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Met Taf. I.

Toen ik in Augustus 1885 fle Mahakam-rivier (in Koetei) opvoer, kwam mij een eind
boven de zijtak M6rak in de, door pahau-Dajaks bewoonde streken ? een groote ,,loemboeng" r)

te gemoet. Een ,,loemboeng" is den vaartuig van een uitgeholden boomstam vervaardigd,
soms puntig uitloopend,, soms van voren en van achteren met een plankje gesloten, veelal
vier of vijf vaam lang, maar ook wel tot vijftien vaam reikende 1 zeer licht, min of meer
buigzaam en dus bijzonder geschikt, daarom ook het meest gebruikelijk, in de gevaarlijke
snelschietende wateren van de Boven-Mahakam.

De ,,loemboeng ,," die mij te gemoet voer, was wel een van de grootste soort en kwam
pijlsnel de rivier af, voortgestuwd door een sterken stroom en door een twintigtai gespierde
Bahau-Dajaks, die, staande, hunne lange pagaaien hanteerden en daarmee het water hoog
achter zich opwierpen, elkaar steeds aanmoedigende door een luid geschreeuw van ,pesa,i,
pesa'i" (,,roei, roei"), dat reeds op grooten afstand de nadering van het vaartuig had
geannonceerd.

Het was een schilderachtige groep, die ,,loemboeng" met hare bemanning, