden genomen, moest elke volwassen man per jaar zo’n 110 dagen

arbeid voor het gouvernement en de hoofden verrichten, arbeid waar hij

letterlijk geen cent aan over hield.792

De bevolking, bekneld tussen enerzijds de lage prijzen, die ze voor haar

rijst, karbouwen, rotan en harsen kreeg en anderzijds de hoge belastin-

gen en loodzware gemeente- en herendiensten, raakte verbitterd. Dat

werd in de hand gewerkt door het feit dat wanneer iemand ingebreke

bleef beslaglegging, gedwongen verkoop van zijn bezittingen of andere

vernederende maatregelen volgden, zoals lijfstraffen en strafexpedities

van soms wel 80 of 100 kilometer. De repressie en voedselschaarste

deden mensen uitwijken naar onherbergzame streken, onbereikbaar voor

ambtenaren, zendelingen en belastinggaarders. De zuidwestkust van

Poleang was zo’n toevluchtsoord, als ook de noordkust van Muna, waar-

heen in 1933 een heel dorp in Ando’olo, Roraya-aan-zee, uitweek. Het

dorp Hao Momalu, hoog in de bergen ten noorden van Uepai, bestond

in zijn geheel uit uitgewekenen. 

Met het oog op de deplorabele toestand van de bevolking wendde zende-

ling Gouweloos zich in 1933 met een brandbrief tot gouverneur Caron

in Makassar om de noden van de christenen onder zijn aandacht te

kocht, voor ƒ 8,- per jaar in Kolaka en op Muna, en voor ƒ 5,- per jaar in Tiworo,
Bouman, “Memorie”, 52; Hartsteen, “Memorie”, 50. In Midden-Celebes (Posso)
bedroeg de afkoopsom per jaarƒ 24.-. A.C. Kruyt a. J. Kruyt sr., Brief nr. 45,
20/5/1918, ARvdZ, 106A/VII/V. Vgl. interview met H. Konggoasa, Kendari,
6/7/1992.

791 Taatgen, “Memorie”, 11.
792 Hartsteen, “Memorie”, 42-46; Taatgen, “Memorie”, 9.
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brengen en om matiging van de belastingdruk te verzoeken.793 Een extra

aanleiding om dit te doen vond Gouweloos in het feit dat in 1933 uit

Balangnipa in Zuid-Celebes afkomstige propagandisten van de Partai

Sarekat Islam Indonesia (PSII) actief waren, die de bevolking voor-

hielden, dat voor wie lid van de PSII werd de belasting gereduceerd zou

worden tot ƒ 1,10 per hoofd per jaar en dat de herendiensten slechts tot

op 5 kilometer afstand van de woonplaats verricht zouden behoeven te

worden. Dat was niet waar, al was het wel zo dat islamitische func-

tionarissen verschillende faciliteiten genoten, waaronder in bepaalde ge-

vallen vrijstelling van herendienst, zoals tijdens de vastenmaand.794 Hoe-

wel de propagandisten in kwestie voor drie jaar gevangengezet werden,

wisten ze hier en daar wel de bevolking voor de islam en de PSII te

interesseren.795

Caron nam Gouweloos’ brief goed op en gaf te kennen zijn zorgen te

delen, doch het gouvernement handhaafde onverminderd de gebruike-

lijke strenge controle op de belastinginning. Er mocht “vooral niet ge-

schipperd worden”. Dat gebeurde natuurlijk wel, op grote schaal zelfs,

met name door de bestuursassistenten en hoofden-belastinggaarders, de-

genen die de dorpen ingingen en goederen moesten confisqueren of

straffen opleggen bij wanbetaling. Sommige hoofden werden ontslagen

of geschorst wegens “verduistering”, de term die vaak gebruikt werd

indien een hoofd er niet in slaagde voldoende belastingpenningen te

793 M.J. Gouweloos a. Gouverneur Celebes en Onderhoorigheden [afschrift aan Hb
NZV te Oegstgeest], 20/1/1933, ARvdZ 101/4/3.

794 Interview met H. Konggoasa, Kendari, 6/7/1992.
795 M.J. Gouweloos a. Hb NZV, 24/10/1933, ARvdZ 101/4/3.
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innen. Dat overkwam de beide mokole van de bergdistricten Kona-

we’eha en Tawanga in de onderafdeling Kolaka in 1934.796 

4.17.3. Na de depressie

Hoewel de rijstexport in 1932 weer toenam, was in Zuidoost-Celebes

pas vanaf het midden van de jaren dertig een reële verbetering van de

economische toestand merkbaar. Het koelieloon, uitbetaald in dui manu

of haantjescenten797 of compagniescenten,798 steeg van 6 cent per dag

begin jaren dertig tot op sommige plaatsen wel 20 cent in 1940. Aan de

basis van deze verbetering lag, behalve het aantrekken van de wereld-

handel, een reeks bestuursmaatregelen inzake de landbouw. Deze kwa-

men ten goede aan wie 50% of meer van zijn belasting over het jaar

1934 betaald had, wat neerkwam op 60 à 70% van de bevolking.799 Deze

maatregelen behelsden het combineren van afzonderlijke tuinen tot gro-

tere eenheden en de uitbreiding van het aantal geteelde gewassen, waar-

voor plantgoed ter beschikking werd gesteld. Tevens was het de bedoe-

ling de efficiëntie van de grondbewerking te verbeteren en een geregelde

bewaking van de tuinen in te voeren. Ook werd voor ieder district de tijd

voor de verschillende werkzaamheden in de tuinen vastgesteld, al hield

lang niet iedereen zich aan de instructies. Mede door deze maatregelen

kwam er medio jaren dertig een einde aan de serie misoogsten, en

ontstond hier en daar zelfs een overschot. De Tolaki en Tomoronene

796 Hartsteen, “Memorie”, 40.
797 36 in een dubbeltje.
798 Van de kleine centen gingen er twaalf, van de grote zes in een dubbeltje.
799 J. Schuurmans a. Hb NZV, 10/10/1934, ARvdZ 101/4/3.
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vierden hun feesten weer, dansten hun reidansen, brouwden volop

pongasi, slachtten hun karbouwen en staken zich diep in de schulden.800

Doch al snel dreigden nieuwe problemen, niet in de laatste plaats door-

dat in 1937 het belastingregiem werd verzwaard en de belastingen ver-

sneld werden geïnd. Doordat de bevolking haar rijst grotendeels aan op-

kopers verkocht, kwam het voor dat in bepaalde streken gedurende de

laatste drie of vier maanden vóór de oogst geen korrel rijst meer te

vinden was. Hier en daar werden de ladangs zelfs verwaarloosd omdat

hars, rotan en kopra weer meer opleverden. Het bestuur zag zich ge-

noodzaakt beperkingen aan de export van rijst stellen. In 1938 mislukte

wegens de overvloedige regenval in sommige gebieden de rijstoogst

vrijwel volledig en moest er weer rijst worden ingevoerd. Bovendien

zette het aanvankelijke herstel van de wereldmarkt voor bosproducten

eind jaren dertig niet door. Opnieuw heerste er armoede en opnieuw

trokken veel mannen weg naar andere streken of namen dienst bij De

Oost-Borneo Maatschappij in Kolaka; opnieuw brak er onder de achter-

blijvers een beriberi-epidemie uit, al maakte die minder slachtoffers dan

die van enkele jaren eerder.801

4.17.4. Tijdens de Japanse bezetting en daarna

Tijdens de Japanse bezetting raakte het volk nog meer verarmd. De

export van bosproducten, rijst, kopra en karbouwenhuiden viel volledig

weg. Daarvoor in de plaats kwamen verplichte leveranties aan het leger

van groenten, olie van de jarak (Ricinus communis, wonderolieboom)

en katoen. Na de Japanse tijd leefde de uitvoer van bosproducten weer

800 J. Schuurmans, Jaarverslag Lambuya 1935, 10/1/1936, ARvdZ 115/40/1.
801 G.W. Mollema a. Hb NZV, 3/3/1936, ARvdZ 101/4/4.
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wat op, al werd die nog wel ernstig gehinderd door de slechte staat van

wegen en bruggen en het ontbreken van transportmiddelen. Slechte

oogsten in 1946 en 1947, veroorzaakt door hevige en langdurige regen-

val, leidden er mede toe dat de prijzen van de eerste levensbehoeften ex-

plosief stegen: 60 cent voor een kilo rijst, 10 cent voor een ei en ƒ 20

voor een kip waren geen uitzondering, terwijl geïmporteerde kain, nodig

voor kleding en klamboes tegen de malaria, “helemaal niet te betalen”

waren.802 

Veel van de voor de distributie bestemde goederen verdween bovendien

in de zwarte handel of werd zelfs buiten Zuidoost-Celebes verkocht, tot

op Borneo en Java toe. De Tolaki- en Tomoronene-bevolking leed in

barre armoede een slavenbestaan, kinderen stierven massaal aan long-

ontsteking en malaria, doch de tussenhandel spon er garen bij. Een van

de grootste handelaren van de westkust, zowel voor als na de oorlog,

was Pu’uwatu Raeyati, die vanaf 1947 bokeo van Mekongga was. In de

kampong Wanggudu (Lasampara) ten noorden van Kendari woonden in

1948 “zeven welvarende Chinezen”, die goede prijzen betaalden voor

de rotan en hars, al waren als gevolg van de opkomst van synthetische

harsen de hoogtijdagen voor dergelijke producten voorbij. Ook een

aantal in Zuidoost-Celebes achtergebleven voormalige dwangarbeiders

van de Japanners legde zich op de handel toe, zoals een zekere Mappa-

duang, die zich te Ranteangin (Kondeha) had gevestigd. Zijn zakenrela-

tie op Java was zijn vader, een handelaar en toko-houder in Surabaya.

Mappaduang reisde regelmatig tussen Zuidoost-Celebes en Surabaya op

en neer. Wegens geruchten over een op handen zijnde landing van

802 L. Boer en E. Boer-Maarleveld a. Dir. SZC, 24/6/1947, ARvdZ 101/4/5.
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republikeinse troepen in Zuidoost-Celebes werden zijn bewegingen door

verschillende Nederlandse inlichtingendiensten met argusogen gade

geslagen.803

Behalve aan de tussenhandelaars ging de armoede ook aan veel migran-

ten voorbij. Wie voor de oorlog in tuinen en aanplantingen had geïnves-

teerd, plukte daar na de oorlog de vruchten van. Een inventaris uit 1948

ten behoeve van het programma van kampongconcentratie geeft aan wat

een vijftal dorpen met een bevolking van 1390 zielen (190 gezinnen) in

het zuidelijke kustdistrict Palangga op dat moment aan vruchtdragende

gewassen bezat: 1553 klappers, 13.907 koffiestruiken, 11.989 bananen-

bomen, 1223 nangka-bomen, 694 mangga-bomen, 414 cempedak-

bomen, 199 langsat-bomen, 9437 pinang-struiken, 210 grote bamboe-

bossen, 297 sinaasappelbomen, 201 durian-bomen en 2926 sagopalmen

– niet bepaald het beeld van een arme bevolking, maar de eigenaars

waren dan ook Buginezen.804

4.18. Aardnoten, rubber, koffie, tabak en andere gewassen

De gezondheidssituatie hing nauw samen met de voedselvoorziening,

daar slechte oogsten al snel ondervoeding en honger tot gevolg hadden.

In samenhang met de eerder genoemde maatregelen, trachtte het bestuur

begin jaren dertig de beriberi-epidemie te bestrijden door verbetering

van de voeding, met name via het uitdelen van vitamine-B pillen en de

gedwongen teelt van kacang tanah (pinda,s).805 Ook via her

803 AR Buton-Laiwoi, “Politiek verslag van de afdeling Boeton en Laiwoei over de 2de
helft December 1948", 2; Hogendorp, “Relaas”.

804 “Daftar nama² tanaman”.
805 Men kon hierbij gebruikmaken van het werk van Christiaan Eijkman, die de beriberi,

waaraan veel Nederlandse soldaten in Indië bezweken, beschreef als een deficiëntie-
ziekte, veroorzaakt door het ontbreken van een essentiële voedingsstof. Eijkman
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nieuwde aandacht voor de aanleg van sawahs, waarmee kort na de paci-

ficatie begonnen was doch die in 1924 weer was gestaakt, probeerde het

bestuur de voedselsituatie van de bevolking te verbeteren en de kans op

hongersnoden te verkleinen. Hoewel zendeling Schuurmans in Lambuya

voorspelde dat het programma van gedwongen pindateelt wegens de

indolentie van de bevolking niets zou opleveren,806 deed hij er wel aan

mee. In 1934 en 1935 vormde hij verschillende jeugdclubs, die hij

aanzette tot de aanleg van nieuwe, efficiënt ingerichte en goed onder-

houden tuinen. In 1935 opende hij in Lambuya een opleiding voor 20

jongens, waar landbouw en veeteelt prominent op het programma ston-

den. Ook stelde hij aan christelijke gemeenten pinda’s en ander poot- en

zaaigoed ter beschikking.807

Het pindaprogramma sloeg goed aan, getuige onder meer het feit dat op

de grotere markten in de regio naderhand in toenemende mate verschil-

lende in Zuidoost-Celebes gekweekte soorten werden verkocht.808 Maar

het kostte wel tijd en moeite, voordat de bevolking eraan gewend was en

ondervoeding behoorde vooreerst niet tot het verleden. Het was overi-

gens niet alleen bezorgdheid om het welzijn van de bevolking, die het

bestuur ertoe bracht maatregelen te nemen. De zelfbesturende land-

schappen van Zuidoost-Celebes ondervonden wegens teruglopende

belastingopbrengsten, groeiende financiële problemen, daar alleen al de

voeding van de beriberi-patiënten in de ziekenhuizen te Kendari, Kolaka

en Wawotobi duizenden guldens per jaar kostte. Te Kolaka bijvoorbeeld

kreeg in 1929 de Nobelprijs voor zijn onderzoek naar vitamines.
806 J. Schuurmans a. Hb NZV, 26/7/1934, ARvdZ 101/4/3.
807 J. Schuurmans a. Hb NZV, 10/10/1934, ARvdZ 101/4/3.
808 Hartsteen, “Memorie”, 27, 33-34; Taatgen, “Memorie”, 5.
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werden in 1933 100 tot 150 patiënten per dag verpleegd, van wie 95%

beriberi-lijders.809

Rubberplantages waren er in de Nederlandse tijd in Zuidoost-Celebes

niet. Alleen in Bone in Zuid-Celebes en in de buurt van de kampong

Bayondo in Malili hebben enkele kleine demonstratietuinen bestaan.810

Er bestonden ook geen commercieel opererende damar- of rotan-cultu-

res, al werd daar in de jaren dertig wegens de dreigende uitputting van

de bossen wel over nagedacht. De autochtone bevolking teelde wel ubi,

tabak, maïs, suikerriet en koffie, doch het ging om voor haar betrekkelijk

nieuwe, door het bestuur of door Buginezen geïntroduceerde gewassen,

waarvan de opbrengst voor eigen gebruik bestemd was, niet voor de

export. Dat gold ook de paar kruidnagel- en pepertuinen die het bestuur

in de buurt van Wawotobi liet aanleggen.811 

De teelt van gewassen voor de export was geheel in handen van mi-

granten. Vanaf het eind van de negentiende eeuw exploiteerden Mina-

hassers en Buginezen koffie- en tabaksplantages in Palangga, Rompu-

Rompu, Tari-Tari, Soppe en Soppe-Wajo en op enkele eilandjes voor de

kust. De naam Pulau Tembako (Tabakeiland), gelegen voor de kust bij

Doala in Rumbia, getuigt hier bijvoorbeeld van. Langs de kust van

Mekongga en in Palangga werden in de jaren dertig door Buginezen

grote maïstuinen aangelegd.812 Deze tuinen en aanplantingen werkten

geheel voor de markt, de uitvoer ging naar Makassar, Palopo, Bone en

Buton. Dit voorbeeld navolgend legden ook sommige Tomoronene en

809 Hartsteen, “Memorie”, 34. Ook elders, onder meer in O.-Celebes (Bungku), en met
dezelfde oorzaken deden zich in deze jaren dergelijke epidemieën voor, Van Son,
“Aanvullende bestuursmemorie”, 5; Taatgen, “Memorie”, 2.

810 Heijting, “Memorie”, 94-95; De Man, “”Vervolgmemorie”“, 27.
811 Interview met Parenda (Lambuya, 9/7/1992) 2.
812 Smit, “”Vervolg-memorie”“, 13.
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Tolaki zich op de teelt van deze lucratieve gewassen toe. Doch zij

vormden een kleine minderheid.813

4.19. Rijst en ritueel

4.19.1. De ladang-bouw

Hoewel in Zuidoost-Celebes aan uitgestrekte, rijkelijk door rivieren

doorsneden laagvlakten geen gebrek was, teelden de Tolaki en Tomoro-

nene hun rijst van oudsher uitsluitend op hoger gelegen, droge land-

bouwgronden: de ladang-bouw. Het al of niet slagen van de oogst was

geheel afhankelijk van de regenval. Te veel of te weinig regen of een

verkeerde inschatting van het begin van de regentijd, betekende dat de

oogst mislukte. Tot aan de komst van de Nederlanders werd de natte

rijstbouw in Zuidoost-Celebes slechts door Buginezen en andere mi-

granten langs de kusten bedreven.814 De autochtone bewoners van Zuid-

oost-Celebes kenden haar niet en wilden er niet van weten. Volgens

Kruyt had deze houding niets te maken met de kwaliteit van de grond of

met de mate van culturele of technische ontwikkeling: de oudste volke-

ren van Celebes, van de Minahassa tot Kendari, verbouwden de rijst al-

leen op de manier van hun voorouders, die in lang vervlogen dagen het

gebied waren binnengetrokken.815

De rijstveldjes lagen verspreid over berghellingen, meestal apart, een en-

kele keer in grotere complexen bijeen. De op palen gebouwde huisjes en

813 Vonk, “Nota betreffende het zelfbesturend landschap Boeton”, 70.
814 Van Vuuren, Het Gouvernement Celebes, I, 342; Wieland, “Memorie”, [10];

Goedhart, “Drie Landschappen in Celebes”, 482; Kruyt, De Rijstbouw in Balantak,
5; Grubauer, Unter Kopfjägern in Central-Celebes, 24, trof in 1911 langs de Usu-
rivier natte rijstvelden aan doch die werden door Buginezen bewerkt. Usu, dat voor
de opkomst van Malili de belangrijkste nederzetting in de regio was, was een
Buginese nederzetting.

815 A.C. Kruyt a. R.A. Kern, 5/12/1924, ARvdZ 106A/VII/V.
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hutten waarin de bevolking een groot deel van het jaar leefde, waren

eenvoudig van constructie en gemaakt van bilik (gevlochten, platgesla-

gen bamboestengels) en tauba (de nerven van de bladeren van de sago-

palm), en stonden verscholen tussen struikgewas en geboomte of op af-

gebrande en zwartgeblakerde berghellingen, hier en daar zichtbaar vanaf

zee.816 Op de ladangs stonden verder een laika landa of ala (Tol.), een

van bladeren en bamboe opgetrokken hutje op palen, dat als tijdelijke

opslagplaats van rijst, maïs en andere gewassen dienst deed, en andere

optrekjes, gebouwd voor de tijd dat het stuk grond in gebruik was.

Overal waren petanda (Tol.), offerplaatsen voor de geesten van de voor-

ouders. Soms lagen er graven in de buurt. Nadat een ladang een jaar

gebruikt was geweest (meerdere jaar achtereen was in sommige streken

mombado), volgde braakligging voor een periode die varieerde van een

tot enkele jaren, waarna de oorspronkelijke ontginner of een ander er

terugkeerde en de bewerking hervatte.817 

De ontginning en bewerking van hun ladangs en akkers deden de Tolaki

en Tomoronene, anders dan de Buginezen die hun natte rijstvelden met

karbouwen ploegden, nagenoeg geheel met de hand. Voordat in de twin-

tigste eeuw ijzeren werktuigen in zwang raakten, waren de enige land-

bouwwerktuigen een houten hak en het schouderblad van een buffel.818

De voorbereiding van een ladang gebeurde in de droge maanden, van

september tot november of december; het poten van de rijstkorrels volg-

de in december en januari, de eerste maanden van de regentijd. Er werd

geoogst tussen april en juli, afhankelijk van de streek en de regenval.

816 Van Vuuren, Het Gouvernement Celebes, I, 325.
817 Pingak, Dokumenta Kolaka, 78; Bouman, “Memorie”, 18.
818 Elbert, Die Sunda-Expedition, I, 240.
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Daarna werden sommige ladangs weer in gereedheid gebracht en op-

nieuw ingezaaid, dit keer voor de zaadwinning. Geoogst werd dan in juli

of augustus.819 Hier tussendoor werden andere gewassen gezaaid, waar-

voor het zaad door het gouvernement met name in tijden van schaarste

en voedseltekorten ter beschikking werd gesteld.820

4.19.2. Ritueel en taakverdeling

4.19.2.1. Hiërarchie van gewassen

Blijkens verschillende in 1992 geïnterviewde inwoners van Kasiputih,

een dorp aan de oostkust van Rumbia, was zowel in de Nederlandse tijd

– en waarschijnlijk daarvoor ook al – als gedurende de eerste decennia

na de Tweede Wereldoorlog het meest uitgebreide landbouwritueel in

Zuidoost-Celebes verbonden met de droge rijstbouw. Dit suggereert het

bestaan van een hiërarchie van landbouwgewassen, waarin droge rijst

bovenaan stond. Gebruiken bij bijvoorbeeld de teelt van maïs en andere

gewassen bestonden wel, doch lang niet overal en waren in de regel be-

perkt tot een eenvoudige maaltijd na de oogst, door de Tomoronene het

mohedoi genoemd, het “aanraken” van de nieuwe opbrengst van tuin of

akker.821 Dat de rijst het belangrijkste volksvoedsel was, blijkt ook uit

de gedachte dat hij, in tegenstelling tot alle andere gewassen, geacht

werd een eigen geest te hebben, de sanggoleo mbae (Tol.) of sangkoleo

mpae (Tom.), alsmede uit het feit dat bij enkele bergstammen de rijst als

enige gewas een symbolische rol speelde in het dodenritueel.822 Volgens

een overlevering was de eerste rijstkorrel voortgekomen uit het intiemste

819 Hartsteen, “Memorie”, 50; Bouman, “Memorie”, 18.
820 Taatgen, “Memorie”, 6; Storm, “Opstel over de rijstbouw bij de Moronene”.
821 Interview met div. inwoners van Kasiputih (20/7/1992) B1.
822 Gouweloos, “Het doodenritueel bij de To Wiaoe”, 37-38. 
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orgaan van de vrouw. In 1949 tekende Pingak in Pu’unggaluku (Palang-

ga) hierover het volgende verhaal op:823

Aan een heilig touw liet Sangia Mbu’u heilige aarde [tanah sakti] in de

wereld [dunia] neer. Toen de draak dat zag werd hij zeer boos, want hij

begreep dat uit die aarde de wereld [bumi] geschapen zou worden, met

als onvermijdelijk gevolg dat zijn vrijheid bedreigd zou worden door de

toekomstige bewoners van de wereld. Hij trachtte hierop de aarde op te

eten, maar omdat die heilig was, bleef ze in zijn keel steken, zodat hij

geen adem meer kon halen. Hij trachtte de aarde weer uit te spugen met

alle kracht die in hem was. Een deel ervan kwam weer naar buiten, maar

niet veel. Omdat de draak niet kon ademen, ging hij dood. De kleine

stukjes aarde die hij uitgespuugd had, werden de kleine eilanden, hoe

groter de stukken, hoe groter de eilanden, zoals Buton, Muna, Kabaena,

Wawoni en Selayar. De kleine stukjes werden de eilanden Tiworo,

Wakatobiu, Padamarang, Lambaina, Maniang en de eilanden van Bang-

gai in Midden-Celebes en alle andere eilanden voor de kusten van

Celebes, zowel in het noorden als in het westen. De aarde in de keel van

de draak smolt en omdat die aarde heilig was, doortrok ze het gehele

lichaam van de draak, dat in zijn geheel in aarde veranderde. De vorm

die de aarde aannam, was die van de draak. De Golf van Bone was de

bek van de draak, Midden-Celebes het lichaam, het noordelijke schierei-

land de staart en het oostelijke schiereiland de poten. De plaats waar de

heilige aarde in de keel van de draak was blijven steken, was Ware en

werd het centrum van het oude vorstendom Luwuq.

Vervolgens zond de oppergod Sangia Mbu’u kippen en varkens naar

beneden, die de opdracht hadden de aarde plat te maken. Ze slaagden er

823 Pingak, Dokumenta Kolaka, 24-28. Vertaling en invoegingen van de auteur.
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niet in dit werk te voltooien voordat de regens kwamen, die allerlei

soorten planten deden opschieten. Vervolgens zond Sangia Mbu’u zeven

tomanurung naar de wereld. De zevende trouwde niet doch vroeg Sangia

Mbu’u haar lichaam in stukken te hakken. Dat gebeurde en uit haar

hoofd groeide de kokospalm, haar borsten werden de sinaasappels en

citroenen, en clitoris werd de rijst. De rijst wordt door de mensen ver-

eerd, omdat zich in de rijst de sanggoleo mbae bevindt. De mensen die

bezeten zijn door deze geest worden pewurake genoemd. Alle rituelen

die na de oogst gehouden worden, hebben tot doel de sanggoleo mbae

te vereren.

4.19.2.2. Een nieuwe ladang

Alle fasen van de rijstteelt, van het zoeken, afpalen en afbranden van een

geschikt stuk grond tot en met het snijden en opslaan van de oogst, gin-

gen vergezeld van rituele handelingen, verboden, geboden en speciale

gedragscodes voor alle betrokkenen. Hoewel er van streek tot streek ver-

schillen in details waren, bestond er een herkenbaar grondpatroon.824 

De Tolaki noemden de voorbereidingsfase van het rijstjaar het monahu

ndau, het “koken van het jaar”.825 De eerste stap was het kiezen van tijd

en plaats om een ladang aan te leggen, het mo’o’onto wita, het “bekijken

van de grond” (Tom.).826 Dit was de taak van een priester of oudste, in

Poleang en Rumbia was dat de tumpu koo, de rijstpriester,827 in Konawe

824 Zie bijv. Vonk, “Voorstel”, 43. 
825 Monahu - koken (Tol.); ndau - jaar, van: tau, tao - jaar (Tol., Tom.). Zie H. van der

Klift a. Hb NZV, 5/11/1918, ARvdZ 12/3/3; Van der Klift, “Het monahoe ndao”;
Bergink, “Mosehe”, 285; interview met K. Bartimeus (Lambuya, 9/7/1992) 1-2.

826 Interview met div. inwoners van Kasiputih (20/7/1992) A8.
827 Koo, koko’o - 1. binden, vastbinden; 2. een bos rijst; de tumpu koo was de persoon

die de leiding had bij de rijstbouw en aangaf hoe groot de rijstbossen mochten zijn.
Storm, “Woordenlijst”, s.v.,
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de tusa wuta, wat “de pilaar van de grond” betekent, iemand die over

alle noodzakelijke kennis en gezag beschikte. Die taak kon eventueel

ook verricht worden door de toekomstige gebruiker van de ladang. De

keuze werd gemaakt aan de hand van adat-regels en kennis van plagen

en plantenziekten, de aard van de begroeiing op de plaats van de toe-

komstige ladang, de komst van de regens, de winden en de seizoenen,

een droom, de aanwezigheid van slangen – een python was een gunstig

teken, die hield de muizen en apen weg – of de stand van een sterren-

beeld. Volgens Simon Galukupi (Pu’undidaha) begonnen in Konawe de

voorbereidingen voor het ontginnen van een stuk bos als het Zeveng-

esternte (Pleijaden), Pesuri Monunu geheten, boven de oostelijke hori-

zon verscheen. Dat was in oktober. Wanneer een maand later Orion,

Wotika geheten, voor het eerst te zien was, brak de tijd aan om de rijst-

korrels te poten. Bij het verschijnen van het sterrenbeeld Bintang Ayam

(Grote Beer) moest men onverwijld stoppen. Men diende zich nauwkeu-

rig aan deze tijden te houden, wilde men voorkomen dat de rijst door

ziekte werd aangetast.828

K. Bartimeus (Lambuya) noemde vogelgeluiden en de aanwezigheid van

bepaalde dieren als van belang voor het kiezen van de plaats voor een

nieuwe ladang of het al dan niet opnieuw in gebruik nemen van een

oude. Sommige vogels verrieden de aanwezigheid van karbouwen, mui-

zen, apen, varkens en andere bedreigingen voor een goede oogst. Was

dit in orde, dan werd via inkervingen in enkele takken en bladeren het

828 Interview met S. Galukupi e.a. (Pu’undidaha, 12/7/1992) 36-37. Interview met K.
Bartimeus (Lambuya, 9/7/1992) 2, 6. Vgl. Kruyt, “Een en ander over de To Laki van
Mekongga (Zuidoost-Selebes)”, 452. Een soortgelijke situatie bestond in Balantak
(Oost-Celebes), Kruyt, De Rijstbouw in Balantak, 5, en in de Minahassa, Duyver-
man, Tien jaar in de Minahassa, 1909-1919, 97, en Graafland, De Minahassa, I,
150.
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midden van de nieuwe ladang aangegeven. Na drie dagen kwam de

priester of dorpsoudste terug om te kijken of de takken en bladeren afge-

vallen waren. Was dat het geval, dan hadden de goden en geesten be-

zwaar tegen de ontginning en waren aanvullende offers noodzakelijk. Zo

niet, dan kon de akker aangelegd worden en begon hij als eerste de

werkzaamheden.829

Vervolgens werd Sangia Wuta Aha, de “Hoge Heer van de Aarde”

(Mekongga, Konawe), aangeroepen en, onder het offeren van eieren,

kippen, sirih en tabak werd hem om een goede oogst gesmeekt. Om zijn

oprechtheid te tonen, verrichtte de toekomstige gebruiker van de ladang

vervolgens het mosehe kulindiolu, waarbij de kapmessen werden ing-

ewreven met gestampte eierschalen. Het doel hiervan was dat de geest

van het ijzer (van het mes), de sanggoleo lawu, ervoor zou zorgen dat

het mes scherp bleef. Deze tweede fase noemden de Tomoronene het

mooli wita, het “kopen van de grond”, de Tolaki het mooli wuta met

dezelfde betekenis.830 Hierbij behoorde verder nog een maaltijd waarbij

soms gedanst werd, het molulo.831 

Meestal werden de noodzakelijke rituelen op of bij de toekomstige

ladang gehouden, maar men had hiervoor ook wel bepaalde plaatsen, die

829 Interview met K. Bartimeus (Lambuya, 9/7/1992) 1, 2. Vgl. Pingak, Sekapur sirih,
30. Interview met Parenda (Lambuya, 9/7/1992.

830 Storm geeft in zijn “Woordenlijst”, s.v., als betekenis van mooli “genezen zijn”,
Pingak, Sekapur sirih, 29, geeft voor mo + oli - kopen, zij het niet in de letterlijke
betekenis. In: Interview met div. inwoners van Kasiputih (20/7/1992) A4, wordt
mooli omschreven als “kopen” in de zin van: “maksudnya membeli berarti kita
datang untuk membawakan sajian, kemudian membacakan mantera-mantera
meminta supaya daerah yang kita akan pergunakan tebang kebun hutannya mereka
memberikan dengan ihlas oleh nitu wonua kepada kita.” (“d.w.z. kopen betekent
dat we offers brengen, daarna spreuken voorlezen om te vragen dat de geesten van
het land ons het stuk bos, dat we gaan omhakken om als tuin te gebruiken, oprecht
zullen geven”. Vert. CdeJ). 

831 Zie par. 8.1. 
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hun betekenis ontleenden aan mythologische gebeurtenissen. In Me-

kongga kwamen bij het begin van het rijstjaar de inwoners van een

aantal dorpen samen in het dorp Lalolai aan de rivier Woime’eto, terwijl

bevolking van de streek tussen Mowewe en Tawanga samenkwam bij de

Ulu Mowewe, de bron van de Mowewe-rivier, hun plaats van herkomst

vóór de verplichte kampongvorming. Aan de Ulu Mowewe stonden in

1920 nog de huizen van de priesters.832 Soms werden bij deze gelegen-

heid de graven van de belangrijkste voorouders en vorsten bezocht,

zoals in Wundulako het graf van Laduma Sangia Nibandera.833 Was men

eenmaal met het planten van de rijstkorrels begonnen, dan was het in de

regel verboden dodengrotten of graven te bezoeken.834

De opdracht tot het rituele deel van de voorbereidingen was gegeven

door Pasa’eno, de zoon van I Wesande, een hoofdendochter, en Sangia.

In 1918 werd aan de Ulu Mowewe het volgende verhaal opgetekend.

Dat luidt in Van der Klift’s vertaling als volgt:835 

I Wesande dwaalde in het gebergte, met haar slaapbenodigdheden. Van

het dragen daarvan kreeg zij dorst en zij zocht naar water. Ze vond het

niet. Toen zag ze een blad van de toho-boom gevuld met water. Dat

dronk zij. Daarna bracht ze de slaapbenodigdheden in haar huis. Nadat

ze deze had neergelegd, had zij een bittere smaak in haar mond. Zij was

zwanger. Haar ouders waren verwonderd. Zij zeiden: “Ge hebt een

man”. I Wesande zei: “Ik ben niet getrouwd; ik heb geen man!” Zij was

832 H. van der Klift a. Hb NZV, 5/11/1918, ARvdZ 12/3/3; Lindenborn, Reisverslag
april-mei 1921, (ARvdZ 6/27) 9.

833 Pingak, Sekapur sirih, 9.
834 Gouweloos, “Het doodenritueel bij de To Wiaoe”, 31.
835 Aldus H. van der Klift a. Hb NZV, 5/11/1918, ARvdZ 12/3/3. Ook in: Pingak,

Dokumenta Kolaka, 110-111. Voor een iets andere legende over I Wesande en
Pasa’eno, zie Tarimana, Kebudayaan Tolaki, Bijlage I, nr. 4.
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zwanger. Toen haar tijd vervuld was, nam ze een houten paaltje, sneed

er een punt aan. Dit plantte ze in de grond met het ondereinde naar

boven en zeide: “Als het kind van Sangia is, zal deze paal omgekeerd

zijn als ik morgen kom kijken. Is het niet van Sangia, dan blijft hij zo”.

“Als het van Sangia is, wordt de paal omgekeerd”. Des morgens zag zij

de paal omgekeerd. Snel werd het huis haars vaders gemaakt. I Wesande

ging erin en baarde Pasa’eno. Terstond liep het kleine kind naar de ni,i

nggandi.836 Pasa’eno zeide: “Vóór het snijden der bossen rijst moet hier

geofferd worden, opdat het geplante gedijt en ik gezond ben. Na het

snijden der rijst, brengt offers met smekingen opdat ik gezond blijve.

Wanneer ik geen kinderen wil hebben breng ik offers, evenzo breng ik

offers met smekingen als ik wel kinderen begeer. Begeer ik een zoon

[dan breng ik] zeven kippen als offer; namelijk wanneer ik een kind

begeer”. Toen Pasa’eno oud geworden was, steeg hij op tot zijn vader in

de hemel.837 Zijn vader noemde hem: Moliwowo.

Was het noodzakelijke ritueel voltrokken, dan kon men met het feitelijke

gereedmaken van de tuinen een aanvang maken. Het was de taak van de

priester of dorpsoudste een begin te maken met het omhakken van het

aangewezen stuk bos, waarna anderen dit werk overnamen. Alle onder-

hout en takken werden verwijderd en met de boomstronken en ander

overtollig hout verbrand. Ook werden stenen en onkruid verwijderd en

werd het stuk grond met een pagar van takken en stenen omgeven.838

Begonnen de regens voordat het verbranden klaar was, zoals in 1933 en

1934 gebeurde, dan was de ladang niet op tijd gereed en dreigde hong-

836 Een soort klapperboom.
837 Lett.: in de lucht.
838 Van der Klift, “Het monahoe ndao”. Zo ook in: Interview met K. Bartimeus

(Lambuya, 9/7/1992) 1-2.
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ersnood, die slechts door een schraal dieet van sagopap en knollen kon

worden afgewend. 

Het was dezelfde priester die de eerste rijstkorrel plantte, het porehuka

tamono. Deze eerste rijstkorrel, die alle te planten rijst symboliseerde,

werd in een kalo839 gestopt, een meestal uit drie strengen gevlochten ring

van bamboe- of rotanstengels, en onder het motonao in het midden van

de ladang gepoot. Soms werd deze eerste rijstkorrel in het bloed van een

aan Ombu Mbu’u geofferde karbouw gedoopt in de hoop op een rijke

oogst. Nadat de mannen vervolgens de overige plantgaten aangebracht

hadden, was het verder de taak van de vrouwen en kinderen de rest van

de rijst te planten, de grond te blijven wieden, de vogels te verjagen en

de tuin permanent te bewaken tegen varkens, apen en karbouwen.840 Tot

aan de oogst heersten rust en stilte in de tuinen, de wassende rijst mocht

niet gestoord worden; in Mori, Bungku en in bepaalde streken van

Zuidoost-Celebes heette het dat dan de sanggoleo van de rijst op het

veld kwam, soms in de gedaante van een oude vrouw, om de korrels in

de aar te brengen.841 

4.19.2.3. De rijstoogst

De laatste en misschien wel belangrijkste fase van de rijstcyclus was het

snijden van de rijst, door de Tolaki het mosowi genoemd. Alle andere

werk werd gestaakt, men mocht niet huwen of zijn doden begraven, geen

vetes uitvechten, geslachtsverkeer hebben of op reis gaan, scholen

839 Zie Bijlage.
840 Voor een beschrijving, cf. “Gegevens nopens Zuidoost-Selebes (1917-1919)";

Slabbekoorn, “Memorie”, [45]-[46]; voor Muna, waar de gang van zaken niet
verschilde, cf. Bouman, “Memorie” 11 vlg..

841 Alemba - wat gedragen wordt, i.e. de bossen rijst; Kruyt, “De rijstgodin op Midden-
Celebes, en de maangodin”, 109.
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werden tijdelijk gesloten en de kampongs lagen er verlaten bij. In mei

1929 schreef een reiziger over Tinondo: “Alle menschen zijn in hunne

rijsttuinen en oogsten. De dorpen zijn als uitgestorven, alles verblijft in

de in de wildernis gelegen rijsttuinen”.842 

Het begin van de oogst werd door dezelfde priester of oudste die de

ladang geopend had, aangegeven met een offer en het snijden van de

eerste padie. In geheel Zuidoost-Celebes kwamen de tuinen van de

hoofden het eerst aan de beurt, de gehele bevolking hielp verplicht mee.

De belangrijkste hoofden legden bovendien zelf nooit tuinen aan of

oogstten zelf hun rijst of andere gewassen. Ze wachtten slechts tot hun

onderhorigen dat deden. Pas daarna mochten die hun eigen tuinen aan-

leggen en oogsten, wat welbeschouwd pure goedheid was, een geschenk,

want in feite was alles, onderhorigen, land en oogst, eigendom van de

anakia. Ze hadden daarom ook recht op een deel van de oogst van hun

minderen, bovenop het zaai- en pootgoed, dat ze eventueel uit hun

schuren geleend hadden en dat ze met forse rente, soms oplopend tot

100%, moesten terugbetalen.843 Enerzijds werd dat door niemand als een

probleem ervaren, er was immer oerwoud genoeg, anderzijds was dit

voor de elite een effectief instrument om hun minderen aan hun maat-

schappelijke positie te herinneren. Van verzet tegen de elite om deze

reden zijn geen aanwijzingen gevonden. In tegendeel. Iedereen deed, in

de woorden van een anakia sprekend over de jaren vijftig van de twin-

tigste eeuw, blij zijn plicht, 

842 H. van der Klift a. Hb NZV, 8/5/1929, ARvdZ 101/4/1; “Een brief van Br. v.d.
Klift”, Zendingsblad, nr. 23 (1 maart 1918) 1.

843 Wie een blik beras leende om zichzelf en zijn gezin te voeden, moest een blik beras
teruggeven. Wie een blik bibit leende om te poten, moest twee blikken bibit
teruggeven; interview met S. Galukupi e.a. (Pu’undidaha, 12/7/1992) 17.
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tanpa dikomando. Kalau sudah lihat itu anakia mau buka kebun, ramai-

ramai satu itu pigi. Tidak usah pikir gaji tetapi rasa gembira kalau sudah

ikut mengerjakan di situ. – – – Tidak ada paksaan sehingga anakia itu

kedudukan sosialnya dia terjamin dari masyarakat itu. – – – Habis panen

membawa kepada anakia, itu meskipun anakia itu tidak minta.844 

Vertaling: zonder daartoe bevel te hebben ontvangen. Wanneer men zag

dat een anakia een tuin wilde aanleggen, ging iedereen daarheen. Er was

niemand die het over zijn loon had, iedereen was blij aan het werk daar

mee te mogen doen. – – – Er bestond geen dwang, de sociale positie van

een anakia vond erkenning onder de bevolking. – – – Wanneer de oogst

binnengehaald was, werd die naar de anakia gebracht, hoewel de anakia

daar niet om vroeg.845

In sommige streken togen de maaiers ter voorbereiding van de rijstoogst

naar het strand,846 waar ze op het hoogste punt van de vloed water,

stenen, kreeften en waterplanten verzamelden. Hieraan werd toegevoegd

het blad van een altijd-frisse bergplant, de tawooha, symbool van

groei.847 Al deze zaken werden in een van bamboe gevlochten mand

gedaan en naar de ladang gebracht. Dit korte ritueel heette in Poleang en

Rumbia het belaiho, het “bemedicineren” van de rijst voor de oogst, en

844 Men hielp mee “zonder daartoe bevolen te zijn als men zag dat een anakia een tuin
wilde aanleggen. Met zijn allen gingen ze erheen. Niemand dacht na over werkloon
doch men was blij als men mee mocht helpen. – – – Er werd geen dwang gebruikt,
zodat de sociale positie van de anakia door het volk gewaarborgd werd. Na de
[eigen] oogst bracht men [een deel] naar de anakia, hoewel deze daar niet om vroeg.”
Interview met Parenda (Lambuya, 9/7/1992) 5.

845 Vertaling auteur.
846 Interview met K. Bartimeus (Lambuya, 9/7/1992) 2-3, wiens vader jaarlijks de

voettocht van zijn dorp naar de kust maakte, en daarbij een afstand van twee maal
17 kilometer aflegde.

847 Interview met K. Bartimeus (Lambuya, 9/7/1992) 3.

305



Chr.G.F. de Jong, Nieuwe Hoofden

werd uitgevoerd door de tumpu koo. Het was de voorbereiding voor het

belangrijkste oogstritueel van de Tomoronene, het mewuwusoi. Dit

bestond uit verschillende onderdelen en was in essentie het bedanken

van de geesten die geholpen hadden en het verzekeren van een goede

oogst het volgend jaar. Hiertoe werd een deel van de inhoud van de

bamboemand door de priester in een halve klapper gedompeld en op de

geopende handen van de maaiers gesmeerd, het motampe. De maaiers

spraken hierbij de eed uit bepaalde regels in acht te nemen. Die hielden

in dat tijdens het snijden van de rijst geen herrie gemaakt mocht worden,

dat de rijst van deze ladang die van een maaltijd zou overblijven niet

weggegooid mocht worden en dat de gestampte rijst niet rechtstreeks

van het rijstblok in een wan mocht worden gedaan. Wie de eed brak zou

het volgende jaar gestraft worden met een rijstoogst die zo zwart was als

houtskool. Maar wie zich aan de eed hield zou het volgend jaar een

rijkere oogst krijgen dan ooit. Vervolgens werd rijst gelegd in de ge-

noemde bamboemand, waarin de maaiers hun nog natte handen dienden

te steken. Aan de hoeveelheid rijst die aan hun handen bleef kleven, wat

een teken van de geesten was, kon de priester zien of de oogst van het

jaar erop goed of slecht zou zijn.848 

Andere regels die golden waren dat tijdens het oogsten geen wapens

gedragen en bepaalde woorden niet gebruikt mochten worden.849 Het

oogsten mocht niet haastig gebeuren, daar anders de rijstgeest vertoornd

zou worden over zoveel inhaligheid. Uitsluitend de maaiers mochten de

ladang betreden en ze moesten van zonsopgang tot zonsondergang aan

848 Interview met div. inwoners van Kasiputih (20/7/1992) A9-A11.
849 Interview met div. inwoners van Kasiputih (20/7/1992) A9; Interview met K.

Bartimeus (Lambuya, 9/7/1992) 3.
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één stuk door werken. Het was hen verboden tijdens de oogst de ladang

te verlaten en buitenstaanders was het niet toegestaan deze te betreden.

Wie deze laatste regels overtrad kreeg een boete. Hoofden slachtten een

karbouw. Met het bloed werd de ladang besprenkeld om te voorkomen

dat de volgende oogst zou mislukken. Anderen gaven een sarong.

Overtreders mochten bovendien nooit meer aan een oogst deelnemen.850 

Was de rijst geoogst en in bossen gebonden dan werd er geofferd en

gegeten.851 Aan het einde van de maaltijd werd het rijstblok (nohu) door

vier mensen aan het opperwezen gewijd door er gelijktijdig met een

stamper ritmisch op te slaan, in Poleang en Rumbia het mododo nohu

geheten. Zo werden de rijstgeest en andere geesten die geholpen hadden

bedankt en weggestuurd en werd aangegeven dat het rijstjaar voorbij

was, het mompokolako ntau, het “wegzenden van het jaar”, of mom-

pokolako sangkoleo mpae, het “wegzenden van de rijstgeest”.852 Hierna

keerde het normale leven terug en was er tot aan de aanleg van nieuwe

ladangs tijd voor huwelijken, sneltochten en dodenfeesten.853

850 Treffers, “Het Landschap Laiwoei”, 205; Interview met div. inwoners van Kasiputih,
20/7/1992. Bartimeus vertelde dat in Konawe de maaiers tijdens de oogst zelfs geen
water mochten drinken. Ze mochten wel komkommers eten en het sap van de Enau
(Arenga pinnata) drinken. Hoe langzamer de maaiers werkten, hoe langer het zou
duren voordat de voorraad rijst opgebruikt was; interview met K. Bartimeus
(Lambuya, 9/7/1992) 3-5.

851 Tarimana, Kebudayaan Tolaki, 81, geeft de volgende moderne rituelen die de
rijstbouw begeleiden: het monahu ndau bij het openen van het rijstjaar; het merondu
bij het ontginnen van een stuk bos; het mombotudu bij het uitpoten van de rijstplant-
jes; het mombewulanako bij het begin van de oogst; het molonggo bij het vaststellen
van de omvang van de rijstoogst; en tot slot het mowiso i ala bij opslaan van de
padie in de rijstschuur.

852 Interview met div. inwoners van Kasiputih (20/7/1992) A10.
853 Slabbekoorn, “Memorie”, [46]; Gouweloos, “Het doodenritueel bij de To Wiaoe”,

30; interview met Parenda (Lambuya, 9/7/1992) 7.
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4.19.2.4. Ander rijstritueel

Al aan het begin van de negentiende eeuw werd in het stroomgebied van

de Konawe-rivier als afweer tegen ziekten en ongelukken of wanneer de

rijstoogst mislukt was een bepaald ritueel gehouden, het mosehe dahu,

waarbij witte honden – wit was de kleur van de reinheid –, bij voorkeur

teven, geofferd en gegeten werden of een gesnelde kop geofferd werd.854

Bij de Tomoronene, die volgens eigen zeggen geen hondenoffer gekend

hebben,855 eiste Napalawe, de geest die werd aangeroepen als de regens

uitbleven, als zoenoffer een gesnelde kop. De huid werd onder de aan-

wezigen verdeeld, die hun aandeel vervolgens in hun akker begroe-

ven.856

Het ritmisch stampen van de rijst geschiedde in speciale rijstblokken,

waarvan het model per streek of dorp verschilde. In Woisinggote aan de

Konawe’eha-rivier bijvoorbeeld, tot ver na de komst van de Nederlan-

ders een geïsoleerde streek, stond het rijstblok op vier poten op een

ronde schijf. In zuidelijker streken had het de vorm van een bierglas en

stond het niet op poten.857 

4.20. Arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen 

Het ontstaan van deze arbeidsverdeling op het land tussen mannen en

vrouwen was het gevolg van de opkomst van de handel in bosproducten

854 Tarimana, Kebudayaan Tolaki, 52; Kruyt, “Een en ander over de To Laki van
Mekongga (Zuidoost-Selebes)”, 453; Pingak, Sekapur sirih, 4; voor M.-Celebes, zie
Kruyt, “De hond als magisch dier”.

855 Interview met div. inwoners van Kasiputih (20/7/1992) B5. Volgens de geïnterview-
den is in Rumbia en Poleang ooit slechts één hondenoffer gehouden. Dat gebeurde
wegens een muizenplaag, maar het waren mensen uit Konawe die het brachten.

856 Vonk, “Nota betreffende het zelfbesturend landschap Boeton”, 49.
857 H. van der Klift, “Mekongga (Kolaka)”, 146; H. van der Klift, “Mijne reis door de

onderafdeeling Kendari van 24 juni - 25 juli [1922]”, (ARvdZ 12/3) 14.
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en werd later versterkt door de invoering van de hoofdelijke belasting,

waarvoor de mannen, voor zover gezinshoofd, werden aangeslagen.858

Het maanden achtereen rondtrekken in de bossen en bergen werd be-

schouwd als typisch mannenwerk, zodat voor vrouwen het werk op de

ladang en de zorg voor de kinderen overbleef. Hoewel na 1900 zendelin-

gen en bestuursambtenaren de adat, domheid, onkunde en het gebrek aan

hygiëne als de belangrijkste oorzaken van het lage geboorte- en hoge

sterftecijfer van kinderen aanwezen – in sommige kampongs stierf 30-

40% van de kinderen voor hun 14de levensjaar859 – was op zijn minst

deze arbeidsverdeling een even grote oorzaak. Bij sedentaire Wajo,s

gingen de vrouwen niet mee op de jacht en de visvangst en bewerkten

ze de tuinen en klapperplantages niet, doch bleven zij thuis. Ze hadden

daardoor een aanzienlijk lagere zuigelingensterfte dan de Tolaki en

Tomoronene.860 

Doch de gevolgen van de arbeidsverdeling reikten verder. In Zuidoost-

Celebes, zoals ook in Midden-Celebes, ontwikkelde zich het fenomeen

dat het hebben van meerdere vrouwen een uitdrukking van welstand was

en een manier om zich van goedkope arbeidskrachten te verzekeren. Een

mokole of anakia zorgde ervoor als eerste vrouw iemand van adel te

nemen, opdat zijn oudste zoon anakia bleef; doch wie het zich ook maar

enigszins kon veroorloven had daarnaast nog andere vrouwen, meestal

van lagere afkomst en dus goedkoper, voor het werk op het land.861 

858 In de loop der tijd werd deze arbeidsverdeling “vermythologiseerd”, zie hierover
Bergink, “Mosehe”, 297.

859 Schuurmans, “Uit een medisch oogpunt gezien, van geen waarde?”.
860 Vosmaer, “Gegevens over Kendari en over de Badjo,s (1835)”, 143.
861 Vonk, “Nota betreffende het zelfbesturend landschap Boeton”, 34-35, 119.
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Gedurende de Nederlandse tijd werd een volgende fase van de arbeids-

verdeling zichtbaar, die mogelijk werd gemaakt door de toenemende

welstand van de anakia. Die fase bestond hierin dat vrouwen op haar

beurt het werk in de tuinen aan gehuurde krachten uitbesteedden en “het

veel voornamer [vonden] om in haar huis te blijven liggen slapen dan

zelf in haar tuin te gaan wieden”. Dit gebeurde op steeds grotere schaal,

zowel onder de Tolaki als onder de Tomoronene. Geleidelijk aan ont-

wikkelde zich aldus een nieuwe stand: het agrarisch proletariaat.862

862 G.C. Storm a. Hb NZV, 6/4/1936, ARvdZ 101/4/4.
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5. Gouvernement en volksontwikkeling 1910-1942

5.1. Markten

Niet altijd en overal waren de oogsten zo groot als ooit in Taubonto. Een

combinatie van de (bescheiden) overstap naar teelt van meer winst-

gevende gewassen voor de export zoals tabak en koffie, een bij gelegen-

heid voorkomende verschuiving van de landbouw naar het verzamelen

van bosproducten en de aanvoer van betere rijstsoorten uit Zuid-Cele-

bes, Thailand en India, leidde in de tweede helft van de negentiende

eeuw tot afname van de eigen ladang-rijstproductie. Het productieover-

schot verdween en tot aan 1915 vond er geen of weinig uitvoer meer

plaats. Buginese en andere kustbewoners moesten de rijst voor hun

sawahs en voor hun dagelijks gebruik invoeren. In sommige streken van

Zuidoost-Celebes waren de geoogste hoeveelheden padie zelfs niet

voldoende tot aan de volgende oogst. Deze situatie werd verergerd door

zowel het semi-nomadische bestaan van de bevolking als het koppen-

snellen. Ook het ontbreken van voldoende muntgeld en de problemen

die met het reizen verband hielden werkten belemmerend op de ontwik-

keling van het handelsverkeer.863 

Om de handel en daarmee de welvaart van de Tolaki en Tomoronene te

bevorderen trachtte het bestuur markten te introduceren. Aanvankelijk

waren er alleen in enkele grotere plaatsen gouvernementspasars. Bekend

was de grote jaarmarkt of pasar malam in Kolaka, die tevens een volks-

feest was en in de eerste week van november werd gehouden. Men

kwam er van heinde en verre naar toe om inkopen te doen en nieuws uit

863 Treffers, “Het Landschap Laiwoei”, 217.
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te wisselen.864 Op deze jaarmarkt, als ook op die welke ter gelegenheid

van Koninginnedag in augustus of september in Kendari gehouden

werd, werd muziek gemaakt, gedanst, gegeten en gedronken, en presen-

teerden allerlei maatschappelijke groeperingen, kooplui en ambachts-

lieden zich.865 In de binnenlanden verschenen de markten, meestal

weekmarkten, pas in de jaren twintig en dertig. Op de wat langere

termijn waren deze markten echter weinig succesvol. Ten eerste omdat

alles wat men nodig had en nog veel meer verkrijgbaar was bij rondtrek-

kende handelaars en in de toko’s van migranten, ten tweede omdat de

bevolking zelf, behalve rijst, karbouwenvlees, gedroogde vis en wat

groente, weinig had om te koop aan te bieden, ten derde omdat baar geld

schaars was en ten vierde omdat veel dorpen het grootste deel van het

jaar verlaten waren.866 

5.2. Kampongvorming

In de ogen van het gouvernement stond en viel de economische en

bestuurlijke ontwikkeling van de Tolaki en Tomoronene met de concen-

tratie van de bevolking in grotere bestuurlijke eenheden, de kampong-

vorming. Voor de komst van het gouvernement woonden de Tolaki en

Tomoronene, zoals veel andere volkeren in de Grote Oost, in clans grote

delen van het jaar op hun akkers en tuinen, verspreid in een uitgestrekte

en moeilijk toegankelijke wildernis.867 

864 Zelfs leerlingen en personeel van de gouvernements- en zendingsscholen in het
binnenland trokken er jaarlijks enkele dagen heen. H. van der Klift a. Hb NZV,
9/11/1927, ARvdZ 12/3.

865 J. Schuurmans a. Hb NZV, 13/10/1937, ARvdZ 101/4/5.
866 H. van der Klift a. Hb NZV, 6/101937, ARvdZ 101/4/5.
867 Bigalke, A social history of “Tana Toraja" 1870-1965, 9-28.
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Het koloniale bestuur heeft van meet af aan getracht het zwervende

bestaan van de bevolking te beperken, uitgaande van de gedacht dat een

sedentaire, landbouwende bevolking in het algemeen welvarender was

dan een zwervende, en gemakkelijker te besturen. Het beoogde haar

bijeen te brengen in dorpen die op goed bereikbare plaatsen lagen en

verbonden waren door verharde wegen en paden. Nieuwe tuinen, la-

dangs en maïs- en sago-aanplantingen dienden op loopafstand van de

nieuwe woonplaatsen te worden aangelegd. Om toezicht op dit program-

ma te houden werden in sommige nieuwe dorpen soldatenbivakken en

andere eenvoudige onderkomens gebouwd, zoals de bantea of kantarri

(Tom.) en de laika walanda of laika kompeni, “Nederlands huizen”,

zoals de Tolaki de pasanggrahan noemden. Die stonden overheidsdiena-

ren en andere reizigers ter beschikking. Verwacht werd dat, nu het

koppensnellen aan het verdwijnen was, het wonen in ontoegankelijke

plaatsen in de bergen en bossen zijn nut en aantrekkingskracht zou

verliezen. Bovendien, waar het koppensnellen zo nu en dan nog voor-

kwam kon het zo beter bestreden worden. Verder was er de wens om de

ontbossing, die gevaarlijke vormen aannam en hier en daar tot aardver-

schuivingen en overstromingen leidde, tegen te gaan. Door een systeem

van gekozen kampong- en districtshoofden en persoonsregistratie

moesten een adequate bestuursvoering en een efficiënte belastinginning

mogelijk gemaakt worden en moest de slavenhandel beter bestreden

kunnen worden. Ook de vuurwapencontrole, het volksonderwijs, de

gezondheidszorg en de uitvoering van de nieuwe gemeente- en heren-

diensten zouden erbij gebaat zijn. Tenslotte kon zo de omvang en sa-

menstelling van de bevolking vastgesteld worden. Anders gezegd,
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evenals dat in Nederland met name in de negentiende eeuw op grote

schaal gebeurd was, trachtte het bestuur na 1910 door verandering van

het fysieke en bestuurlijke landschap in combinatie met andere maat-

regelen de leefgewoonten van de bevolking te veranderen.868 

Op deze manier ontstond een nieuwe infrastructuur. Nieuwe dorpen wer-

den in het leven geroepen en bestaande werden uitgebreid of samen-

gevoegd, die met nieuwe of verbeterde wegen met elkaar verbonden

werden.869 Tegelijkertijd werd op dorps- en districtsniveau een bestuur-

lijke infrastructuur in het leven geroepen. De Tolaki en Tomoronene

vestigden zich echter zelden of nooit in bestaande migranten-kampongs

maar gingen in afzonderlijke dorpen of wijken wonen, die aan hun

namen duidelijk als zodanig herkenbaar waren.870 

Van een leien dakje liep dit programma niet. Hier en daar braken op-

standjes uit, pleegde de bevolking passief verzet of verliet ze de streek

om zich in afgelegen gebied buiten de greep van het bestuur te vestigen.

Enkele voorbeelden. 

In 1909 was Elbert door het gebied van de Toairi-clan getrokken. Deze

woonde in en om het Mendoke-gebergte in het grensgebied van Kolaka,

Kendari en Rumbia en Poleang. Elbert rapporteerde, behalve over het

fraaie huis van het hoofd van Lambandia,871 over hun tuinen en ladangs

en de verspreid staande hutten die hij op de berghellingen had gezien.

Op last van het bestuur verlieten ze in de jaren na 1910 de wildernis en

vestigden zich op een aantal lager gelegen en beter bereikbare plaatsen,

868 Mailrapporten 1911, 704, 851; Broersma, “De beteekenis van Selebes, oostkust
voor den handel”, 1039-1041.

869 Op kaarten uit de Nederlandse tijd staan hierdoor sommige dorpen tweemaal
vermeld, zoals Tongauna en Epe.

870 Zie voetnoot 678.
871 Elbert, Die Sunda-Expedition, I, 254.
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zoals in Roraya in het district Ando’olo,872 in Tokae, Rate-Rate, Poli-

Polia, Ladongi en Andowengga in Mambulu, en in verschillende kam-

pongs in Rumbia, Poleang en Mekongga. In Mambulu leidde deze

gedwongen verhuizing in de jaren 1919-1922 tot openlijk verzet, waar-

bij enkele pasanggrahan en scholen van de zending in vlammen opging-

en en een dode viel. Kon de onrust vrij snel bedwongen worden, het

bestuur slaagde er niet in deze mensen te bewegen aan wegen en brug-

gen te werken en sawahs aan te leggen.873 Ook Gambere, Tari-Tari,

Matabundu en enkele andere kustdorpen in Poleang ontstonden onder

dwang. Doch evenals elders betekende dat ook hier weinig, daar deze

dorpen in de regel uitgestorven waren en de mensen alleen uit hun

tuinen in de wildernis te voorschijn kwamen als er een militaire patrouil-

le in de buurt was – als ze tenminste hun belasting op tijd betaald had-

den, anders bleven ze weg en trokken opgejaagd door de soldaten van

schuilplaats naar schuilplaats in het lege achterland.874 

Soms was een toename van de bevolkingsdruk duidelijk te merken.

Sanggona, een dorp aan de Sanggona-rivier, een arm van de Kona-

we’eha, bestond in de jaren twintig uit enkele van hout, bamboe, ge-

vlochten matten en atap opgetrokken huizen, die in een rij aan een kant

langs een voetpad stonden. Alleen het huis van zendeling Gouweloos

stond aan de overzijde van het pad, eenzaam en verscholen temidden van

uitgestrekte alang-alang-velden, op enkele honderden meters van de

rivier. Toen hij in 1932 van verlof terugkeerde moest hij constateren dat

tijdens zijn afwezigheid het riet grotendeels verdwenen was en dat zijn

872 Niet te verwarren met Roraya in het naburige Ando’olo.
873 H. van der Klift a. Hb NZV, 7/2/1922, ARvdZ 9/IA/II; J. Schuurmans a. Hb NZV,

25/5/1925, ARvdZ I/7; Hartsteen, “Memorie”, 11.
874 G.C. Storm a. Hb NZV, 13/8/1935, ARvdZ 101/4/4.
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huis aan alle kanten omringd was met nieuwe huizen. De bewoners

hadden er nieuwe tuinen en erven aangelegd, die ze hadden beplant met

kacang, wikoro (ubi hutan (Mal.), knollen) en bananenbomen, die met

hun grote bladeren alle licht van zijn huis wegvingen.875 Doch de sa-

wahs, die er een decennium eerder onder zijn leiding waren aangelegd,

waren verdwenen.876

Het programma van kampongvorming dreigde al in een vroeg stadium

te stranden, doordat de uitvoering van een ander, hiermee samenhangend

plan grotendeels mislukte: het invoeren een nieuw systeem van rijst-

bouw, dat niet langer gebaseerd was op het voortdurend wisselen van

ladang-velden (shifting cultivation), nieuw bos omhakkend en afbran-

dend zodra de bodem uitgeput raakte. Het bestuur trachtte sawahs te

introduceren, die door de bewerkers in eigendom werden gehouden.

Daarbij werden sterkere en snelgroeiende rijstrassen geïntroduceerd en

werd gebruikgemaakt van moderne, westerse bodem- en landbouwtech-

nieken, groenbemesting, kunstmest en ziektebestrijdingsmiddelen.877

Evenals de bossen door het Boswezen, een rijksdienst belast met de zorg

voor de domeinen, op verantwoorde wijze beheerd en geëxploiteerd

werden, moest ook de volkslandbouw op nieuwe, economisch verant-

woorde leest geschoeid worden, zo vond men. Door de boer aan zijn

grond te binden hoopte men dat de subsistence farming zou wijken voor

productie voor de markt. Aan de periodieke tekorten aan rijst en ander

voedsel zou een eind gemaakt worden en de afhankelijkheid van de

regenval zou verminderen, terwijl de geldcirculatie en daarmee de al-

875 M.J. Gouweloos a. Hb NZV, 19/1/1933, ARvdZ 101/4/3.
876 M.J. Gouweloos a. Hb NZV, 4/1/1924, ARvdZ I/28/I.
877 Smit, “Vervolg-memorie”, 10-11.
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gehele welstand vergroot zouden worden. De dagen van Vosmaer, toen

rijst in overvloed geteeld werd, zouden terugkeren.878 Ook zou zo een

arbeidsreserve van landloze boerenzonen en arbeiders ontstaan, die waar

nodig kon worden ingezet, wat zou leiden tot verhoging van de op-

brengst van tuinen en sawahs. Bovendien, zo was de verwachting, zou-

den deze maatregelen de bevolking minder afhankelijk maken van de

Buginezen die, doordat ze samen met een aantal hoofden de in- en

uitvoer van rijst beheersten, de bevolking in hun economische en

politiek-godsdienstige greep hielden. 

Gebruikmakend van het water van de overvloedige moerassen en rivie-

ren werden op een aantal plaatsen sawahs aangelegd en waterleidingen,

afwaterings- en irrigatiestelsels gebouwd, terwijl de bevolking via

voorlichtingscampagnes en al of niet zachte dwang werd aangemoedigd

nieuwe kampongs in de aangewezen gebieden te bouwen. Een van de

eerste projecten, waar al in 1915 met trots naar gewezen werd, was een

eenvoudig irrigatiewerkje in de buurt van Kolaka, dat was aangelegd

onder leiding van gezaghebber M. Mulder.879 

Om de kampongvorming en -hygiëne te bevorderen bemoeide het be-

stuur ook met de huwelijkspraktijk en de arbeidsverdeling tussen man-

nen en vrouwen. Het probeerde aan het inwonen van de jonggehuwden

bij de ouders van de vrouw of de man een eind te maken, door het

bruidspaar onmiddellijk na het huwelijk een eigen stuk grond aan te wij-

zen en een eigen woning te laten betrekken. Met hetzelfde emancipatoire

doel voor ogen probeerde het bestuur ook van de vrouwen en meisjes

878 “Het eiland Celebes volgens de togten en ontdekkingen van Jacques Nicolas
Vosmaer”, 281. 

879 Heijting, “Memorie”, 92.
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degelijke moeders en huisvrouwen te maken, door tegen te gaan dat ze

op het land werkten of als “lastdieren” bij het rotan-slepen gebruikt

werden, zoals wel voorkwam.880

 5.3. Het volksonderwijs

Een essentieel onderdeel van dit overheidsprogramma was het volkson-

derwijs. Zonder permanente kampongs geen scholen. Het gouvernement

hanteerde de regel dat er per 1000 zielen een volksschool diende te zijn.

Dit hield in dat de onderafdeling Kolaka 24 scholen zou moeten krijgen:

tien in het district Kolaka, twee (drie) in Singgere, een (twee) in Ta-

wanga, een in Lapai, een in Watumendonga, vijf in Kondeha en een

(twee) in Mambulu.881 De onderafdeling Kendari kwam wegens de ge-

ringere bevolkingsdichtheid aanzienlijk lager uit. De uitvoering van de

onderwijsplannen verliep echter traag, zowel wegens het ontbreken van

geschikt onderwijzend personeel, alsook doordat het beleid voortdurend

aan wijzigingen onderhevig was. Landschapsvolksscholen werden in de

jaren twintig geopend in de kampong Kolaka, Mala-Mala en Sua-Sua

langs de westkust, alle vierjarig en overwegend door Buginese kinderen

bezocht en met Buginezen als onderwijzend personeel, en in de onderaf-

deling Kendari in de kampong Kendari, Palangga en Wawotobi. In

Kendari was ook een ambachtsschool van het gouvernement. Op het

programma stonden in 1927 nog (driejarige) volksscholen te Watunoho

(Batunong), Wundulako en Tangketada, doch hier kwam de crisis

tussenbeide. In 1935 had Kolaka pas zes landschapsscholen en een

880 Nouwens, “Nota”, [3].
881 Het getal tussen haakjes geeft aan dat in de betrokken districten de zending

toestemming kreeg een school méér te openen dat op grond van de bevolkingscijfers
eigenlijk was toegestaan. Notulen CvZ 15-16/1/1926, ARvdZ 12/6.
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vervolgschool. In het zuidwesten waren er landschapsvolksscholen in

Buapinang, Taubonto (in 1923 door de zending overgenomen) en op

Pulau Magenti (Tiworo), bestemd voor kinderen van plantagearbei-

ders.882 Tweede klassescholen (standaardscholen) van het landschap

kwamen in Kota Kendari en Wawotobi. Kota Kolaka kreeg in 1926 een

normaalcursus tot opleiding van volksonderwijzers van Buginesen hui-

ze. Ook werd hier een vervolgschool van het landschap geopend. Die

was in de jaren twintig opgezet als een tweede klasseschool, doch werd

per maart 1934 omgezet in een goedkopere tweeklassige vervolg-

school.883 

Bevonden de landschapsvolksscholen zich hoofdzakelijk langs de kust,

de zending bouwde haar scholen onder de Tolaki en Tomoronene in het

binnenland. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog was het

aantal zendingsscholen en andere particuliere scholen iets groter dan het

aantal neutrale scholen, zeventien tegen veertien. Er waren in totaal 27

volksscholen in de onderafdelingen Kolaka en Kendari en vier in Rum-

bia en Poleang; daarnaast waren er drie neutrale vervolgscholen. Na de

sluiting in 1934 van de normaalcursus van de zending in Mowewe en

van die van het gouvernement in Kolaka bestond er in Zuidoost-Celebes

geen opleiding voor volksonderwijzers meer. De zeventien zendings-

volksscholen, waarvan zes in de onderafdeling Kolaka stonden, hadden

ultimo 1940 tezamen 994 geregistreerde leerlingen. Het percentage

absenten bedroeg tussen 10 en 40, afhankelijk van jaargetijde en plaats.

Het schoolgeld werd met ingang van 1931 vastgesteld op 10 cent per

maand per kind (voordien werden de scholen en leermiddelen via opcen-

882 Bouwman, “Memorie”, 47.
883 Hartsteen, “Memorie”, 31.
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ten op de belasting uit de algemene middelen gefinancierd), doch het

bedrag dat in de eerstvolgende jaren feitelijk per kind werd betaald was

gemiddeld één cent op de vijftien gesubsidieerde zendingsscholen en

vijf cent op de twee ongesubsidieerde. Pas in 1940 was er geen beta-

lingsachterstand meer.

5.4. 1910-1942. De plannen grotendeels mislukt

Zowel het hoge percentage absenten onder de Tolaki- en Tomoronene-

schooljeugd als het geringe aantal geregistreerde leerlingen (ult. 1940:

994 kinderen op een bevolking van ca. 120.000 zielen) vormen een

belangrijke indicatie dat het programma van bevolkingsconcentratie en

volksonderwijs en de aanleg van tuinen en natte rijstvelden in de buurt

van de nieuwe dorpen niet was aangeslagen.884 Waar ondanks tegenwer-

king en verzet een start werd gemaakt, boden de meeste nieuw-aange-

legde bevloeide rijstvelden na verloop van tijd een “erbarmelijke”

aanblik.885 Aan deze mislukking lag een reeks oorzaken ten grondslag,

die zowel in Zuidoost-Celebes als in Makassar gezocht moeten worden. 

De instructies van het gouvernement waren onduidelijk en soms zelfs te-

genstrijdig. Al in 1916 hadden ambtenaren gewaarschuwd dat het in

kampongs bijeenbrengen van de bergbevolking vaak op onjuiste wijze

geschiedde. Onvermijdelijk lagen de nieuwe kampongs ver van de oude

ladangs, tuinen, sagopalmen en vruchtboomaanplantingen in de bergen.

Dit wekte ontevredenheid en leidde tot openlijk protest en verzet, soms

884 "Een brief van Br. v.d. Klift”, Zendingsblad, nr. 25 (1 mei 1918) 1. Ook in Poso,
Malili, Mori, Zuid-Bungku en Banggai mislukten dergelijk plannen grotendeels,
Nouwens, “Nota”, [4]; De Man, “Vervolgmemorie”, 13-16, 23-27.

885 "Een brief van Br. v.d. Klift”, Zendingsblad. nr. 25 (1 mei 1918) 1.

320



Chr.G.F. de Jong, Nieuwe Hoofden

tot massale vlucht.886 Ter tegemoetkoming aan deze bezwaren werd be-

paald dat kampongvorming voortaan diende te geschieden in de buurt

van de oude ladangs en, om “hygiënische redenen”, in de nabijheid van

rivieren – een bepaling die een decennium later weer werd ingetrokken.

Bestuursambtenaren dienden te bedenken, aldus gouverneur Frijling in

1916, dat “wij de bevolking hebben te besturen in hare woonsteden, en

wij naar die omstandigheden onze bestuursmiddelen moeten organisee-

ren, en dat niet omgekeerd de bevolking bij ons moet komen om zich

onder ons bestuur te gaan stellen”. Dwang mocht niet meer gebruikt

worden, slechts voorlichting, en aandrang om niet voortdurend in de la-

dangs en de tuinen te verblijven.887 

Vervolgens was alle grond gemeenschappelijk bezit, het waren de

hoofden die de oogst- en gebruiksrechten vaststelden en grond en tuinen

ter bewerking toewezen. Soms ook deugde de bodemgesteldheid niet,

zoals in de vlakte van Tongauna, gelegen aan de Iwoi Mokoseya, een

bronrivier van de Konawe’eha in Lapai, waar de kalkbodem te poreus

was om water vast te houden;888 soms mislukten de plannen doordat het

wonen in lager gelegen gebieden te gevaarlijk was vanwege de over-

stromingen in de regentijd; soms was gebrek aan controle door het be-

stuur de oorzaak van het falen, zoals tijdens en na de Eerste Wereldoorl-

og, toen de militaire bezetting van Zuidoost-Celebes in sterkte fors werd

teruggebracht;889 soms was de oorzaak gelegen in het feit dat Buginese

en andere migranten in toenemende mate de beste stukken grond in bezit

namen en de Tolaki en Tomoronene het nakijken gaven; soms lag de

886 Hartsteen, “Memorie”, 45, 54.
887 Frijling, “Circulaire no. 10”; Smit, “Vervolg-memorie”, 6.
888 Hartsteen, “Memorie”, 2.
889 Heijting, “Memorie”, 26-29.
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oorzaak in de snelle wisseling van bestuursambtenaren, die verschilden

van visie op de wenselijkheid en urgentie van dergelijke programma’s

en bijvoorbeeld de wegenaanleg prioriteit gaven. Een gewichtige factor

was ook dat de Buginese en andere rotanopkopers er alle belang bij

hadden dat de bevolking hen bleef bevoorraden.890

Een andere belemmering voor de introductie van sawahs was dat sago

in overvloed aanwezig was en zonder veel moeite geoogst kon worden.

De arbeidsintensieve en tijdrovende teelt van natte rijst was daardoor

voor de bevolking weinig aantrekkelijk. Bovendien genoot Zuidoost-

Celebes al in 1915 een betrekkelijke welvaart en vertoonde de ladang-

rijstproductie, na jaren van stagnatie, weer groei. Jaren van tegenval-

lende oogsten waren sedertdien gering in aantal (1926 en 1932-1934 wa-

ren zulke jaren, zij het niet overal891). De kwaliteit van de ladang-rijst

was volgens kenners doorgaans zelfs beter dan die van de natte rijst uit

Zuid-Celebes. Na de depressie nam de vraag naar ladang-rijst weer toe

en de marktprijs van droge rijst in Kendari was in 1935 hoger dan die

lange tijd geweest was (6 cent per kilo, voorheen was normaal 3 à 4 cent

per kilo), waarmee het op dat moment het profijtelijkste exportproduct

was. Het feit dat op de markt gunstige prijzen te realiseren was, droeg

er overigens in niet geringe mate aan bij dat, ondanks de heel behoorlij-

ke oogsten in 1935 en latere jaren, in Zuidoost-Celebes toch nog schaar-

ste aan rijst voorkwam: men verkocht te veel. Een andere factor die in

deze jaren schaarste veroorzaakte was dat veel rijst gereserveerd werd

890 Bijvoorbeeld, waar controleur De Graaf van Kolaka verschillende natte rijstbouw-
projecten op zijn naam had staan, draaide in 1926 zijn opvolger, Slabbekoorn, deze
weer terug. Slabbekoorn zette alle herendienstplichtigen in bij de aanleg van de grote
weg Kendari-Kolaka. H. van der Klift a. Hb NZV, 30/9/1926, ARvdZ 12/3.

891 H. van der Klift a. Hb NZV, 30/3/1926, ARvdZ 12/3.
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voor dodenfeesten, althans voor de anakia, bestuursambtenaren en

andere hoogwaardigheidsbekleders die zo’n feest bijwoonden.892

Omgekeerd was het door de semi-nomadische leefwijze en de gebrek-

kige persoonsregistratie van de bevolking nagenoeg onmogelijk een

goed-functionerend systeem van gemeente- en herendiensten op te zet-

ten, dat nodig was voor aanleg en onderhoud van wegen, natte rijstvel-

den en irrigatiesystemen,. De aanleg van wegen en bruggen kostte jaren.

Ook de malaria was vaak spelbreker. De gedwongen trek vanuit de ber-

gen naar lager gelegen, vochtige gebieden had soms desastreuze ge-

volgen voor de volksgezondheid. Met name dit laatste was voor gou-

verneur Couvreur (1924-1929) aanleiding om de aanleg van sawahs en

kampongs in de nabijheid van rivieren en moerassen te ontraden.893 De

bezorgdheid van Couvreur was niet onbegrijpelijk: er waren nieuwe

kampongs waar 90% van de bevolking of meer een vergrote milt had,

wat duidde op malaria.894 In de geest van de door Van Vollenhoven ge-

ïnspireerde bestuurshervorming, die deze jaren haar beslag kreeg en die

de forse ingrepen in het volksleven van de eerste 20 jaar militair bestuur

na 1906 grotendeels ongedaan moest maken, was Couvreur van mening,

dat dwang uit den boze was en men aan de wensen van de bevolking en

haar hoofden inzake landbouw (en andere zaken) tegemoet diende te

komen. Het gevolg was dat het sawah-programma de facto werd ge-

staakt. Onder Couvreur’s bewind en onder dat van zijn opvolger Caron

892 Slabbekoorn, “Memorie”, [47]; Taatgen, “Memorie”, 9, geeft als marktprijzen te
Kendari in 1935 ƒ 2,50 voor een pikol “natte" rijst uit Bone, en ƒ 3,50 voor een pikol
ladang-rijst uit Kendari.

893 Couvreur, “Notitie”; vgl. Frijling, “Circulaire no. 10”; vgl. J. Schuurmans a. Hb
NZV, 12/4/1933, ARvdZ 101/4/3.

894 Nouwens, “Nota”, [5]; Bouman, “Memorie”, 17, 41; De Man, “Vervolgmemorie”,
35.
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werden zelfs alle sawah-opzichters, die de bevolking met raad en daad

bijstonden en controleerden, ontslagen. De bevolking keerde massaal

terug naar de ladang-bouw voor zover ze die al had verlaten. Deze

maatregelen verergerden de gevolgen van de economische crisis van

1929 in die zin dat als het sawah-programma zou zijn voortgezet, de

hongersnood en beriberi-epidemie van de jaren 1931-1933 zich waar-

schijnlijk niet zouden hebben voorgedaan of in elk geval veel minder

ernstig zouden zijn geweest. 

Nu de bevolking weer (meer) was gaan zwerven, desintegreerden be-

staande kampongs en werden ook andere inmiddels behaalde resultaten

geheel of gedeeltelijk ongedaan gemaakt. Niet dat die resultaten veel

voorstelden. In 1927 waren permanent bewoonde kampongs “voor de

meeste bestuursambtenaren een onbereikbaar ideaal”, aldus een contro-

leur van Kolaka, ondanks alle dreigementen, straffen en beloningen. De

mensen waren alleen in hun kampongs te vinden als de bestuurs-

ambtenaar langskwam. Zodra hij weer weg was verdwenen ze naar hun

tuinen in de wildernis. Een paar jaar later meldde een andere controleur

dat hier en daar zelfs die “comedie” niet meer werd opgevoerd en bezoe-

kende ambtenaren en militaire patrouilles kampongs geheel verlaten

aantroffen, op het hoofd of de sarea na.895 Over Ameroro in Singgere

schreef zendeling Gouweloos in 1934 verontwaardigd: “De bevolking

daar is nog een echt soort boschmenschen, die met moeite in kampongs

zijn samen te brengen en die ook nog zoo brutaal zijn, om kalm bevelen

van den Bestuursambtenaar aan hun ooren te laten voorbijgaan.”896 Een

895 Slabbekoorn, “Memorie”, [5], [45]; Hartsteen, “Memorie”, 7; Plas, “Militaire
memorie”, 9-10.

896 M.J. Gouweloos, Jaarverslag Mowewe 1933, -/2/1934, ARvdZ 115/40/1. 
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dergelijke situatie bestond op tal van plaatsen, zowel bij de Tolaki als de

Tomoronene.897 Het kostte een kamponghoofd soms weken om al zijn

“dorpelingen” te bezoeken; die wisten zich dan ook veelal met succes

aan de greep van de overheid te onttrekken, betaalden geen belasting,

hadden geen reis- en kampongpassen, verrichtten geen gemeente- en

herendiensten en zonden hun kinderen niet naar school; voor hen be-

stond geen gezondheidszorg en de kindersterfte was hoog. Het gezag

van de anakia bleef er nagenoeg onaangetast.898 

Op veel plaatsen waren in de jaren dertig van ooit aangelegde sawahs

nog slechts wat “sporen” over,899 al met al een “onaangename” situatie,

die “slechts met de krachtige hand te corrigeren” was, aldus een zorgelij-

ke bestuursambtenaar. Hij zal met enige weemoed gedacht hebben aan

de eerste jaren van het koloniale bewind toen op last van het bestuur

huizen die niet in volgens gouvernementsinstructies aangelegde kam-

pongs stonden in brand werden gestoken.900

De landbouwconsulent in Makassar kwam medio jaren dertig tot de

conclusie dat het nuttiger was bestaande vormen van land- en tuinbouw

en het ladang-beheer te verbeteren dan vast te houden aan de aanleg van

nieuwe sawahs. Om het programma van kampongconcentratie daarbij

niet al te zeer te hinderen en om bos te sparen, trachtte men de bevolking

ertoe te brengen de ladangs en sagobossen aaneen te schakelen en in de

nabijheid van de dorpen aan te leggen.901

897 Storm in De Soendanees, nov. 1930.
898 HPB Kendari a. AR Buton en Laiwoi, 13/12/1948, ANRI Mak., Archief NIT 89/20;

Hartsteen, “Memorie”, 7.
899 Hartsteen, “Memorie”, 22; Smit, “Vervolg-memorie”, 6-10.
900 Hartsteen, “Memorie”, 45, 54; Smit, “Vervolg-memorie”, 6.
901 H. van der Klift a. Hb NZV, 2/7/1935, ARvdZ 101/4/4.
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5.5. De adat contra de sawah-aanleg 

Naast alle praktische en technische problemen waarop de aanleg van

sawahs stuitte, was er de adat. Reeds Couvreur had beseft dat de bevol-

king in Zuidoost-Celebes niets voor het programma van kampongcon-

centratie, sawah-aanleg en andere overheidsmaatregelen voelde. Daar

kwam bij dat de modernisering van de samenleving op gespannen voet

stond met de adat en daardoor in strijd was met de officiële neutraliteit

van het gouvernement op het vlak van de godsdienst. De plannen bete-

kenden een revolutie van ongekende omvang en ernst, daarvoor waren

voor het besef van de Tolaki en Tomoronene de natuur en de bovenna-

tuur, de levenden en de doden, de morele en de fysieke wereld te zeer

met elkaar verweven. Vestiging in het laagland betekende dat ze van de

grafsteden van hun voorouders en andere heilige plaatsen in de bergen

en heuvels werden gescheiden. Daarnaast was sawah-bouw mombado

(Tol.), de aanleg van bevloeide terrassen en irrigatiestelsels was in strijd

met de adat omdat die onbekend waren aan de voorouders. Wie van

oude gewoonten en ritueel zou afwijken, verstoorde de kosmische orde

en riep onheil over de mensen af.902 

Er bestonden uiteraard geen voorschriften, regels en tradities voor de

aanleg van bevloeide sawahs, noch voor de verdeling en bewerking van

de gronden en evenmin voor het planten, verzorgen en oogsten van de

rijst zelf. Daarom weigerde de bevolking sawah-rijst te eten en te gebrui-

ken bij feesten en plechtigheden.903 Doordat de Tolaki en Tomoronene

na verloop van tijd terugkeerden tot de ladang-bouw zijn dergelijke

voorschriften en regels ten aanzien van de sawah-bouw ook niet ontwik-

902 H. van der Klift a. Hb NZV, 19/7/1916, ARvdZ 12/3.
903 "Gegevens nopens Zuidoost-Selebes (1917-1919)”, 186.
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keld. Waar de omschakeling van ladang-bouw naar sawah-bouw en de

kampongvorming geheel of gedeeltelijk wel slaagden, zoals in het

zuiden van de onderafdeling Kolaka, in de buurt van Wawotobi, in

Lambuya en in het onderdistrict Singgere,904 leidde dat tot het verdwij-

nen of verschralen van de met de ladang-bouw verbonden adat.

5.6. De zending en de landbouw 

De meeste zendelingen in Zuidoost-Celebes steunden dit programma

van modernisering van harte en hebben het naar vermogen bevorderd.

Zonder bevolkingscentra van behoorlijke omvang met permanente

bewoning waren noch kerkelijk leven noch volksonderwijs mogelijk.

Tevens zou de zending garen spinnen bij de erosie van de adat en de

traditionele religie, die het gevolg zou zijn van dit programma. In de

ogen van de zendelingen mislukten de plannen door de gebrekkige

arbeidsmoraal van de bevolking – ze was er te “lui” voor. Zendeling Van

der Klift zocht de oorzaak ook in het feit dat “een conservatieve maat-

schappij als de animistische – – – alle nieuws afweert”.905 Volgens zijn

collega Storm was hard werken de oplossing bij uitstek van alle maat-

schappelijke kwalen en individuele ondeugden en ook Schuurmans vond

“deze menschen ongelooflijk lui en zorgeloos”, zowel in alledaagse als

in geestelijke zaken. Dat nam niet weg dat hij zeer met hen begaan was.

Over Roraya bijvoorbeeld schreef hij in 1933 na een bezoek: “De ellen-

904 Smit, “Vervolg-memorie”, 14. De zending stelde voor Javaanse migranten te laten
overkomen, althans voor zover die christen waren, om de bevolking te helpen bij
de sawah-bouw. Deze plannen gingen niet door. Er zijn wel Javaanse migranten naar
Celebes gekomen, maar die gingen naar Midden-Celebes. M.J. Gouweloos a. Hb
NZV, 14/11/1934, ARvdZ 101/4/3.

905 "Een brief van Br. v.d. Klift”, Zendingsblad, nr. 24 (1 april 1918) 1; H. van der Klift
a. Hb NZV, 12/11/1920, ARvdZ 12/3/5.
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de overstelpte me. Want de honger sleepte allerlei andere ellende met

zich mee. En toch is nergens een prachtiger gelegenheid om tuinen te

maken dan daar. De menschen konden volop te eten hebben”, waarop hij

met een aantal hoofden een plan opstelde om de oogsten te vergroten.906 

Schuurmans, een in alle opzichten streng man die, anders dan bijvoor-

beeld de royale Van der Klift, niemand een cent leende of voorschoot,

verwachtte meer heil van dwang en hard werken dan van verlaging van

de belastingen, zoals Gouweloos aan Caron had voorgesteld. Vanaf

1933 nam hij deel aan het landbouwprogramma van het gouvernement.

Hij richtte op een aantal plaatsen in zijn ressort Lambuya collectieve

rijstschuren op, waar boeren goedkoop poot- en zaaigoed konden lenen.

Ook introduceerden hij en zijn collega Mollema in Sanggona kerkelijke

oogstfeesten, waar speciale collecten werden gehouden. De opbrengst

hiervan, die meestal bestond in bossen rijst of andere gewassen, werd

verkocht en het geld werd gereserveerd voor allerlei kerkewerk. Binnen

enkele jaren beschikten vrijwel alle (overwegend) christelijke dorpen in

de ressorten van Schuurmans en Mollema over een dergelijke

rijstschuur-van-lening, die tezamen een redelijk goed functionerend

coöperatief netwerk vormden, dat door Mollema vanuit Sanggona geleid

werd en waarvan iedereen die dat wilde gebruik kon maken. Waar de

christenen in een kampong een minderheid vormden, deden zich allerlei

praktische bezwaren voor, doch hier bracht het genoemde programma

van het gouvernement soms uitkomst.907 

In een poging het handelsmonopolie van de Buginezen en Chinezen te

doorbreken, richtte Mollema in 1939 een speciaal voor christenen

906 J. Schuurmans a. Hb NZV, 12/4/1933, ARvdZ 101/4/3; vgl. “Zorgeloosheid”. 
907 G.W. Mollema a. Hb NZV, 3/10/1936, ARvdZ 101/4/4.
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bestemde coöperatie op, die goederen inkocht die niet in Zuidoost-

Celebes verkrijgbaar waren. De helft van de winst werd in de kas van de

zending gestort.908 Verder streefde Schuurmans ernaar dat ieder gezin

minimaal twee of drie ladangs voor rijst en een aantal kleinere tuinen

voor maïs, cassave en aardnoten had. Gebruikmakend van de geleidelijk

zich uitbreidende kerkelijke infrastructuur stelde hij in het geregelde

overleg met de gemeenten een schema van werkzaamheden op, waarin

hij gedetailleerd aangaf hoe groot de tuinen moesten zijn en welk werk

op welke dagen en door wie verricht moest worden. Dat hij zich tot de

christenen beperkte, kwam doordat hij naar eigen zeggen op anderen

geen invloed had.909 

Dit overleg met de gemeenten, dat achteraf gezien een belangrijke stap

was op de weg naar zelfstandigheid van de inheemse christenheid, leidde

nog tot iets anders. Tot dan toe werd de opbrengst van de kerkelijke

bijdragen en collecten besteed aan de collectieve rijstschuur en de

hoogtijdagen in de eigen gemeente. Als eerste in Zuidoost-Celebes

slaagde Schuurmans er in 1937 in om een generale kas op te richten en

die te bestemmen voor evangelisatiewerk. Ook al ging het maar om

kleine bedragen, hij was er zelf verbaasd over dat dit lukte, daar de

Tolaki “het begrip naastenliefde absoluut vreemd is”.910 En als ze al

bereid waren om iets te geven, dan gebeurde dat volgens een latere

waarnemer, Pieter R. Lawole, hoofdzakelijk met de bedoeling om meer

terug te ontvangen dan men gegeven had.911 De ressortskassen in Lam-

buya en Sanggona werden gevuld met de opbrengst van een deel van de

908 G.W. Mollema, Jaarverslag 1939, [begin 1940], ARvdZ 115/40/1.
909 J. Schuurmans a. Hb NZV, 12/4/1933, ARvdZ 101/4/3.
910 J. Schuurmans a. Hb NZV, 13/10/1937, ARvdZ 101/4/5.
911 Interview met P.R. Lawole (Kendari, -/1/1986) 10.
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voor het oogstfeest geschonken rijst en een speciale collecte bij het

avondmaal (dat een- à tweemaal per jaar gehouden werd). Het beheer

van dit fonds lag in handen van de vergadering van punggawa, de

gemeenteoudsten. De oorlog maakte aan dit alles een einde.

5.7. Tijdens en na de Tweede Wereldoorlog

Na de oorlog werd het programma van kampongconcentratie en sawah-

aanleg opnieuw ter hand genomen.912 Van wat voor 1942 was aangelegd

was weinig meer over als gevolg van wanbeheer en verwaarlozing zowel

voor als tijdens de Japanse bezetting. De bevolking had zich in de jaren

1942-1945 opnieuw ver weg van haar kampongs in haar ladangs in de

bergen en bossen teruggetrokken vanwege de honger en uit angst voor

de zware arbeidsplichten en het barbaarse optreden van de bezetter.913

Begin 1948 ging een nieuw programma van kampongconcentratie en

sawah-aanleg van start. Hoewel het ogenblik wegens de relatief lage

rijstprijzen ongunstig was,914 werd onder leiding van H. Konggoasa, een

in 1920 geboren en aan de OSVIA in Makassar opgeleide hulpbestuurs-

assistent te Kendari,915 de uitbreiding van het Amonggedo-complex met

300 hectare nieuwe bevloeide rijstvelden ter hand genomen. Daar werd

tevens landbouwonderwijs verzorgd. Het geheel werd door Javanen

geleid. In datzelfde jaar werd in de nabijheid een irrigatie-project van

600 hectare met drie stuwen voltooid. Daarnaast bevond zich op dat

912 Van Bodegom, “Bestuursmemorie”, 12.
913 HPB Laiwoi en Buton a. Hoofd Landschapstechnische Dienst te Makassar, 3/8/1948,

ANRI Mak., Archief NIT 217/32.
914 Wegens een overvloedige oogst en het weer opgang komen van het transport

bedroeg de prijs van rijst in Makassar eind 1948 slechts 20 cent per kilo, tegen 80
cent in 1947, doch dat was altijd nog vijf à zes maal hoger dan voor de oorlog. Van
Bodegom, “Bestuursmemorie”, 16.

915 Interview met H. Konggoasa, Kendari, 6/7/1992.
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moment een groot project van aanleg van stuwen en leidingen voor 1800

hectare sawah in verschillende stadia van uitvoering. In het district

Lambuya werden in augustus 1948 zes verspreide kampongs sameng-

evoegd, waardoor naast de oude kampong Lambuya een geheel nieuw

Lambuya van 600 gezinnen ontstond. In juni 1948 werd H. Konggoasa

belast met de leiding van de sawah-aanleg in geheel Laiwoi. In deze

tijden van politieke onzekerheid en sluimerende en soms oplaaiende

burgeroorlog was dat een uiterst ondankbare positie, daar het een verbod

op het aanleggen van ladangs in brongebieden van rivieren en op berg-

hellingen, het sluiten van bossen en kampongconcentratie in de nieuwe

sawah-gebieden inhield. Doch al bezwoer het bestuur in Makassar de

verantwoordelijke ambtenaren en diensthoofden geen politieke doelein-

den na te jagen en van elke vorm van dwang of pressie af te zien, niet

ontkend kon worden dat deze kampongconcentratie een belangrijk

wapen was in de strijd tegen het anti-Nederlandse verzet.916 

Het zelfbestuur van Mekongga kon of durfde deze actie van massale

herhuisvesting niet te leiden, een huivering die voortkwam enerzijds uit

geldgebrek en anderzijds uit de naderende soevereiniteitsoverdracht en

de onzekerheid over de eigen positie binnen het Indonesië van na de-

cember 1949. Men toonde zich bovendien beducht voor een overhaaste

terugkeer van de bevolking naar de bossen en de bergen als gevolg van

de bestuursoverdracht (vrijheid betekende voor het volk dat men nie-

mand meer behoefde te gehoorzamen, zo werd gevreesd) en het uiteen-

vallen van de op dat moment reeds gevormde kampongs. 

916 AR t.b. a. AR Laiwoi en Buton, 28/8/1948, ANRI Mak., Archief NIT 217/32.
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Konggoasa had in het gehele gebied van Laiwoi op verschillende plaat-

sen commissies ingesteld ter voorbereiding en uitvoering van de kam-

pongconcentratie. Volgens de controleur van Kendari, L. Fontijne, was

in augustus 1948 dit programma voltooid, althans de eerste fase. Dit was

gebeurd in een tijdsbestek van 1 à 2 maanden en was te danken aan de

energie en het organisatietalent van Konggoasa. Ook bleek er zijns

inziens uit hoe groot de steun van de bevolking voor dit programma was.

Er was nergens dwang gebruikt, slechts propaganda en overreding, zo

stelde de controleur zijn superieuren in Makassar gerust.917 Omdat nog

lang niet alle nieuwe kampongs over de toegezegde landbouwgronden

en sawahs beschikten, werden in 1949 en 1950 voorbereidingen getrof-

fen voor de openlegging van nog eens 30.000-40.000 hectare sawah- en

landbouwgrond in het centrale rivierengebied van Konawe, een miljoe-

nenproject, waarbij ook Unilever betrokken was, dat er bepaalde gewas-

sen wilde telen.918

De aanvankelijk vrees dat de sawah-acties na 1949 een terugslag zouden

ondervinden was, achteraf gezien, niet ongegrond; de oorzaak was

echter niet de veronderstelde teugel- en ordeloosheid van de bevolking

maar gewijzigde politieke omstandigheden. Ook al zou men onder

Sukarno’s Republik Indonesia, waartoe vanaf augustus 1950 het gebied

van de deelstaat Oost-Indonesië behoorde, dit beleid hebben willen

voortzetten, dan maakte de Darul Islam / Tentara Islam Indonesia-

opstand (DI/TII) dit vooreerst onmogelijk.

917 AR Laiwoi en Buton, L. Fontijne, a. Res. van Z.-Celebes, 26/9/1948, ANRI Mak.,
Archief NIT 217/32.

918 G.W. Mollema a. Dir. SZC, 2/8/1949, ARvdZ 101/4/5.
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Het geheel overziende dient geconstateerd te worden dat het programma

van sawah-aanleg in Zuidoost-Celebes maar in beperkte mate is ge-

slaagd. Op veel plaatsen waar in de tweede helft van de twintigste eeuw

sawahs voorkwamen, zoals in de kustvlakte ten noorden van Kasiputih

in Rumbia, in de zuidelijke districten Ando’olo en Palangga in Kendari

en in de buurt van Wolasi, Tinondo en Mowewe, waren het vooral

Javaanse, Balinese, Buginese en andere migranten en in mindere mate

Tolaki en Tomoronene die zich erop toelegden.919 

919 Informasi dan Data, 17; Tarimana, Kebudayaan Tolaki, 82.
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6. Sociale cohesie, rechtspraak

6.1. Bewaking van de rechtsorde en hiërarchie

Ter bewaking van de cohesie en meer in het bijzonder van de hiërarchi-

sche opbouw van de clansamenleving bestonden verschillende instru-

menten, die gehanteerd konden worden indien de informele sociale

controle onvoldoende bleek. In de eerste plaats was daar de traditionele

inheemse rechtspraak. De afstamming van de anakia van mythische

voorouders legitimeerde hun positie als adat-hoofden, priesters en

rechters. Rechtsprincipes waren van bovennatuurlijke of mythische

oorsprong en waren in de eerste plaats gericht op het in stand houden

van de adat en de rechts- en machtsverhoudingen. In de praktijk bete-

kende dit vergoeding van schade, eerherstel en verhindering van herha-

ling van een overtreding of misdrijf. Ging het om civiele zaken, dan

dienden aanklager en beklaagde het in eerste instantie onderling eens te

worden. Lukte dit niet dan werden beider families of de adat-gemeen-

schap erbij betrokken, waarna de zaak voor een adat-hoofd, een tonomo-

tuo of een pabicara – de laatste vaak een ad hoc functionaris, een oudere

man – kon worden gebracht. Was de schuld bewezen, dan werd een

boete of andere straf opgelegd, in de juiste verhouding tot de geleden

schade of aangedaan onrecht en volgens het principe oog om oog, tand

om tand. Indien men een zaak niet wist op te lossen, dan kon deze aan

de sara (hadat) voorgelegd worden, maar ook kon men zijn toevlucht

nemen tot een godsgericht, vanuit de gedachte dat de voorvaderen de

waarheid zouden onthullen.920

920 Er bestonden verschillende vormen, zoals monahu i woi: men kookte water, kookte
het over dan was de beklaagde schuldig; kookte het niet over, dan moest hij zijn
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Bij de Tolaki konden overspel en schaking (beide umoapi genoemd -

onjuiste relatie) voor 1906 en soms ook nog daarna bestraft worden met

de dood. Het huwelijk (waarover beneden meer) had alle kenmerken van

een contract. Het niet nakomen van de overeengekomen bepalingen kon

ernstige consequenties hebben, zowel voor de direct betrokkenen als

voor de clan, wat nog verergerd werd indien overspel en schaking

plaatsvonden over de scheidslijn tussen de ata en anakia heen. Want dat

laatste betekende een aanslag op de sociale opbouw van de maatschap-

pij. De benadeelde partij had het recht de schuldigen om het leven te

brengen om de eigen eer en reputatie te herstellen. Doch de doodstraf of

soms erger, een gewapend conflict binnen of tussen clans, kon meestal

worden voorkomen. Dat gebeurde via extra betalingen en het mowea

(wea - boete), een ritueel waarvan de duur en omvang de status van de

betrokkenen binnen de clan en de ernst en omvang van de kwestie

reflecteerden. Hiertoe behoorde in de regel dat een in een witte lijkwade

gewikkelde karbouw in de plaats van de schuldige(n) werd gedood en

aan Ombu Mbu’u geofferd. Was de man de schuldige, dan kreeg hij

bovendien een boete opgelegd; was er een getrouwde vrouw in het spel,

dan kon ze door haar man weggezonden worden in welk geval de huwe-

lijkbetalingen teruggevorderd werden. Ze mocht dan niets meenemen

behalve de kleren die ze droeg. Om de ontstane onrust onder de bevol-

hand erin steken en zou zich, als hij onschuldig was, niet branden; motiu i woi,
beklaagde en aanklager bleven zo lang mogelijk onder water, wie het eerst boven
kwam was de schuldige; momanu, beiden slachtten een kip, degene wiens kip het
eerste dood was, was de schuldige; mowuho, beiden moesten een stuk gloeiend ijzer
vasthouden, de onschuldige zou daarvan weinig of geen last ondervinden, Slabbe-
koorn, “Memorie”, [54]-[55]; Mazee, “Over heksen-moord”.
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king weg te nemen werd een mowea besloten met een mosehe, een

verzoeningsritueel, en soms een gezamenlijke maaltijd.921

Een verwante vorm was het moweani. Hiertoe nam de moeder of een

vrouwelijk familielid van een in haar eer aangetaste of verlaten vrouw

het initiatief. De meest voorkomende gevallen betroffen onbestorven

weduwen, vrouwen wier mannen jaren achtereen in de wildernis verble-

ven zonder iets van zich te laten horen en daar soms zelfs een nieuw

gezin gesticht hadden. Om deze kwesties op te lossen ging de moeder

van de beledigde vrouw naar het huis van haar schoonzoon en nam een

ei en een bord mee. Aangekomen onderaan de trap brak ze het ei, goot

de inhoud in het bord en verklaarde dat het huwelijk van haar dochter

ontbonden was en dat die beschikbaar was voor een volgend huwelijk.

Indien haar schoonzoon aanwezig was gooide ze het ei voor zijn voeten

stuk, hem hiermee de kans gevend zich met zijn (eerste) vrouw te ver-

zoenen. Hiervoor bestond een korte ceremonie, die door een tolea geleid

werd, het mowindahako. Wanneer de vrouw en haar familie de gevraag-

de verzoening weigerden, wat ze kenbaar maakten door compensatie te

eisen die de man nooit kon opbrengen, konden familievetes ontstaan, die

hoog konden oplopen en zich jaren konden voortslepen. Na 1950 be-

hoorde het oplossen van dergelijke kwesties tot de taken van de dorps-

raad, met name van de sudo, de penningmeester, aangezien de materiële

component van dergelijke kwesties vaak het struikelblok was om tot een

oplossing te komen. Wist ook hij geen oplossing te vinden, dan werd het

huwelijk voor ontbonden verklaard. De kalo922 speelde hierbij van

oudsher een belangrijke rol: die bevestigde dat ondanks het verbroken

921 Pingak, Sekapur sirih, 24-26.
922 Zie Bijlage.

337



Chr.G.F. de Jong, Nieuwe Hoofden

huwelijk de vrede en harmonie tussen de families waren hersteld, alsof

alle ruzie er nooit geweest was.923

Hetzelfde taboe gold zowel voor als na 1906 “vertikale” verbintenissen

en huwelijken, dat wil zeggen die tussen leden van verschillende sociale

strata. Die brachten onheil en werden via een ingewikkeld stelsel van

sociale codes, strenge adat-rechtsregels, hoge financiële eisen en boetes

tegengegaan, al werden de straffen op overtreding na 1906 minder

rigoureus. Maar onveranderd werd getracht te voorkomen dat vrouwen

beneden hun stand huwden oftewel dat mannen via een huwelijk toe-

gang kregen tot de elite, dat ze zo “membeli darah kedudukan”, het

“bloed van een (hogere) status kochten”.924 Onderhorigen en slaven die

kinderen verwekten bij vrouwen uit de hoogste adelstand werden soms

doodgestoken of -gehakt. Een man uit hogere kringen kon als tweede of

derde vrouw iemand uit een lagere stand nemen, andersom was dat maar

bij grote uitzondering mogelijk. Zelfs een huwelijk tussen een vrouwe-

lijk lid van de hogere adel en een mannelijk lid van de lagere adel werd

door taboe,s omringd en door hoge verplichte betalingen bemoeilijkt. In

het algemeen gold dat de kinderen die uit een verbintenis tussen leden

van verschillende klassen voortkwamen tot de laagste van die twee

klassen gerekend werden of op zijn hoogste een aparte tussenklasse

vormden, al kon dat na de invoering van het Nederlandse bestuur door

middel van een extra betaling soms voorkomen worden. Een van de

gevolgen van de hervorming van de rechtspraak in Zuidoost-Celebes na

1906 was dat huwelijken binnen de familie of clan (endogamie), voorzo-

923 Aldus Pingak, Sekapur sirih, 26-28. Volgens Tarimana, Kebudayaan Tolaki, 148,
151, 155, was mowindahako het overhandigen van de huwelijksbetalingen.

924 Interview met S. Galukupi e.a. (Pu’undidaha, 12/7/1992) 17; interview met Rasami
(Kasiputih, 20/7/1992) 14-15.
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ver ze nog voorkwamen, afnamen, waardoor ook standsverschillen de

neiging vertoonden minder geprononceerd te worden. Hoofden van

minder “zuiveren bloede” werden daarmee in toenemende mate accepta-

bel als bestuurders in gouvernementsdienst.

Bevatten de Tolaki-rituelen elementen van adat-rechtspraak, althans van

het met gezag beëindigen van een conflict, ook in Poleang en Rumbia

bestond naast de door het gouvernement gecontroleerde rechtspraak een

oudere vorm van rechtspraak, die zonder toestemming en meestal zelfs

buiten medeweten van het Europese bestuur plaatsvond. De herleving

van de oude adat-rechtspraak, waarvan eind jaren twintig voor het eerst

sprake leek te zijn, werd mede gevoed door onvrede over de aanwezig-

heid van mensen van buiten Zuidoost-Celebes, zowel Nederlanders als

Buginezen en andere vreemdelingen, en over hun groeiende invloed op

het dagelijks leven.925 Tot op zekere hoogte ging het hier om een vorm

van Tomoronene-nationalisme. Een ander teken hiervan was dat ver-

schillende anakia de traditionele hoofddoek handhaafden of opnieuw

gingen dragen in de plaats van de songkok (kalotje) van de Buginezen.

Het waren enkele leden van de hoofdenfamilies van Rumbia, die het

voortouw namen, met name Munara, de wakil mokole, zijn zwager

Ferdinand Bawea Rahia Powatu, een onderwijzer van de zendingsschool

in Taubonto, en zijn hulponderwijzer Wa’ate. Powatu trachtte ook de

schooljeugd te overreden de songkok in te ruilen voor de hoofddoek.926 

925 Het schijnt dat niet de islam als zodanig als wel een aantal “Boegineesch-Mohamme-
daansche geestdrijvers” uit Palopo in Rumbia verzet opriepen, omdat die een
bedreiging van het gezag van de hoofden zouden vormen. Ze ondermijnden ook de
traditionele verhoudingen binnen het sultanaat Buton, waaraan de hoofden van
Rumbia veel waarde hechtten. G.C. Storm a. Hb NZV, 2/2/1933, ARvdZ 101/4/3.
Interview met P.R. Lawole (Kendari, -/1/1986) 9.

926 G.C. Storm a. Hb NZV, 2/2/1933, ARvdZ 101/4/3.
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Het bestuur had eigenlijk alleen belangsteling voor zaken als de handha-

ving van rust en orde, belastinginning en strafrechtelijke kwesties.

Bovendien vreesde de bevolking dat de gouvernementsrechtspraak,

evenals de gedwongen kampongvorming en het volksonderwijs, alleen

de belangen van het gouvernement diende en vooral bedoeld was om het

ronselen van soldaten voor het leger te vergemakkelijken. Inderdaad

gebeurde het dat men veroordeeld werd tot indiensttreding bij het In-

disch leger.927 

Bij de informele adat-rechtspraak in Poleang-Rumbia speelden hoofden

een rol die geen enkele officiële positie hadden binnen het koloniale

bestuursapparaat. Ze behandelden kleine civiele zaken, zoals laster en

belediging, overspel, hoogte van de huwelijksbetalingen, echtscheiding

en dergelijke. Recht werd gesproken in openbare zittingen. Alle aanwe-

zigen konden aan de besprekingen deelnemen, waardoor de zittingen

soms een wat chaotisch verloop hadden. Sommige onderdelen van de

oude rechtspraak werden gaandeweg echter achterwege gelaten, zoals

het (mede) beantwoorden van de schuldvraag door het raadplegen van

een orakel en het vragen van een godsoordeel.928

Voor Munara waren zowel zijn afkeer van de Buginezen en hun econo-

mische macht als van de bovenvermelde Los-van-Buton-beweging

aanleiding de oude banden met Buton strakker aan te halen. In de geest

van de in 1938 geïntroduceerde Zelfbestuursregelen herstelde hij ver-

schillende oude gebruiken die op dat moment al lang geleden verdwenen

waren. Bij bezoeken van de sultan of diens afgevaardigden aan Rumbia

werden oude eerbewijzen weer ingevoerd of uitgebreid, zoals betalen

927 Rookmaker, “Oude en nieuwe toestanden”, 415.
928 G.C. Storm a. Hb NZV, 2/2/1933, ARvdZ 101/4/3.
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van een (symbolische) schatting in de vorm van rijst en het houden van

traditionele dansfeesten, dezelfde eer die bewezen werd aan bezoekende

Nederlandse bestuursambtenaren.929 

6.2. Het gouvernement en de rechtspraak

Een eerste stap op weg naar de invoering van de formele gouverne-

mentsrechtspraak in Zuidoost-Celebes was de bepaling in het contract

van 1885 met de rijksraad van Laiwoi  dat alle Europeanen en met hen

gelijkgestelden, oosterse vreemdelingen en allen die de christelijke

godsdienst aanhingen en niet tot de autochtone bevolking behoorden,

onder de jurisdictie van het gouvernement vielen en in het geval van een

misdrijf aan het bestuur dienden te worden overgedragen. Alle overige

misdadigers moesten gestraft worden volgens de wetten van het land,

maar verminkende straffen en marteling mochten niet meer worden

opgelegd.930 Na de pacificatie verloren de inheemse rechtbanken en de

uit enkele imams en een kalief bestaande islamitische priesterraden (sara

agama of syarat agama) in de zelfbesturende gebieden veel van hun

bevoegdheden. Enerzijds beschouwde de regering deze priesterraden als

een noodzakelijk kwaad, anderzijds waarschuwden verschillende gou-

verneurs, in de geest van Van Vollenhoven, tegen de invoering van te

veel westerse rechtspraak, moraal en regelgeving en tegen overdreven

hang aan formaliteiten; de koloniale opvattingen van recht en moraal

dienden het rechtsgevoel van de bevolking onverlet te laten.931 

929 Voor een beschrijving, zie Van den Berg, “Mededelingen”, 180-182; T.S. Houtsma
a. Dir. SZC, 26/5/1947, ARvdZ 101/4/5.

930 “Contract met Laiwoei”, art. 12.
931 Heijting, “Memorie”, 69-70; om deze reden ook is het in Nederlands-Indië nooit

gekomen tot unificatie van het recht, één rechtssysteem voor alle ingezetenen.
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Hiermee was de toon van de rechtshervorming in de zin van “ontvoog-

dingswetgeving” gezet. Aan het gehanteerde beginsel dat bestuur en

rechtspraak in één hand verenigd waren, werd niet getornd. De recht-

spraak in het gewest werd uitgeoefend door een hiërarchie van recht-

banken, met als de hoogste de Raad van Justitie in Makassar. Godsoor-

delen en heksenprocessen werden verboden – al werden ze in de eerste

jaren na 1906 in het geheim nog gehouden – en voor de magistratuur

van de zelfbesturende gebieden werden uniforme gedragsregels opge-

steld. Het aantal inheemse rechtbanken werd verminderd en de hoogte

van boeten, tarieven, belastingen en betalingen aan de magistratuur,

hoofden en islamitische functionarissen werd centraal geregeld.932

In de eerste jaren na de pacificatie lag de rechtspraak voor zelfbestuurs-

onderdanen in Zuidoost-Celebes in handen van een door de Europese

bestuursambtenaar voorgezeten rechtbank. Deze rechtbank was compe-

tent voor zowel kleine burgerlijke zaken als overtredingen en lichte

misdrijven. Hij bestond op onderafdelingsniveau en was, indien de

beklaagde een Buginees was, samengesteld uit tenminste drie Bugine-

zen. Ging het om een Tolaki of Tomoronene dan bestond de rechtbank

uit tenminste drie Tolaki respectievelijk Tomoronene, althans dat be-

hoorde het geval te zijn. De leden werden benoemd door het gouverne-

ment, doch meestal fungeerden leden van de sara (rijksraad) als rech-

ters.933

932 Voor de reorganisatie van de rechtspraak in de zelfbestuurde gebieden, zie de
instructies en aanwijzingen van Frijling, “Circulaire no. 6, Uitoefening magistra-
tuur”, 7/8/1916; Frijling, “Rondschrijven no. 31", 5/7/1920; Vorstman, “Rondschrij-
ven no. 46, 7/9/1923, die zowel voor de direct- als de zelfbestuurde gebieden golden;
deze stukken in: ANRI Mak., Archief Bantaeng 2; “Gewestelijke regelingen nopens
de inheemsche rechtspraak (1923)".

933 Wieland, “Memorie”, [9].
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Via de Zelfbestuursregeling Rechtswezen Selebes (1919/1923) en aan-

vullende besluiten en wijzigingen van 1926 en 1927 die onderdeel

waren van de Indische bestuurshervorming, waarbij de rechtsmacht van

de inheemse rechtbanken werd uitgebreid, kwam de rechtspraak voor de

zelfbestuursonderdanen voor kleine zaken (die bestraft werden met

boetes van minder dan ƒ 100,-) in handen van de “alleensprekende

rechter”, dat wil zeggen het (Europese) onderafdelingshoofd. In de

praktijk betekende dit dat de rechtspraak gedelegeerd bleef aan zelfbe-

stuurders, dorps- en districtshoofden met het onderafdelingshoofd als

controlerende instantie op de achtergrond, wat inhield dat wegens de

overheersende positie van de islam in hoofdenkringen veel zaken afge-

handeld werden volgens het islamitische recht. Voorbeeld: wie niet voor

de imam of goeroe getrouwd was maar alleen voor de dorpspriester, wat

met de grote meerderheid van de kampongbevolking het geval was, kon

een geval van overspel van zijn of haar wederhelft niet voorbrengen. Hij

of zij was in islamitische ogen immers niet getrouwd en was aldus

rechteloos. In dergelijke gevallen boden adatrituelen als mosehe, mowea

en moweani soms uitkomst. Maar niet altijd. Elders is het tragische geval

van Johannes Ladito en Tië genoemd, dat met deze islamisering van de

rechtspraak nauw samenhing.934

Vrijwel alle criminele en civiele zaken kwamen in eerste instantie aldus

voor inheemse rechtbanken, die als leidraad hanteerden het Wetbroek

van Strafrecht, het Reglement Buitengewesten en de adat. Op Buton kon

het voorzitterschap worden opdragen aan de sapati of een ander zelfbe-

934 Voor de kwestie Johannes en Tië, zie Van der Klift-Snijder, “Geroepen”, 99-101.
Vgl. Hartsteen, “Memorie”, 52; Bouman, “Memorie”, 52; Vonk, “Nota betreffende
het zelfbesturend landschap Boeton”, 122; De Man, “Vervolgmemorie”, 43.
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stuurslid (behalve de sultan), met als leden enkele hoofden die geen lid

waren van het zelfbestuur, plus een of meer inlandse officieren van

justitie (jaksa). Voor het rechtsgebied van de barata Muna, waar ook

Poleang, Rumbia en Kabaena toe behoorden, was dat de lakina Muna

(voorzitter van de hadat, en evenals de sultan van Buton het hoofd van

de islamitische beambten), bijgestaan door de mokole van Poleang,

Rumbia en Kabaena en tenminste twee districtshoofden. Speciale geval-

len eisten een speciale rechtbank: het afgezette districtshoofd van Kuli-

susu (Noord-Buton) werd in 1950 voor een hadat istimewa (“bijzondere

hadat”) berecht.935 Hoewel in 1928 het oude bestuur van Muna (in feite

een stelsel van drie colleges: de sarano Wuna, de fato ghoerano en het

fato lindono met onderscheiden samenstelling en taken) als zelfbestuurs-

orgaan in ere hersteld werd, bleef in de praktijk de rechtspraak in handen

van de controleur en de lakina Muna.936 Hetzelfde systeem bestond in

Kendari, waar de inheemse rechtbank werd voorgezeten door de zelfbe-

stuurder. In Kolaka was de voorzitter eerst de bokeo, van 1933 de

sulewatang of een jaksa. Overal werden deze rechtbanken aangevuld

met kampong- en districtshoofden die geen lid waren van het zelfbe-

stuur.937 Wegens onervarenheid van veel hoofden lag de leiding van de

zittingen in Kolaka en Kendari vaak in handen van de betreffende

onderafdelingschef, met name in de beginjaren. Op Buton en Muna,

inclusief Poleang-Rumbia, daarentegen bemoeide deze zich nauwelijks

met de inheemse rechtspraak. Zwaardere vonnissen, waarbij de contro-

935 M. Madlener a. Min. BZ NIT te Makassar, 1/3/1950, ANRI Mak., Archief NIT
169/29.

936 Vonk, “Nota betreffende het zelfbesturend landschap Boeton”, 111; Van der Wolk,
“Overdracht bestuursbevoegdheden aan Landschap Boeton”; Bouman, “Memorie”,
52-53.

937 Vonk, “Nota betreffende het zelfbesturend landschap Boeton”, 122-123.
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leur betrokken was, dienden altijd ter revisie aan de assistent-resident en

daarna aan de gouverneur en de Landraad te Makassar te worden voor-

gelegd, alvorens tot uitvoering kon worden overgegaan.938

In 1888 werd door het gouvernement met de sara van Laiwoi overeeng-

ekomen dat bepaalde overtredingen begaan door onderdanen van de

vorsten onder de competentie vielen van gouvernementsrechtbanken. Dit

gold met name voor ontvreemding of beschadiging van gouvernements-

eigendommen als gebouwen en telegraafpalen en -kabels.939 Na 1906

werd dit uitgebreid en in 1912 trok het gouvernement via suppletoire

contracten het recht van openbare veilingen aan zich.940 Ter competentie

van de gouvernementsrechtspraak waren, evenals elders op Celebes, alle

zeer ernstige misdrijven en zaken die “landsonderhorige ingezetenen”

betroffen: bestuursambtenaren, Europeanen, Chinezen, Japanners,

Arabieren en andere Vreemde Oosterlingen, evenals alle overtreding van

de opium- en vuurwapenwet. Deze rechtspraak was opgedragen aan de

onderafdelingshoofden (het “magistraatsgerecht”) en de door de

assistent-residenten voorgezeten Landraden in Palopo en Bau-Bau.941

De inheemse rechtbanken hadden het blijkens de officiële verslagen niet

overmatig druk, niet zozeer omdat, zoals wel betoogd is, diefstal, moord,

doodslag, dobbelen en hanengevechten, clandestiene slacht, mishande-

ling, laster en ambtsmisbruik niet voorkwamen, verre van dat, maar wel

vanwege de aarzeling van de bevolking dergelijke kwesties onder de

aandacht van het bestuur te brengen, zeker waar het een anakia betrof.

In 1934 bijvoorbeeld werd in Kolaka geen enkele civiele zaak aanhangig

938 Hartsteen, “Memorie”, 53.
939 Koloniaal verslag 1888, 18.
940 "Overeenkomsten” (1914), 1379.
941 Hartsteen, “Memorie”, 52-55.
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gemaakt, in de eerste helft van 1935 slechts één; voor strafzaken waren

de getallen respectievelijk elf en één. In “topjaar” 1937 waren er in

Kolaka 24 strafzaken, die uiteenliepen van ontduiking van de belasting-

en en van de registratieplicht tot het dragen van messen en moord en

doodslag. De civiele zaken behelsden in meerderheid vorderingen van

Chinezen en Buginezen op Tolaki wegens speelschulden en het niet

nakomen van verplichtingen tot levering van bosproducten en rijst.942

Controleur Hartsteen van Kolaka constateerde in 1935 dat, hoewel de

gevangenis in Kolaka doorgaans overvol zat, de criminaliteit onder de

autochtone bevolking niet groot was en dat diefstallen en oplichting

voornamelijk werden gepleegd door Buginezen.943

In de jaren twintig en dertig wisten islamitische voorgangers en geeste-

lijken944 verschillende juridische bevoegdheden aan zich te trekken ten

koste van de traditionele hoofden. Hoewel daartegen onder de bevolking

bezwaar scheen bestaan, kon het nauwelijks anders dan dat de gezagsge-

942 Taatgen, “Memorie”, 11; Hartsteen, “Memorie”, 54; Smit, “Vervolg-memorie”, 27.
943  Hartsteen, “Memorie”, 54.
944 Islamitische functionarissen waren de imam in Kolaka en Pu’undidaha en de kalief

van Kendari; de imam van Pu’undidaha stond onder de kalief van Kendari, de imam
van Kolaka onder de kalief van Palopo. Als geestelijken werden aangemerkt de
imam en de kalief, die, v.z.v. verbonden aan de hoofdmoskee van een district of
gewest, door het gouvernement en/of zelfbestuur werden benoemd; de overige
imams werden gekozen door dezelfde kiesgerechtigden die ook het kamponghoofd
kozen, doch ontvingen hun aanstelling uit handen van het zelfbestuur; verder de
oproeper tot gebed of voorzanger (bilal of bidala), degene die de preek hield (khatib)
en de goeroe van het dorpsbedehuis (langgar); ambten van niet-geestelijke aard
waren de koster (doya) en de inner (amil) van de godsdienstige belasting (zakat).
Dergelijke geestelijken en ambtsdragers (en sommige christelijke voorgangers en
ouderlingen) hadden vrijstelling van gemeente- en herendienst, [Frijling], “Rond-
schrijven”, (12/3/1919). Toen na de oorlog het plan ontstond in Makassar een Hoge
Islamitische Raad (Syarat Tinggi of Mahkamah Agung) op te richten (een motie van
deze strekking van Kyai Hadji M. Luthfi werd in juni 1948 in het parlement te
Makassar aangenomen), hielden de zelfbesturen, verenigd in de Hadat Tinggi
(Makassar), de uitvoering van deze motie tegen, “Politiek Politioneel Verslag Afd.
Makassar 1-15 Aug. 1948", 3; “Politiek Politioneel Verslag Afd. Makassar 16-30
Sept. 1948", 15-16.
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trouwe opstelling van veel hoofden de islam, hoe gematigd van aard

ook, de gelegenheid bood zich als antikoloniaal en anti-imperialistisch

te profileren.945 Het bestuur, dat in het geheel geen fiducie had in pries-

terraden en ze het liefst zou opheffen, trad er tegen op en trachtte uitbrei-

ding van hun aantal en bevoegdheden tegen te gaan.946 Desondanks

werden huwelijken van niet-islamieten in toenemende mate volgens de

islamitische ritus en voorwaarden gesloten en stelde de imam van Kola-

ka de hoogte van de sompa of sunrang (huwelijksbetalingen) vast – en

daarmee ook van zijn eigen honorering, de ihi kawi, die bepaald was op

10% van deze betalingen. In de jaren dertig kon Sultan Laode Muh.

Hamidi Kaimuddin VIII van Buton (1928-1937) ongestoord een imam

in Buapinang plaatsen alsmede goeroes in Lagori, Poea en andere

dorpen langs de zuidkust van Rumbia en Poleang en op het eilandje

Masaloka Kadatua in de Straat van Tiworo, speciaal met het oog op het

sluiten van huwelijken. Alleen ingrijpen van het bestuur kon verhinde-

ren dat in Poleang de islamitische huwelijksregels voor iedereen, isla-

miet of niet, verplicht werden.947

945 Resident Celebes en Onderh., “Bestuursorganisatie in Kolaka. De hadats”; vgl.
Adatrechtsbundels, XXIX, 75 (Kolaka, 1920).

946 Door gouverneur Frijling werden de bevoegdheden van de priesterraden beperkt tot
huwelijks- en erfrecht van het islamitische volksdeel; bindende kracht hadden hun
uitspraken niet. Bovendien betoogde Frijling dat, als het aan hem lag, alle priesterra-
den in het gewest opgeheven zouden worden; alleen het feit dat er al zoveel waren
en dat sommige al zo lang bestonden, weerhield hem. Frijling, “Rondschrijven no.
32” (10/7/1920). Doch in de“Gewestelijke regelingen nopens de inheemsche
rechtspraak (1923)”, werden ze niet genoemd; art. 4 bepaalde wel dat de “rechtbank-
en [...] zoo noodig de zitting [kunnen] doen bijwonen door een Mohammedaanschen
schriftgeleerde of andere deskundigen, en is [...] daartoe verplicht, wanneer het geldt
gedaagden of beklaagden, van wier landaard geen lid zitting heeft”, ibidem, 159; cf.
Frijling, “Circulaire no. 23” (18/3/1919); [Frijling], “Rondschrijven” (19/7/1920).

947 Volgens Vonk, “Nota betreffende het zelfbesturend landschap Boeton”, 188, luidde
de volledige naam van de sultan (in nieuwe spelling): Mohammad Hamidi Kaimud-
din (Oputa Moilana I Malige).
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Het wegvallen van het Nederlandse gezag in 1942 leidde in Zuidoost-

Celebes tot een versnelde uitbreiding van de islam. Meer dan voor de

oorlog maakten sommige anakia van hun invloed gebruik om de be-

voegdheden van islamitische functionarissen te vergroten. Er was echter

vanaf de tweede helft van de jaren dertig ook een tegenbeweging tegen

de islam en de anakia zichtbaar. Die hield in dat de putobu en de tono-

motuo, de oude, ooit door de anakia onttroonde niet-adellijke adat-

rechters en -hoofden, samen met de pabicara en enkele anderen de met

de regeling van adat-kwesties belaste sara kampong vormden. Hierbij

namen ze op dorpsniveau taken van de islamitische beambten over. Op

dit half-gedemocratiseerd semi-publiek bemiddelings- en adviesorgaan

op dorpsniveau is hiervoor reeds gewezen.948

948 Zie par. 3.1.11.5. 
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7. Grondbezit, standen, materiële cultuur 

7.1. Grondbezit

De hoofdengeslachten van de Tolaki en Tomoronene verkeerden in de

negentiende eeuw in een positie die in grote lijnen gelijk was aan die

welke op Buton en andere eilanden voor de kust bestond. Behoudens de

rechten en aanspraken van de anakia op lijf en goed van hun onderhori-

gen, stond het iedereen vrij de grond te gebruiken, privé grondbezit

bestond niet en grond maakte dan ook nooit deel uit van bijvoorbeeld

huwelijksbetalingen. Vruchtbare gronden waren er in overvloed, de

bevolkingsdruk was laag en iedereen had verzamel- en oogstrechten in

een relatief groot gebied. Wie een nieuwe ladang of tuin wilde openen

was vrij om dat te doen en zelfs in de Nederlandse tijd hadden de nieuwe

kampongs hun eigen gebied, waar de bewoners vrijelijk konden vissen,

jagen, verzamelen en tuinen aanleggen. Palen, hekken of grensstenen

gaven (meestal) aan dat een bepaald stuk grond in gebruik was en een

ander bleef daar dan weg – al had ieder altijd het recht zich in geval van

nood van het te velde staande gewas te bedienen, aldus wilde de adat

het. Wie zijn akker of rijstveld in het gebied van een andere clan wilde

aanleggen was vrij om dat te doen, mits men de toestemming van de

betrokkenen had.949

In een dergelijke egalitaire, communale en door familiebanden beheerste

maatschappij heerste het beginsel van de wederkerigheid: niemand kon

de belangen en rechten van anderen ongestraft negeren of schaden, doch

evenmin hoefde hij te vrezen dat de zijne over het hoofd gezien werden,

949 Hartsteen, “Memorie”, 18.
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tenzij de adat geschonden was, want dan kon de gemeenschap beschik-

ken over have en goed van de overtreder. Dit systeem, aangevuld met

elementen als status, edelmoedigheid en streven naar macht en aanzien,

beheerste ook de uitwisseling van goederen (de “handel”) binnen en

tussen de verwantschapsgroepen.

Boven is reeds de these geponeerd dat de huidige maatschappelijke

tweedeling van de Tolaki teruggaat op de tegenstelling tussen vroege en

late migranten; de late migranten in Zuidoost-Celebes vormden het

milieu waaruit in de negentiende en begin twintigste eeuw de nieuwe

elite van door de handel rijk geworden “godenzonen” voortkwam,

althans zich in toenemende mate profileerde. De groeiende handelscon-

tacten met de overwegend Buginees-Butonese buitenwereld leidden tot

het toenemen van de maatschappelijke differentiatie en complexiteit van

de clanmaatschappij en bevorderden het ontstaan van een aparte slaven-

stand.

Tolaki van nederige komaf die niet tot de slaven behoren, staan tot op

heden bekend als de tonome’ombu, de “dienaren van de heer”.950 Zij

stammen waarschijnlijk af van de laagste groepen van de Tolaki-maat-

schappij, die bestonden voor de opkomst van een aparte slavenstand. Het

waren leden van deze groep – naast gestrafte of om andere reden aang-

ewezen leden van de middengroepen en zelfs hoofdenfamilies – die voor

1900 aan Luwuq of Bone werden afgestaan als eerbewijs of schatting

(pasolo, Tomekongga), al was dat vaak een symbolisch gebaar. Het ging

om beperkte aantallen, die meestal bovendien voor speciale doeleinden

(als bijvrouwen, voor paleisbouw of oorlogvoering) bestemd waren.

950 Tarimana, Kebudayaan Tolaki, 200.
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Ook in het gevolg van Aru Bakung,s echtgenote, een prinses van Tiwo-

ro, bevonden zich dergelijke hofdienaren.

Eind negentiende eeuw veranderde deze situatie. De opkomende vraag

naar bosproducten en de rijstexport deden de behoefte aan grotere

aantallen “losse”, goedkope arbeidskrachten ontstaan, een fenomeen dat

overigens in de gehele archipel bespeurbaar was. En was het bestaan van

een aparte klasse van min of meer rechtelozen eenmaal een feit, dan

konden die bovendien gebruikt worden om de rekening van importgoe-

deren te voldoen. Tijdens Vosmaer,s bezoek aan Kendari bleek de

handel in slaven nog aan allerlei conventies gebonden te zijn. Ze moch-

ten niet aan vreemden verkocht worden of worden uitgevoerd.951 Doch

driekwart eeuw later leverde Sao-Sao, de lakina (vorst) van Lepo-Lepo

(Ranome’eto), zijn onderdanen, met name die welke zich weinig aan zijn

gezag gelegen lieten liggen, aan Buginese kolonisten en passerende

handelaren. Hetzelfde gebeurde op Muna, een eiland met weinig natuur-

lijke rijkdommen, waar de elite slaven en hun kinderen verkocht om zijn

luxe importen te financieren. In 1896 moest Buton zelfs militair ingrij-

pen op Muna om een eind te maken aan onlusten, die hun oorzaak

vonden in onenigheid tussen de lakina Muna en de syarat Muna over de

verdeling van de opbrengst van de verkoop van Munanese en Tiworese

slaven.952 Na 1900 beleenden Munanezen hun kinderen om hun belas-

ting te kunnen betalen.953

Binnen het grotere kader van de toenemende maatschappelijke differen-

tiatie, berustte de samenstelling van de verschillende status groups op

951 Vosmaer, “Korte beschrijving”, 97-98.
952 Bouman, “Memorie”, 25.
953 Sutherland, “Power, Trade and Islam”, 161; Bouman, “Memorie”, 12.
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geboorte en afstamming. Hoe hoger de status hoe meer privileges:

behalve dat de elite aanspraak kon maken op de bezittingen en diensten

van hun sociaal minderen. De anakia konden boeten opleggen (het niet

betalen ervan had ernstige consequenties) en hadden recht op belasting-

en, heffingen en tienden. Tijdens de plant- en oogsttijd moest het volk

een deel van zijn tijd in de hun ladangs en tuinen werken, terwijl ieder-

een moest helpen bouwen aan hun huizen en andere hand- en spandien-

sten verrichten. Middels afdrachten van hun eigen oogsten en een deel

van de ingezamelde bosproducten zorgden onderhorigen en slaven

ervoor dat in het huis van een anakia geen gebrek heerste en al in Vos-

maer’s tijd profiteerde de elite in toenemende mate van de arbeid van

hun minderen en streek zij de winsten op van de uitvoer van rijst, rotan

en karbouwen.954

7.2. Vercommercialisering; materiële cultuur 

Hoofdengeslachten konden langs deze weg hun arealen bewerkt land

uitbreiden, waardoor een situatie ontstond, die enigszins op grootgrond-

bezit leek. De toename van het aantal vreemde handelaars en opkopers

van bosproducten bevorderde dit proces, vooral daar ze door hun ge-

woonte kredieten te verschaffen de hoofden aan zich wisten te binden.

Deze werden daardoor gedwongen de verzamelarbeid van hun clan op

professionele basis te organiseren om hun schulden af te betalen. Zo

werden hoofden ondernemers en vercommercialiseerden de onderlinge

verhoudingen bij de Tolaki en Tomoronene.

954 Slabbekoorn, “Memorie”, [9]-[10]; Vosmaer, “Korte beschrijving”, 93.
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Hoewel de Buginezen en later de Arabieren en Chinezen, mede dank zij

hun huwelijksbanden met de Tolaki- en Tomoronene-elite, het meeste

aan de natuurlijke rijkdommen van Zuidoost-Celebes verdienden –

volgens een bezorgde bestuursambtenaar in 1935 bedroeg de prijs die ze

in Kolaka voor hun rijst betaalden ongeveer 10% van de marktprijs in

Palopo of Makassar955 – nam ook de welvaart onder de Tolaki toe, zij het

in zeer ongelijke mate. De eerste fase was dat groeiende welvaart de

traditionele standsverschillen niet alleen zichtbaarder maar ook groter

maakte. De introductie van katoenen kleding langs de kust, het ontstaan

van een apart, kostbaar begrafenisritueel voor de elite als ook de reeds

genoemde poging van Lakidenda om in Konawe een salassa, een paleis-

complex annex moskee, te bouwen zijn kenmerkend voor deze fase.

Met het laatste kwart van de negentiende eeuw brak de tweede fase aan

waarin geïmporteerde goederen, stijlen, smaken en ideeën hun weg

begonnen te vinden in bredere kringen van de Tolaki en Tomoronene.

Dat bleek uit de steeds geraffineerder wordende bouwstijlen en versie-

ringen en de toenemende afmetingen van huizen en graven van de elite,

hun kleding en rood-gouden sieraden, die het Buginese of Butonese

patroon volgden, ander voedsel waaronder melkpoeder voor anakia-

zuigelingen, kunstuitingen, Perzische tapijten op de vloer van hoofden-

huizen, en Chinees aardewerk, Nederlandse olielampen en kunstig

bewerkte zilveren en paarlemoeren sirih-dozen in de kast: symbolen

zowel van hun nieuw verworven status als handelaar als van de ver-

schuiving van hun materiële en culturele identificatie.956

955 Hartsteen, “Memorie”, 25; Van der Crab, De Moluksche Eilanden, 92-95.
956 Andi Halu, de vrouwelijke mokole van Matano te Soroako, rookte sigaren “gleich

jedem Manne”, Grubauer, Unter Kopfjägern in Central-Celebes, 18 (vgl. 70 vlg.).
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Binnen enkele generaties voltrok zich in Zuidoost-Celebes een diep-

gaande verandering van de materiële cultuur. Omstreeks 1900 waren

geïmporteerde goederen tot in de meest geïsoleerde en afgelegen streken

van het schiereiland doorgedrongen en waren veel van de oude, gangba-

re gebruiksvoorwerpen vervangen. Toen Grubauer in 1911 een oude

begraafplaats in Wiwirano bezocht, trof hij daar behalve aardewerken

vaten en kruiken in alle soorten en maten, die ook in Midden-Celebes

bekend waren, rijk versierde dodenhoeden aan, oeroude schilden, kun-

stig bewerkte trommels en gongs, fuya-kleding, voorwerpen van mes-

sing, borden en schotels en vele andere zaken, die volgens hem toebe-

hoord hadden aan de inmiddels verdwenen en vrijwel vergeten

Latambatu-cultuur. De toen levende bevolking kende noch de herkomst

noch de betekenis ervan, zozeer was hun wereld sindsdien veranderd.957

Hoofdenhuizen trokken de aandacht door hun grote afmetingen, uiterlij-

ke kenmerken, meubilair en decoraties, waarvoor de inspiratie steeds

meer ontleend werd aan de Buginese en Butonese en later aan de Euro-

pese mode en bouwstijl. De driehoek, die het bovenste deel van de

voorgevel vormde, verried hier en daar de status van de bewoners,

terwijl de huizen zelf niet langer gemaakt werden van alang-alang,

boomschors of bladstengels en -bladeren, doch van gezaagde planken

van duurdere houtsoorten en van gespleten bamboe: het huis van het

hoofd van Rarongkowu (Poleang) had in de jaren dertig aan de achterzij-

de een grote, rijk versierde en brede galerij, die gebruikt werd voor de

ontvangst van gasten;958 dat van het hoofd van Lambuya was omstreeks

de eeuwwisseling 21,5 meter lang en 11 meter breed, al bevatte het niet

957 Grubauer, Unter Kopfjägern in Central-Celebes, 132-133.
958 H. van der Klift a. Hb NZV, 12/12/1939, ARvdZ 101/4/5
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veel luxe.959 Een van de huizen van Pombili, in Sanggona, gebouwd

omstreeks 1895, was “reusachtig”. Om zijn vele vrouwen te kunnen

huisvesten, die naar men zei voortdurend ruzie maakten, was het aan alle

zijden met vleugels, kamers en galerijen uitgebreid.960 De palen waarop

dit geheel gebouwd was en de trappen waren gemaakt van een houtsoort,

lokaal kuli papo genaamd, die zo hard was als ijzer en ze waren met

inkervingen rijk versierd.961 Ook het hoofd van Benua in het zuiden van

het district Lambuya was rijk. Hij had paarden, karbouwen, tien vrou-

wen en een mond vol gouden tanden en kiezen; zijn huis was niet alleen

groot, hij beschikte in 1922 ook over verscheidene karbouwenkralen en

rijstschuren.962 Dat van het districtshoofd van Konda, dat halverwege de

dorpen Konda en Pu’uosu stond, was zoals ook zijn voorvaderen gehad

hadden. Het was groot, op vele palen gebouwd en had wanden en een

dak van sagopalmbladeren. Binnen was slechts één vertrek, een grote

ruimte.963 Het huis van I Ntera, de rijke apua van Rumbia, dat in kam-

pong Tampoa stond – zijn “eigenlijke” huis stond in zijn tuin in de

heuvels ten noorden van Tampoa – bezat in 1923 een waterleiding van

holle bamboe, een unicum in de streek waar hij prat op ging. Evenals de

meeste huizen in de buurt was het voorzien van een sierlijke, liggende

halve maan op de nok, een ornament dat de huizen van de Buginezen

misten. Het was groter dan de andere huizen in het dorp en was verdeeld

959 Sarasin, Reisen, I, 351, 361-362.
960 Volgens Galukupi was Pombili “recordhouder” wat betreft het aantal echtgenotes.

Een andere, eveneens groot huis had Pombili in Pu’undidaha; interview met S.
Galukupi e.a. (Pu’undidaha, 12/7/1992) 31.

961 H. van der Klift, “Onze onderzoekingsreis door een deel van Mekongga”, 15/7/1920,
ARvdZ 12/3/5.

962 H. van der Klift, “Mijne reis door de onderafdeeling Kendari van 24 juni - 25 juli
[1922]”, (ARvdZ 12/3/5) 5.

963 Ibidem, 9.
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in een woonkamer en aantal slaapkamertjes voor zijn anamea (prinses-

sen), zijn dochters. Bovendien beschikte deze huishouding over een

trapnaaimachine. De wanden van de woonkamer waren versierd met een

landkaart en plaatjes uit een Frans tijdschrift, en op de landa (galerij)

stond een heuse Nederlandse schommelstoel.964 Een bezoeker beschreef

I Ntera als volgt:

De gulle lach is niet van zijn gezicht. Hij is volstrekt geen sul, die men

met een kluitje in het riet stuurt. Hij weet wat hij doet en tracht je ook

wel eens beet te nemen, als hij er de gelegenheid voor ziet. Maar dat doet

hij niet sluw; het valt dadelijk op en hij lacht er zelve smakelijk om als

zijn list niet gelukt.965

De huizen van de lagere adel en van de rest van de bevolking waren

eenvoudiger van bouw en inrichting. Ze waren eveneens op palen

gebouwd en hadden wanden van gevlochten matten en bamboebladner-

ven. Bij de oudere huizen stonden die wanden schuin aangebracht, tegen

dieven, en was de deur een luik in de vloer. Het dak was gemaakt van

alang-alang, later van palmbladeren. Bij oudere huizen was het inwendi-

ge een grote ruime, met in een hoek een stookplaats; in de twintigste

eeuw werd die ruimte in de regel door een tussenschot in twee delen

gedeeld, waarvan één gebruikt werd als gezamenlijk slaapvertrek, terwijl

in het andere de kookplaats was: drie of vier stenen in een houten bak,

waarop aarden potten, koperen ketels en ander kookgerei stonden.966

964 G.C. Storm a. Hb NZV, 12/6/1925, ARvdZ 1/4/VI.
965 H. van der Klift, “Onderzoekingsreis naar Roembia, Polea en Boeton”, 3/7/1923,

ARvdZ 9/1A.
966 H. van der Klift a. Hb NZV, 19/7/1916, ARvdZ 12/3.
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Hoe eenvoudig deze huizen ook waren, tot in de meest ondoordringbare

streken toe werden in toenemende mate van elders ingevoerde gebruiks-

voorwerpen en sieraden werden aangetroffen, tot en met foto’s van

Wilhelmina en Juliana. Ver voordat de bevolking in het kader van de

kampongconcentratie haar huizen van een afvoerbuis voor afvalwater

begon te voorzien, waren sommige huizen in Kolaka en Kendari al met

een uit Makassar aangevoerd watercloset uitgerust. De traditionele, van

inkepingen voorziene boomstam, die van de grond naar de veranda

leidde, werd vervangen door een trap met treden. Het gebruik om de

status van de bewoners middels versiering van die boomstam of trap aan

te geven – het aantal inkepingen of traptreden van een anakia bedroeg

zeven, een horige had er vijf en een vrijgelaten lijfeigene of slaaf vier –

begon na verloop van tijd te verdwijnen. Doch wat niet verdween was

het ritueel dat de bouw van een huis begeleidde, van het kiezen van een

stuk grond en vellen van de eerste boom tot het moment waarop de

bewoners het in gebruik namen.967

De openlegging van het binnenland na 1900 luidde de derde fase in. De

handel creëerde thans ook voor lagere regionen van de samenleving de

mogelijkheid tot het verwerven van status en aanzien, al zag de elite dit

zeer ongaarne gebeuren. Bovendien werd in het kader van de kampong-

concentratie privé-grondbezit door het gouvernement bevorderd. Een

nieuwe tijd brak aan, een tijd van desintegratie en spanningen, waarin

naast het oude normen- en waardenstelsel van de clanmaatschappij een

nieuwe moraal opkwam: die van de “geldadel”.968

967 Elbert, Die Sunda-Expedition, I, 157, 238 vv, 254-255, 260; Slabbekoorn, “Memo-
rie”, [43]. Interview met div. inwoners van Kasiputih, (20/7/1992) A5-A6.

968 Smit, “Vervolg-memorie”, 10-14.
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Het zwellend getij van in de regel kapitaalkrachtige en in de handel zeer

bedreven vreemdelingen bleek, geheel onvoorzien en tegen alle aan-

vankelijk verwachtingen in, op de lange duur een onuitputtelijke bron

van spanningen en niet zelden bloedige conflicten. De relatief arme en

ongeletterde autochtone bevolking zag zich, ondanks de geringe bevol-

kingsdichtheid, welhaast tot vreemdelingen in hun eigen land geredu-

ceerd en moest toezien hoe de nieuwkomers hun beste gronden bezetten,

de grootste tuinen en aanplantingen hadden, zich de beste landbouwmet-

hoden konden permitteren en zich de natuurlijke rijkdommen en delf-

stoffen van het land toe-eigenden, waarvan de meeste Tolaki en Tomo-

ronene slechts als koelies en dagloners profiteerden. Na de onafhank-

elijkheid (1949) waren ze niet minder het kind van de rekening dan er

voor, doch thans werd die rekening vooral gepresenteerd door Java,s

economische elite, die in de rijke wouden, nikkel- en ijzermijnen en

djamboe-tuinen van Zuidoost-Celebes een goede belegging zag. Goed-

kope arbeidskrachten waren er in overvloed en het alom aanwezige

Indonesische leger vormde voldoende garantie dat hun nieuwe “kemer-

dekaan” (vrijheid) niet verstoord werd. 

Desondanks waren er ook Tolaki en Tomoronene, en niet alleen de

anakia, die rijk werden. Smeden en wapenmakers uit Sanggona en Asera

trokken erop uit om elders hun handwerk te beoefenen en kwamen rijk

thuis, waar ze hun verdiensten in karbouwen en grote, nieuwe huizen en

goed onderhouden tuinen belegden of tegen onderpand uitleenden. Dit

gaf hen een nieuw zelfbewustzijn dat anderen opviel. Een waarnemer

bracht dit in 1935 als volgt onder woorden:
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Onze indruk is dat de bewoners van Sanggona anders zijn dan de meeste

andere menschen in deze omgeving. Dat meenen we het meest op te

merken bij de bezoeken die de menschen ons brengen. Van heinde en

verre komen ze bij ons, maar die menschen zijn altijd anders dan de

doorsnee Sanggonanees. Als hij komt dan gaat hij rechtop staan en kijkt

je onverschrokken aan. Is niet bang om voor het raam te gaan staan of in

de geopende deur en daar alles op te nemen. Vragen we hem wat zijn

wensch is, dan zegt hij anders niet dan niets, of er komt een woorden-

vloed om er van te schrikken. Andere menschen b.v. spreken met twee

woorden. De menschen hier weten daar niet van. Wordt er medicijnen

uitgereikt, de Sanggonanees blijft staan waar hij staat en laat het netjes

bij zich brengen, terwijl de anderen het komen halen. Ook hun uitdruk-

king in de taal is anders. Ik zou zeggen grover. Mogelijk dat de oorzaak

hierin ligt dat deze menschen gewend zijn om veel te trekken, te reizen

en door andere kampongs ontzien worden. Dat ze de vrees erin hebben

bleek me twee weken geleden bij de vorst van de Moronenen. Toen – –

– ik vertelde dat ik van Sanggona kwam toen vertelde hij dat de Sanggo-

naneezen gevreesd waren bij hun.969 

Anderen zagen al voor 1900 hun macht en gezag onderbouwd door hun

functie van intermediair tussen de eigen bevolking en de leenheren in

Bone en Luwuq en door het daarmee samenhangende recht op het innen

van belastingen en schattingen en het opleggen van boetes (waarover

beneden meer). Na de eeuwwisseling namen inheemse zelfbestuurders,

bestuursassistenten, officieren van justitie, districts- en kamponghoofden

centrale posities in het landsbestuur in. Ze waren verplicht de belangen

van het gouvernement te behartigen als de hunne, doch waren voor het

969 G.W. Mollema, Jaarverslag Sanggona 1934, 31/1/1935, ARvdZ 115/40/1.
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gouvernement slechts van nut voor zover ze in staat waren de loyaliteit

van de bevolking te garanderen. Dit verschafte de elite weliswaar enige

politieke bewegingsvrijheid, doch van door die kringen geïnspireerd

verzet van enige betekenis tegen de Nederlanders was tot aan de Japanse

tijd weinig of geen sprake, al sloten sommige hoofden zich in de jaren

dertig wel aan bij de Partai Sarekat Islam Indonesia.970 In de jaren

1946-1950 steunden de meeste hoofden in Zuidoost-Celebes de Negara

Indonesia Timur (NIT) van Van Mook, wiens ontwerp voor een federa-

tieve republiek, de Verenigde Staten van Indonesië, een plan tot bestuur-

lijke herindeling van de Grote Oost omvatte, waarbij de autonomie van

de afzonderlijke daerah en daarmee de gezagspositie van de zelfbestuur-

ders ten opzichte van de centrale regeringen in Makassar en Jakarta

versterkt werden. Behalve politieke motieven speelden ook economische

een rol. Het na de oorlog wegvallen van de vraag naar bosproducten op

de wereldmarkt en de daarmee samenhangende scherpe daling van de

inkomsten uit de uitvoer en van de heffingen daarop, gecombineerd met

de hollende geldontwaarding, stortten de zelfbesturen in Zuidoost-

Celebes (en elders) in een financiële crisis, waardoor men geheel aang-

ewezen was op financiële steun van de centrale deelstaatregering in

Makassar. Van Sukarno’s republiek verwachtte men in dit opzicht niets.

7.3. Familiebanden en politiek

De meeste hoofdenfamilies van de Tolaki en van de Tomoronene waren

onderling verwant, al schijnt lange tijd animositeit te hebben bestaan

970 Tot 1929 de Sarekat Islam geheten, daarna Partai Sarekat Islam Indonesia. In de
jaren 1920 jaren ontstonden op verschillende plaatsen in O.-Celebes afdelingen van
de Sarekat Islam, het eerst in Bungku, Mori en Banggai, later ook in Z.O.-Celebes,
cf. Kruyt, “Het Mohammedanisme op Midden-Celebes”, 74, 2-11.
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tussen de Tomoronene van Rumbia en die van Poleang. Deze ging

volgens de legende terug op de vijandschap die zou hebben bestaan

tussen de twee zonen van Haluoleo, Marorimpu en Tewaleka. 

De door Konawe, later door Ranome’eto geleide “statenbond” van

Laiwoi was intern geordend conform het patroon van de familierelaties,

waarbij het recht op bestuurlijke waardigheden als die van sapati en

mokole door afstamming bepaald werd. Na de verdrijving van Lakiden-

da en de ineenstorting van Konawe omstreeks het midden van de negen-

tiende eeuw was het enige dat van de staatkundige eenheid nog restte de

bloedverwantschap van de hoofdenfamilies. Doch er waren ook clans

die geen familie- of huwelijksbetrekkingen met andere hadden, zoals de

Tolaiwoi en Towoiesi langs de bovenloop van de Konawe’eha-rivier.

Die leefden tot de komst van de Nederlanders in bijna volledig isole-

ment, de meesten wisten zelfs niets van naburige dorpen, uit angst voor

zowel hun levende als dode buren.

Onderlinge betrekkingen van de anakia-geslachten, maar ook de aspira-

ties van lagere groepen, vonden hun uitdrukking in de huwelijkspolitiek.

Huwelijken hadden vrijwel altijd politieke consequenties en konden tot

territoriale aanspraken en conflicten leiden. De strategie van de kapitang

van Konawe Lasandara, een parvenu in de ogen van het bestuur, vormt

een imposant voorbeeld. Zijn positie was nagenoeg onaantastbaar door

de huwelijken die hij voor zijn kinderen en voor die van zijn broer

Aresunggu wist te organiseren: zijn dochter Fatima trouwde met Sekko,

de (door hemzelf aangestelde) putobu van Bonea-Lambuya, zijn zoon

Saido met Suruga Tatie, de dochter van de punggawa van Tongauna,

zijn dochter Andi Bese met Rasido, de zoon en opvolger van de sah-
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bandar van Latoma, en zijn dochter Kartini trouwde met Andre, de zoon

van het vrouwelijke onderdistrictshoofd van Uepai, Bunga Harum,

“Geurige Bloem”, geheten. Doch het belangrijkste huwelijk arrangeerde

hij in 1943 voor zijn zoon Baso. Die trouwde met Tina, een dochter van

mokole Tekaka van Kendari. Een zoon van Lasandara,s broer Aresung-

gu, Mahadini, huwde met een dochter van Pu’uwatu Raeyati, de laatste

bokeo van Mekongga.971

De invloed van de Tolaki van Konawe buiten de eigen grenzen, zoals in

het Epe-gebergte, in Lasolo en op het eiland Wawoni, gebieden die

lange tijd alle formeel tot Bungku behoorden, was gebaseerd op familie-

betrekkingen van de regerende hoofdengeslachten. In het geval van

Lasolo en Wawoni was het deze invloed die, naast het economische

belang van de bevolking van Lasolo ten aanzien van de streek langs de

Lasolo, leidde tot samenvoeging met Laiwoi.972 De machthebber in

Lasolo was sinds 1870 de reeds genoemde Hadji Tata, een islamiet en

afstammeling van de machtige anakia van Wanggudu (district Lasolo).

Door Goedhart (1908) werd hij een wakil van Sao-Sao genoemd, doch

in feite was Hadji Tata, die de handel en scheepvaart in een wijde om-

trek van de Lasolo-baai beheerste en wiens macht en rijkdom zo groot

waren dat hij elk jaar de pasar malam in Kendari bezocht met een

reusachtige vloot, politiek de meerdere van Sao-Sao. Hadji Tata,s zoon

Iburahimu, die zijn vader als districtshoofd van Lasolo opvolgde, zette

971 Baso kwam kort na zijn huwelijk om het leven op een reis naar Makassar, toen zijn
schip door de geallieerden werd getorpedeerd, Van Oosten, “Voorlopige schets”,
4-5. Mahadini werd begin 1946 om het leven gebracht door opstandelingen.

972 Treffers, “Enkele kantteekeningen”, 226; Goedhart, “Drie Landschappen in Cele-
bes”, 491-492.
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deze politiek voort.973 Hadji Tata,s jongere halfbroer was Puwana

Lasongko, de vorst van het eiland Wawoni voor de kust van Kendari,

zodat de macht en invloed van Hadji Tata ook daar merkbaar waren.974

Een omstandigheid die het betrekkelijk geïsoleerde bestaan van de

volkeren op het vasteland van Zuidoost-Celebes onderstreepte, was het

feit dat tot in recente tijden tussen de dynastieën van Ranome’eto en

Konawe enerzijds en die van Mori, Bungku en Moronene anderzijds

geen familiebanden bestonden, evenmin werden er betrekkingen op het

niveau van de rijksraden of zelfbesturen onderhouden.975 Dat er ondanks

alle verdragen en contracten met het gouvernement van enige invloed

van Bungku, Ternate en Buton in Laiwoi geen sprake was, kwam doord-

at die hun vazalsrelaties met die streek niet in familiebetrekkingen

wisten om te zetten; dat telde des te meer daar deze mogendheden ook

geen permanente vertegenwoordigers in Kendari of Una’aha hadden,

zoals Ternate bijvoorbeeld sinds omstreeks 1850 in Bungku wel had,

noch rechtstreeks betrokken waren bij de aanstelling van de vorst en de

voornaamste bestuurders.976

Al in de achttiende en negentiende eeuw begrepen de Buginezen het

grote belang van huwelijksbanden met de inheemse elite voor hun

commerciële en politieke overleven. Huwelijken met hoofdendochters

waren voor beide partijen van groot strategisch belang. Ze verschaften

973 Goedhart, “Drie Landschappen in Celebes”, 491-492, 504; Treffers, “Het Landschap
Laiwoei”, 204; H. van der Klift, “Mijne reis door de onderafdeeling Kendari van
24 juni - 25 juli [1922]”, (ARvdZ 12/3/5) 14-15.

974 Goedhart, “Drie Landschappen in Celebes”, 491-493; Plas, “Militaire memorie”,
18. Volgens Van der Klift, “Mijne reis door de onderafdeeling Kendari van 24 juni -
25 juli [1922]”, (ARvdZ 12/3/5) 13, was Hadji Tata van Wawoni afkomstig. Dit
eiland werd geregeerd door anakia uit Konawe.

975 Goedhart, “Drie Landschappen in Celebes”, 511.
976 Goedhart, “Drie Landschappen in Celebes”, 496, 446-449; Clercq, Bijdragen, 103.
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de magnatenfamilies niet alleen extra prestige in de ogen van de eigen

bevolking maar betekenden voor hen, gegeven de snel veranderende

wereld waarin sociale status meer en meer met economische macht

samenhing (zie pagina 349 vlg.), ook toegang tot een wereld van inter-

nationale politieke, godsdienstige en commerciële betrekkingen. Men

nam de hierbij behorende talen en godsdienst over, het Maleis of/en het

Buginees en de islam, en werd aldus in staat gesteld nieuwe contacten

te leggen, die de grenzen van de eigen clan ver overschreden. Vosmaer

in 1831 en Van der Hart in 1850 spraken met hun Tolaki-gastheren in

Kendari Buginees977 en na 1900 werd op de landschapsscholen het

Buginese lontara,-schrift onderwezen, terwijl ook nieuwe regalia, zoals

de Buginese vlag van bokeo Laduma in Wundulako,978 al vóór 1850 op

zichtbare wijze van deze verwijde horizonten getuigden. Hoewel veel

waarnemers een negatief oordeel velden over de handelspraktijken van

de Buginezen,979 bood de aanwezigheid hun de lokale bevolking

bescherming tegen piraten; nieuwe, welvarende handelsnederzettingen

konden ontstaan rondom Tomoronene- en Tolaki-hoofden, die door hun

banden met de heersers van de zee voor een stabiele omgeving zorgden,

wat omgekeerd vreemde en verre leenheren en naburige clans ontmoe-

digde hun wil met harde hand op te leggen. Na 1900 leverden dergelijke

connecties de Tomoronene- en Tolaki-elite extra prestige en politiek

gewicht op in hun contacten met Nederlandse bestuursambtenaren, die

voor de Buginezen groot ontzag hadden. De Buginezen op hun beurt

977 Van der Hart, Reize rondom het eiland Celebes, 39.
978 Laduma Sangia Nibandera had volgens Pingak verschillende namen. Als kind heette

hij Ponggokori (“hij die verenigt”); als jongeman Lelemala (“hij die altijd gedragen
wordt”); na zijn overgang tot de islam Laduma en na zijn dood Sangia Nibandera.
Pingak, Dokumenta Kolaka, 9.

979 Van der Crab, De Moluksche Eilanden, 70-73; Van Geuns, “Memorie”, 19.
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hadden de beschikking over een veilige toevluchtshaven in een hoogst

gefragmenteerde en politiek onvoorspelbare wereld, gegarandeerde

drinkwater- en voedselvoorziening en een monopoliepositie op de

handel in bosproducten in de betrokken streek. Afgezien van het feit dat

de Buginezen zo de economische en voor een deel de politieke macht in

Zuidoost-Celebes in handen kregen, was hiermee tevens een van de

eerste kanalen gegeven waardoor de islam in de wereld van de traditio-

nele godsdienst en adat kon doordringen, in het bijzonder in de wereld

van de anakia.980

980 Treffers, “Enkele kantteekeningen”, 226; Treffers, “Het Landschap Laiwoei”, 196.
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8. Adat, religie en volkskunst

8.1. Verhalen, liederen en dansen

Anders dan bijvoorbeeld de Buginezen hebben de Tolaki en Tomorone-

ne tot aan de Tweede Wereldoorlog hun legenden en volksverhalen

nooit op schrift gesteld.981 Ze hadden geen eigen schrift en de ongelet-

terdheid was vrijwel algemeen. Pas via het volksonderwijs in de twintig-

ste eeuw begon het Maleis in bredere kringen van de bevolking ingang

te vinden. Anekdoten, gebeurtenissen uit het verleden en de krijgsver-

richtingen en andere daden van goden en voorouders werden mondeling

doorgegeven in de vorm van verhalen en liederen. In het laatste geval

werden de zangers van de Tolaki soms begeleid door bamboe-instru-

menten of een kabosi, een viool met twee messing snaren. Dit was het

tainanggo (of tainango).982 De anggo (of ango) was een half gezongen,

half gesproken verhaalvorm, die wat structuur betreft overeenkwam met

de Javaanse tembang.983 Voor zover een verhaal of een anggo een

historische inslag had, was die vaak verklarend, anekdotisch of moralis-

tisch van aard of gaf wedervaren, voorbeelden en instructies van de

goden en voorouders door, zoals blijkt uit de in dit boek opgenomen

verhalen (zie pags. 255, 296 en 375).984 Ook de Tomoronene kenden

981 Daarna wel, zij het in beperkte mate. Zie het werk van bijv. Riasa, Pingak, Tarimana
en Lode.

982 Dat was Taenango volgens Noorduyn, A critical survey, 114. Storm, toen nog te
Alangga in zuidelijk Kendari, noteerde in 1922 een zestal liederen uit de mond van
een huisknecht, La Duri genaamd, die afkomstig was uit Singgere. G.C. Storm a.
Hb NZV, 30/10/1922, ARvdZ 1/4/3.

983 Tembang: poëzie in allerlei versmaten, elk met gefixeerd aantal regels per strofe en
lettergrepen per regel en voorgeschreven eindklinkers per regel (Teeuw). 

984 Vgl. wat E.J. van den Berg in dit verband over Buton opmerkt, in: Van den Berg,
“Mededelingen”, 154-184.
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dergelijke verhalen en liederen, zoals de kada, suengene, kunini en

handende.985 

De traditionele reidans, de lulo, werd uitgevoerd tijdens als sluitstuk van

allerlei adat-ritueel, bij begrafenissen, sneltochten en huwelijken of zo

maar, ter vermaak.986 Aan de ene dans namen alleen meisjes of vrouwen

deel, aan de andere alleen mannen, bij weer andere danste iedereen naar

hartelust mee. Zelfs de doden werden geacht te dansen, de lulo tonuana

(geestendans). Er bestonden verschillende vormen en varianten, waarvan

bij de Tolaki de bekendste waren het rustige molulo monani en molulo

mosusua, dat geen begeleiding van trom of gong kende doch waarbij

gezongen werd, en het snellere molulo dimba, waarbij de dansers opge-

zweept werden door verschillende soorten trommels, uiteenlopend van

met dierenhuiden bespannen gaten in de grond tot bamboetrommels en

koperen gongs.987 De gelegenheid bepaalde welke dansen door wie en

wanneer uitgevoerd werden en door welke en hoeveel instrumenten ze

begeleid werden. De dansen van de Tomoronene leken op die van de

Tolaki, behalve het tinundoki. Dit was rustiger en trager en werd niet

door koperen maar door houten of bamboe slaginstrumenten begeleid.

Het tinundoki was onderdeel van zowel het landbouw- als het huwelijks-

en begrafenisritueel.988

985 Mohandende (Tom.) - zingen. K. Bartimeus, Vertaling en toelichting, Uepai,
29/3/1993. Collectie G.C. Storm, Or. 585, KITLV-inventaris 77, nrs. 6, 8, 18, 19
en 20. Riasa, Perkembangan, 8-11. 

986 Bergink, “Mosehe”, 289; Pingak, Sekapur sirih, 16; Tarimana, Kebudayaan Tolaki,
246, 258. 

987 Voor een beschrijving, zie Van den Berg, “Mededelingen”, 180-182; Van der Klift,
“Het monahoe ndao”, 71-72; Kruyt, “Een en ander over de To Laki van Mekongga
(Zuidoost-Selebes)”, 451; en G.C. Storm a. Hb NZV, 25/2/1923, ARvdZ 1/4/3.

988 De overlevering wil dat in Moronene het molulo en het momaani, reidansen, voor
het eerst werden uitgevoerd bij de inhuldiging van Ririsao. Riasa, Perkembangan,
11. Zie hiervoor pagina 168.
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8.2. De traditionele religie

Een rondgang door de bronnen en de (schaarse) literatuur levert een

gevarieerd beeld op van de traditionele religie van de Tolaki en de

Tomoronene. Het is echter vrijwel onmogelijk op grond hiervan een

coherent beeld te schetsen van de historische ontwikkeling. Wat op-

doemt zijn een aantal momentopnames, delen van een voortdurend

evoluerende en zich steeds aan nieuwe omstandigheden aanpassende

godsdienstige werkelijkheid, die bovendien regionaal verschilde. In

weerwil van het vaak door zendelingen zo vermaledijde “conservatisme”

van de bevolking, heeft één enkel, alomvattend godsdienstig systeem

voor het gehele schiereiland op enig moment in het verleden nooit

bestaan, hoogstens was er een herkenbaar, zich constant ontwikkelend

grondpatroon. Onze kennis reikt niet verder terug dan hooguit twee

eeuwen, met een enkele glimp van oudere tijden. 

Een van de oudste historische gegevens is dat de Tolaki langs de Baai

van Kendari beschikten over een eigen “alvermogend huis”, een lai-

ka’aha, een imponerend bouwwerk, dat “den aanschouwer met verba-

zing en verwondering vervult”, volgens Vosmaer. Het stond het op twee

meter hoge palen en was wel “60 à 70 voeten” hoog.989 Het stond in

Lepo-Lepo en was omstreeks 1810 door het toenmalige hoofd, Tobouw,

gebouwd. Afgaande op Vosmaer,s beschrijving was dit gebouw wat in

Midden-Celebes een lobo of howa genoemd werd, een voor koppensnel-

lers kenmerkende dorpstempel, die diende als bewaarplaats van gesnelde

schedels. Het gebouw was het centrum van de met het koppensnellen

samenhangende festiviteiten en rituelen. In de lobo van Midden- en

989 Vosmaer, “Korte beschrijving”, 81. 
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Oost-Celebes (Poso, Mori), waar tot aan het begin van de twintigste

eeuw elk dorp van enige betekenis er een had, woonden blijkens mede-

deling van Adriani en anderen de nitu, de krijgsgoden, de geesten van

de belangrijkste en moedigste voorouders, aan wie de gesnelde koppen

gewijd waren.990 Het was in zo,n tempel in Lepo-Lepo dat Tobouw

uitleg van zijn dromen vroeg en zijn ingevingen ontving (zie beneden,

pagina 383).991

Vosmaer heeft in de omgeving van de Kendari-baai geen andere “gods-

dienstige gestichten” gezien dan Tobouw’s laika’aha. Of er toen in het

binnenland nog andere stonden is onbekend, zij het niet onmogelijk.

Driekwart eeuw later (1914) zag gezaghebber Treffers er een in de

kampong Watu, niet ver van de grens met Bungku, waar na de oogst

schedeloffers gebracht werden.992 In Midden-Celebes trof Michielsen,

een jonge bestuursambtenaar, in 1869 enkele lobo aan. Begin twintigste

eeuw beschreven A.C. Kruyt, Grubauer, Adriani en anderen in Midden-

990 Van der Klift bezocht in 1916 een lobo in Midden-Celebes. Daarvan gaf hij de
volgende beschrijving. “Het is een solide gebouwd huis. De palen, balken enz. zijn
in vergelijking met de gewone huizen zeer dik. De vloer is van bamboelatten, terwijl
zich in de hoeken van het gebouw elk een stookplaats bevindt. Op zware palen, in
de lengte van het gebouw en precies in het midden opgesteld, rust een zwaren balk.
Deze is aan de onderkant versierd met twee uitgesneden krokodillen, die elk een aap
in hun bek hebben. Heel aan het einde zijn eveneens gesneden uit hout, 2 naast
elkaar, in bochten gewrongen slagen. Verder bevindt zich onder het gewone dak een
tweede dakgeraamte. Daarboven ziet men een gevlochten mat, met vezels in den nok
verbonden en voorzien van veel gedroogd alang-alang. Hier is de verblijfplaats der
geesten. In iedere lobo hangen gewoonlijk een aantal trommels of gongs. Hier zag
ik er maar een”. Zie H. van der Klift a. Hb NZV, 12/8/1916, ARvdZ 12/3/1.

991 Vosmaer, “Korte beschrijving”, 80-81; Adriani, “Inheemsche beschrijvingen”;
Adriani, Verzamelde geschriften, II, 16-17; voor M.-Celebes, Adriani, “De reis van
den heer W.J.M. Michielsen naar het Posso-Meer, 12-17 Juli 1869", 1616; Kaudern,
Structures and Settlements in Central Celebes, 330-341, 362-364.

992 "Gegevens nopens Zuidoost-Selebes (1917-1919)”, 185; Treffers, “Het Landschap
Laiwoei”, 207.
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Celebes ze eveneens993 en nog in 1918 maakte Kruyt zich zorgen over

de mogelijkheid dat, dank zij de weifelende houding van enkele be-

stuursambtenaren, in nieuwe nederzettingen lobo gebouwd zouden

worden en elders oude zouden worden gerestaureerd, waarvoor een kop

gesneld zou moeten worden om de lobo-dienst weer tot zijn recht te

laten komen.994 In Parigi stonden er in 1912 twee, waaraan volgens een

waarnemer meer zorg besteed werd dan aan de langgar.995 In Sausu

(Golf van Tomini) waren in de lobo afbeeldingen van krokodillen

aangebracht, in andere ook die van mensen.996 In Zuidoost-Celebes

evenwel kwamen na 1900 lobo en de bijbehorende festiviteiten niet

meer voor, althans, in de bronnen is er geen spoor van te vinden.

8.3. Het pantheon van de Tolaki en Tomoronene 

Gegevens over de oudste godsdienstige voorstellingen van de Tolaki en

Tomoronene zijn schaars. Kruyt kwam omstreeks 1916 tot de conclusie

dat in de godsdienst van de Topamona in Midden-Celebes, onder wie hij

leefde, een “pre-animistische laag” bestond, die hij in navolging van

F.D.E. van Ossenbruggen, de uitgever van het werk van de evolutionair

antropoloog G.A. Wilken (1847-1891),997 “dynamisme” noemde. Kruyt

993 Adriani, “De reis van den heer W.J.M. Michielsen naar het Posso-Meer, 12-17 Juli
1869", 1616; Adriani, De Bare,e-sprekende Toradja,s, II, 399; Siebelhoff, “De
verovering van de rotsvesting Oesoendau in het rijk Mori op Celebes”, 235-236;
Kaudern, Structures and Settlements in Central Celebes, 334 vlg; Grubauer, Unter
Kopfjägern in Central-Celebes; voor een ernstige kritiek op Grubauer,s werk, cf.
Van Vuuren, “Unter Kopfjägern in Central-Celebes".

994 A.C. Kruyt a. J. Kruyt sr., Brief nr. 45, 20/5/1918, ARvdZ, 106A/VII/V.
995 Adriani,“Van Posso naar Mori”, 207.
996 Kaudern, Structures and Settlements in Central Celebes, 321 vlg, 330; Kruyt in Ons

Posso-blad, 19/12/1924 meldt dat een hoofd in Posso in 1924, uit verzet tegen het
christendom, een nieuwe lobo wilde bouwen en de festiviteiten wilde hervatten.

997 G.A. Wilken was een zoon van zendeling N.P. Wilken (1813-1878). Deze laatste
was van 1840 tot 1878 NZG-zendeling in Tanawangko en Tomohon (Minahassa).
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beschouwde een religie die slechts bestond in magische, op de afweer

van kwade machten gerichte handelingen als dynamistisch, terwijl hij de

rituelen die samenhingen met het geloof in de ziel en de bezielde natuur

als animistisch classificeerde. Geloof in individuele goden tenslotte

omschreef hij als “zich baanbrekend godsgeloof”, de hoogste fase in de

godsdienstige ontwikkeling voorafgaand aan het monotheïstische chris-

tendom.998 Aan de omschrijving “dynamistisch” lijken de Tolaki in

oostelijk Zuidoost-Celebes omstreeks 1830 te hebben beantwoord.

Op geenerlei wijze wordt overigens het opperwezen onder deze bevol-

king vereerd, zij aanbidt noch zon noch maan; zij buigen hunne knieën

noch voor heilige boomen, steenen of plaatsen, noch voor eenig schepsel

door den Almachtige geschapen: alleenlijk raadplegen zij in alle hunne

voornemens en ondernemingen zekere vogels, die, wanneer zij tot de

uitvoering hunner plannen willen overgaan, door een, tot dat einde, van

bamboes vervaardigd klein fluitje worden aangeroepen, en het is uit het

geluid en ook de vlugt dier vogels, dat zij berekenen of hun voornemen,

Men zie G.A. Wilken’s “Over de verwantschap” uit 1883, waarin hij ingaat op de
in die dagen door het werk van Lubbock, Darwin en anderen actuele vraag of de
mensheid en haar instellingen en gebruiken zich qua ontwikkeling in een opgaande
dan wel een neergaande lijn bewegen. Wilken kiest met de meeste antropologen van
zijn tijd voor de opgaande lijn. Zie Lubbock, The origin of civilisation, hfdst. iii;
Darwin, The Descent of Man, II, hfdst. XIX, XX; Morgan, Ancient society; Maine,
Ancient law. In dit licht gezien bevonden de Tolaki met hun moederrecht zich op
een lagere trap van beschaving dan de Tomoronene met hun vaderrecht. Vanuit de
situatie in Zuidoost-Celebes kan deze evolutionistische visie wegens gebrek aan
gegevens echter niet zonder meer ondersteund worden. De door moderne antropolo-
gen gehuldigde idee van de oeroude spilfunctie van het traditionele gezin van vader,
moeder en kinderen ging nog in de negentiende eeuw voor de Tolaki en Tomoronene
(en andere volkeren op Celebes) in elk geval niet op. Zie hierover bijv. Johnson, The
evolution of human societies.

998 Kruyt, ‘Measa’, 1918 (74), 235., zie Noort, De weg, 178.
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waarvan zij zwanger gaan, eenen goeden of slechten uitslag zal hebben,

en ten gevolge waarvan zij alsdan hunne maatregelen nemen.

Aldus Vosmaer.999 Het spirituele en politieke centrum in die streek was

toen Tobouw’s laika’aha in Lepo-Lepo. Van het bestaan van Ombu

Mbu’u, expliciete raadpleging van en vrees voor voorouders, geesten en

goden rept Vosmaer niet. Aan de hand van Kruyt’s omschrijving kunnen

waarschijnlijk ook een aantal clans in het geïsoleerde bergdistrict Wiwi-

rano, waaronder de Towiau, langs deze weg worden geclassificeerd.

Althans, die kenden geen opperwezen of Sangia. Hun godsdienst werd

door Schuurmans als “dynamistisch” omschreven, waarover hij verder

helaas niets zegt.1000 

Het is de vraag of Vosmaer’s observaties volledig waren. Waarschijnlijk

niet. In 1929, een eeuw na Vosmaer, noteerde de detachementscomman-

dant van Kendari, V.O. Plas, het bestaan van drie goden: “Omboesame-

na”, de god die boven in de hemel woonde, “Omboeilosoanoöleo”, de

god van het oosten, en “Omboeitepoelianoöleo”, de god van het

westen.1001 Ze komen in naam en eigenschappen overeen met de goden

die men zich in 1992 in Pu’undidaha, Konawe, herinnerde. Ten tijde van

de (niet nader aangeduide) nenek moyang, de voorouders, bestonden in

de hiërarchie onder Ombu Mbu’u of Ombu Samena vier goden of heren

die ieder namens hem een deel van de schepping bewaakten en bestier-

den. Ze waren alle vier van gelijke status en vormden twee aan twee

999 Vosmaer, “Korte beschrijving”, 82; vgl. Adriani, “De reis van den heer W.J.M.
Michielsen naar het Posso-Meer, 12-17 Juli 1869", 1616.

1000 J. Schuurmans a. Hb NZV, 12/8/1935, ARvdZ 101/4/4.
1001 Plas, “Militaire memorie”, 8.

373



Chr.G.F. de Jong, Nieuwe Hoofden

elkaars tegenpolen.1002 De eerste was Ombu I Losoano Oleo, Heer van

het Oosten.1003 Hij werd geassocieerd met het leven, de levenden en

goede geesten. Zijn tegenpool was de gevreesde Ombu I Tepuliano

Oleo, Heer van het Westen.1004 Deze werd geassocieerd met de dood, de

doden en de kwade geesten. De derde was Ombu I Lahuene, Heer van

de Lucht of Hemel,1005 die heerste over de regen, wind, dauw, wolken en

het onweer. Zijn tegenpool was Ombu I Puri Wuta,1006 Heer van de

Aarde, van het Fundament.1007 

1002 Men zie het door De Josselin de Jong in 1936 gepresenteerd cultuurpatroon van
tribale samenlevingen. De kern van zijn schema is dat de tribale samenleving (in
Afrika, Sumatra, oostelijk Ned.-Indië) en alles wat daarmee in betrekking staat, zoals
de fysieke omgeving, relaties tussen personen en groepen en met de voorouders,
gezien kan worden als de microcosmos van de betrokken clan. Deze microcosmos
valt samen met de macrocosmos voorzover die zich onmiddellijk aan de clanleden
presenteert. De dichotomie in twee afstammingslijnen (patrilineair en matrilineair)
en andere tweedelingen in de zin van aan elkaar tegengestelde elementen is
tegelijkertijd een kosmische dichotomie, waarbinnen hemel en aarde, de bovenwe-
reld en benedenwereld en tal van andere tegenover elkaar gestelde zaken hun plaats
hebben en elkaar tot op zekere hoogte in balans houden. De Josselin de Jong noemt
dit het “socio-kosmisch dualisme”, dat de kern vormt van een alomvattend classi-
ficatiesysteem, waarin binnen elke clan zijn plaats heeft, en van een “cosmic society”
waarbinnen elke groep een specifieke rol vervult. De krachten die de macrokosmos
beheersen zijn alleen te benaderen via godsdienstig ritueel. Dit systeem is dermate
gecompliceerd dat het lang geduurd heeft voordat het geheel doorgrond en in kaart
gebracht was. De Josselin de Jong, “The Malay Archipelago as a field of ethnologi-
cal study”, 171-173.

1003 Plas, “Militaire memorie”, 8. De naam is afgeleid van loso - opkomen, en (mata)
oleo - dag, zon, –> het oosten, de dag. Pingak, Data-Data, 24, 81-82; Pingak,
Sekapur sirih, 12 ; idem, Kepertjajaan suku Tolaki, 6.

1004 Plas, “Militaire memorie”, 8. De naam is afgeleid van tepuli - ondergaan, en (mata)
oleo - dag, zon, –> het westen, de nacht.

1005 Lahuene - lucht, hemel.
1006 Puri - bodem, fundament, wuta - aarde.
1007 Interview met S. Galukupi e.a. (Pu’undidaha, 12/7/1992) 39-40. Een andere

deelnemer aan dit interview noemde zeven jin: 1. Onitu Wuta, een jin van de aarde,
de grond (“yang tinggal di tanah; penguasa tanah”, “die in de grond woont; over de
grond heerst”); 2. Onitu I Nekapu, een jin die in de waringing woont; 3. Ombu I
Losoano Oleo, de Heer van het Oosten; 4. Ombu I Tepuliano, de Heer van het
Westen; 5. Ombu I Puri Wuta, de Heer van wat onder de Aarde is; 6. Umarmotabul
(onbekend); 7. Ombu Samena. De belangrijkste en hoogste is Ombu Samena, die
alle andere beheerste: “yang menguasai semua ini; yang paling berkuasa”. Door een
andere aanwezige, Kantan Bartimeus, werd Ombu Samena gelijkgesteld met Tuhan
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Onder dit viertal bevonden zich nog andere goden. Een van hen was

Ombu I Puri Tahi, die ook Sangia I Puri Tahi en Ombu I Landoa ge-

noemd werd, Heer van het Water, van de Zeebodem.1008 Hij heerste over

de rivieren en zeeën en alles wat op en in het water leefde. Hij woonde

boven de zee, doch de toegang tot zijn verblijf bevond zich onder water.

Aan hem offerde men alvorens scheep te gaan. Hij figureerde ook als

redder in de nood van armen, nederigen en gekwelden, zoals blijkt uit

het volgende verhaal.1009

Er was eens een jongeman. Tijdens een wandeling ontmoette hij een

kapitein, die langs voer. De jongeman zei: “mag ik aan boord komen?”

De kapitein zei: “Dat mag!” Hij ging aan boord van het schip om te

varen. Eens werd er gebeiteld,1010 terwijl de kapitein sliep. De jongeman

ging naar beneden om ook te beitelen en zijn beitel viel in het water. De

kapitein stond op. Beneden vroeg hij aan de mensen die daar aan het

beitelen waren: “waar is mijn beitel?” De jongeman zei: “die is in het

water gevallen, die viel naar beneden en zonk naar de bodem van de

zee.” De jongeman vroeg: “wat moet ik doen?” Hierop zei de kapitein:

“duik!” [De jongeman] liet zich zakken tot aan zijn knieën [in het water].

Hij zei: “ik zal doodgaan wanneer ik duik.” De kapitein zei: “duik recht

naar beneden!” De jongeman ging onder tot aan zijn keel en zei: “Ik ga

vast dood; wanneer het mogelijk is, laat me dan niet duiken, want dan ga

yang Maha Esa. Dit is echter onmiskenbaar een Panca Sila-interpretatie. Cf.
Bergink, “Mosehe”, 294-295; 303, noot 69, waar de in Pu’undidaha onbekende
Bara,ali als god van de benedenwereld (nambara-ikia, Tol.) genoemd wordt.

1008 Tahi(r) - zee; la’andoa, van la’a + andoa - water (Tol.). Treffers, “Het Landschap
Laiwoei”, 205, noemt hem Koïta Sangian Wawo’ndaha, van koïta - inktvis en
wawo’ndaha - boven water. 

1009 Opgetekend en vertaald door D. Kok in Sanggona, 1921, ARvdZ 12/2.
1010 Bedoeld is het schoonkrabben en -beitelen van de huid van het schip.
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ik dood.” De kapitein zei: “duik recht naar beneden! Haal mijn eigendom

op, want ik wil beitelen, kom vlug terug, maar niet als die natte beitel

nog niet droog is.” Hierop dook de jongeman door langs een touw [naar

beneden] te glijden. Hij belandde bij een hoge klapperboom. Hij stapte

over in de dikke klapperboom en daalde op een rijstblok neer. Hij zag de

beitel in de rijstafval van het rijstblok van Sangia van de zeebodem.

Beneden waren de kinderen van Sangia, met hun zevenen, en toen ze

omlaag keken zeiden ze: “wie is er beneden op het rijstblok?” Ze gingen

naar hun vader en vroegen: “wie zit er op het rijstblok; indien het een

mens is, wie is het?” Hierop zei hun vader: “zeg hem omhoog te klim-

men en naderbij te komen, dan zal ik vragen waar hij vandaan komt.” Ze

gingen naar beneden en zeiden hem omhoog te klimmen. De jongeman

zei: “nee, ik zal niet naar boven klimmen, mijn bezittingen [i.e. kleren]

zijn slecht.” Ze gingen ten tweeden male naar hun vader en zeiden: “hij

zal maar niet omhoog klimmen, want wat hij aan heeft is stuk”. Ze

gingen voor hem een jasje, een broek en een kalotje halen. Beneden

gaven zij die aan de jongen; nadat hij de jas en broek had aangetrokken

en de muts had opgezet, klom hij omhoog en ging in het midden van het

huis zitten. Beneden vroeg men: “waar kom je vandaan, jongen?” De

jongeman zei: “ik kom van de oppervlakte van het water, de kapitein

heeft mij bevolen naar beneden te gaan om zijn beitel te halen.” Sangia

van de zeebodem zei: “Wat wil je eten, vis?” De jongeman zei: “die eet

ik niet”. Sangia van de zeebodem zei: “wat wil je dan eten, karbouwen-

vlees?” De jongeman zei: “ik eet geen karbouwenvlees.” Sangia van de

zeebodem zei: “wat wil je dan eten, reiger?” De jongeman zei: “ik eet

geen reiger.” Sangia zei: “maar wat eet je dan, [heb je] al eieren gege-

ten?” De jongeman zei: “die heb ik gegeten”. Sangia van de zeebodem

zei: “kom, ga naar beneden, kook iets om te eten voor de jongeman.” Ze
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gingen naar beneden om iets te koken voor de jongeman. Nadat beneden

iets gekookt was, ging men eten. Toen het eten afgelopen was, gingen

zij een zeer ruime slaapmat uitspreiden. Hij ontbood zijn kinderen, zij

waren met hun zevenen, de kinderen van Sangia: “ga naar beneden bij

de jongeman slapen en zeg het mij wanneer hij jullie iets doet, zeg het

mij dan.” Zij gingen naar beneden om te slapen. Bij het slapen was het

zijn gewoonte om ’s nachts van rugligging over te gaan in zijligging,

maar de anderen lagen op hun zijde, en zij draaiden hem op zijn zijde,

maar hij draaide zich tot in buikligging. Na enige tijd gingen ze naar hun

vader. Die vroeg hun: “wat heeft hij jullie gedaan?” Zij zeiden: “niets”.

Zij gingen voor hem een pak van louter goud halen. Sangia zei: “ga naar

boven, geef het aan de jongeman”. Hij liet ginds zijn dienaren roepen.

Zij kwamen voor Sangia der zeebodem. Sangia zei: “ga naar boven,

breng de jongeman weg, je mag hem niet opeten, je mag hem niets doen,

je mag de jongeman niet opeten!” Hierop kwam de witte krokodil. De

witte krokodil zei: “Kom, ga op mijn rug zitten”. De jongeman kwam.

De krokodil zei: “wees niet bang, ik zal je niet bijten”. Hij ging op de

rug van de witte krokodil zitten; daarna gingen zij regelrecht naar de

zijkant van het schip van de kapitein. De witte krokodil zei: “Je moet

niet nog een keer op mij klimmen; ik mag je niet voor de tweede maal

naar boven brengen.” “Sta op”. Hij stond op. Toen hij opstond was hij

op de boot van de kapitein. De jongeman zei: “het naar boven brengen

van uw beitel heeft lang geduurd.” De kapitein zei: “waar heb je de

beitel gevonden?” De jongeman zei: “daar beneden op de zeebodem in

de rijstafval van de vorst.” De kapitein zei: “wie heeft je dat mooie pak

gegeven?” De jongeman zei: “daar beneden, Sangia van de zeebodem

heeft het mij gegeven.” De kapitein zei: “blijf hier jongeman, ik ga ook

naar beneden”. Toen hij naar beneden ging zei hij: “waar ben je langs
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gegaan?” De jongeman antwoordde: “ik ben naar beneden gegleden

langs [het touw] dat de boot vastbindt.” Hierop liet hij zich naar beneden

glijden langs het touw van de boot. Na omlaag gegleden te zijn, beland-

de hij beneden en zag onder zich een klapperboom. Hij stapte over op de

hoge klapperboom, waar hij vervolgens afgleed tot op de grond. Hij

kwam neer op het rijstblok van Sangia van de zeebodem. Zodra ze de

kapitein zagen, aten ze hem op; de witte krokodil at hem op. De jong-

eman wachtte, na lang wachten begon de jongeman bang te worden:

“waar blijft de kapitein? Misschien eet de witte krokodil hem wel op en

komt hij niet, hij is al zo lang weg.” De jongeman ging op de uitkijk

staan. Hij zag de kapitein niet meer terug. Die was reeds dood. De

jongeman nam de goederen van de kapitein. De jongeman nam ze om ze

ergens te verkopen. Hij verkocht ze en keerde terug naar zijn moeder. De

moeder van de jongeman was dood. Hij ging onmiddellijk aarde op haar

werpen. Na haar begraven te hebben, doodde de jongeman zichzelf.

Begin twintigste eeuw kwam ook de naam Ombu Alla ta Alla (van Allah

ala ta,ala), de Heer/Bezitter Allah de Almachtige, in verhalen en legen-

den voor, die ondanks zijn (kennelijk) islamitische herkomst de eigen-

schappen en kenmerken van het Tolaki-opperwezen had.1011 In Mekong-

ga hielden de Heer van de Aarde en de Heer van de Bovenwereld ver-

blijf op de Mekongga, een hoge bergtop, een voorstelling die doet

denken aan de mythologie van de Makassaren, wier berg de Bawaka-

raeng dezelfde functie vervult. Dat laatste gold ook Lasolo in het noord-

oosten van Zuidoost-Celebes, waar een bijzondere berg was, de Pariame,

bij het dorp Hialu aan de Lalindu. De top was niet de verblijfplaats van

1011 Kok, “Polando”, ARvdZ 12/2.
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Sangia doch vormde de toegang tot zijn paleis. De inrichting daarvan

verschilde maar weinig van de huizen van de hoofden, alleen was zij

luxueuzer. Stervelingen kregen soms direct toegang tot Sangia om raad

of hulp te zoeken of gunsten te vragen, waarbij dan maar al te vaak bleek

dat, evenals bij de Griekse goden, niets menselijks Sangia vreemd was.

Hierover werd in 1922 het volgende verhaal opgetekend:1012

Eens heel lang geleden daalde Ana-Wai (dochter van Sangia) uit de

bovenwereld neer om zich te baden. Ze werd Ana-Wai-ngguluri ge-

noemd omdat zij zich kleedde in de huid van de vogel Kuluri en ermee

opvloog of neerdaalde, al naar zij verkoos. Bij het baden echter, legde

zij de vogelhuid af. Dat zag een man, Oheo genaamd. Vlug nam hij de

vogelhuid weg en bracht die naar zijn huis. Toen zij gereed was met

baden, bemerkte Ana-Wai-ngguluri tot haar schrik dat haar vogelhuid

weg was. Oheo zeide haar dat hij die in zijn huis gebracht had. Zij

volgde hem nu daarheen. Oheo vroeg haar zijne vrouw te worden. Zij

bewilligde daarin, onder voorwaarde dat zij nooit haar kinderen zou

behoeven te verschonen. 

Toen er een kind was, gebeurde het dat het verschoond moest worden.

Zij riep haar man, die bezig was met het maken van atap. Hij wilde niet

komen en gebood haar het zelf te doen. Zij deed het eenmaal maar toen

nam zij haar vogelhuid weg en vloog naar Sangia terug. Zij vloog over

het hoofd van haar man en trok zijn opmerkzaamheid, door hem een slag

1012 H. van der Klift, “Mijne reis door de onderafdeeling Kendari van 24 juni-25 juli
[1922]”, (ARvdZ 12/3/5) 17-19. Opgetekend op 11 juli 1922 in Sambandete, een
buurdorp van Hialu, aan de Lalindu. Hiervan is voor zover bekend geen Tolaki-
versie bewaard gebleven. De spelling is origineel. Zie ook Tarimana, Kebudayaan
Tolaki, Bijlage I, nr. 1, voor een uitgebreidere versie.
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met haar vleugel te geven. De man sprong op en wilde haar tegenhouden

maar dat lukte hem niet.

Nu was hij erg verdrietig en zon en peinsde of hij geen gelegenheid vond

om haar weer op te zoeken. Maar alles was vruchteloos. Op zekere dag

had hij de hoge Pariame beklommen en zag van de hoge top omhoog,

waar zijne vrouw verdwenen was. Droefheid overviel hem en hij klaag-

de: “O mijne Ana-Wai-ngguluri, hoe vind ik je weer.” Plotseling hoorde

hij een stem in zijn nabijheid: “Waarom is Oheo zoo bedroefd?” Hij zag

verschrikt op maar zag niets. Nogmaals hoorde hij de stem en dezelfde

woorden. Ze kwamen van de Uwe-Wai [Schone Rotan]. Oheo zeide:

“Zou ik niet bedroefd zijn, nu mijn vrouw weg is?” Uwe-Wai zei: “Ga,

maak en breng mij vele gouden ringen. Ik wil je helpen.”

Dat deed Oheo en bracht ze aan de Uwe-Wai. Uwe-Wai zeide: “Sluit je

oogen. Als je voor de eerste maal geruis hoort, mag je je ogen niet

openen, maar als je voor de tweede maal geruis hoort, open dan je ogen.”

Oheo sloot zijn ogen. Niet lang daarna hoorde hij geruis, maar hij hield

zijn ogen dicht. Na enige tijd hoorde hij weer geruis en toen deed hij snel

de ogen open. Hij was reeds gekomen in de verblijfplaats van Sangia.

Sangia vroeg hem: “Wat kom jij hier doen?” Oheo antwoordde dat hij

zijn vrouw zocht.

Sangia zeide: “Ik zal een aantal borden klaar zetten. In een daarvan zal

ik voedsel doen. Dan zal ik ze alle laten bedekken. Als je dan weet in

welk bord het voedsel is, dan mag je je vrouw gaan halen.” Oheo zeide:

“Dat is goed.” Maar inwendig was hij bang dat hij het niet weten zou.

Toen alles gereed was, werd Oheo in de kamer geroepen. Groot was zijn

angst. Wat zou hij beginnen? Welk bord zou hij kiezen? Daar kwam een

vlieg op zijn schouder zitten en die zei: “Wees maar niet bevreesd, Oheo,
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kijk maar naar mij. De plaats waar ik ga zitten, daar staat het bord met

voedsel.”

Oheo volgde de vlieg met zijn ogen en zag waar zij zich neerzette.

Zonder aarzeling stapte hij daarheen, lichtte het kleed op en nam het

bord met voedsel. Maar nu zei Sangia: “Je mag je vrouw halen als je

weet onder welke klamboe zij slaapt. Ik zal in het vertrek zeven klam-

boes laten ophangen. Dan mag je zoeken. Maar in eenmaal moet je het

weten.” Oheo zeide: “Als het niet anders kan, welaan.”

Toen het reeds lang donker was, werd hij geroepen. Zijn angst was niet

minder groot dan de eerste maal. Welke klamboe zou hij kiezen. En

bovendien, het was geheel duister. Daar zette zich een vuurvliegje op

zijn schouder en fluisterde: “Wees maar niet bang, ik zal je helpen. Kijk

maar, waar ik ga zitten, daar is de klamboe van je vrouw.” Weer keek

Oheo en toen hij zag dat de vuurvlieg zich niet meer bewoog, stapte hij

naar haar toe en vond de klamboe van zijn vrouw.

Sangia was woedend. “Nog is je proef niet ten einde”, zeide hij. En hij

bracht Oheo buiten. Daar wees hij hem een geweldig rotsgevaarte en

zeide: “Je krijgt je vrouw alleen terug als je gindse rots omver kunt

halen.” 

Nu wanhoopte Oheo, dat hij ooit zijn vrouw weer zou mogen meenemen,

want de rots was zoo geweldig groot. Toch ging hij aan het werk. 

Hij was nog niet lang bezig of hij hoorde geruis in het bos. Er versche-

nen veel varkens. “Wat ben je aan het doen?” vroegen ze aan Oheo. “Ik

moet deze rots omhakken”, zeide hij, “anders mag ik mijn vrouw niet

naar mijn huis terugbrengen.” “Wees maar niet bang”, zeiden de var-

kens, “wij zullen je wel helpen”. Nu gingen ze met hun allen aan het

wroeten en voordat het morgenlicht aanbrak, viel de zware rots om. Nu

kon Sangia niet langer weigeren. Oheo en zijn vrouw werden beiden in
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een grote sagomand gezet en aan een lange rotanstengel naar beneden

gelaten. Maar Ana-Wai-nggului wist wel wat Sangia van plan was.

Terwijl zij neerdaalden wette zij haar mes. Zij zei tot haar man: “Als we

nog een eindje boven de grond zijn, dan moet je de rotan doorsnijden.

Want Sangia wacht slechts tot de mand de grond raakt, om ons dan het

rotsgevaarte na te werpen en ons daaronder de dood te doen vinden”.

Toen zij nog een eindje boven de grond waren, sneed Oheo de rotan

door. Zij vielen neer en liepen snel weg. Ternauwernood ontkwamen zij

aan het vreselijk rotsgevaarte, dat door Sangia naar beneden was ge-

slingerd. Dat is het rotsblok dat we nu nog op de top van de berg Paria-

me zien staan. Oheo woonde lang met zijn vrouw te Hialu. Daar moeten

nu nog nazaten van hen leven en daar worden ook het mes en de wet-

steen van Ana-Wai-ngguluri bewaard. 

Oheo was gewoon zich te baden in het Meer van Hiuka. Daar komt

zoveel modder voor, omdat Sangia hem in de grond liet verzinken. In het

midden van het meer waar hij verzonk, is een groot gat.

In Rumbia en Poleang werden vereerd Sangia Olaro, die in de diepte van

de zee woonde,1013 en Sangia Lamoa die tussen hemel en aarde

verbleef.1014 Sangia Lamoa was waarschijnlijk dezelfde als degene die

ook wel Sangia Langi, werd genoemd.1015 Hij waakte over de vrucht-

baarheid van alle leven en werd bij een rijstfeest aangeroepen door rijst

omhoog te gooien, het mongkamburako. Voor hem en andere goden en

geesten stonden her en der verspreid in het landschap offerhuisjes, de

amala (Tom.). Sangia Lamoa werd later ook wel Apu Allah, Oputo

1013 laro - o.a. hart, binnenste, diepte.
1014 lamoa - luchtruim, lucht.
1015 langi, - hemel (vgl. Mal./Indon.: langit). 
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Allah ita Allah en Tuhan Allah genoemd, namen die islamitische en

misschien christelijke invloeden verraden.

8.4. Priesters en rituelen

8.4.1. Tobouw

Volgens gezaghebber Treffers bestond in Kendari omstreeks 1900 geen

nauw omschreven priesterstand.1016 Maar priesters waren er toen wel

degelijk, elk met eigen bekwaamheden en vermogens. Een eeuw voor

Treffers schreef Vosmaer over Tobouw en zijn laika’aha in Lepo-Lepo:

dáár vraagt hij de uitlegging zijner droomen; dáár raadpleegt hij, even

als in vroegere tijden de Grieken, het orakel, en ontvangt hij ingevingen,

die hem de geheimen der toekomst ontsluijeren, en den moeijelijken weg

aantoonen, dien hij moet bewandelen, om zijn land op het doeltreffendst

te regeeren, dáár leert hij ongelukken te voorkomen, ziekten te genezen,

enzoovoorts; en het is meestal hieraan toe te schrijven, dat de bijgeloovi-

ge bevolking dien Vorst eene meer dan menschelijke magt toekent.1017

Het gegeven dat de hoofden hun gezag ontleenden aan hun mythische

herkomst en daarmee verbonden spirituele kwaliteiten leeft voort in

oude legenden. Volgens een daarvan had Latuanda Konawe bevrijd van

de gesel van de besmettelijke ziekten door met een troep jachthonden de

tweekoppige karbouw en de reuzenleguaan (uti owose), die als de

oorzaken beschouwd werden, te doden. Behalve Latuanda en zijn doch-

ter was Elu de enige die deze duistere tijden had overleefd. Elu was de

1016 Treffers, “Landschap Laiwoei”, 206.
1017 Vosmaer, “Korte beschrijving”, 81-82.
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dochter van Wekoila, een godendochter. Haar volledige naam luidde

volgens Tarimana: Elu Kambuko Sioropo Korembutano.1018 Ze was door

Latuanda in huis genomen en huwde met de reus Onggabo, die met zijn

schip in de Lasampara-delta geland en van daaruit Konawe was ing-

etrokken. Van Elu en Onggabo stamden de latere zeven vorstengeslach-

ten van Konawe af, terwijl de niet-adellijke bevolking van Konawe van

Lataunda’s eigen dochter afstamde.1019 

In Mekongga speelde Larumpalangi een soortgelijke rol. Met hulp van

L:uwuq doodde hij de reusachtige kiekendief, de kongga owose of

konggaha,1020 die mens en vee verslond. Hij werd de eerste vorst aldaar,

verdeelde het land in bestuurlijke eenheden en stelden er hoofden

aan.1021 

8.4.2. De primus inter pares: de mbu’akoi

Volgens Wilken en de “jonge” Kruyt onderscheidden veel Indische

volkeren twee zielen. Was het onderscheid tussen beide bij Wilken nog

vaag en vloeiden ze in elkaar over, voor Kruyt bestond er een duidelijk

verschil. De eerste ziel, door Kruyt ook “zielestof” genoemd, was alom

aanwezig en doortrok mens, plant, dier en dode natuur. Hij was kenmer-

kend voor een maatschappij waarin de mens geheel opgaat in zijn

omgeving. In het geval van de mens werd deze ziel in de Maleis-spre-

kende wereld aangeduid met sumangat, de geest of levenskracht. Van

de tweede ziel, de nyawa, de adem, de geestelijke mens, is sprake bij en

1018 Tarimana, Kebudayaan Tolaki, Bijlage I, nr 3.
1019 Zie ook Cf. Suwondo, Sejarah, 29 vlg., voor meer verhalen en legenden.
1020 Vandaar “Mekongga” - “met een kiekendief zijn”, “een kiekendief hebben”. Soms

ook buizerd genoemd.
1021 Pingak, Dokumenta Kolaka, 167; Tarimana, Kebudayaan Tolaki, 52, 181 vlg.. cf.

Slabbekoorn, “Memorie”, [34], herhaald in Hartsteen, “Memorie”, 12.
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na de dood. Een mens had overigens maar een ziel tegelijk.1022 Pingak

betoogde dat de Tolaki dit onderscheid ook maakten. Ze kenden volgens

hem de sanggoleo, de geest van de mens, en de penao, zijn ziel. Beide

waren geheel onstoffelijk en bewoonden de wotolu, het lichaam. Overlij-

den was het vertrek van zowel de geest als de ziel uit het lichaam. Na de

dood kon de geest, de sanggoleo, die iemand’s persoonlijke wezen

uitmaakte, toegesproken worden, terugkeren of teruggeroepen worden

naar zijn of haar lichaam, of zich eventueel elders ophouden. De penao

kwam nooit terug.1023 

In hoeverre Pingak gelijk heeft en de Tolaki de ziel van de geest onder-

scheiden hebben, is onduidelijk. Zendeling Van der Klift, die over de

Tolaki-cultuur en -religie gepubliceerd heeft, kende het verschil niet en

vertaalde sanggoleo met “ziel”,1024 terwijl Tarimana, een antropoloog

van Tolaki-huize die een halve eeuw later schreef, zich beperkt tot de

mededeling dat bij de dood Tuhan de geest van de overledene, die hij

aanduidt met roh, terughaalt.1025 

Het hebben van contact met de gestorvenen was het terrein van een

priester, de mbu’akoi. Ook het raadplegen van Ombu Mbu’u en de

sangia behoorde daartoe. Via het akoi-ritueel vroeg hij hen om hulp,

raad en bescherming voor hun nakomelingen in deze wereld. Die raad

kreeg hij in dromen en via meditatie, waarbij het overigens niet altijd

duidelijk was met welke voorouder of geest hij contact had. In recente

1022 Kruyt, Het Animisme, 1-8, 117. Deze ziel werd in M.-Celebes soms ook nitu
genoemd, bijv. door Ritsema in Ons Possoblad van juli 1916.

1023 Pingak, Sekapur sirih, 32. Volgens Plas bevond de sanggoleo zich in het hoofd van
de mens, Plas, “Militaire memorie”, 9. Volgens Bergink was de penao gevestigd in
de navel. Bergink, “Mosehe”, 288.

1024 H. van der Klift, Jaarverslag Mowewe apr. 1923 - jan. 1924, ARvdZ 12/3/5.
1025 Tarimana, Kebudayaan Tolaki, 226.
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tijden werd het ambt van mbu’akoi, dat wegens zijn relatief hoge ouder-

dom als het belangrijkste van alle priesterambten gold,1026 door vooraan-

staande oudere mannen vervuld. Volgens deze omschrijving was To-

bouw behalve hoofd ook mbu’akoi. 

Dat de mbu’akoi de contacten met de voorouders onderhield, nam niet

weg dat hij ook op andere manieren het welbevinden van de gemeen-

schap bevorderde en zodoende op het terrein van andere priesters kwam.

Hij weerde langs magische weg ziekten en ander onheil af, zoals tijdens

de Spaanse griep in 1918,1027 hield het monahu ndau, het ritueel dat

gehouden werd bij het openen van het rijstjaar, gaf het begin van het

oogstseizoen aan, herstelde een overtreding van de adat, begroef doden

en kwam soms een kinderloos echtpaar te hulp.1028 

8.4.3. Zijn collega’s

Naast de mbu’akoi waren er in Zuidoost-Celebes nog andere priesters,

zoals de mbusehe, tadu, mbuowai, tolea, lebe, sangia, sanro, tumpuro

koo en mbumetoranga. Een helder onderscheid met de mbu’akoi valt

zoals gezegd niet eenvoudig te maken, doch bij hen lag de nadruk meer

op het voltrekken van adat-rituelen als het mowea, mosehe en mooli

wuta dan op het direct raadplegen van de voorouders, al waren deze

laatste nooit ver weg. Vandaar dat ze tegenwoordig in Zuidoost-Celebes

(en elders) ook wel met een Indonesische term de pemangku adat ge-

noemd worden, de “hoeders van de adat”.1029 Dat nam niet weg dat ook

het bezweren van de talloze nitu, jin of jini (dini), wali, tonuana, kando-

1026 Pingak, Sekapur sirih, 32.
1027 H. van der Klift a. Hb NZG, 15/12/1918, ARvdZ 12/3/3.
1028 Pingak, Sekapur sirih, 5, 32-36; Bergink, “Mosehe”, 290-296.
1029 Zo bijvoorbeeld in Pingak, Sekapur sirih, passim.
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li, sanggoleo mosa’a en andere geesten, die ziekten brachten, ongeluk-

ken veroorzaakten, brand stichtten en ander onheil aanrichtten en die

overal in de natuur voorkwamen, tot hun werkterrein behoorde. Er

waren priesters die met dieren konden spreken, althans ze verstaan, hun

bewegingen begrijpen en interpreteren, die uit de stand van de sterren of

op grond van een droom of voorgevoel de toekomst wisten te voorspel-

len of de datum van iemand’s dood, en langs magische weg vrouwen

zwanger of onvruchtbaar konden maken. Er waren er die “gehuwd”

waren met een dini of met de sanggoleo van de rijst, anderen konden een

klewang zo toespreken en bespuwen dat deze uiterst gevaarlijk werd en

bij de geringste aanraking dodelijk was.1030 

De meeste van deze functies stonden open voor wie zich aangesproken

voelde en de moeite nam bij een ervaren priester in de leer te gaan. Soms

waren deze functies aan bepaalde families of een bepaalde stand voorbe-

houden, zoals de tusa wuta, een leider van de droge rijstcyclus in Kona-

we.1031 Sommige priesters oefenden hun beroep van jongs af aan uit,

anderen kregen op latere leeftijd plotseling de geest, zoals de vrouw van

een islamitische hulpgoeroe in Sanggona in de jaren twintig en dertig,

die ondanks een verbod van het bestuur een bloeiende medische praktijk

had.1032 Een interessante figuur was ook Lode, een familielid van I

Ntera, de apua van Rumbia, en de vader van Petrus Saleh Lode die in de

jaren dertig hoofd was van een zendingsschool in Rompu-Rompu in

Poleang. Op de zevende dag na zijn begrafenis verliet vader Lode zijn

1030 Plas, “Militaire memorie”, 4; Vonk, “Nota betreffende het zelfbesturend landschap
Boeton”, 50-51.

1031 Elbert, Die Sunda-Expedition, I, 270; interview met Parenda, (Lambuya, 9/7/1992)
7. Elk dorp had een tusa wuta, thans wordt deze functie waargenomen door een
ambtenaar.

1032 G.W. Mollema a. Hb NZV, 11/4/1935, ARvdZ 101/4/4.
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graf – “sudah tidak ada mayatnya” (“zijn lijk was er niet meer”) – en

sindsdien stond hij bekend als Lode Sangia Limba, “Lode, de Heer die

zich Verplaatst”. Hij werd nadien als wali (wijze) vereerd en verbleef

gewoonlijk op een heuvel genaamd Pusu Wewe Ua in de buurt van

Taubonto, waar hij om zijn geneeskunst werd bezocht. De eerste keer

dat hij van zich deed spreken was tijdens een pokken-epidemie: wie

goed luisterde kon zijn stem in het bos horen en zo genezing vinden.1033

Verder naar het noorden, even buiten de kampong Lambuya, woonde

begin jaren dertig een vrouwelijke tolea. Naar haar trokken “duizenden

en duizenden” mensen om de middelen te kopen ter afwending van de

door haar voorspelde aardbevingen en overstromingen – totdat het

bestuur haar in de gevangenis zette wegens ordeverstoring.1034

In Poleang en Rumbia waren er rondom 1900 verschillende priesters,

zoals de lebe, een priester die belast was met het begraven van de doden

en alle ritueel daaromheen, terwijl de pu’ungkeu, wolia, sangia en tumpu

koo het met de landbouw samenhangend ritueel leidden en de offers

brachten.1035 De laatste was tevens zowel vredestichter en bemiddelaar

in conflicten als genezer van zieken, maar kon ook langs magische weg

iemand doden, het tintinio. Bekend was in de jaren twintig en dertig een

pu’ungkeu in Laate, een dorp in Rumbia op de grens met Ando’olo. Van

heinde en ver kwamen de mensen hem raadplegen en vragen om een

geheime formule, die hij graag gaf, tegen betaling van 3 of 4 gulden.

Zocht men bijvoorbeeld het eeuwige leven, dan had hij daar een bepaald

1033 Wanneer Lode overleed is onbekend, doch de geïnterviewden spreken over de dagen
van de nenek moyang (voorouders), van wie ze sommigen nog gekend hebben. Zijn
zoon P.S. Lode was onderwijzer in Rompu-Rompu van 1930-1935 en van 1938 tot
1942; interview met div. inwoners van Kasiputih, (20/7/1992) A8. 

1034 J. Schuurmans a. Hb NZV, 20 juli 1937, ARvdZ 101/4/5
1035 Elbert, Die Sunda-Expedition, I, 270.
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geheim voor. Wilde men iemand dood hebben, dan tikte hij met een mes

op een met water gevulde kom om de sangkoleo van het slachtoffer weg

te lokken. Die had de gedaante van een vlinder. Was er een vlinder in de

buurt, dan pakte hij het beestje, verwijderde de ogen, sprak een formule

uit en liet het weer los. De sangkoleo kon zo nooit het lichaam terugvin-

den waar hij thuis hoorde, waardoor de betrokkene overleed. Wie daar-

om vroeg, onderwees de priester in het gebruik van dergelijke tino’ori

(magische formules).1036 

Dat Storm het werk van Kruyt kende blijkt uit zijn opmerking over de

priesters van de Tomoronene: “Verder houdt hiermee [t.w. met de

weerstand tegen het christendom] tevens verband de situatie van den

heidenschen priester, den poe’oengkeoe. Echt dynamistisch denkt men

zich dezen man als vervuld, geladen, met magische krachten, die zieken

ten goede kunnen komen dan wel anderen tot verderf kunnen zijn. Deze

priesters zijn zich hun plaats in de maatschappij wel bewust en prediken

van de daken hun macht.” Als voorbeelden noemde hij de pu’ungkeu

Lamote in Taubonto en een priester in Taate in Rumbia. Deze waren in

staat meegebrachte kokosnoten, stukken stof en andere zaken met

magische kracht te laden.1037 

Er waren mensen van vlees en bloed, vrouwen en mannen, die perma-

nent door een kwade geest bezeten waren. Ze werden door de Tolaki

paraka genoemd. Gevreesd waren ook de heksen, de popoka (Tol.), die

niet van andere mensen te onderscheiden waren. Van hen heette het dat

ze konden vliegen of zich in een kat, hond of mand veranderen; ze

1036 G.C. Storm a. Hb NZV, 3/7/1936, ARvdZ 101/4/4; Storm, “Tekst van twee tino’ori
met uitleg”.

1037 G.C. Storm a. Hb NZV, 21/7/1931, ARvdZ 101/4/2.
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konden ziekten, dood, droogte, brand en hongersnood veroorzaken, en

mensen in hun macht krijgen en hun sanggoleo of lever opeten.1038 Wie

hiervan werd verdacht, werd aan een godsoordeel onderwerpen en,

indien schuldig bevonden, om het leven gebracht. Dit gebeurde bijvoor-

beeld in de tweede helft van de negentiende eeuw met Hani, een hoofd

van het Toepe-volk, dat leefde in Wiwirano op de grens van Laiwoi en

Bungku. Het door hem betoverde slachtoffer was zijn nicht, de zuster

van Ta,i, de mokole van dit volk. Op last van een familieraad en met

instemming van de rijksraad (kumis ampat) van Bungku werd Hani, die

beschouwd werd als heksenmeester, ter dood gebracht. Zijn nicht stierf

omstreeks 1890 een natuurlijke dood, echter zonder dat de betovering

verbroken was. De dood van Hani werd overigens door La Patiku, de

mokole van Wiwirano, bloedig gewroken, met als gevolg dat de Toepe

uit de streek verdwenen.1039

8.5. Ziekten, gevaren en afweer

Ziekte en dood waren alom tegenwoordig. De mensen stierven op alle

leeftijden, van zuigelingen tot ouden van dagen, arm en rijk, man en

vrouw. Men was vertrouwd met de dood en vreesde die tegelijk. De

onverwachte sterfte van vee en mensen kon allerlei oorzaken hebben.

Voor het besef van de bevolking werden epidemieën veroorzaakt door

kwelgeesten als Tengu en andere, die hen in menigten en in de wonder-

lijkste gedaanten en met rollende ogen en woeste haren achtervolgden.

Het is welhaast nodeloos te zeggen dat hiertegen uitgebreide maatrege-

1038 Plas, “Militaire memorie”, 8-9.
1039 Goedhart, “Drie Landschappen in Celebes”, 505; cf. Adriani, Verzamelde geschrif-

ten, I, 407-408.
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len werden genomen. Naast de min of meer geïnstitutionaliseerde ritue-

len als het mosehe en het moakoi, liepen die maatregelen uiteen van het

dragen van amuletten en de massale vlucht de bergen in, via het ver-

plaatsen van huizen en soms hele dorpen, tot het plaatsen van magische

witte fuya-vlaggetjes en het bouwen van offerhuisjes, -palen en -tafeltjes

(patande, Tol.; pepasolea, Tomekongga) bij de ingang van de kam-

pongs. In 1932, op het hoogtepunt van de beriberi-epidemie, schreef een

reiziger dergelijke pepasoloa al “honderden malen” in Zuidoost-Celebes

te hebben gezien. De pepasoloa in de Tinondo-vlakte bestonden uit

hoog opgerichte bamboestaken waaraan vaantjes wapperden en waarbij

geopende jonge klappers neergelegd waren. In de toppen van de bam-

boes waren bladeren gestoken.1040 Er werd sirih-blad, pinangnoten,

tabak, rijst en eieren neergelegd en iedereen moest er onder door lopen

om zich tegen ziekte te beschermen. Legenden spreken zelfs van mense-

noffers om geesten te bezweren.1041 Het was niet ongewoon bij de

bereiding van bepaalde geneesmiddelen ter verhoging van de effectivi-

teit mensenvlees te gebruiken.1042 Een van de laatste bekende gevallen

was dat van een vrouwelijke Buginese dukun in Soreantiworo, een

kampong grenzend aan Buapinang in Poleang. Ze werd in 1931 gearres-

teerd omdat ze een meisje van acht jaar levend had gevild en deels

opgegeten teneinde, zoals ze zei, haar middeltjes doeltreffender te

maken. De syarat van Buton strafte haar en haar medeplichtige dochter

met 12 jaar cel, wat later door de Landraad te Makassar werd terugge-

bracht tot 10 jaar.1043

1040 Van der Klift, “Photo’s”, 77-78.
1041 De Braconier, “Twee sproken van de zee”, 1377.
1042 Storm in: De Soendanees, april 1932.
1043 G.C. Storm a. Hb NZV, 14/1/1932, 17/8/1932, ARvdZ 101/4/2.
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Tegen dieven van vlees en bloed werden door de Tolaki uro in stelling

gebracht, magisch geladen en vreesaanjagende voorwerpen, die een

wakend oog over iemand’s bezittingen lieten gaan en vergelijkbaar

waren met de matakau in de Molukken.1044 Afhankelijk van de vorm en

het materiaal van de uro kreeg een dief bijvoorbeeld neusbloedingen,

zweren, framboesia, zou hij door een slang worden gebeten, of mis-

schien zelfs tijdens het ten uitvoer leggen van zijn snode plannen dood

neervallen.1045

De Tomoronene noemden het gebruik van magische voorwerpen ter

afwering van onheil het medumpi-dumpi. Onder deze voorwerpen waren

de bilangari, een kruis gemaakt van de ribben van een karbouw, die op

1044 Van der Klift, “De Pepasoloa”; H. van der Klift a. Hb NZV, 8/7/1932, ARvdZ
101/4/2; vgl. H. van der Klift, “Onze onderzoekingsreis door een deel van Mekong-
ga”, 15/7/1920, ARvdZ 12/3/5; “Een brief van Br. v.d. Klift”, Zendingsblad, nr. 25
(1 mei 1918) 2. 

1045 Van der Klift-Snijder, “Geroepen”, 60, beschrijft er zeven: uro doti, een bamboege-
leding, gesloten met een vuurrood lapje dat er omheen is gebonden, wie toch stal,
zou een neusbloeding krijgen; uro kamba losa (zweer): een scherf van een aarden
kookpot, waarop met kalk een grote ronde vlek is gemaakt, de dief zou een zweer
krijgen zo groot als de vlek; uro male (dor): een gedroogde stengel, de dief zou zo
gevoelloos worden als die dorre stengel; uro tada: een gele maïskolf, ontdaan van
de bladschede, zo talrijk als de maïskorrels zijn, zo talrijk ook de etterende zweertjes
(Framboesia Indica) die zich zouden vertonen op het lichaam van de dief; uro sao
(slang): een dubbelgebogen bamboelatje, waarvan de einden met een touwtje zijn
verbonden zodat zij een bek vormen, waarin een papieren poppetje is gestoken, zo
zou de dief door een slang worden gebeten; uro buaya (krokodil): hier zijn in het
latje aan de uiteinden tandjes uitgesneden, zodat het lijkt op een krokodillebek; uro
kabeti: een bamboetje waarin een klompje klei is gedaan. De dief zal al zijn tanden
verliezen. Elders beschrijft Anna van der Klift nog de oru o nitu, een zwart poppetje
gemaakt van de vezels die groeien tussen de bladsteel en stam van de suikerpalm
(arenga pinnata). Het stelde de duivel voor; uro dahulanda (nachtspook, een grote
hond), een tak met doornen. Wie iemands vruchtbomen aanraakt, wordt door de
hond gebeten; oru haki lahori, een kleine citroen die een dief pijn in zijn zijde zal
bezorgen; uro tamba: in een katoenen zakje werd wat varenbladeren. Wie van de
boom at, waarin het zakje hing, kreeg hoge koorts; oru kungguru, een lapje waarin
een stukje gedroogde karbouwenhuid zat. De straf was beverigheid. Er was een uro
waarvoor een fles gebruikt werd. Die gaf zweren. Tegen al deze uro echter bezaten
de priesters een geneesmiddel. Nederlandsch Zendingsblad, 1932.
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een dodenfeest geslacht was, de mepuaro, gemaakt van een kippenvleu-

gel en plantenvezels, die enkele malen met kalk werd ingesmeerd en niet

gerimpeld mocht zijn, en de kilala, dezelfde als de vorige doch waarbij

andere formules werden uitgesproken. Buginese en Makassaarse invloe-

den verried het mekotika, het aan de hand van tabellen of figuren “me-

nentukan maunya dewa-dewa atau roh” (“de wil van goden of geesten

bepalen”).1046 Zo kon men de toekomst voorspellen, zieken genezen,

maansverduisteringen tegenhouden,1047 de meest geschikte datum van

een reis vaststellen of een man en vrouw van elkaar doen vervreemden,

waardoor een ander de kans kreeg zich de gescheiden vrouw of man toe

te eigenen.1048

8.6. Rituelen

Na het moakoi was een van de belangrijkste rituelen het mosehe, dat

waarschijnlijk uit de negentiende eeuw dateerde.1049 Het mosehe was in

feite een verzameling verzoeningsrituelen of “verkoelingsrituelen”, die,

algemeen gesproken, gericht waren op het herstellen van de kosmische

orde, die door al of niet bewuste overtreding van bepaalde afspraken

tussen de eerste mensen en de scheppergod of andere goden verstoord

1046 Interview met div. inwoners van Kasiputih, (20/7/1992) A7-A8. Vgl. Matthes, “De
Makassaarsche en Boegineesche Kotika,s”.

1047 In Mekongga werd een maansverduistering veroorzaakt door Naga (slang), die de
maan opat. Kruyt, “Een en ander over de To Laki van Mekongga (Zuidoost-Sele-
bes)”, 470.

1048 Interview met div. inwoners van Kasiputih (20/7/1992) A7-A8; vgl. Vonk, “Voor-
stel”, 42-43.

1049 Het Tolaki-woord mosehe telt drie lettergrepen: se - één, he - niet, verdwenen, mo-
geeft aan dat het om een werkwoordsvorm gaat, vandaar de betekenis van onenig-
heid hebben, het niet eens zijn, een conflict hebben. Zowel Bergink, “Mosehe” als
Pingak, Sekapur sirih, 11-17, geven een beschrijving van een modern mosehe-
ritueel, het eerste uit 1979, het tweede uit 1986. Zie ook voetnoot 1051.
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was geraakt.1050 De meest uitgebreide vorm was het mosehe wonua, dat

de gehele gemeenschap raakte en zeven dagen en zeven nachten duurde

en waar zeven dansen uitgevoerd werden (molulo).1051 Sommige

mosehe-plechtigheden zijn in de collectieve herinnering blijven voortle-

ven. Bijvoorbeeld het mosehe dat werd gehouden ter gelegenheid van de

officiële opening van de weg Kolaka-Kendari in 1930, waarvan de

aanleg “tidak sedikit” (“niet weinig”) mensenlevens zou hebben geëist.

Dit was een mosehe wonua dat een week duurde. Vervolgens het mosehe

dat in Wundulako werd gehouden ter gelegenheid van het tweede huwe-

lijk van de bokeo van Mekongga, I Nduma, in 1937. Dit was een mosehe

beli dat een dag duurde.1052 Twee andere grote mosehe waren die welke

gehouden werden na de Japanse capitulatie en bij het uitbreken van de

acties van de republikeinse Gerakan Merah Putih in Zuidoost-Celebes

eind 1945. Bij deze twee gelegenheden werden mosehe wonua georgani-

seerd.1053

1050 Volledig herstel was echter onmogelijk. H. van der Klift a. Hb NZV, 5/11/1918,
ARvdZ 12/3/3. Zie voor een aantal verhalen hierover: H. van der Klift, “Heiden-
kinderen op Z.O. Celebes”.

1051 Aan een mosehe wonua namen volgens Pingak zeven tonomotuo deel, die elk zeven
kampongs bestuurden. Elke dag werd een karbouw geslacht, zeven in totaal. Of het
mosehe wonua zijn oorsprong vond in of verband hield met de oude bestuurlijke
indeling van Konawe, die in par. 3.1.1.  besproken is, is wegens gebrek aan gegevens
onduidelijk maar niet onmogelijk. Zo ja, dan dateerde het mosehe wonua op zijn
minst uit het begin van de negentiende eeuw.

1052 Beli - bloed. De centrale handeling van het mosehe beli was het midden in een rivier
slachten van een karbouw. Het ritueel was nodig omdat I Nduma’s eerste vrouw
onvruchtbaar was en I Nduma een tweede vrouw, haar zuster, nam. De eerste vrouw
verzette zich daartegen, doch tevergeefs. Alle hiermee samenhangende conflicten
en ruzies werden met het bloed van de karbouw naar zee weggespoeld. Voor dit
mosehe waren allerlei voorwerpen uit de tijd van Larumpalangi en Laduma bijeen-
gebracht, zoals gouden, zilveren en koperen sieraden, twee kleine kanonnen – “man
en vrouw” –, Javaanse gamelans, vlaggen, messen, klewangs en het baadje van de
vrouw van de eerste Tomoronene-vorst, Haluoleo. Pingak, Sekapur sirih, 8, 17.

1053 Pingak, Sekapur sirih, 10.

394



Chr.G.F. de Jong, Nieuwe Hoofden

Onder de Toairi in Mambulu bestond het metoranga, een door een

mbumetoranga of adat-hoofd geleid ritueel, dat ook al in de negentiende

eeuw bestond, daarna enige tijd verdween, doch na 1910 weer opleefde.

Het werd gehouden na een misoogst, een muizenplaag, opvallende

sterfte onder de bevolking of ander ongeluk. In de koloniale tijd werd

het vooral gehouden ter afwending van onheil dat het gevolg kon zijn

van bestuursmaatregelen die tegen de adat ingingen, of van inbreuken

van de islam op het volksleven. Daardoor was de gemeenschap mokosi-

si, vuil, onrein, geworden. Deze situatie kon door het offeren van een

karbouw aan Ombu Mbu’u weer moroha of mosola, rein, gemaakt

worden. Aangezien aan het bloed van deze karbouw magische krachten

werden toegeschreven, trachtte elke deelnemer iets daarvan op zijn

handen, hoofd of kleren te krijgen en ook zijn rijst- en groentenzaden

erin te drenken.1054

8.7. Het koppensnellen (mbongae, Tol.)

Tot de komst van de Nederlanders kwam in Zuidoost-Celebes het kop-

pensnellen veel voor.1055 Hoewel niet alle zich hieraan overgaven – de

Tolaiwoi aan de bovenloop van de Konawe’eha,1056 de Torete1057 en de

Tokapontori1058 deden het niet – stond de bevolking toch bekend als

1054 H. van der Klift a. Hb NZV, 6/10/1937, ARvdZ 101/4/5.
1055 Voor een gedetailleerde beschrijving, zie Schuurmans, “Het koppensnellen der To

Laki”.
1056 Gouweloos, “Het doodenritueel bij de To Wiaoe”, 20.
1057 Voor de Torete, de oorspronkelijke bevolking van Wawoni, die ook ten westen en

noorden van Kendari ((Nii, Mata, Sadoha en Lahondopi) en in Z.-Bungku voorkwa-
men, zie Treffers, “Het Landschap Laiwoei”, 197-198, 201; en Bouman, “Memorie”,
10. Volgens Van der Klift waren de Torete van Muna afkomstig, doch dit wordt
nergens bevestigd. Van der Klift, “Zuid-Oost-Celebes”.

1058 Woonachtig langs de Kendari-baai en op Salabangka, doch afkomstig van Noord-
Buton. Treffers, “Landschap Laiwoei”, 197.
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uiterst gevaarlijke koppensnellers. Koppen werden gesneld tijdens

oorlogen en bij wraakacties, maar ook voor meer sacrale doeleinden,

zoals de dood van een hoofd, het hertrouwen van een weduwe of een

andere noodsituatie. Het snellen van een mensenhoofd, volgens Adriani

de “zetel van zooveel zielestof als men zich maar kan voorstellen”, stond

bij de volkeren van Midden-Celebes in het teken van het zelfbehoud van

de stam. Een gesnelde kop was een geneesmiddel, een “stuk menschen-

leven dat men voor zijn stam verovert”.1059 Het bloed van het slachtoffer

werd gedronken en de hersenen werden gegeten. Kruyt beschouwde het

koppensnellen met godsdienstige oogmerken als een vorm van mense-

noffer.1060 Vosmaer, Schuurmans en Gouweloos noemden als belangrijk-

ste doel van het snellen door de Tolaki het opheffen van een verbodstoe-

stand (mombado), waarin een clan verkeerde door een of meer sterfge-

vallen. Dan was de betrokken clan of familie onderhevig aan verschil-

lende ge- en verboden. Het harmonieuze bestaan van clan was verstoord

en moest hersteld worden. Hiervoor waren een of meer koppen nodig.1061

Wellicht heeft de gewoonte om sneltochten voor een dodenfeest vlak na

de rijstoogst te houden, als men er de tijd voor had, bij sommige be-

stuursambtenaren de mening doen post vatten dat ook ter gelegenheid

van de rijstoogst gesneld werd.1062 Doch dat schijnt niet algemeen

geweest te zijn. Desalniettemin zei een vorst van Kendari aan het begin

van de twintigste eeuw desgevraagd dat hij wel eens gesneld had bij een

misoogst om de voorouders gunstig te stemmen.1063 Een sneltocht kon

1059 Adriani, Verzamelde geschriften, II, 289; cf. Kruyt, “Het koppensnellen”.
1060 Kruyt, “De Bewoners”, 596.
1061 Schuurmans, “Het koppensnellen der To Laki”; Gouweloos, “Het doodenritueel bij

de To Wiaoe”, 24.
1062 Adriani meende dat ook, zie Adriani,“Van Posso naar Mori”, 162.
1063 Sarasin, Reisen, I, 379.
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ook onderdeel zijn van een bepaalde oorlogsstrategie tegen een naburige

clan, bijvoorbeeld om een conflict te beslechten. Vonk deelde mee dat

de Tomoronene snelden voor of tijdens het uitpoten van de rijst en bij

het bereiken van de huwbare leeftijd van een kind van een vorst: het

schedeldak van de gesnelde kop diende dan als spuwbak voor het bloed

dat vrijkwam bij het afbreken en opnieuw scherp maken van de tanden

van de vorst-in-spe.1064

Op een goed voorbereide sneltocht rustte de zegen van de voorouders.

Elke fase werd begeleid door wilde krijgsdansen en rituele handelingen,

die gecompliceerd en tijdrovend waren.1065 Bij de Tolaki werden de

voorbereidingen getroffen door de tadu (een term, die in meerdere talen

van Celebes voorkomt), de adat-functionaris die competent was op dit

gebied. Die competentie had hij zowel wegens zijn bewezen nauwe

omgang met Sangia Mbongae, de Heer van het Koppensnellen, als op

grond van zijn wijding door een priester. In een droom of tijdens een

extase waarin hij Sangia Mbongae of een of meer voorouders van de

clan ontmoette, kreeg hij de opdracht een sneltocht te houden en werd

hem moed en kracht gegeven. Meestal begeleidde hij dergelijke onder-

nemingen als raadsman, niet als aanvoerder. De aanvoerder van een

sneltocht was een tamalaki of anandamalaki, een “dappere”. De troep

zelf bestond slechts uit mannen (nooit vrouwen), wier aantal tot enkele

tientallen kon oplopen. 

Voor het snellen van een kop was meestal maar weinig moed nodig, de

huizen stonden eenzaam en verspreid in de bossen – de meeste slachtof-

1064 Vonk, “Nota betreffende het zelfbesturend landschap Boeton”, 35-36.
1065 J. Schuurmans, “Het koppensnellen der To Laki”, s.a. ARvdZ 1/28/1; Hartsteen,

“Memorie”, 16.
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fers waren daardoor vrouwen die alleen thuis waren. Ook van een

eenzame reiziger of rotanverzamelaar was in de regel weinig weerstand

te duchten. De streek of plaats waar een clan zijn koppen snelde werd

deels bepaald door het al of niet bestaan van familiebanden, deels door

opportunistische overwegingen als de afstand, het numerieke overwicht

en het verrassingselement. Waren de banden tussen clans nauw genoeg,

dan had men van elkaar weinig te vrezen en kon men veilig elkanders

gebied betreden. Waarschijnlijk waren er ook allerlei ongeschreven

regels die thans niet meer te achterhalen zijn en die destijds wellicht

slechts aan enkele ingewijden bekend waren. De Tolaiwoi uit Tawanga

snelden niet onder de Tokondeha, doch bij voorkeur onder de Tome-

kongga, terwijl de Tokonawe juist onder de vreedzame Tolaiwoi in de

bergen snelden. De Towiau snelden meestal langs de kust van Kolaka

en Malili.1066 Benoorden Sanggona waagde zich geen Tomekongga, ook

niet als hij speciale papolia droeg, amuletten gemaakt van bamboe

figuurtjes en varkens- en krokodillentanden.1067 De Toairi in het

Mendoke-gebergte waren prooien voor zowel de Tomoronene als de

Tolaki uit Konawe. Tot begin twintigste eeuw werden door Tolaki

sneltochten naar Poleang en Rumbia en zelfs naar Muna, Buton en

Kabaena gehouden, en werden kustkampongs van Buginezen en Wajo,s

met van andere Buginezen en Wajo’s gehuurde prauwen vanuit zee

overvallen.1068 

1066 Gouweloos, “Het doodenritueel bij de To Wiaoe”, 20. 
1067 Elbert, Die Sunda-Expedition, I, 199-201; Slabbekoorn, “Memorie”, [41]; Kruyt,

“Een en ander over de To Laki van Mekongga (Zuidoost-Selebes)”, 461.
1068 Van Braam Morris, “Het Landschap Loehoe”, 513; Slabbekoorn, “Memorie”, [40];

Koloniaal verslag 1887, 14; idem 1892, 20; Baden, “Rapport”, 3-4; Goedhart, “Drie
Landschappen in Celebes”, 503; Adriani, “Verhaal”, 862.
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Had Luwuq de onderlinge vetes en tegenstellingen tussen de clans in

Zuidoost-Celebes nog ten eigen bate uitgebuit, in het oosten schijnt de

komst van Buginese handelaars vooral na 1800 tot enige teruggang in

het koppensnellen te hebben geleid. Het gevolg hiervan was dat in de

loop van de negentiende eeuw bepaalde feesten en rituelen die met het

koppensnellen samenhingen eenvoudiger werden. Doch zo nu en dan

werd nog wel gesneld. In maart 1911 bijvoorbeeld werd het persbericht

verspreid dat in Kendari het “langgezochte bendehoofd en koppensnel-

ler” La Padi gearresteerd en zijn aanhang gedecimeerd was – een bericht

dat overigens in 1908 al gecirculeerd had en in 1912 herhaald werd. Wat

er van hem is geworden, is onbekend.1069 Pombili werd omstreeks

dezelfde tijd voor de eerste maal opgepakt en verbannen, omdat hij een

medeminnaar het hoofd had afgeslagen.1070 Doch dit waren incidenten.

Het duurde niet lang eer het koppensnellen verdwenen was.1071

8.8. De levens-cyclus van de mens 

8.8.1. Geboorte

In een land met een hoge kindersterfte was een goed uitgevoerd geboor-

teritueel van levensbelang voor het voortbestaan van de gemeenschap.

Berichten uit de eerste helft van de twintigste eeuw delen mee dat het al

of niet geboren worden van een kind afhing van de wil van de voorou-

ders en goden. En ook wie geen kinderen (meer) wilde, was daarvoor

1069 Mailrapporten 1908,1483; Mailrapporten 1912, 909, 23/7/1912. 
1070 D. Kok a. Hb NZV 10/7/1920, ARvdZ 12/2. De traditionele doodstraf voor moord

en incest werd door de Nederlanders vervangen door gevangenisstraf en/of verban-
ning.

1071 Plas, “Militaire memorie”, 1 vlg.; Wieland, “Memorie”, [2]-[8].
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van hen afhankelijk. Een Tomoronene die geen kinderen wilde, smeekte

Sangia Lamoa daarom en offerde hem een karbouwekop.1072 

De periode voorafgaand aan de geboorte werd gekenmerkt door het

ontbreken van uitvoerige, althans zichtbare voorbereidingen, want die

zouden de aandacht van kwade machten kunnen trekken, die de pasge-

borene zouden kunnen schaden of meenemen, zo was de gedachte. Al

tijdens de zwangerschap mocht een vrouw hierom nooit alleen in een

ruimte slapen en werd een bepaald ritueel uitgevoerd. Was een kind

tijdens de zwangerschap toch door een nitu lastiggevallen, dan vertoon-

de het naderhand bepaalde kenmerken, zoals een afwijkende vorm van

oren of handen. Vlak na de geboorte verhuisden moeder en kind naar

een andere woning; dat gebeurde nooit ’s morgens of ’s avond, maar

altijd om vijf uur ’s middags. In Konawe kreeg de boreling enkele

spelden achter zijn oren, om te voorkomen dat hij of zij door een nitu

gestoord werd. Ook werden een ei en vier handen rijst voor het huis

begraven. Het ei was het symbool van zowel de in zichzelf besloten

gemeenschap (wonua) als van het nieuwe leven dat door de gemeen-

schap werd voortgebracht. Het wit symboliseerde de heiligheid van

Ombu Mbu’u, het geel zijn verhevenheid en grootheid. Hun symbool-

functie ontleenden de eieren aan het feit dat ze, volgens een verhaal, met

andere zaken zoals twee kippen en een haan, tijdens de schepping door

Ombu Mbu’u aan de eerste mensen waren meegegeven.1073 De vier

handen rijst waren bestemd voor de vier goden onder Ombu Mbu’u. Ze

1072 G.C. Storm a. Hb NZV, 15/101930, ARvdZ 101/4/1; Interview met Rasami
(Kasiputih, 20/7/1992) 11.

1073 Pingak, Sekapur sirih, 15. Vgl. Van der Klift, “Heiden-kinderen op Z.O. Celebes”.
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waren bedoeld als teken van dankbaarheid en als geschenk om geduren-

de het gehele leven van de boreling hun bescherming te verkrijgen.1074

Sommige Tolaki-families in Mekongga hadden eigen geboorterituelen.

Het eerste ritueel na de geboorte was het moosambakai,1075 een kleine,

sobere bijeenkomst in besloten familiekring. Dit was een uiting van

dankbaarheid jegens Ombu Mbu’u, waarbij de wens werd uitgesproken

dat het kind tijdens zijn leven gelukkig, moedig en sterk mocht zijn en

een voorbeeld voor zijn omgeving. Het moosambakai werd alleen

gehouden bij het eerste kind, bij voorkeur wanneer dat vier dagen oud

was, en werd gevolgd door andere rituelen, die volgende fasen en hoog-

tepunten in het jonge leven begeleidden. Ook de vreugde over een extra

arbeidskracht werd tot uitdrukking gebracht. Bij de geboorte van de

volgende kinderen van dezelfde ouders werd het moosambakai overge-

slagen. Ze richtten een door de gehele clan of het dorp bijgewoond feest

aan, het motandangguni of moririu. De baby, zijn moeder en alle aanwe-

zigen werden door een mbu’akoi vier maal besprenkeld met magisch

water uit een bamboe, waarin vier bladeren gedaan waren van planten

die het goed deden op dorre grond. Dit ritueel noest ervoor zorgen dat

het kind voorspoedig opgroeide en dat gedurende zijn leven alle moei-

lijkheden en tegenslagen als water van hem af gleden. Hierna werd het

1074 Volgens Pingak waren de getallen drie en vier heilig. Het getal drie duidde op Ombu
Mbu’u, de mens en de gemeenschap die hem had voortgebracht en waarin hij leefde,
het getal vier op de vier windrichtingen, of op de herkomst van de mens, zijn
toekomst, de hemel en de dood. Pingak, Sekapur sirih, 14. Het is bepaald niet
onmogelijk, zelfs waarschijnlijk dat Pingak met dit laatste een geseculariseerde
versie gaf van de vier goden onder Ombu Mbu’u. Zie boven, par. 8.3. 

1075 Mo- geeft aan dat het om een werkwoord gaat, o - aansporing, die hoop uitdrukt,
samba (Indon.: cabang) - tak, afdeling, deel; kai (Indon.: kait, sangkut) - nauw
verbonden. Pingak omschreef moosambakai met: “itu menunjuk pada suatu
pernyataan yang erat keterkaitannya di masa depan, yang penuh pengharapan dalam
kehidupan dan penghidupan ini”, Pingak, Sekapur sirih, 18.
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kind rondgegeven aan de aanwezige vrouwen. Ter ondersteuning van dit

ritueel bood de mbu’akoi Ombu Mbu’u in een gevlochten schaal sirih

pinang aan en sprak met naar boven geheven handpalmen vier maal de

voorgeschreven formules uit, die bestemd waren voor de vier goden

onder Ombu Mbu’u. Zoals gebruikelijk bij dit soort gelegenheden, werd

er veel gedanst en gegeten.1076 Volgens een bron1077 ging het moosamba-

kai terug op een verhaal over een nazaat van de legendarische Larumpa-

langi, genaamd Melange.1078 Met hem was iets bijzonders aan de hand.

Bij zijn geboorte ontbrak namelijk in zijn lichaam een skelet van botten

en beenderen. Hij was slechts een klomp vlees, waarschijnlijk een

bewijs van zijn bovennatuurlijke herkomst. In een droom kreeg een

mbu’akoi aanwijzingen voor een plechtigheid, die hij voor de kleine

Melange moest houden. Dan zou hij alle botten krijgen en zijn fontanel

zou gesloten worden. Zo gebeurde en hij werd een gewoon mens. Na

zijn dood werd hij bekend onder de naam Sangia Lombo-Lombo, de

Heer met de Fontanel.1079 Het waren alleen zijn nakomelingen, die deze

rituelen voltrokken.

In sommige dorpen werd de placenta, de “oudere broer” van de boreling,

met verschillende kruiden en specerijen in een lege klapperdop gedaan.

Deze werd in fuya gewikkeld en in een hoek van het huis of in de keu-

ken bewaard. Gehoopt werd dat de boze geesten de placenta voor het

kind aanzagen, zodat het ongemoeid werd gelaten. Werd het kind toch

ziek of huilde het veel, dan opende men de klapper en werd de placenta

onderzocht. Zaten er maden en mieren in, dan werd hij gereinigd en

1076 Pingak, Sekapur sirih, 22. Zie ook voetnoot 1074.
1077 Pingak, Sekapur sirih, 18-23.
1078 Zie voetnoot 212.
1079 Lombo (Tol.) - fontanel. 
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werden nieuwe kruiden toegevoegd. Alle aandacht richtte zich aldus op

de placenta, het kind zelf werd niet onderzocht. Was het kind eenmaal

groot, dan werd de placenta weggegooid. In Rumbia en Poleang werd de

placenta in het zout gezet, vervolgens in een klapperdop gedaan en

gedurende drie dagen na de geboorte bij het kind bewaard. Daarna werd

hij in een mand of pot gestopt en bewaard of op het erf op een bamboe-

staak geplaatst. Op de dag van de geboorte werd een klapper gepoot om

de leeftijd van het opgroeiende kind te kunnen bijhouden.1080 

Of in Zuidoost-Celebes de jonge moeder na de geboorte enige tijd in

afzondering werd gehouden, zoals volgens een bericht van Wallace uit

1856 bij de Makassaren in Zuid-Celebes, de Dayaks op Borneo en

andere volkeren in de archipel gebeurde, is onbekend.1081 In de periode

na de geboorte volgden verschillende rituelen. In Rumbia werd om-

streeks 40 dagen na de geboorte een speciale maaltijd aangericht, waar-

voor een karbouw werd geslacht. Was een kind in deze levensfase ziek

geworden, dan werd een ritueel gehouden, het mowea nganga. Hierbij

werd een karbouw geslacht en de kop geofferd aan Sangia Lamoa of een

andere geest, die voor de ziekte verantwoordelijk werd gehouden.1082 

8.8.2. Naamgeving

Een belangrijke gebeurtenis was de naamgeving. Onder de nakomeling-

en van Melange Sangia Lombo-Lombo in Mekongga vond die plaats als

laatste onderdeel van het moosambakai respectievelijk het motandang-

guni, wanneer ook het eerste haar gesneden werd, het mosere owu.

1080 G.C. Storm a. Hb NZV, 24/8/1927, ARvdZ 1/4/7. Interview met K. Bartimeus
(Lambuya, 9/7/1992) 7; interview met Rasami (Kasiputih, 20/7/1992) 10.

1081 Wallace, The Malay Archipelago, I, 217. 
1082 Interview met Rasami (Kasiputih, 20/7/1992) 11.

403



Chr.G.F. de Jong, Nieuwe Hoofden

Elders gebeurde de naamgeving zodra het kind kon zitten. De meestal

aan een voorouder ontleende naam drukte zowel de continuïteit van de

generaties als moed en strijdvaardigheid uit en diende als voorbeeld

voor de drager zelf en zijn omgeving.1083 Als er in de omgeving ziekte

heerste werd de naamgeving uitgesteld of kreeg het kind een schuil-

naam. Indien boze geesten, die de ziekte veroorzaakten, de ware naam

van een kind te weten zouden komen dan konden ze het ziek maken. Een

naam met een “slechte” betekenis, zoals “varken”, “slang”, “hond”,

“kikker” of “pad”, werkte afstotend op de geesten en ook aan een kind

dat er verwaarloosd uitzag gingen ze voorbij. Vooral dit laatste leidde

tot gebrek aan zorg voor baby,s.1084 

8.8.3. Besnijdenis

In geheel Zuidoost-Celebes behoort sinds mensenheugenis de besnijde-

nis tot de traditionele en gewijde handelingen, die elke jongen tussen 6

en 10 jaar onderging als teken van opneming in de gemeenschap. Zij

bestond uit een lichte incisie en had in oorsprong niets met de islamiti-

sche circumcisie van doen. Alle jongens ongeacht hun godsdienstige

achtergrond ondergingen deze besnijdenis, islamitische jongens vervol-

gens ook de sunat islam. Bij de Tomoronene werd de traditionele besnij-

denis door een lebe verricht, bij de Tolaki meestal door een mbu’akoi of

mbuwaka. Deze sprak hierbij bezweringsformules uit tegen het bloeden.

Anders dan bij de Buginezen werd de sunat islam bij de Tolaki en

Tomoronene meestal niet gevolgd door een feest. Het was met de besnij-

denis als met het koppensnellen in voorbije tijden: wie niet besneden

1083 Pingak, Sekapur sirih, 21.
1084 Interview met Rasami (Kasiputih, 20/7/1992) 10.
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was telde niet mee. De druk van de omgeving was groot. Een niet-

besneden man stond in zijn omgeving niet hoog aangeschreven en kon

maar moeilijk een bruid vinden.1085

8.8.4. Volwassenheid 

Bij het bereiken van de volwassenheid werden de tanden van vorstenzo-

nen en -dochters afgebroken en bijgevijld. De tanden van de meisjes

werden volledig weggevijld, die van de jongens gedeeltelijk. De resten

werden vervolgens zwartgemaakt, door de Tomoronene mengisi molori

genoemd. Dat gebeurde door de rook van een brandende klapperdop op

een klewang op te vangen en de neergeslagen koolstof op de tandresten

te smeren. Vervolgens spoelde de betrokkene zich de mond met klapper-

melk, die geserveerd werd in een speciaal voor dit doel gesnelde kop.

Met een dansfeest werd deze plechtigheid besloten. Thans mocht hij of

zij trouwen.1086 

8.8.5. Huwelijk 

8.8.5.1. Endogamie en exogamie; patriarchaat en matriarchaat

De bewoners van Peleng, een eiland in de Banggai-archipel, een naar

afstamming met de Tolaki verwant buurvolk, kende eind negentiende

eeuw het huwelijk als de monogame en duurzame vereniging van man

en vrouw niet.1087 Hieruit mag de conclusie getrokken worden dat het

waarschijnlijk bij de Tolaki en Tomoronene niet anders geweest is. De

1085 Interview met S. Galukupi e.a. (Pu’undidaha, 12/7/1992) 40; interview met K.
Bartimeus (Lambuya, 9/7/1992) 14; interview met Rasami (Kasiputih, 20/7/1992)
12.

1086 Interview met div. inwoners van Kasiputih (20/7/1992) A6-A7.
1087 Wilken, “Over de verwantschap”, 416.
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vrouw behoorde nu eens de ene, dan de andere man toe, en omgekeerd

behoorde de man dan aan de ene en dan aan de andere vrouw. Zonder

dat de promiscuïteit verdwenen is, heeft zich hieruit de individuele,

zowel monogame als polygame huwelijksvorm ontwikkeld doch hoe dat

en détail is verlopen, is bij gebrek aan gegevens niet na te gaan.

De Tolaki-clans in Zuidoost-Celebes waren oorspronkelijk waarschijn-

lijk endogaam doch sommige hebben op zeker moment in hun geschie-

denis het exogame systeem geadopteerd, dat wil zeggen dat de huwe-

lijkspartners tot verschillende clans of dorpen dienden te behoren. Deze

toestand van exogamie trad voor het eerst aan de dag in en ten zuiden

van het centrale rivierengebied en kan door de migratie vanuit de bergen

bevorderd of misschien zelfs in gang gezet zijn.1088 De meer geïsoleerd

levende clans in de bergen zijn het langst endogaam gebleven, zoals hun

verre verwanten in de Minahassa dat eind negentiende eeuw ook nog

waren.1089 De ouders van Taokowie, de door het gouvernement aang-

estelde eerste mokole van de kampongs Lapai, Tongauna en Toaha in het

vroegere district Watunuhu, waren broer en zus (1925),1090 en nog in de

jaren zestig van de twintigste eeuw hadden sommige bergclans, zoals de

Tosanggona, de “perkawinan tertutup, maksudnya bahwa kalau mau

kawin hanya di lingkungan sendiri-sendiri” - “het gereserveerde huwe-

lijk, dat wil zeggen dat men alleen in eigen kring mag trouwen”.1091 Op

1088 Zie par. 4.4. De kolonisatie van Zuidoost-Celebes.
1089 Wilken, “Over de verwantschap”, 440; op p. 441-442 betoogt Wilken dat de

endogamie van de Minahassers ontstaan is uit exogamie, getuige het voortbestaan
van de bruidsschat die alleen binnen een exogame, niet binnen een endogame clan
bestaansrecht heeft. Hierover is met betrekking tot de bergstammen van Zuidoost-
Celebes niets bekend. Cf. Wilken, “Plechtigheden”, 453.

1090 Baden, “Rapport”, 9; Kruyt, “Een en ander over de To Laki van Mekongga
(Zuidoost-Selebes)”, 429, 442.

1091 Interview met S. Galukupi e.a. (Pu’undidaha, 12/7/1992) 25. Vertaling auteur.
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andere plaatsen bestond waarschijnlijk een overgangstoestand of tussen-

vorm in de zin dat bepaalde clans met bepaalde andere clans specifieke

huwelijksbetrekkingen onderhielden, wat doet denken aan het door De

Josselin de Jong zo genoemde “inter-clan connubium”.1092 In 1925

noteerde een controleur dat de Tomekongga door huwelijksbanden op

goede voet stonden met de Tolatoma, de Tokondeha en de Tokonawe.

Over en weer werd niet gesneld. Doch met de Towoiesi in de bergen

hadden ze die banden niet en in hun gebied waagden ze zich dan ook

niet, behalve voor een sneltocht. De Tokondeha onderhielden echter

goede betrekkingen met de Tolaiwoi.1093

Op de vraag of de clans in Zuidoost-Celebes patrilineair dan wel matrili-

neair georganiseerd waren, oftewel of het patriarchaat dan wel het

matriarchaat heerste of overwoog, antwoordde Kantan Bartimeus, een

in 1944 te Taubonto (Rumbia) geboren Tomoronene, in 1992: 

Kalau di kampung saya [Taubonto] itu terbalik dengan di sini [Lambuy-

a]. Kalau di sini, laki-laki yang ke perempuan, kalau di tempat saya,

perempuan ke tempat laki-Iaki. Pindah? Ya, artinya kalau saya umpama-

nya yang kawin saya tinggal di rumah saja, perempuan yang datang,

kalau di sini musti laki-laki yang dibawa ke ternpat perempuan.1094 

Vertaling: In de kampong waar ik vandaan kom [Taubonto], is de situa-

tie tegenovergesteld aan die welke hier [Lambuya] bestaat. Hier gaat de

1092 De term duidt op vaste relaties van hiërarchische aard tussen clans, v.z.v. exogaam,
betreffende de levering en afname van bruiden en bruidegoms, die vaak ook
zichtbaar waren in economische en andere betrekkingen. De Josselin de Jong, “The
Malay Archipelago as a field of ethnological study”, 169-170. Wilken sprak van het
“jus connubii”, Wilken,“Over de verwantschap”, 420. 

1093 Baden, “Rapport”, 3.
1094 Interview met K. Bartimeus (Lambuya, 9/7/1992) 9. 
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man naar de vrouw, in mijn kampong gaat de vrouw naar de man. Moet

hij verhuizen? Inderdaad. Bijvoorbeeld, toen ik trouwde bleef ik in mijn

huis wonen en kwam de vrouw bij mij. Maar hier [Lambuya] moet de

man naar het huis van de vrouw gebracht worden,1095

wat lijkt te impliceren dat in tegenstelling tot de patrilineaire Tomorone-

ne bij hun noorderburen het matriarchaat of moederrecht een belangrijke

rol speelde, althans in Mekongga en Konawe. Toen Latambaga, de

bokeo van Mekongga, in 1933 overleed, werd hij op last van het bestuur

opgevolgd door I Nduma, zijn half-Buginese neef.1096 Doch om de

bokeo-waardigheid voor zijn kinderen te behouden, was I Nduma ge-

dwongen vóór zijn benoeming Latambaga’s oudste dochter, Wendelaki,

te huwen. Was hij buiten de familie van Latambaga getrouwd, dan

zouden zijn kinderen geen recht op de troon gehad hebben.1097 Toen dit

eerste huwelijk kinderloos bleef, nam I Nduma om dezelfde reden als

tweede vrouw de tweede dochter van Latambaga.1098 Iets dergelijke was

ook het geval bij de Torouta, een clan in het noorden van Laiwoi. Die

werd rondom 1900 weliswaar bestuurd door de mokole van Wiwirano,

La Patiku, “een oud doch krachtig man, met langen grijzen baard”,1099

doch die dat deed in naam van zijn vrouw, mokole Wou, de rechtmatige

vorstin.1100 Voor dit moederrecht kon Van der Klift, evenals Kruyt, wel

1095 Vertaling auteur.
1096 Latambaga had vijf vrouwen, van wie vier van lage geboorte. De meeste waren

kinderloos. De enige zoon die gelet op zijn afstamming voor de opvolging als bokeo
in aanmerking kwam, werd door het gouvernement ongeschikt bevonden, zie boven,
voetnoot 430.

1097 H. van der Klift a. Hb NZV, 3/5/1937, ARvdZ 101/4/5.
1098 Pingak, Sekapur Sirih, 8.
1099 Ardiani a. Hb NZG (?), 10/1/1912, ARvdZ 43/1.
1100 Goedhart, “Drie Landschappen in Celebes”, 503.
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waardering opbrengen, al konden beiden de achterliggende idee, “dat het

kind er voor de ouders was”, niet billijken. Hierover beneden meer.1101

Gemeten naar de rangorde van Wilken bevonden de Tolaki en Tomoro-

nene zich kennelijk in verschillende stadia van ontwikkeling.1102 Het

stelsel van door de adat gereguleerde huwelijksbetrekkingen binnen en

tussen clans en van erfopvolging, dat op zichzelf al leidde tot een ge-

mengde clansamenstelling, kwam door de openlegging van het binnen-

land, de komst van migranten die met hoofdendochters trouwden, de

toenemende arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen, de voortgaan-

de migratie van clans en, na 1906, door bestuursmaatregelen onder druk

te staan en moest wijken voor overwegingen van meer pragmatische

aard. Doch blijkens de boven geciteerde woorden van Bartimeus waren

beide vormen na de Tweede Wereldoorlog nog niet verdwenen.1103

8.8.5.2. De huwelijksvoorbereidingen 

Omstreeks 1900 had de huwelijkssluiting alle kenmerken van een

contractuele overeenkomst tussen twee families, getuige de uitvoerige

onderhandelingen die er aan voorafgingen. De voorbereidende onder-

handelingen en het huwelijk zelf stonden enerzijds in dienst van de

1101 A.C. Kruyt a. J. Kruyt, brieven nr. 38 (17/1/1918), 41 (8/3/1918), ARvdZ 106A/7/5;
Kruyt, “Een en ander over de To Laki van Mekongga (Zuidoost-Selebes)”, 468.

1102 Wilken, “Over de verwantschap”.
1103 Een complicerend element kon zijn dat de toekomstige woonplaats van de jongge-

huwden niet alleen bepaald werd door de patri- of matrilineaire clanorganisatie, maar
ook door de vraag welke van de beide ouders voornamer waren. Dit speelde vooral
onder de anakia. Wilken, “Over de verwantschap”, 418, 422-423, beschouwde het
matriarchaat (matrilineaire afstamming) als het oudste van beide, dat met de
ontwikkeling van het huwelijk, waardoor de positie van de vader duidelijker werd,
op de meeste plaatsen moest wijken voor het patriarchaat (patrilineaire afstamming).
Darwin meende “that primeval man aboriginally lived in small communities, each
with as many wives as he could support and obtain, whom he would have jealously
guarded against all other men.” Darwin, Descent of Man, II, 358-362, spec. 362. 
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handhaving van de maatschappelijke hiërarchie en sociale stabiliteit,

maar hadden ook veel weg van een handel in arbeidskrachten.1104 Veel

van de voorbereidingen was overigens slechts spel, daar de wederzijdse

ouders het vaak al eens waren geworden toen hun kinderen nog jong

waren. Dergelijke ouderlijke plannenmakerij verliep echter niet altijd

naar wens. Werd een meisje door een jongeman geschaakt, dan werden

de plannen doorkruist, wat kon uitlopen op de dood van de jongeman of

zelfs van beiden. Maar dat hoefde niet, zeker niet na 1906, al kwam het

toen ook nog voor. Meestal wist een priester of een andere bemiddelaar

wel een oplossing te vinden, zeker als het eerste kleinkind geboren

was.1105 

De huwelijksvoorbereidingen begonnen met een bezoek van de jong-

eman en of iemand van zijn naaste familie aan het huis van het meisje,

door de Tomoronene metiro genoemd, waarbij het huwelijksaanzoek

werd gedaan. Bij de Tomoronene diende soms een lebe en bij de Tolaki

een tolea als bemiddelaar. Bij dit verkennende bezoek werden, zoals bij

tal van volkeren in de Grote Oost, sirih pinang als geschenk overhan-

digd.1106 Verliep dit bezoek naar wens en waren de beide families het

over de huwelijksbetalingen en andere zaken eens geworden, dan trok

in het midden en zuiden van Moronene de vrouw bij haar man in, doch

1104 Kruyt, “Een en ander over de To Laki van Mekongga (Zuidoost-Selebes)”, 443; Van
der Klift, “Het huwelijk bij de bewoners van Mekongga (Kolaka) op Z.-O. Celebes”. 

1105 Als dat niet het geval was verlieten de jongen en het meisje de streek om elders een
nieuw bestaan op te bouwen. Na verloop van tijd toonden ze hun oudste kind aan
de ouders van de vrouw, waarna de vrede meestal weer snel getekend was. In het
moderne Indonesië vluchten de jongen en het meisje naar een wijk- of dorpshoofd,
dat vervolgens bemiddelt. Gebeurt dat niet of weet haar vader de jongeman te
vinden, dan is de kans groot dat hij hem doodt. De vader staat volgens de adat geheel
in zijn recht; interview met K. Bartimeus (Lambuya, 9/7/1992) 9-12.

1106 Wilken, “Plechtigheden”, 507-510.
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niet dan nadat de man eerst enige tijd voor zijn aanstaande schoonfami-

lie had gewerkt. Dat kon 10 jaar of meer duren en was vooral bedoeld

als compensatie voor het verlies van een arbeidskracht.1107 In Konawe

nam de jongeman zijn intrek bij zijn aanstaande schoonfamilie om voor

hen te werken. Deze periode van verplichte arbeid was hier veel korter

dan in Moronene en bleef beperkt tot een jaar, soms iets meer. In delen

van Mekongga en in het noorden van Rumbia en Poleang kwam om-

streeks 1900 deze proefperiode in het geheel niet voor. In plaats daarvan

moest het jonge paar na het huwelijk nog een jaar, soms langer, in het

huis van haar ouders blijven wonen. Het huwelijk zelf werd door een

priester of oudste voltrokken in een eenvoudige, vrij ongestructureerde

plechtigheid. Hierbij werden de huwelijksbetalingen overhandigd en

reikten beide partijen elkaar sirih aan. De Tomoronene kenden geen of

slechts een eenvoudig huwelijksfeest, de meeste Tolaki-clans vierden

wel groot feest. Dan werd er gegeten, pongasi gedronken en gedanst en

werden goede wensen uitgesproken en spelen gedaan, zoals haneng-

evechten en dobbelen.1108 

In modernere tijden betrokken de jonggehuwden op aandrang van het

bestuur onmiddellijk hun eigen huis. Dit leidde ertoe dat de vrouw,

onder luid gejoel en gezeten op een draagbaar of in een stoel, naar haar

nieuwe huis werd gedragen, waarna zij, vergezeld van beloften, advie-

zen en symbolische handelingen tegen ziekte, honger, miskramen,

misoogst en ongeluk, haar nieuwe onderkomen betrad. Ze liep hierbij

1107 Storm in De Soendanees, jan. 1932; interview met K. Bartimeus (Lambuya,
9/7/1992) 9-10; interview met Rasami (Kasiputih, 20/7/1992) 12.

1108 Interview met K. Bartimeus (Lambuya, 9/7/1992) 9-10; interview met Rasami
(Kasiputih, 20/7/1992) 12; Elbert, Die Sunda-Expedition, I, 272-273; Storm in De
Soendanees, jan. 1932.

411



Chr.G.F. de Jong, Nieuwe Hoofden

over uitgestrooide rijst en, bij de Tomoronene, bovendien over een voor

de deur neergelegde grote bijl.1109 Als het te ver was, liep ze het eerste

stuk onder een baldakijn en werd zij het laatste gedeelte van de weg

gedragen. De laatste fase van dit huwelijksceremonieel was dat de

jonggehuwden, na drie dagen in hun nieuwe huis te hebben doorge-

bracht, voor een bezoek terugkeerden naar het huis van haar ouders.1110 

Het bestaan van tal van ongeschreven wetten, regels en voorwaarden

betekende niet dat er tijdens de voorbereiding van een huwelijk niet

gemarchandeerd en gechicaneerd werd. Het leek soms meer op een strijd

om macht en bezit dan op een huwelijk. Die strijd woedde soms zo

hevig dat buitenstaanders zich afvroegen of huwelijken van de Tolaki en

Tomoronene wel kans van slagen hadden, te meer daar sommige mannen

na enige tijd een tweede en soms zelfs een derde vrouw namen. Soms

deden zij dit met toestemming van hun “eerste” vrouw, doch waar dat

niet het geval was, bleven de nieuwe vrouwen op zichzelf wonen en

waren de mannen genoodzaakt meerdere huishoudens tegelijk te onder-

houden.1111 

Hoe hoger de stand, hoe kostbaarder de huwelijksbetalingen, hoe com-

plexer en rijker de plechtigheden en hoe strenger de eisen aan de kandi-

daten. Bij het huwelijk van Wendelaki, de oudste dochter van Latamba-

1109 Die bijl symboliseerde het oor van de vrouw en drukte de wens uit dat ze zich niet
zou bemoeien met zaken van of over haar echtgenoot die ze toevallig zou horen doch
die niet voor haar bestemd waren. De rijst symboliseerde de wens van vruchtbaar-
heid, rijkdom, voorspoed e.d; interview met K. Bartimeus (Lambuya, 9/7/1992) 9-
10.

1110 Interview met K. Bartimeus (Lambuya, 9/7/1992) 9-10. Voor de huwelijks-adat van
de Tolaki, zie ook Kruyt, “Een en ander over de To Laki van Mekongga (Zuidoost-
Selebes)”, 443-447; over de Tomoronene, zie Vonk, “Nota betreffende het zelfbestu-
rend landschap Boeton”, 118-119; interview met Rasami (Kasiputih, 20/7/1992) 12-
15.

1111 G.C. Storm a. Hb NZV, 29/4/1933, ARvdZ 101/4/3.
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ga, met I Nduma, eind 1935, moest de bruidsschat door de bevolking

worden opgebracht: elke kampong één karbouw, waaraan overigens de

(op dat moment) door Konawe-anakia geregeerde districten Kona-

we’eha, Singgere en Tawanga niet mee wensten te doen.1112 

Waar de priester door een imam of islamitische goeroe werd verdrongen,

verdrong de koran (Sura 4, vs 19-28) de adat als basis van het huwe-

lijksrecht, al werden er uitzonderingen gemaakt, bijvoorbeeld ten aan-

zien van het verbod de dochter van een broer te huwen (vs 23). Het

kwam voor dat de bruid niet bij de huwelijksplechtigheid aanwezig was

en haar nieuwe echtgenoot pas zag wanneer hij na afloop in haar vertrek

werd binnengeleid.1113 Dat was het geval bij de Tosanggona, waar zowel

bij een islamitisch huwelijk als bij een adathuwelijk de bruid tijdens de

gehele plechtigheid in haar huis onder een klamboe zat.1114

De waarde van de huwelijksbetalingen, inclusief de door de jonge man

voor zijn aanstaande schoonfamilie te verrichten arbeid, was een afspie-

geling van het sociale milieu van bruid en bruidegom. Oorspronkelijk

werden deze betalingen uitgedrukt in een aantal “dingen” of “stuks”,

altijd een veelvoud van tien. Voor de gewone man waren 20 tot 40

“stuks” nodig, soms met een buffel erbij, voor een anakia tweemaal

zoveel. In het welgestelde Sanggona was zelfs sprake van 140 “stuks”,

een baadje, lepels, koperen borden, alles telde mee. Hierbij kwam nog

een kleine beloning voor de tolea van enkele “stuks”.1115 

Met het toenemen van de invloed van migranten uit Zuid-Celebes deed

de somba of sunrang zijn intrede, waarbij de betalingen in geld werden

1112 H. van der Klift a. Hb NZV, 3/5/1937, ARvdZ 101/4/5.
1113 Slabbekoorn, “Memorie”, [22]-[24].
1114 G.W. Mollema a. Hb NZV, 3/10/1936, ARvdZ 101/4/4.
1115 Kruyt, “Een en ander over de To Laki van Mekongga (Zuidoost-Selebes)”, 443.
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uitgedrukt of daar in werden omgerekend. De bedragen konden oplopen

van ƒ 20,- voor de ata tot ƒ 300,- of meer voor de anakia. Om te voorko-

men dat de bevolking zich te diep in de schulden zou steken, bepaalde

het bestuur in 1920 de surang voor de ata op maximaal ƒ 11,25, voor

een kamponghoofd op maximaal ƒ 20,- en voor de adel op maximaal ƒ

40,-. In 1935 was de sunrang voor de ata gesteld op ƒ 20,- en voor de

adel op maximaal ƒ 70,-. Veel haalden deze maatregelen niet uit. Van

zulke huwelijksbetalingen kreeg ook het hoofd van de kampong waar de

vrouw woonde zijn deel, de pallawawuta.1116

8.8.5.3. Monogamie en polygamie 

Het ontstaan van bi- en polygamie heeft wellicht mede samengehangen

met de gewoonte dat een weduwe automatisch de echtgenote werd van

een mannelijk familielid van haar overleden echtgenoot, ongeacht de

vraag of die al een of meerdere vrouwen had. Bij de Wajo’s kwamen bi-

en polygamie minder vaak voor, wellicht wegens de beperkte ruimte aan

boord van hun schepen. De komst van de islam leidde op het vlak van

monogamie en polygamie niet tot een breuk met de bestaande toestan-

den. Gaandeweg echter werd het hebben van meerdere vrouwen wel met

de islam geassocieerd.1117 

Zowel volgens de adat als de islam stond het de man vrij zijn vrouw(en)

te verstoten, op voorwaarde dat hij daarvan kennis gaf aan een priester,

moskeebeambte of goeroe en een kleine vergoeding betaalde. Bij de

Tomoronene was het de bonto, die de materiële kant van een verstoting

1116 Hartsteen, “Memorie”, 17, 48; Kruyt, “Een en ander over de To Laki van Mekongga
(Zuidoost-Selebes)”, 444; Plas, “Militaire memorie”, 7.

1117 Vosmaer, “Korte beschrijving”, 99 vlg..
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regelde. De vrouw mocht bij haar heenzending haar eigendommen

behouden, tenzij zich aan overspel had schuldig gemaakt, want dan

moest zij of haar familie de huwelijksbetalingen, zo niet alle dan toch

wel een belangrijk deel daarvan, aan de man en zijn familie terugbetalen.

Voordat dit afgehandeld was, mocht de vrouw geen nieuw huwelijk

aangaan. Een vrouw kon haar man niet verstoten, wel kon zij echtschei-

ding eisen, doch alleen onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld als

haar man tegen haar wens een tweede vrouw genomen of haar mishan-

deld had. Die eis werd soms ingewilligd, soms niet, met name niet als

dynastieke belangen in het spel waren. Een verstoten vrouw moest een

bepaald aantal dagen wachten alvorens opnieuw te trouwen, in verband

met eventuele zwangerschap uit haar net ontbonden huwelijk.1118

Hoezeer de islam vooralsnog de religie van de elite was, bleek wel uit

het feit dat tot ver in de Nederlandse tijd de adel in de regel volgens de

islam-ritus huwde, de overige bevolkingsgroepen zelden of nooit. Voor

die groepen bestond alleen het adat-huwelijk, wat een gezaghebber tot

de conclusie bracht dat 90% van de bevolking “niet wettig” getrouwd

was.1119 De zending werd er onmiddellijk mee geconfronteerd. Van der

Klift trof in 1917 in Kolaka een inlands paar aan, dat in zijn optiek reeds

vier jaar “ongehuwd” samenleefde en drie kinderen had. Ze bekeerden

zich tot het christendom en werden vervolgens door Van der Klift

opnieuw in de echt verbonden, thans volgens de gereformeerde ritus.1120

Dit werd binnen de zending de gangbare praktijk, in navolging van

andere zendingsvelden. Het adat-huwelijk werd door de zending toege-

1118 Vonk, “Nota betreffende het zelfbesturend landschap Boeton”, 99; Elbert, Die
Sunda-Expedition, 204-205.

1119 Bouman, “Memorie”, 32-33.
1120 H. van der Klift a. Hb NZV, 15/12/1917, ARvdZ 12/3.
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laten als burgerlijk huwelijk, op voorwaarde dat alle elementen die

strijdig waren met het gereformeerde christendom achterwege bleven.

Het kerkelijke huwelijk werd beschouwd als de bevestiging van het in

de adat-gemeenschap gesloten huwelijk, waarbij de in de adat-gemeen-

schap met gezag beklede personen en instanties door de christenen in

hun betekenis en waardigheid werden erkend. De inzegening van een

huwelijk tussen twee christenen kon wat betreft de zending voorafge-

gaan worden door een dergelijk “gereinigd” adat-huwelijk.1121

Met de openlegging van de binnenlanden en de komst van migranten

deed behalve handel en diefstal ook de prostitutie haar intrede. Iemand

merkte over een dorpsmeisje, Magdalena geheten, op dat “doortrekken-

de Boegineesche handelaren haar tot in den verren rijsttuin opzoch-

ten”.1122 Ook Nederlanders, waaronder een bestuursambtenaar en een

zendeling, wisten de Magdalena’s te vinden. Er waren zelfs zó veel

Magdalena’s dat het zelfbestuur van Kendari zich zorgen maakte. Ge-

steld voor de keuze tussen het voor de bouw van scholen en huizen

inhuren van (dure) Manadonese en Sangirese timmerlui enerzijds en

(goedkope) Buginese timmerlui anderzijds, volgde de conferentie van

zendelingen de Kendarische hoofden, die meerdere malen hadden

verzocht “geen Boegineesche timmerlui te nemen met het oog op de

veiligheid van hun vrouwen en ongehuwde dochters”.1123 De zendeling

werd wegens zijn escapades op staande voet ontslagen.

Wegens de alliantie van islamitische handelaren en zendelingen met de

elite en vreemde machten en mogendheden, kon dergelijk gedrag ge-

1121 Mollema, “Verblijdende verschijnselen”.
1122 A. van der Klift-Snijder a. Hb NZV, 10/5/1926, ARvdZ 12/3/6.
1123 Notulen CvZ, 4/2/1927, ARvdZ 12/3.
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makkelijk leiden tot afkeer van de kampongbevolking jegens vreemde-

lingen en de door hen teweeggebrachte veranderingen. Een kampong-

man bracht dat in 1926 als volgt onder woorden:

Ik heb nu 23 jaar de Islam gebruikt omdat ik het anderen ook zag doen,

maar ik heb er nooit anders dan ellende van ondervonden. Altijd moes-

ten we pitrah betalen, gaven bij deze gelegenheid gaven, bij die gelegen-

heid en zoo ging dat maar door. Die Boegineesche goeroe’s koejon-

neerden ons meer dan erg, maar we gehoorzaamden altijd maar, gedach-

tig aan het zieleheil van onze familieleden. Wat mij echter tevens is

opgevallen, is dit, dat er haast geen oude menschen meer zijn tegenwoor-

dig. Vroeger hoorde je zoo nu en dan van een sterfgeval hier of daar en

dan was het altijd een oud mensch, meestal zonder tanden, grijs haar en

gebogen, want vroeger werd men oud, maar tegenwoordig: vele kinderen

sterven, jongelingen, of zoo ze al tot een huwelijk komen, zijn er pas een

of twee kinderen of ze sterven al en de kinderen zijn wees. Dat alles

komt, doordat we de gewoonten der vaderen hebben losgelaten. Kijk

maar naar de Moh. goeroe’s hier: Die uit Amokoeni1124 komt hier onze

vrouwen ontrouw aan ons maken, waarom hij dan ook gedood is. Die

andere uit Watoe Mendonga1125 was pas hier, nog een jonge jongen, ook

dood, die uit Tongaoena1126 brandde eerst zijn huis af verleden jaar en nu

is hij ook al dood. Dat kan geen goede godsdienst zijn.

Elk jaar worden de lasten verzwaard, terwijl onze priesters voor het

vervullen van de ceremoniën wel een belooning kregen, maar lang niet

zooveel als de Moh. goeroe’s en bovendien eischten ze het niet. Als we

het niet konden geven deden ze het voor niets, maar als we dat nu eens

1124 In het district Tawanga.
1125 In het district Konaweha.
1126 In het district Tongauna.
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wilden probeeren, dan zeggen de heeren tegen ons: “Ga dan maar ergens

geld leenen, anders gaat het niet door.” Ik wil daar niet meer met mee

doen.1127

 8.8.5.4. Gemengde huwelijken 

Wegens de betrekkelijk geringe omvang van de inheemse christenheid

kwamen huwelijken tussen christenen en moslims vrij veel voor. Binnen

de zending bestonden twee standpunten. Het ene was dat gemengde

huwelijken door de zending niet getolereerd konden worden. Het andere,

dat in Zuidoost-Celebes ingang vond, was meer op de eisen van de

praktijk gebaseerd. Het hield in dat gemengde huwelijken, voor zover

beide partijen het erover eens waren, gesloten werden door een voor-

ganger van de godsdienst van de jongeman, doch dat de vrouw niet

gedwongen werd de godsdienst van haar echtgenoot aan te nemen. De

principiële opvatting dat beide echtelieden dezelfde godsdienst moesten

belijden, moest aldus wijken voor een benadering die het samenleven

van de verschillende godsdiensten niet onnodig belastte, of, zoals

Schuurmans het formuleerde, “de Christenen zooveel mogelijk binnen

het volks- en adat-verband” hield, er althans niet onnodig van ver-

vreemdde.1128 De imam van Kendari en een aantal islamitische goeroes

hadden tot verbazing van vriend en vijand hiermee ingestemd en in dit

verband werd in de jaren dertig ook door de zending de ihi kawi, de

vergoeding die de huwelijkssluiters ontvingen, meestal 10% van de

huwelijksbetalingen, ingevoerd, zodat christenen, islamieten en anderen

hierin niet verschilden. Om te bevorderen dat de inheemse burgerlijke

overheid gelijkelijk belangstelling had voor op christelijke en op islami-

1127 M.J. Gouweloos a. Hb NZV, 20/8/1926, ARvdZ 1/28/2.
1128 J. Schuurmans, Conferentie, -/2/1938, ARvdZ 112/34/15.
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tische wijze gesloten huwelijken, deelde ook het dorpshoofd, dat meestal

als getuige optrad, in de christelijke ini kawi. Op het punt van gemengde

huwelijken was met name in de jaren dertig de onderlinge verstandhou-

ding tussen islam en christendom “zeer soepel”1129 – althans in Kendari,

waar zelfbestuurder Tekaka zich sterk maakte voor een harmonieuze

samenleving van de onderscheiden bevolkingsgroepen; in Kolaka en

onder de Tomoronene in Rumbia en Poleang waren door de invloed van

respectievelijk Luwuq en Buton de verhoudingen veel minder vriende-

lijk en waren dergelijke regelingen niet mogelijk.

Het bestaan van een goede verstandhouding tussen leiders van de gods-

diensten betekende niet dat er in individuele gevallen geen problemen

waren. Dat ondervond Jonathan Lakebo (geb. 1924). Hij was tot ge-

meentevoorganger opgeleid aan de “Sekolah Agama” (“Godsdienst-

school”) van de zendelingen Schuurmans en Mollema en werd in 1941

als jonge hulpgoeroe in Uepai in Konawe geplaatst. Hier trouwde hij in

1943 met zijn nicht, die fanatik islam was. Hij weigerde zijn huwelijk

op islamitische wijze te laten voltrekken en ze trouwden alleen volgens

de adat. In 1947 trouwden ze in de kerk, wat hen een blijvende verwijde-

ring met een deel van hun familie opleverde: “benci sekali”, “die haatte

ons verschrikkelijk”.1130

8.8.6. Begrafenis

Over de historische ontwikkeling van de manier van het begraven van

de doden en de daarbij behorende rituelen en gebruiken van de Tolaki

en Tomoronene is weinig bekend. Volgens oude overlevering werden bij

1129 Notulen CvZ Kendari 9-10/2/1938, ARvdZ 112/34/15.
1130 Interview met J. Lakebo (Pu’undidaha, 12/7/1992) 2.
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de Tolaki ooit alle doden, zonder onderscheid naar stand en geboorte,

eerst in tijdelijke kisten, door de Tolaki soronga genoemd, in speciale

op palen gebouwde en soms kunstig bewerkte lijkenhuisjes (pasara)

bewaard om vervolgens met grafgiften en leeftocht in een grot of rots-

spleet of onder overhangende rotsen te worden bijgezet. Waren er geen

spelonken of gaf men er de voorkeur aan de doden in de buurt van een

nederzetting of tuin te begraven, dan werd het lijk in een kist in een graf

geplaatst, waarboven de aarde hoog werd opgeworpen. Dat bijzetten

vond meestal enige tijd, soms enkele jaren na het overlijden plaats en

dan werden in de regel meerdere doden tegelijk begraven. Dit gebeurde

tijdens een grootse plechtigheid, waaraan de gehele gemeenschap deel-

nam. Ook clanleden die de streek ooit verlaten hadden, waren aanwezig. 

Was de dag van de bijzetting aangebroken, dan werden de kisten geo-

pend, de botten werden gewassen, in fuya gewikkeld en in nieuwe kisten

gedaan of op draagbaren gelegd. Ter ere van de doden gesnelde schedels

werden in de lobo opgehangen, indien die er was, of sierden de daken

van de graven. Het haar van de gesnelde koppen werd aan de kisten

bevestigd en aan de klewangs en schilden van de snellers.1131 Omstreeks

1900 – en waarschijnlijk al veel eerder – werden sommige definitieve

lijkkisten van de Towiau, die gemaakt waren van uitgeholde boomstam-

men, versierd met kunstig schilder- en snijwerk, zoals van een zwerm

bijen, het symbool van macht. Er waren er die de vorm hadden van

bewerkte prauwen of kano,s. Ook werd bij het dragen van de kisten het

slingeren van een schip op zee nagebootst, mogelijk een uitdrukking van

1131 Kruyt, “Een en ander over de To Laki van Mekongga (Zuidoost-Selebes)”, 465; cf.
Kruyt, “De Bewoners”, 597; Kaudern, Structures and Settlements in Central
Celebes, 372; Adriani, “De reis van den heer W.J.M. Michielsen naar het Posso-
Meer, 12-17 Juli 1869", 1616.
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de gedachte dat de doden per schip naar een andere wereld gingen of

wellicht een vergeten verwijzing naar de zeereis, die de voorouders ooit

gemaakt hadden.1132

Hierop volgde het wegzenden van de zielen van de doden naar het

“zielenland”, door de Tolaki het mowai1133 genoemd – wat blijkens ander

ritueel niet betekende dat ze ook echt weggingen. Gouweloos geeft (in

vertaling) de volgende, door een priester uitgesproken formule, waaruit

enigszins blijkt welke voorstelling de Towiau ervan hadden: 

Loop over de regenboog. Splijt het vuur vaneen. Ga door het loeien der

vlammen. Ga naar boven, vaneen scheurend het brullen. Splijt de hemel

vaneen. Ga dan door. Ga dan midden door en ga naar het zielenland. Ga

dan zitten, vouw beide benen naar een zijde. Open dan het eigenlijke

leven. Wacht daar op ons. Wijs met uw middelvinger. Zie op ons neer.

Doe ons bij elkander wonen. Laat ons rijsttuinen maken. Maak ons koel.

Maak ons gezond.1134 

Een correct uitgevoerd dodenritueel verzekerde de nabestaanden van

harmonie en vrede, een goede rijstoogst, vruchtbare karbouwen en

vrouwen, en een goede gezondheid.1135 Na de plechtigheden, die meerde-

re dagen duurden en waarbij veel gefeest, gegeten, gedanst en gedronken

werd, werden de graven en stellages aan de elementen overgelaten. De

1132 Gouweloos, “Het doodenritueel bij de To Wiaoe”, 29, 34, 36.
1133 Hartsteen, “Memorie”, 16, 17, geeft mowae.
1134 Gouweloos “Het doodenritueel bij de To Wiaoe”, 35. Voor de wens om “koel” (in

harmonie met de materiële en immateriële omgeving) te zijn, zie Bergink, “Mosehe”.
1135 Zie ook Treffers, “Het Landschap Laiwoei”, 208; een beschrijving van het dodenritu-

eel van de Tolambatu in Rauta in Grubauer, Unter Kopfjägern in Central-Celebes,
125 vlg.; voor M.-Celebes, zie de artikelen van NZG-zendeling J. Ritsema, sinds
1913 te Kawata, Malili, in de Bada-Bode, jrg. 1923; Kruyt, “De Bewoners”, 597-
598.
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bevolking had een heilig ontzag voor begraafplaatsen en zou die nooit

zo maar betreden, laat staan vernielen. Na verloop van tijd vergingen de

kisten en vervielen de stoffelijke resten. Een bezoeker aan een oude

begraafplaats in Wiwirano in 1911 merkte op dat hij en zijn dragers

“fortwährend auf Knochen treten mußten”.1136 

Is deze manier van bijzetten van de doden bij volkeren als de Towiau,

de Tolaiwoi en de Tolamoare in het noordelijke bergland tot aan de

Tweede Wereldoorlog min op meer ongeschonden bewaard gebleven en

waren standsverschillen van de doden er maar in beperkte mate zichtbaar

in het ritueel, in het laagland deden zich al sedert de negentiende eeuw

veranderingen voor. Enerzijds deed de invloed van de islam zich gevoe-

len, anderzijds leidde de groeiende economische en sociale differentiatie

tot grote en kostbare dodenfeesten voor de rijken en aanzienlijken. De

eerste hoofden van Mekongga werden nog op vrij eenvoudige wijze

begraven. Voor de gewassen beenderen van Melange Sangia Lombo-

Lombo en Teporambe Sangia Nilulo (begin negentiende eeuw) werden

potten en urnen als laatste rustplaats gebruikt, die werden bijgezet in een

grot in de buurt van de koningskampong Wundulako.1137 Doch geduren-

de de negentiende eeuw werden de rituelen uitgebreider en de graven

complexer. Voor een anakia werd een draagbaar gebruikt, die soms door

tientallen mannen gedragen werd. Boven een graf werd aarde opgewor-

pen, waardoor grafheuvels ontstonden. Die werden verstevigd met

houten latten en bamboe vlechtwerk, en versierd met schilder- en snij-

werk en een dak erboven. Dat was bijvoorbeeld het geval met het graf

van Lakidenda in Una’aha en dat van een onbekende anakia in Woising-

1136 Grubauer, Unter Kopfjägern in Central-Celebes, 127-129, 132, Afbeelding IV.
1137 Baden, “Rapport”, Bijlage I. Zie voetnoot 212.
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gote, dat in 1919 werd aangetroffen.1138 Ook de graven in het “doden-

dorp” te Meraka nabij Lambuya, waar de Sarasins op hun reis doorheen

trokken, zagen er zo uit.1139 Een reiziger beschreef een graf dat hij in

1918 in de buurt van Rate-Rate (Mambulu) aantrof, als volgt:

’t Graf (en zoo zijn de graven der To Mekongka allen) was vierkant.

Boven den grond waren aan de vier hoeken, 4 palen geplaatst met

snijversieringen aan den top. ,t Geheel was in ,t vierkant afgeplankt tot

1 M. boven den beganen grond. Tot zoover was het van binnen ook met

aarde gevuld. Op het graf zag ik neergezet: 2 steenen, een mandje en wat

halve klapperdoppen. In die klapperdoppen was wat gebrand, ik ver-

moed de ingrediënten van het sirih-pruimen.1140

In Rumbia was het gebruik dat zolang het gekiste lijk van een vorst

boven de grond stond, een met een mes gewapende vrouw en een met

een klewang gewapende man er de wacht hielden, de vrouw aan het

hoofdeinde, de man aan het voeteneinde. Beiden dienden van gelijke

stand te zijn als de dode, doch wel jonger dan hij. Bij de begrafenis

werden beiden tezamen levend met de vorst begraven, het pompuriti

koburu of pompuriti bolo. Hun zielen gingen vervolgens voor de ziel

van de vorst uit zoals ze tijdens hun leven ook gedaan hadden.1141

Moest de rijke als een rijke het zielenland binnengaan, de arme had

minder nodig. Doden van geringe komaf kregen een eenvoudige kist, de

uitgeholde stam van een sagopalm, die onder veel geschreeuw langs een

1138 Van der Klift, “Mekongga (Kolaka)”, 151.
1139 Vosmaer, “Korte beschrijving”, 96; Sarasin, Reisen, I, 352-354.
1140 "Een brief van Br. v.d. Klift”, Zendingsblad, nr. 24 (1 april 1918) 1.
1141 Interview met div. inwoners van Kasiputih, (20/7/1992) A6.
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omweg op de schouders naar het geopende graf werd gedragen. Dat

kreeg soms een kleine grafheuvel, de allerarmsten kregen een versierd

gat in de grond of helemaal niets bijzonders. Een lijk werd soms zelfs in

lompen gehuld, om geen goede kleren kwijt te raken. Zij die door plotse-

linge ziekte of geweld de dood hadden gevonden, wat aan een vervloe-

king of een kwade geest werd toegeschreven, werden haastig begra-

ven.1142 

Lagen of stonden in het noorden de graven en dodenspelonken vaak

verspreid tussen de ladangs en tuinen in de wildernis, vlakbij de wereld

van de levenden, die immers het grootste deel van het jaar in hun tuinen

verbleven, bezuiden de Konawe’eha-rivier lagen de graven soms ook

temidden van de nederzettingen. Doden en levenden woonden bijeen

totdat het gouvernement er een einde aanmaakte en aparte dodenakkers

liet aanleggen. Doch de oude toestand was in 1922 nog te zien in Moho-

leleo en Woi’iha. Woi’iha in het district Mambulu was ooit een grote

nederzetting, die na 1910 (tijdelijk) verlaten werd. De doden werden

achtergelaten en het dorp kreeg toen als vanzelf de aanblik van een

necropolis.1143

Ook bij de Tomoronene lagen de graven vaak temidden van de huizen.

Bijzetting in grotten of spelonken kwam hier niet voor, wel werden de

botten soms in zee gegooid.1144 Ook hier waren twee soorten graven. De

eerste, de kleinere soort van het gewone volk, verschilde niet van die

welke bij de Tolaki werden gevonden. De andere soort, gebruikt voor de

1142 Sarasin, Reisen, I, 351-353; Elbert, Die Sunda-Expedition, I, 270-271, Tafel XXV;
Treffers, “Enkele kantteekeningen”, 224-225. Grubauer, Unter Kopfjägern in
Central-Celebes, 125 vlg.

1143 H. van der Klift a. Hb NZV, 19/7/1916, ARvdZ 12/3; H. van der Klift, “Mijne reis
door de onderafdeeling Kendari van 24 juni - 25 juli [1922]”, ARvdZ 12/3/5.

1144 Interview met div. inwoners van Kasiputih (20/7/1992) 3.
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elite, was ook vierkant doch veel groter en voorzien van een dak, een

weerspiegeling van de status en het aanzien van de dode.1145 In dit

verband kunnen genoemd worden de drie oude, hoog opgeworpen

praalgraven in de kampong Wonuaea in Poleang, die omstreeks 1980

nog bestonden en die volgens de lokale bevolking toebehoorden aan de

eerste vorst van de Tomoronene en zijn vrouw, Dendeangi en Manuasa,

en hun oudste zoon Nungkulangi. De laatste was gedood in een conflict

met Luwuq over de betaling van schatting. Vanaf het moment dat Nung-

kulangi’s enige zoon, Ririsao Elu’utentoluwu – wiens tweede naam

herinnert aan de overval van Luwuq op zijn vader1146 – van zijn moeder

Lelewula hoorde wat er met zijn vader gebeurd was, hoorde hij zijn

overleden vader bij zijn graf tot hem spreken over de manier waarop hij

de dood had gevonden. Hiermee was de eerste kada van de Tomoronene

geboren.1147

Bij de Tomoronene werd in oude tijden het lijk op de rug en in oost-

west-richting gelegd met het gelaat naar het zuiden gedraaid, in de

richting van de zee. Verder naar het noorden lag het noord-zuid met het

gelaat naar het oosten, ook naar de zee gewend. Volgens Kruyt, die dit

gebruik ook in Poso kende, was dit bedoeld om datgene dat het leven

verwoest had en nog in het lijk aanwezig was, te verhinderen naar buiten

te komen en anderen kwaad te doen. Vooral volkeren wier opvattingen

omtrent geesten, goden, het hiernamaals en het voortbestaan van de ziel

vaag waren, zouden zo hun doden begraven.1148 

1145 H. van der Klift a. Hb NZV, 19/7/1916 (ARvdZ 12/3/1) 27.
1146 Elu - halve wees (zo geworden door de hand van Luwuq).
1147 Riasa, Perkembangan, 8-9. 
1148 Sarasin, Reisen, I, 363; Kruyt, “De Bewoners”, 598.
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Begin jaren negentig van de twintigste eeuw herinnerde men zich dat in

Rumbia “dulu sebelum ada agama”, te weten voor de komst van islam

en christendom, de doden werden begraven met het gelaat gericht hetzij

naar de bergen, hetzij naar de zee. Hierin was men vrij; pas de islam, die

“uit Ternate”1149 kwam, gaf een vaste richting. De overledene bleef

aanspreekbaar bij zijn graf. Door het graf jaarlijks schoon te maken,

bleven de boze geesten, de kandoli (Tom.), weg en waren er andere,

goede geesten aanwezig, met name de geest van degene wiens graf het

was: “roh sang raja itu sering diminta timbulnya untuk menolong”, “de

geest van de vorst werd dikwijls gevraagd te hulp te komen”.1150 Werd

hieraan de hand gehouden, dan was bezoek aan een reguliere arts of een

gezondheidscentrum (Puskesmas) niet nodig, zo meende men. Werd

iemand toch ziek, dan kon dat ook veroorzaakt zijn door andere geesten,

bijvoorbeeld door een bosgeest of de geest van een gestrafte misdadiger.

Hiervoor deed (en doet) men een beroep op een priester-dokter, meestal

een oudere man, die offers bracht, de patiënt beblies – “orang tua yang

tiup-tiup” – hem pongasi te drinken gaf en met een of meer koranteksten

en formules in geheimtaal, bahasa setan (lett.: duivelstaal, Mal..) tracht-

te te geest te bewegen weg te gaan.1151 Was de oorzaak van de ziekte een

watergeest, een sangia laa of roh laa, dan moest men aan de bron van

de rivier of op een plaats langs de kust een van hars gemaakte schaal met

1149 Interview met div. inwoners van Kasiputih (20/7/1992) A2. Volgens sommige
geïnterviewden kwam de islam vanuit Ternate via Buton en Muna naar Kendari, zie
interview met H. Konggoasa, Kendari 6/7/1992; interview met Rasami (Kasiputih,
20/7/1992) 7.

1150 Interview met div. inwoners van Kasiputih (20/7/1992) A1.
1151 Ibidem A3.
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daarop rijst, sirih pinang, kalk en een ei als offer in het water laten

wegdrijven, teneinde het vertrek van de geest gemakkelijk te maken.1152

8.9. Islamitische en christelijke invloeden

De mate waarin oude gebruiken in Zuidoost-Celebes door de komst van

de islam en het christendom werden beroerd of veranderd kon sterk

uiteenlopen en hing af van lokale omstandigheden. Er was sprake van

een gecompliceerd proces van aanpassing van de volksreligiositeit aan

de veranderende omstandigheden, waarbij enerzijds nieuwe elementen

geïntegreerd werden in bestaand godsdienstig en cultureel besef en

anderzijds nieuwe rituele vormen tot ontwikkeling kwamen. Waar de

islam zijn invloed deed gelden, werden soms alcohol, het houden van

honden en varkens – al werd voordien door veel mensen ook nauwelijks

varkensvlees gegeten1153 – en andere zaken die haram (verboden) waren,

uitgebannen, al verdwenen die zelden geheel. Termen uit de koran zijn

in het taalgebruik opgenomen en koranteksten werden verwerkt in

bestaande rituelen en formules.1154 Waarschijnlijk werd het geloof in

kwade machten versterkt door teksten als Sura 72 Al-Jin, waarin gezegd

wordt dat de geesten (jin) aan Allah onderworpen zijn, althans geen

leugens over hem verspreiden. Sommige goeroes verkondigden dat

Allah alle duivels en boze geesten zou loslaten op wie niet naar de

moskee ging. Dat werkte zo goed dat een zendeling even overwoog deze

aanpak over te nemen.1155 Hoewel het gereformeerde protestantisme van

1152 Ibidem A3-A5.
1153 Interview met div. inwoners van Kasiputih (20/7/1992) B2.
1154 Interview met div. inwoners van Kasiputih (20/7/1992) A5.
1155 J. Schuurmans a. Hb NZV, 6/7/1924, ARvdZ I/7; G.C. Storm a. Hb NZV, 19/7/1928,

ARvdZ 101/4/1.
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de zendelingen geen voedselvoorschriften kende, werd in gekerstende

dorpen de alcohol in de ban gedaan, terwijl het eten van varkensvlees

werd gepropageerd als noodzakelijke aanvulling op het dieet van rijst,

knollen en sago. Anderzijds namen beide nieuwe religies lokale gebrui-

ken, rituelen, morele opvattingen en geloofsvoorstellingen op of pasten

zich daarbij aan – een van de zendelingen had voor de aanleg van nieu-

we ladangs een speciaal ritueel vervaardigd, waarmee hij de duivels

wegjoeg. 

Allerlei adat-ritueel en andere elementen verdwenen op den duur of

werden geseculariseerd. Ze verloren hun oude godsdienstige inhoud en

verwijzingen naar de bovennatuurlijke wereld van de Tolaki en Tomoro-

nene en bleven als vormen bestaan. Deze veranderingen waren niet

exclusief aan de invloed van islam en christendom toe te schrijven, maar

werden ook bevorderd door allerlei secularisatie-bevorderende maatre-

gelen van het bestuur of in het algemeen door de openlegging van het

binnenland.1156 Van der Klift merkte in 1923 op dat anders dan in Kola-

ka in Kendari de mbu’akoi  “niet meer de vertegenwoordiger van het

zuivere animisme” was.1157 Een ander voorbeeld is de verandering van

de haardracht van de volwassen mannen. Tussen 1910 en 1920 verd-

ween het lange, meestal in een wrong gedragen haar en maakte plaats

voor kort geknipt haar, naar het voorbeeld van de migranten en Europea-

nen.1158

1156 Pingak, Dokumenta Kolaka, 99-100; Bouman, “Memorie”, 11; Elbert, Die Sunda-
Expedition, I, 270; Wieland, “Memorie”, [11]; Slabbekoorn, “Memorie”, [26]-[28],
[33].

1157 CvZ, notulen 20/3/1923, ARvdZ 12/6.
1158 G.C. Storm, Reisverslag 1922, 18/4/1922, ARvdZ 1/4/3.
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De islamitische en Europese beschavingen hadden tot na de Tweede

Wereldoorlog nauwelijks vat op de Tolaiwoi, de Tolamoare, de Towiau

en andere clans in het noordelijk berggebied, “een echt soort boschmen-

schen”, volgens een waarnemer.1159 Ze verzetten zich decennia lang

tegen de oprukkende islam en hielden in Latoma in 1923 zelfs demon-

stratief een “varkensslamatan”. Ze wilden wel christen worden, doch

alleen met behoud van alle dodenritueel. Dit was voor de zending echter

onaanvaardbaar.1160 

Behalve aan de voedselwetten, de besnijdenis, de vastenmaand, bepaalde

feesten, het rituele haarsnijden van kinderen, de kleding, waaronder

vooral de fez of topi, de achterstelling van vrouwen in het erfrecht en de

bouw van langgar en moskeeën kon de invloed van de islam ook afgele-

zen worden aan veranderend begrafenisritueel. Dat neemt niet weg dat

de wijze van begraven, een complex van concepties en rituelen waarin

zich bij uitstek de maatschappelijke realiteit van de levenden weerspie-

gelde, ook tevoren al aan voortdurende verandering onderhevig was

geweest. 

Op sommige plaatsen waar de islam en het christendom hun invloed

deden gelden, versoberde of verdween het uitgebreide dodenritueel. De

spelonken met hun stellages en de hoog opgeworpen en kunstig bewerk-

te graven werden vervangen door eenvoudige graven op een kerkhof. Bij

islamieten werd het lijk, na ritueel gewassen te zijn, in witte stof gewik-

keld en binnen een of twee dagen op een aparte begraafplaats ongekist

begraven. Het dodenfeest maakte er plaats voor de dodenmaaltijd, het

begieten van het graf en het lezen van de koran op de derde en de zeven-

1159 M.J. Gouweloos, Jaarverslag Mowewe 1933, -/2/1934, ARvdZ 115/40/1.
1160 M.J. Gouweloos, Verslag Sanggona 1926, ARvdZ 1/28/1.
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de dag na het sterven, en het offeren van bloemen en etenswaren op het

graf op de 40-ste, de 100-ste en de 120-ste dag na het overlijden. Dit had

als doel afscheid te nemen van de geest van de dode, opdat die de achter-

geblevenen geen schade meer zou berokkenen of angst aanjagen. Tot de

derde dag verbleef hij bij of in zijn oude huis, tot de zevende dag kwam

hij nog op bezoek, waarna de frequentie van de bezoeken afnam en hij

uiteindelijk wegbleef.1161

Het heeft echter lang geduurd voordat het oude dodenritueel verdwenen

was, bovendien verdween lang niet alles. Het ritueel bij de begrafenis

van een zoon van de mokole van Lambuya in maart 1923 en van een

dochter van I Ntera, de vorst van Rumbia, in april 1932 bevatte zowel

elementen van de traditionele religie als van de islam. In Lambuya

werden de mokole en zijn twee vrouwen op een van takken gemaakte

draagbaar vier maal om het graf van zijn zojuist begraven zoon gedra-

gen, terwijl een islamitische goeroe de leiding had. Van de begrafenis

van een dochter van I Ntera lag de leiding in handen van I Lulu, de

islamitische goeroe van Poea, die ook het lijk gewassen had. De dode

werd hier niet door de deur van het mokole-huis naar buiten gedragen.

Voor dit doel was een gedeelte van een wand weggenomen, zoals van

oudsher gebruikelijk was. Boven het nog geopende graf werd met

doeken gewapperd om te voorkomen dat de zielen van andere mensen

in dit graf terecht zouden komen. De dode kreeg hier wat aarde in de

mond bij wijze van pruim. Na de bijzetting zette de gehele mokole-

familie zich bij het graf, waar I Lulu uit de koran reciteerde.1162

1161 Elbert, Die Sunda-Expedition, I, 267-270; Vonk, “Nota betreffende het zelfbesturend
landschap Boeton”, 49, 120; Slabbekoorn, “Memorie”, [16]-[17]; Goedhart, “Drie
Landschappen in Celebes”, 540.

1162 G.C. Storm a. Hb NZV, 11/4/1932, ARvdZ 101/4/2.
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Zowel als gevolg van islaminvloeden als vanwege het verbod van het

bestuur om lijken langer dan 48 uur boven de grond te laten staan,

ontstonden na 1906 grotere begraafplaatsen in de onmiddellijke nabij-

heid van de nieuwe kampongs.1163 Met het uit het oogpunt van volksge-

zondheid uitgevaardigde verbod om eenmaal begraven lijken weer op te

graven om de beenderen te wassen en plechtig te herbegraven, trachtte

het gouvernement tevens de laatste resten van het oude dodenritueel te

vernietigen. 

De zending heeft getracht de dodenfeesten te vervangen door een jaar-

lijks ritueel op Goede Vrijdag. Men ging dan na de viering van het

avondmaal met de lokale christengemeenschap naar het eigen kerkhof

om de graven schoon te maken. Dit nieuwe ritueel was bedoeld als een

eenvoudige dodenherdenking, doch kon niet verhinderen dat de oude

herdenkingsmaaltijden na het overlijden bleven bestaan.1164 Ook de

grafgiften bleven bestaan: het doopbewijs ging soms mee de kist in als

een pas jalan (reisbrief) waar de apostel Petrus om zou vragen aan de

hemelpoort.1165 In 1933 en 1934 verloor zendingsonderwijzer Petrus

Saleh Lode te Rompu-Rompu (Poleang) achtereenvolgens zijn vrouw,

een kind en een halfbroer. Aangezien hij aan de mokole-familie van

1163 Cf. “Ordonnantie Gouvernement Ned.-Indië”, 15/12/1896 (Staatsblad 1864, no.
196), “Bepalingen omtrent het begraven van lijken van Europeanen en Inlanders en
met hen gelijkgestelde personen in Nederlandsch-Indië, Gewijzigd bij Staatsblad
1896, no. 185", die bepaalde dat voor elke landsaard aparte begraafplaatsen dienden
te worden aangelegd. Daarnaast was het gebruik van particuliere begraafplaatsen
toegestaan, mits aangemeld bij het Hoofd Gewestelijk Bestuur.

1164 Kruyt in Midden-Celebes reserveerde hiervoor tweede Paasdag. De eigenlijke
betekenis van Pasen ging de meeste Tolaki en Tomoronene “boven het begrip”, net
als dat met Kruyt’s Toraja’s het geval was. Kruyt in Ons Posso-blad, aug. 1915 en
okt. 1924; A.C. Kruyt a. J. Kruyt sr., Brief nr. 43, 15/4/1918, ARvdZ, 106A/VII/V.

1165 Dat was tevens de reden dat kinderen zo snel mogelijk gedoopt werden en dat zelfs
overleden kinderen nog de doop ontvingen. Interview met K. Bartimeus (Lambuya,
9/7/1992) 13-14.
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Rumbia geparenteerd was en ook zijn vrouw van adel was, verplichtte

de adat hem voor hen een dodenfeest te houden. Doch hij vond zende-

ling Storm op zijn weg. Deze nam de gehele drankvoorraad van 100

flessen arak in beslag, die Lode voor het feest had ingeslagen. Storm

hield hem voor dat een christen geen dodenfeest hield, geen drank

gebruikte, die niet aan anderen gaf en er ook niet in handelde. Lode trok

zich hier niets van aan en hield zijn dodenfeest, wat hem op (tijdelijk)

ontslag kwam te staan.1166 

Ook ander oud ritueel en andere traditionele zekerheden leefden binnen

de zending voort. Storm’s vervanger in Rumbia, Gouweloos, verbaasde

zich in 1937 over het feit “vele christenen in Roembia zich zonder

bezwaar nog bedienen van de oude heidensche gebruiken bij den land-

bouw”.1167 Sommige voorgangers en onderwijzers van de zending

gebruikten magische formules die bescherming boden tegen onheil.

Volgens Galukupi, in 1992 de tonomotuo van Pu’undidaha, stonden in

de jaren dertig de evangelist Marcus Sembahjang en genoemde Lode in

hun omgeving in hoog aanzien wegens hun kennis en gebruik van

dergelijke formules, al was niemand van hun collega’s op dit terrein

geheel onkundig. Van Sembahjang werd verteld dat hij “dengan ilmu

hipnotis” tijdens een kerkdienst een duif de kerk in kon laten vliegen.

Hij liet het beest op zijn lessenaar neerstrijken en stelde het aan de

verzamelde gelovigen voor als de Heilige Geest. Goeroe Boonde, die in

1955 tijdens de Darul Islam/Tentara Islam Indonesia-opstand met een

speer was gedood, was naar men zei na een dag weer springlevend.1168

1166 G.C. Storm a. Hb NZV, 5/7/1934, ARvdZ 101/4/3.
1167 H. van der Klift, Samenvattend overzicht 1937, -/3/1938, ARvdZ 115/40/1.
1168 Interview met S. Galukupi e.a. (Pu’undidaha, 12/7/1992) 35; zo ook Interview met

K. Bartimeus (Lambuya, 9/7/1992) 8.
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8.10. Muhammadiyah

Van Zuid-Celebes kwam de reformistische Muhammadiyah naar

Zuidoost-Celebes. De Muhammadiyah richtte allereerst afdelingen op

in enkele kustplaatsen, zoals in Kendari, waar hij in 1928 gebracht werd

door een onderwijzer uit Makassar, A. Makarausu genaamd, en in

Wawotobi. Op Buton werd een afdeling van de Muhammadiyah plus

bijbehorende padvinderijafdeling opgericht in 1931 en in Raha (Muna)

in 1932.1169 Het waren overwegend Buginese migranten die zich aanslo-

ten. Via persoonlijke contacten en de verspreiding van lectuur werden

ook in het binnenland leden geworven, vrijwel uitsluitend onder islamie-

ten. Sommigen van hen die zich aansloten wensten niet langer Toislamu

maar Tomuhammadiyah genoemd te worden. In de jaren dertig opende

de Muhammadiyah vestigingen langs de Golf van Bone, namelijk in

Kolaka, Wawo en Lanipa in Kondeha, niet ver van de grens met Malili,

en in Tolala in Lelewau.1170

Het reformistische en pedagogische karakter van deze beweging kwam

naar voren in het versoberen van godsdienstige rituelen en gewoonten

en het bestrijden van het geloof in geesten en de verering van de voorou-

ders, dat binnen de orthodoxe islam was blijven bestaan. Het begrafenis-

ritueel werd waar mogelijk beperkt tot het begraven van het lijk in een

eenvoudige plechtigheid. Men had wel eigen begraafplaatsen doch ging

niet zo ver eigen gebedshuizen op te richten of eigen voorgangers aan

te stellen, zoals sommige tarekats en radicale islamitische bewegingen

1169 Bouman, “Memorie”, 14.
1170 J. Schuurmans a. Hb NZV, 17/10/1938, ARvdZ 101/4/5; Interview auteur met H.

Konggoasa, Kendari, 6/7/1992.
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in het Zuidoost-Celebes na de Tweede Wereldoorlog wel deden.1171 Men

stimuleerde de islamitische gemeenschap ook tot de bouw van langgar

en moskeeën en het openen van scholen. Op enkele plaatsen gebeurde

dat laatste ook, zoals in Kendari waar medio jaren dertig een opleiding

van voorgangers bestaan heeft, de “Arabische school” genaamd, en in

Alaha, een afgelegen en door Buginezen bevolkte kampong aan de

bovenloop van de Konawe’eha, waar een volksschool verscheen.1172 

Uit het feit dat de Muhammadiyah in korte tijd en met betrekkelijk

weinig moeite enkele volksscholen wist te openen alsmede een

Hollands-Inlandse School (HIS) in Kendari, bleek dat de in de jaren

dertig oplevende vraag naar volksonderwijs ook de islam nieuwe kansen

bood. Doch gemakkelijk ging dat niet, te meer niet daar hij op dit gebied

een grote achterstand op het gouvernement en de zending had. Doordat

de Muhammadiyah een hervormingsbeweging was die in eerste instantie

de bestaande traditioneel-orthodoxe islam trachtte te zuiveren van

allerlei van de lokale adat overgenomen elementen, stuitte hij op verzet

van veel hoofden.1173 Die waren bang dat hij verdeeldheid zou brengen.

Volgens een mededeling uit 1935 waren de weinige leden van de Mu-

hammadiyah in de onderafdeling Kolaka niet erg actief, wat werd toege-

schreven aan de afwijzende houding van het zelfbestuur. Ook in de jaren

daarna ontwikkelde hij weinig initiatieven.1174 Hetzelfde beeld bood de

Muhammadiyah in Kendari.1175 Hoewel het om een in opzet godsdiensti-

ge organisatie ging, kwamen op de bijeenkomsten soms ook politieke

1171 Interview met J. Karamasa, Kolaka, 12/7/1992; interview met J.C.H.A. Bermuli
(Raha, Muna, 14/7/1992) 11.

1172 Hartsteen, “Memorie”, 32; G.W. Mollema a. Hb NZV, 2/7/1936, ARvdZ 101/4/4.
1173 J. Schuurmans a. Hb NZV, 12/4/1933, ARvdZ 101/4/3.
1174 Hartsteen, “Memorie”, 55.
1175 Taatgen, “Memorie”, 2; Ass. Res., “Nota”, 21.
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kwesties aan de orde, reden waarom het bestuur deze beweging nauwge-

zet in de gaten hield. In Poleang was bestuursassistent Mohammad Ali

vrijwel de enige die zich er actief voor inzette (1931-1932). Hij vond

weinig gehoor en werd op aandringen van de zending door het bestuur

uit de streek verwijderd.1176 Volgens de voormalige bestuursambtenaar

H. Konggoasa ontwikkelde de Muhammadiyah na het vertrek van

Makarausu eind jaren dertig vrijwel geen activiteiten meer in Zuidoost-

Celebes, om na 1950 door Hadji Moh. Amin, een Buginees, weer tot

leven te worden gewekt.1177

8.11. Utopia in Zuidoost-Celebes: de komst van de zending 

In mei 1916 arriveerde de eerste zendeling van de Nederlandse Zen-

dingsvereniging (NZV),1178 Hendrik van der Klift, in Zuidoost-Celebes.

Hij betrok een huis in de kampong Mowewe in de onderafdeling Kolaka.

Tot aan de Tweede Wereldoorlog werkten naast hem nog vijf zendeling-

en, verspreid over het midden en zuiden van het schiereiland, ieder in

een eigen ressort: Gerard Storm in Taubonto in Rumbia, Michiel Gou-

weloos in Sanggona en na 1930 in Kendari, Jacob Schuurmans in Lam-

buya en Gerben Mollema na Gouweloos in Sanggona. Bij het kiezen van

deze plaatsen ging men uit van de – foutieve – veronderstelling dat de

islam er nog niet of maar weinig was doorgedrongen. Een van deze

zendelingen, Gouweloos, legde zich vanaf eind jaren twintig toe op de

1176 Bouman, “Memorie” 15.
1177 Interview met H. Konggoasa, Kendari, 6/7/1992.
1178 Zie over de NZV: Van Randwijck, Handelen en denken, hfdst. 3; Van den End, De

Nederlandse Zendingvereniging, 3-58. Voor een zendingsgeschiedenis in Zuidoost-
Celebes zie Chr.G.F. de Jong, Vreemden op de kust. Het werk van de Nederlandse
Zendingsvereniging in Zuidoost-Celebes (Indonesië) in de eerste helft van de
twintigste eeuw. Saarbrücken: LAP, 2011.
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systematische bestudering van het Tolaki. Zijn opdracht was het vertalen

van de geloofsbelijdenis, liederen, de Tien Geboden, delen van de bijbel

en andere kerkelijke teksten. Ook Storm heeft zich op het gebied van de

taalkunde niet onbetuigd gelaten. Het begin was eenvoudig. In hun

ressorten stichtten de zendelingen scholen, gaven zij eenvoudige medi-

sche zorg, hielden zij huisdiensten en zondagsschool en leidden zij

inheemse voorgangers op. Hun echtgenotes gaven cursussen hygiëne,

handwerken en kinder- en babyverzorging. Uit deze werkzaamheden

ontstonden kleine gemeenten, waaruit in de jaren vijftig de Christelijke

Kerk van Zuidoost-Celebes (Gepsultra) voortgekomen is.1179

De voorgenomen kerstening van de Tolaki- en Tomoronene-bevolking

werd gezien als de eerste stap op de lange weg naar wat in de beginjaren

misschien ietwat hoogdravend “een vernieuwde samenleving” genoemd

werd.1180 Niet duidelijk is hoe die eruit diende te zien en naar welke

vorm van staatsinrichting de voorkeur van de zendelingen uitging, zij

het dat de meeste zendelingen na 1945, onder bepaalde voorwaarden, de

republiek van Sukarno omarmden.1181 Duidelijk is dat de zending, wier

arbeid gebouwd was op het fundament van de drie-eenheid van school,

kerk en gezin, in Zuidoost-Celebes arriveerde met een helder besef van

wat verplicht, goed, overbodig, nutteloos en slecht was. Het geheel

1179 Voor de zending in Zuidoost-Celebes zie: Aritonang, A History of Christianity in
Indonesia, 483-491; voor de rooms-katholieke missie, zie De Jong, Menjadikan
Segala-galanya Baik; de Indische Kerk, die twee kleine gemeenten had, in Kolaka
en in Kendari, plus enkele bijgemeenten, is voor de geschiedenis van de Tolaki en
Tomoronene niet relevant geweest. De leden waren uitsluitend ambtenaren en
militairen van buiten Zuidoost-Celebes. Tijdens de Japanse bezetting heeft een
voorganger van de Indische Kerk in Kendari zich met de christenen onder de Tolaki
bemoeid, maar dat is geen succes geworden.

1180 Notulen LZR, 15-16/6/1932, ARvdZ 101/4/2.
1181 J. Schuurmans a. Dir, SZC, 6/11/1946, ARvdZ 101/4/5.
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overziende moet men onwillekeurig denken aan het werk van Thomas

More en Francis Bacon en het hieruit voortgekomen utopisme. Tot op

zekere hoogte kan het streven van de zending hiertoe gerekend worden,

te meer daar in haar bakermat, Noordwest-Europa, veel van de ideeën

van het utopisme in het publieke domein geabsorbeerd zijn.1182 Doch

anders dan Thomas More’s Utopia, beschreven in zijn pamflet De

Optimo Republicae Statu deque Nova Insula Utopia uit 1516, dat de

gehele bevolking van zijn imaginaire eiland omvatte, beperkte het

Utopia in Zuidoost-Celebes zich noodgedwongen tot lagere regionen

van de bevolking, de ata. Door het cultiveren van de tegenstellingen

tussen de inheemse christenen en hun omgeving kreeg het werk van de

zending het karakter van zuilvorming – of liever van de vorming van een

zuiltje, want meer dan enkele procenten van de totale bevolking heeft

het protestantse christendom nooit omvat – ultimo 1940 waren er onder

de Tolaki en Tomoronene 3270 kerkleden, zowel gedoopten als kinderen

en andere doopkandidaten, op een bevolking van ca. 200.000 zielen.1183

Ondanks deze en allerlei morele en politieke verschillen tussen de door

More’s ontdekkingsreiziger Rafaelo Babbelario ontdekte Utopianen en

de door de zending beoogde nieuwe samenleving, streefde de zending

in dezelfde geest de vestiging na van een nieuwe, ideale, door “wijzen”

bestuurde gemeenschap die gebaseerd was op orde, regelmaat en sociale

1182 Geïnspireerd door Plato en het middeleeuwse monastieke ideaal, presenteerde More
zijn Utopia, een imaginair eiland, als een plaats waar alle mensen als gelijkwaardi-
gen leefden, hun bestuurders in vrijheid kozen, waar iedereen verplicht was te
werken, waar veiligheid, onderwijs en vrije tijd gegarandeerd waren en waar vrede
heerste met naburige volken en staten. Een significant verschil met de ideeën van
de zending was dat in More’s Utopia iedereen vrij was een godsdienst van eigen
keuze aan te hangen (behalve atheïsme), zonder dwang of dogma. Bovendien
bestond in zijn Utopia geen privé-bezit.

1183 H. van der Klift, Terrein-verslag 1940, -/1941, ARvdZ 115/40/1.
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controle. De (inheemse) leiders werden louter geselecteerd op basis van

verdiensten en talenten en waren vrijgesteld van verder voor iedereen

verplichte arbeid, in dit geval de gemeente- en herendiensten. 

Dit model stond op gespannen voet met wat binnen de omringende

samenleving gebruikelijk was. Net als in Babbelario’s Utopia, waar het

bij uitstek de criminelen waren, die zich behingen met goud en zilver,

was binnen de christelijke zuil voor al te grote en opzichtige verschillen

in rijkdom en bezit geen plaats. Daarnaast diende binnen de christelijke

zuil, die de kaders en voorwaarden voor denken en handelen van de

leden verschafte, vrijwel alles wat niet-westers was als onchristelijk

geëlimineerd te worden. De moraal van de zuil diende haar instandhou-

ding. Ze werd samengehouden door de meest uiteenlopende, het gehele

leven rakende bepalingen, sancties, symbolen en regels. Wie er zich niet

aan hield of ze negeerde liep de kans te worden buitengesloten. Kans-

spelen als dobbelen en hanengevechten waren verboden, evenals magie

en polygamie, terwijl bigamie slechts onder bijzondere omstandigheden

en bij hoge uitzondering was toegestaan. Er waren regels voor het

handelen van de hoofden, voor de omgang van de echtelieden binnen het

gezin en de opvoeding van de kinderen, men moest hard werken en een

sobere levensstijl aanhouden, moderne medische zorg werd bevorderd,

evenals onderwijs voor iedereen, en hygiëne en babyverzorging. Eigen

kerkhoven werden aangelegd en het traditionele dodenritueel werd

afgeschaft als onverenigbaar met de strijd tegen geesten en demonen en

met het principe van gelijkheid van iedereen voor zijn schepper. Andere

voorschriften, regels en maatregelen betroffen de emancipatie van

vrouwen, het zo veel mogelijk trouwen binnen de eigen zuil, eigen
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hoogtijdagen, eigen (kerk)liederen, zondagsrust, de introductie van

westerse agrarische en economische inzichten en technieken en een

nieuwe arbeidsverdeling tussen man en vrouw, waarbij de vrouw als

belangrijkste taak de verzorging van huis en gezin toegewezen kreeg. De

nieuwe zuil was wellicht het meest zichtbaar in haar fysieke afscherming

van de niet-christelijke omgeving, die bijvoorbeeld manifest was in de

bouw van speciale bijgebouwen bij de woningen van de zendelingen om

te voorkomen dat kerkgangers uit de bergen onderdak bij islamieten

zouden moeten zoeken. Zelfs de voorouders werden vervangen. Niet

langer stamden de Tolaki en Tomoronene af van Wekoila, Saweriga-

ding, Wulumeombu of Haluoleo of welke andere mythologische figuur

ook, wier leven en werken een voorbeeld en een bron van inspiratie

vormden, maar de belangrijkste voorvader werd Ombu Jesu, over wie

in de bijbel gesproken werd. Het recht van de voorvaderen werd ver-

vangen door protestants-christelijk goddelijk recht.

Tenslotte dient als belangrijk kenmerk van de protestants-christelijke

zuil in Zuidoost-Celebes genoemd te worden de censuur, zowel de

expressie als de ondersteuning van de nieuwe groepscode. Niet alleen de

berichtgeving in Nederland over het zendingswerk, ook de interne

berichtgeving op het zendingveld diende aan strenge regels te voldoen

en stond geheel ten dienste aan het gemeenschappelijke doel, de opbouw

van een protestants-christelijke gemeenschap in Zuidoost-Celebes. Het

eerste goeroe-reglement van de zending (1924) bevatte de expliciete

bepaling dat alles wat een inheemse zendingsmedewerker in kranten en

tijdschriften wilde publiceren, eerst ter controle diende te worden voor-

gelegd aan zijn ressortszendeling, precies zoals in Nederland de redac-
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ties van zendingbladen en het hoofdbestuur van de NZV de bijdragen en

andere publieke uitingen van de zendelingen controleerden en voor

zover nodig stuurden, herschreven of verboden.1184

Evenals Babbelario’s Utopia – en de zuilen in Nederland – was ook de

christelijke zuil in Zuidoost-Celebes een mengeling van moderniteit en

conservatisme. Het bestuur door vrijgestelde wijzen doet denken aan

Plato’s Republiek, evenals de hiërarchische ordening, met als “elite” de

door het zendingsapparaat in Oegstgeest ondersteunde en gecontroleerde

Nederlandse zendelingen en het corps van inheemse onderwijzers,

voorgangers, evangelisten en andere medewerkers en helpers. Het

grondvlak werd gevormd door de gemeenten en groepen christenen, in

wier kringen maatschappelijke status niet telde of niet zou mogen tellen,

“karena semua sama di hadapan Allah”.1185

Waar de imaginaire Babbelario een imaginaire wereld ontdekte, is in

Zuidoost-Celebes concreet gepoogd een Utopia te realiseren. De vraag

dringt zich op wat het resultaat hiervan geweest is. Bood de christelijke

zuil, evenals de islam, enerzijds een houvast om zich staande te houden

in een snel veranderende wereld, anderzijds handelden veel leden van de

zuil tegen de nieuwe kaders en voorwaarden in door hun eigen strategie

te ontwikkelen in het omgaan met de problemen die onvermijdelijk met

het behoren tot een zuil verbonden waren. Hoewel een stille gemeen-

1184 Art. 11 van “Reglement voor de Onderwijzers aan de Zendingsscholen, in beheer
bij de Zendelingen der Nederlandsche Zendings Vereeniging op Z.O.-Selebes”
[1924], ARvdZ 1/4. De eerste dit hierdoor getroffen werd was goeroe Lelemboto,
die in Pangkal Setia, een Maleis weekblad in de Minahassa, een kritisch artikel had
gepubliceerd dat “bedoelt stemming te wekken onder de Menadoneezen tegen de
Zendelingen op Z.O.C.”. Hij werd op staande voet ontslagen, al was het artikel niet
ondertekend en was het niet geheel zeker dat Lelemboto de (enige) auteur was.
Notulen CvZ 26-27/7/1927, ARvdZ 12/6.

1185 Interview met S. Galukupi e.a. (Pu’undidaha, 12/7/1992) 18.
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schap van eenvoudigen niet beoogd werd, bleek al snel dat het oor-

spronkelijke ideaal van een vernieuwde maatschappij in de zin van een

volgens protestants-christelijke beginselen van bovenaf geordende

samenleving te hoog gegrepen was. Daarvoor was de omvang en daar-

mee de invloed van de inheemse christenheid te gering, haar sociale

status te laag, de islam te invloedrijk en de feodale structuur en mentali-

teit van de bevolking als geheel te levenskrachtig, terwijl de bestuursher-

vorming van de jaren twintig hier en daar in het nadeel van het christen-

dom en het voordeel van de islam en de traditionele religie uitpakte.

Maar ook binnen de christelijke zuil stuitte de zending op problemen. De

opvoeding van en het onderricht aan de nieuwe christenen verliepen

moeizaam, de volledige uitbanning van magie en andere elementen van

de adat en traditionele religie bleek onmogelijk, wat de zending tot

allerlei compromissen, aanpassingen en overgangsvormen dwong.

Bijvoorbeeld, het mosehe bleef onder christenen (en islamieten) voortbe-

staan, al werden de tonao van de mbusehe meestal niet meer opgevat als

bezweringsformules bestemd voor geesten of de Sangia of Ombu, maar

als gebeden tot God, Allah of Tuhan Yang Maha Esa.1186

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de christelijke zuil en haar voor-

zieningen, structuren en vormen van zingeving in de praktijk meer de

kenmerken had van een complex van aangeboden mogelijkheden en

kansen dan van een mechanisme om te sturen, om een woord van de

Franse historicus en filosoof De Certeau aan te halen.1187 Voor de Twee-

de Wereldoorlog was de zuil een vorm van door de zendingsleiding

1186 Pingak, Sekapur sirih, 7.
1187 Zie over Michel-Jean-Emmanuel de La Barge de Certeau bijv. Dosse, Michel de

Certeau.
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nagestreefde emancipatie en geen al of niet opgelegd isolement, zoals

wel is beweerd.1188 Vaak werd geklaagd, dat binnen de christelijk ge-

meenten de meest bizarre opvattingen en de grootste onkunde en opper-

vlakkigheid bleven bestaan. Maar dat is een veel te negatieve benadering

en ook van enige “ontreddering”, die J.G. Held, in 1935 door het NBG

naar Nieuw-Guinea afgevaardigd, onder de Papua-christenen meende te

constateren,1189 was in Zuidoost-Celebes niet of nauwelijks sprake. Het

tegendeel was eerder waar. De nieuwe christenen gingen creatief met

hun religie om en bepaalden tot op grote hoogte zelf wat waardevol was

en wat niet. Ze lieten zich het initiatief in de vormgeving van hun nieu-

we godsdienstige wereld en culturele identiteit niet uit handen nemen.

Onder druk van de snelle veranderingen die de wereld om hen heen

onderging, benutten ze elke gelegenheid om oud en nieuw te combineren

en optimaal te integreren. Voor zover de oorspronkelijke boodschap en

zuilstructuur hiertoe onvoldoende mogelijkheden boden, creëerden ze

nieuwe. Het gevolg was dat het gerealiseerde Utopia er heel anders

uitzag dan door de zending bedoeld was. Voor veel mensen waren

bijvoorbeeld de beoogde inperking van de politieke en economische

macht van de hoofden en de daaruit voortvloeiende veranderingen

belangrijke motieven om zich voor het christendom open te stellen en

zolang aan hun verwachtingen voldaan werd, was men “christen”. Met

name in de beginjaren lijkt er verband te hebben bestaan tussen de

1188 Bijv. door Van den End, “Twee honderd jaar Nederlandse zending: een overzicht”,
14.

1189 G.J. Held; 1906-1955; 1931-1935 studie Indologie te Leiden; 1935-1941 afgevaar-
digde van het NBG te Manokwari, Nieuw-Guinea; 1946-1955 hoogleraar antropolo-
gie UI, Jakarta; 1951-1952 tevens Visiting Professor Yale Univ., USA. Over hem:
Swellengrebel, In Leijdeckers voetspoor, II, hfdst. VI; De Josselin de Jong,
“Herdenking van Gerrit Jan Held”.
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aantallen bekeringen en uittredingen per plaats, streek en/of tijdsge-

wricht en de mate waarin in ata-kringen de angst voor de groten en

machtigen van de aarde en (al of niet verhulde vormen van) slavernij en

cliëntisme bleven voortbestaan.1190 

1190 Interview met Parenda (Lambuya, 9/7/1992) 5.
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9. Tot slot

Tot zover wat betreft de invloeden van een eeuw islamitische en een

halve eeuw christelijke beschaving in Zuidoost-Celebes. Ten aanzien

van de vraag wat het resultaat is geweest uitgedrukt in termen van

individuele geloofsbeleving, is het goed te wijzen op de woorden van

Storm. Hij schreef in zijn jaarverslag over 1933: “Het is soms angstig

om te zien hoe gemakkelijk een inlander voor het uiterlijk van gods-

dienst verwisselt. En daarom lees ik zelf met groote voorzichtigheid

mijn eigen statistiek, wetende dat het gevaar niet denkbeeldig is dat wat

heden christen heet, morgen wellicht mohammedaan is.”1191 Met andere

woorden, statistisch materiaal dient met de grootst mogelijke voorzich-

tigheid te worden gebruikt. In moderne termen: de keyakinan kuno van

de Tolaki en Tomoronene met zijn roh-roh bestond naast de agama met

zijn God en Allah, waarbij de getalsmatige verhoudingen slechts met het

grootste voorbehoud in cijfers waren te vatten. Ontwikkelingen op het

terrein van het bekeringswerk waren eerder kwalitatief dan kwantitatief

van aard. Wat dit in de praktijk van alledag betekende blijkt bijvoor-

beeld uit de mening van een vrouw in Rumbia (1928), die dacht dat

islam en christendom godsdiensten waren voor een beperkte periode in

het jaar of voor bepaalde gelegenheden, wat de traditionele religie

volgens haar ook was. De situatie bepaalde of men zich tot de sangia of

pu’ungkeu, zendeling, voorganger of imam wendde. Men betaalde hen

voor hun diensten of offerde in de collecte, doch had hen verder niet

nodig.1192

1191 G.C. Storm, Jaarverslag 1933, 5/2/1934, ARvdZ 115/40/1.
1192 G.C. Storm a. Hb NZV, 30/10/1922, ARvdZ 1/4/3.
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Het gemak waarmee veel mensen in hun gemoed en in hun gedragingen

heen en weer trokken tussen islam, christendom en traditionele religie

bevestigt het vermoeden dat overgang naar een van de wereldreligies

voor de meeste mensen geen radicale breuk met hun omgeving of verle-

den betekende en dat de grenzen vloeiend waren. In godsdienstig op-

zicht was men weinig honkvast en men paste zich gemakkelijk aan

wanneer de omstandigheden zich wijzigden. Meestal was een beklijven-

de bekering een langdurig, meerdere generaties omspannend proces van

gewenning, bezinning, herbezinning, afval, terugkeer en afweging van

belangen, en maar hoogst zelden een abrupte, voor eens en altijd bepa-

lende gebeurtenis.

Wat de invloed van het nationalisme en de Panca Sila na 1950 betreft,

de publicaties, seminars en andere uitingen van de cultuur van de Tolaki

en Tomoronene werden door de centrale overheid nauwlettend gecontro-

leerd. Die uitingen dragen onmiskenbaar het stempel van een zekere

trots op de nieuw verworven onafhankelijkheid. Dat de Tolaki en Tomo-

ronene eindelijk deel uitmaakten van de “Bangsa Indonesia”, een feno-

meen dat meestal  zonder verdere toelichting fors geantedateerd werd,

vervulde de intellectuele en politieke elite met voldoening. De bestude-

ring van de eigen geschiedenis en adat stond voortaan ten dienste van de

“pembinaan en pembangunan nasional”. De hieruit voortgekomen

inzichten ten aanzien van geschiedenis en cultuur van de Tolaki en

Tomoronene zijn voor de moderne historicus vaak maar van beperkte

betekenis, en dan voornamelijk voorzover hij of zij geïnteresseerd is in

de pogingen van de centrale overheid om de gigantische culturele en

godsdienstige lappendeken, die de Grote Oost was (en is), om te vormen
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tot een ideologische eenheid, die het voortbestaan van de nationale staat

garandeerde, althans op zijn minst niet in gevaar bracht. Het hiërarchisch

gestructureerde polytheïsme van de Tolaki en Tomoronene versmalde

tot een vaag monotheïsme. Voor het besef van veel mensen versmolten

de verschillende in par. 8.3. beschreven Ombu tot de ene Tuhan Yang

Maha Esa, waarop zij, islamieten, christenen en anderen, naar believen

hun eigen opperwezen konden projecteren. Met magische krachten

geladen rituelen, die te maken hadden met leven en dood, bendenwereld

en bovenwereld, vervlakten tot uitingen van kunst en cultuur, of werden

op zijn best getransformeerd tot manifestaties van een nieuw ethos van

nationale trots en saamhorigheid.
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10. De kalo van de Tolaki 

De kalo of kalo sara was een meestal uit drie strengen gevlochten ring

van bamboe- of rotanstengels, die soms in de lengterichting gespleten

waren. Het materiaal waarvan de kalo gemaakt was, de maat, kleur en

de uitvoering hingen af van de gelegenheid waarvoor en de persoon voor

en door wie hij gebruikt werd. De kalo werd (en wordt) door de Tolaki

gebruikt om berichten over te brengen en bij rites de passage. Hij kon

het hoofd van de mens symboliseren en, omdat de ziel daarin geacht

werd te verblijven, zijn ziel, en daarmee tevens de deugd van de oprecht-

heid. Hij kon het gezin, de grotere familie, de clan of suku als geheel

symboliseren. Hij beschermde pasgeborenen tegen kwade geesten,

symboliseerde de opname van een pas besneden jongeman in de ge-

meenschap en werd ook gebruikt als teken van verzoening in geval van

overspel en schaking. Als symbool van de eenheid van de clan werd hij

gebruikt in de musyawarah, de vergadering van vorsten, hoofden en

oudsten, die gehouden werd om problemen op te lossen of andere

gewichtige zaken te bespreken. Prominent was het gebruik van de kalo

in ritueel dat de verschillende fasen van de agrarische cyclus begeleidde,

waar hij uiteenlopende zaken kon symboliseren, zoals het te ontginnen

stuk land voor een nieuwe ladang. (Bij de relatief nieuwe sawah-bouw

werd de kalo niet of maar in zeer beperkte mate gebruikt.) Bij het oogst-

feest werd hier en daar een kalo gebruikt waarin goud verwerkt was,

zoals ook (met andere zaken als karbouwen, koperen gongs e.d.) bij het

afkopen van sommige vormen van slavernij. Er werd ook geacht be-

scherming van de gewassen tegen plagen en ziekten vanuit te gaan, in

451



Chr.G.F. de Jong, Nieuwe Hoofden

wel geval de kalo gemaakt was van bamboe. In de hand van de priesters

symboliseerde de kalo hun nauwe omgang met geesten en goden, vooral

met de rijstziel.

De maat van deze ring, zijn kleur en de wijze waarop de beide uiteinden

aan elkaar geknoopt waren, wezen op de aard van een plechtigheid of

van het probleem of de taak waarvoor een clan of hoofd zich gesteld

zag. De grootste ringmaat werd gebruikt in ritueel voor Sangia, Allah of

God. Kleinere kalo waren er voor de mokole, anakia, putobu en anderen.

Een kalo die ruim om de schouders paste symboliseerde de waardigheid

van de vorsten en werd gebruikt in kwesties die het hele volk aangingen.

Toen Watanambe de vorsten van Konawe aanstelde, zou hij elk een bij

zijn status passende kalo als teken van zijn waardigheid gegeven heb-

ben. Een ring die vrij om de oren paste betrof kwesties van de lagere

adel en beambten van de hoven; een ring ter grootte van iemand’s kruin

of de gebogen knie betrof kwesties van de vrije kampongbevolking; een

ring die om een gekromde elleboog paste, duidde op een slaaf. Een kalo

ter grootte van een ring om een vinger duidde erop dat iemand, die des

doods schuldig was, de rijksraad, de instantie die daar in vroeger dagen

over besliste, om genade smeekte..1193 

De kalo werd op gelijksoortige wijze gebruikt bij huwelijksvoorberei-

dingen, bij het iemand aanbieden van een karbouw die nog niet gevang-

en was, bij een verzoeningsritueel tussen een weggelopen slaaf en zijn

meester, bij de ontvangst van hoge gasten, als uitnodiging om een

dorpsvergadering, plechtigheid of feest bij te wonen, bij de aanbieding

van verontschuldigingen en ter afdoening van die (kleinere) geschillen

1193 Interview met S. Galukupi e.a. ( Pu’undidaha, 12/7/1992).
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waarvoor geen dorpsvergadering bijeen behoefde te komen. Wanneer hij

gebruikt werd om een sterfgeval mede te delen, werd er een stuk witte

stof aan bevestigd. De kalo werd ook gebruikt in het mowea-ritueel, dat

gehouden werd in geval van schaking en overspel.1194 De kalo fungeerde

als waarmerk en legitimering en nam in zekere zin de plaats in van de

mondeling overgebrachte boodschap, de genomen beslissing, het aang-

eboden excuus of de genoegdoening. Afwijzen van zo’n kalo was

slechts bij hoge uitzondering toegestaan. 

Het lijkt gerechtvaardigd te veronderstellen, dat aan deze vormen van de

kalo een oudere vorm ten grondslag heeft gelegen. Waarschijnlijk ging

het om een uit de negentiende eeuw daterend gebruik, dat een veel

minder ritueel en symbolisch karakter had: het simpele doorgeven van

boodschappen, waarbij voor en door de anakia grote en voor en door de

ata kleine ringen gebruikt werden. Elbert vertelt dat in de tijd van zijn

bezoek aan Rumbia en Mekongga (1909) de hoofden vaak slaven uitwis-

selden of aan elkaar verkochten, wier koppen dan voor bepaalde gele-

genheden gesneld werden. Hierbij bedienden ze zich van een gevlochten

bal met brede, gekleurde banen en bepaalde patronen, waarin geheime

tekens waren verwerkt. Die gaven ze aan die slaaf mee en daaruit kon de

ontvanger afleiden met welke bestemming de slaaf hem was toegezon-

den.1195

1194 Pingak, Sekapur sirih, 24-28.
1195 Zie Elbert, Die Sunda-Expedition, I, 267; Pingak, Data-Data, 83-84. Het versturen

van boodschappen in dergelijke vorm was niet uniek voor de Tolaki. De Buginezen
en Makassaren kenden de bila-bila, een reep lontar-blad met een aantal platte
knopen, gebruikt door een leenheer om vazallen te ontbieden, hetzij tot oorlog, hetzij
tot een feest, Ligtvoet, “Transcriptie van de Lontará-bilang”, 14, 101. Waarschijnlijk
bestaat er verband tussen de kalo in Z.O.-Celebes en de bamboeringen die andere
onderzoekers (1909) in de lobo van M.-Celebes aantroffen en daar takole of tikole
genoemd werden. Ook hier werd middels symbolen en tekens een mededeling
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gedaan, bijvoorbeeld dat van een succesvolle snel- of wraaktocht en het aantal
slachtoffers en schedels. Aan gevlochten, in de lobo opgehangen rotan-ringen waren
voorwerpen in miniatuur bevestigd, zoals een roeispaan, mes, speer, opgerild
bananenblad. Hiermee werd uitgedrukt wat het slachtoffer deed op het moment van
zijn onthoofding, hoe hij gedood was, hoe de expeditie gereisd had, bijvoorbeeld
per prauw (de roeispaan), en een stuk van een schedel. Een bundel kleine, dubbele
ringen gaf aan hoe lang de expeditie onderweg geweest was. Betekenis had ook de
manier van vlechten van de ring; of het om bemachtigde slaven of gesnelde koppen
ging kon worden afgeleid uit het aantal en de soort van de knopen dat erin was
gelegd. Deze ringen werden verder gebruikt voor het vastbinden van de slachtoffers,
waarna ze ritueel gedood werden. Kaudern, Structures and Settlements in Central
Celebes, 340-360. Kruyt, “Een en ander over de To Laki van Mekongga (Zuidoost-
Selebes)”, 430; Tarimana, Kalo; Tarimana, Kebudayaan Tolaki, hfdst X.
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11. Glossarium1196

adat alles wat tot de gewoonten en gebruiken

van het land behoort

akoi bepaald adat-ritueel

ala schuur 

alang-alang grote grassoort (Imperata arundinacea) 

anakia (leden van de) adel, waarvan verschillen-

de soorten bestonden 

anakia mbatua niet zuivere adel

anakia motaha zuivere adel

anakia ndina’asi onzuivere adel

anakia songo zuivere adel

anakia putobu adellijk hoofd van een tobu (z.a.) 

anandamalaki leider van een sneltocht

Andolaki (a-to-laki) “dappere mensen van de rivier”, Tolaki 

anggalo dal; deel van een napo (z.a.), adat-rechte-

lijke eenheid, bestaande uit minder dan

tien gezinshoofden 

anggo (of ango) verhaalvorm

apu(a) vorst; heer

arak gerist rijstbier

aru(ng) vorst 

1196 Bij Tolaki- en Tomoronene-woorden zijn de lidwoorden “o” (zaken) en “i”
(personen) weggelaten.
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ata mepotudu slaaf geworden vrije man na overgave

aan een hoofd

ata inoli gekochte slaaf

ata i,a laika’aha paleisslaaf

ata mbinetawa als slaaf gebruikte krijgsgevangene 

ata mbotuula erfelijke slaaf 

ata  1. slaaf, horige, waarvan verschillende

soorten bestonden; 2. vrije, niet-adellijke 

kampongbevolking

atap dakbedekking van bladeren 

bambu duri, b. lemang  bamboe-soorten 

bantea pasanggrahan

barata indirect bestuurd gebied van het sultanaat

Buton

belaiho “bemedicineren van de rijst”, deel van

het oogstritueel

beli bloed

bite sirihblad

bokeo krokodil; hoofd; voorzitter hadat Mek-

ongga

bonto lager hoofd (walaka) in het sultanaat Bu-

ton; oud, rot 

buleka draagmand met afdak

buruh arbeider 

bu,u alang-alang 

ca’di klein; vervanger
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cempedak  broodboom (Artocarpus champeden)

daerah  semi-autonoom gebied (1946-1950)

dahu hond

datu vorst  

Dewan Perwakilan Rahyat 

   Daerah (DPR-D)  regionaal parlement

dimba trommel

diseteri  districtshoofd

djamboe (jambu) djamboeboom (Eugenia L.) 

dukun priester, medicijnman

duni draagbaar

epe moeras

fitrah  voorgeschreven gave (bij einde van de

vastenmaand)

fuya  kleding e.d. van geklopte boombast

gaba-gaba  nerven van de bladeren van de sagopalm

gallarrang   hoofd 

gambir  heester (Uncaria gambir) 

gerakan beweging

hadat raad (college) 

haj   bedevaart naar Mekka

hakim  rechter; lid kampongraad

handende legende

handende; mohandende lied, gedicht; zingen

hutan  rimboe, wildernis, oerwoud
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i lidwoord (bij persoon); in, naar (voorzet-

sel) 

ihi kawi (isi kawin)  vergoeding voor huwelijkssluiter 

inoa hoofd 

iwoi water, rivier

jaksa  officier van justitie; lid kampongraad

kacang tanah  aardnoot, pinda

kada legende

kada legende

kain kleed, doek, lap stof

kalo gevlochten ring met velerlei symbolische

functies en betekenis (bijlage I) 

kampiri rijstschuur   

kantarri pasanggrahan

kaoe karbouw 

kapita(ng)  adatfunctionaris belast met de veiligheid,

landsverdediging e.d.

karet  klein soort zeeschildpad (Chelonia imbri-

cata) 

karoro zie: fuya

kasu hout

kati  0,61 kg 

kaum hogere adel in het sultanaat Buton

kebudayaan  cultuur

kelong kwatrijn van acht, acht, vijf, acht letter-

grepen per regel
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keyakinan kuno lett.: “oude zekerheid”; traditionele reli-

gie

kinawo zie: fuya

kioki nee, niet 

Kompania  Nederlands-Indische gouvernement 

kongkosa overlegorgaan, vergadering 

konio (of kio) nee, niet

kotika, mekotika  het bepalen van een gunstig tijdstip voor

bijv. een reis 

kunini (gezongen) legende

kura, mongura laag, jong; minder, kleiner zijn 

la(a) o.a. water, rivier

laa ee, laa e’e, la’a e’e rivier 

ladang  akker, tuin

laika huis, gebouw, schuur

 laika kompeni pasanggrahan, onderkomen voor reizi-

gers

laika walanda pasanggrahan

laika’aha groot huis; paleis

landa voorgalerij

langgar  dorpsbedehuis, koranschool 

langsat  vrucht (Lansium domesticum)

lau(t) zee

lebe priester 

limba, melimba zich verplaatsen 

limbo-limbo middengroep 
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lobo dorpstempel

lolo  jong; vice-, onder-; (lid van) lagere Ma-

kassaarse adel; Wajo-vorst

lulo; molulo verschillende soorten dansen; dansen

(ww.) 

Majelis Agama Islam   islamitische raad

mangga, mango  vrucht(boom) (Mangifera indica)

mantri besar sukanago lid van de rijksraad van Buton namens de

walaka

mantri besar matanago lid van de rijksraad van Buton namens de

walaka

mas kawin   huwelijksgoud, -giften, -betalingen 

mato(w)a hoofd (niet-adellijk) 

maulud  het geboortefeest van Mohammed 

mbongae koppensnellen 

mbu’akoi priester

mbu’u heer

mbumetoranga priester

mbuowai rijstpriester

mbusehe priester

mbuwaka besnijder

me’eto zwart

meboto kansspel

mena  waar (in de zin van benar ) 

menani zingen

mengisi molori zwart maken van de tanden
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merah rood

merdeka vrij, onafhankelijk

metoranga ritueel

mewuwusoi ritueel rijstoogst

miano medohoi middengroep

mo oli, mo’oli, mooli kopen

mo’o’onto bekijken

moakoi ritueel

mododo ngani vruchtbaarheidsritueel

mokole hoofd (verkorting van mo-ko-i-le-le =

turun-temurun = erfelijk, van geslacht op

geslacht, zie Lode, Jawaban, 3.) 

mokosisi vuil, onrein

mombado taboe, verbodstoestand 

mompakani hoeden, het houden van vee; ritueel

mompokolako sangkoleo 

  mpae “wegzenden van de rijstgeest”, ritueel

mompokolako ntau “wegzenden van het jaar”, ritueel

mompokolako wegsturen

monahu ndau “koken van het jaar”, ritueel

monani zingen

mooonto wita lett: “bekijken van de grond”,  

moosambakai geboorteritueel

moririu geboorteritueel

moroha rein

moronene een varensoort
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mosa’a boos, kwaad

mosehe div. adatrituelen

mosola rein

mosowi snijden van de rijst

mosusua zingen

motandangguni geboorteritueel

motonao uitspreken van een bezweringsformule

mowaka besnijden

mowea(ni) (wea - boete) rituele boetedoening

mowindahako verzoeningsritueel 

mowindehako overhandigen van de huwelijksgiften

mowiso i ala opslaan van de padie in de rijstschuur

musyawarah vergadering, bijeenkomst, breed overleg

nangka vrucht(boom) (Artocarpus integra) 

napo bodem van een dal; adat-rechtelijke een-

heid bestaande uit enkele anggalo (z.a.) 

Ndudu de uit de hemel nedergedaalde, vgl. toma-

nurung

Negara Indonesia 

  Timur (NIT) Deelstaat Oost-Indonesië 

nenek moyang voorouders

nitu geest

-no possessief suffix (bv. osuno = zijn berg) 

nohu rijstblok 

oleo zon; dag

olo tussen, temidden van
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Ombu Mbu’u naam van opperwezen 

onggabo reus (ook eigennaam)

osu berg, gebergte, piek

owose groot

pabicara woordvoerder; bemiddelaar, verantwoor-

delijk voor adat- en rechtskwesties; lid

kampongraad; adatrechter

padewakang, palari, 

  sampan, soppek  scheepstypen 

pagar   heg, schutting, afscheiding

pallawawuta aandeel in de huwelijksgiften v.h. kam-

ponghoofd van de vrouw

Panca Sila Vijf Zuilen, filosofische grondslag van de

Indonesische staat

papolia amulet

pasanggrahan   onderkomen voor reizigers

pasar malam  avondmarkt

pasar  markt

pasara lijkenhuis 

patande magische middelen

pau vorst

pejuang  strijder

pemangku adat  hoeder van de adat

pemuda  jeugd

penao ziel

pepasolea magische middelen
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persatuan   eenheid

petanda offerplaats 

pikol  ca. 61,7 kg 

pinohu doorstoken, doorboord

pinonto diensten te verrichten voor hoofden 

pohon  boom

pohuku adatrecht

pongasi gegist rijstwater, rijstbier, arak

pu’u o o kasu boom, hout, boomstam; vandaar heer,

voornaamste, hoogste, stamvader, be-

schermer 

pu’ungkeu priester 

puasa  vasten

pulau  eiland 

punggawa legeraanvoerder, die ook belast kon wor-

den met andere taken als algemeen be-

stuur, belastinginning t.b.v. de vorst, e.d. 

punggawa ca,di  plaatsvervangend punggawa

putih  wit

putobu niet-adellijke hoofd van een tobu; later:

voorzitter kampongraad

raja  koning

ramadan vastenmaand

rano moeras, meer 

roh  geest

romang bos
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sahbandar  havenmeester 

salassa paleis

salassa paleis

salat, shalat  vijf maal daags verplicht gebed 

sanggoleo mbae rijstgeest

sanggoleo geest

sangia priester; geest; god

Sangia Mbu’u zie: Ombu Mbu’u

sangkinano gekochte of geroofde slaaf 

sangkoleo geest

sangkoleo mpae rijstgeest

sanro priester

sapati (of: sudo) hoofd verantwoordelijk voor het sociale,

culturele en economische welbevinden

van de bevolking; penningmeester van de

dorpsraad

sara wonua dorpsraad

sara hadat, rijksraad; adat, gewoonte(recht),

gebruiken

sara agama, syarat agama priesterraad

sarano Konawe, Mekongga  rijksraad van K., M.

sarea (van: sergeant) onderdistrictshoofd

sembahyang  gebed; aanbidding 

sinomiti zie: fuya

sirih slingerplanten van het geslacht Piper Bet-

le L., waarvan de bladeren of vruchten
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met pinang, gambir en kalk gemengd en

gekauwd worden

sompa, somba  eerbewijs; huwelijksbetalingen

songkok  muts, kalotje

suengene legende

sulemandara adat- en bestuursfunctionaris

sulewatang (ngapa) hoofd van de Buginezen 

sunat besnijdenis

sunrang huwelijksgiften, -betalingen 

suro afgezant

sussung pasara’  marktbelasting

sussung  belasting 

syarat priesterraad; voorschrift van de islam;

ook: adat, hadat 

tadu priester

tahi zee

tamalaki leider van een sneltocht

tambako tabak

tau jaar

tie, -ndie beneden

tinggi  hoog

tino’ori magische formule

tinondo dam, dijk 

to... prefix dat op een persoon duidt

tobu gebied, streek; complex van kampongs

tohalianga de uit de hemel nedergedaalde 
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Tokea vriend 

tolea priester

tomanurung  de uit de hemel nedergedaalde 

tonao bezweringsformule 

tonga veld; bos 

tonodadio niet-adellijk deel van de bevolking 

tonome’ombu niet-adellijk deel van de bevolking 

tonomotuo niet-adellijk hoofd

tononggapa niet-adellijk deel van de bevolking 

tonotoka itono niet-adellijk deel van de bevolking 

tonowonua niet-adellijk deel van de bevolking 

tonuana geest, dode

tripang  zeekomkommer (Holothuria edutis) 

tumpu koo rijstpriester

tumpuro priester

tusa wuta lett.: “pilaar van de grond”, een rijstpries-

ter

ubi div. soorten knollen 

umoapi onjuiste relatie, schaking, overspel

una alang-alang; gras 

una’aha hoge alang-alang; hoog gras

Undang-Undang 

  Dasar 1945  republikeinse grondwet van 1945

uro verschillende magisch geladen voorwer-

pen

uti (owose) (reuzen)leguaan
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wakil  plaatsvervanger, vertegenwoordiger, ge-

machtigde, vice-

walaka lagere adel in het sultanaat Buton

wali wijze, iemand die beroemd is om zijn

heilige levenswandel of verdiensten;

geest

wawo oppervlakte; boven; plaats 

Wawo Ombu Plaats van de Heer, P. waar de Heer ver-

blijft

wita grond 

wiwi oever 

woi water, rivier

Woime’eto Zwarte Rivier

wolia priester

wonua (wanua) dorp; gemeenschap 

wua pinangvrucht

wule kalk gebrand van rivierschelpen

wuta aarde, grond
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12. Afkortingen

a. (in noot) [brief] aan

AGPI Arsip Gereja Protestan Indonesia, ANRI Jakarta 

ANRI Jakarta Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta

ANRI Mak. Arsip Nasional Republik Indonesia, Makassar

ARvdZ Archief van de Raad voor de Zending, NHK  van

de Ned. Herv. Kerk (HUA) 

Bug. Buginees

B.Z. Binnenlandse Zaken

CvZ Conferentie van Zendelingen (Zuidoost-Celebes) 

Dept. Departement

Dir. Directie

DPRD-D Dewan Perwakilan Rahyat Daerah (regionaal par-

lement) 

DVG Dienst Volksgezondheid

Gepsultra Gereja Protestan di Sulawesi Tenggara, Prot.

Kerk in Zuidoost-Sulawesi (Zuidoost-Celebes)

HB Hoofdbestuur

HBA Hulpbestuursassistent

HPB Hoofd Plaatselijk Bestuur 

HUA Het Utrechts Archief

isl. islamitisch

KIT Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam

KNIL Koninklijk Nederlands-Indisch Leger

KPM Koninklijke Paketvaart-Maatschappij 
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Mak. Makassar; Makassaars 

Mal. Maleis 

Masyumi Majlis Syuro Muslimin Indonesia 

Min. van B.Z. Minister van Binnenlandse Zaken (van de NIT) 

MMK Memories van overgave van ambtenaren van het

Binnenlands Bestuur in Ned.-Indië 1849-1962.

Collecties van het Ministerie van Koloniën

NASAKOM Nasionalis Agama Komunis (Sukarno)

NBG Nederlands Bijbelgenootschap

NHK Nederlandse Hervormde Kerk

NICA Netherlands Indies Civil Administration 

NIT Negara Indonesia Timur (Deelstaat O.-Indonesië,

1946-1950) 

NZG Nederlands Zendelinggenootschap

NZV Nederlandse Zendingsvereniging

OBM Oost-Borneo Maatschappij

OSVIA Opleidingsschool voor Inlandse Ambtenaren 

Parkindo Partai Kristen Indonesia 

Puskesmas Pusat Kesehatan Masyarakat, ziekenhuis,  

Sultra Sulawesi Tenggara (Zuidoost-Sulawesi/Celebes) 

SZC Samenwerkende Zendingscorporaties

Tol. Tolaki (taal) 

Tom. Tomoronene (taal) 

UZV Utrechtse Zendingsvereniging

VNZ Verenigde Nederlandse Zendingscorporaties

VOC Verenigde Oostindische Compagnie
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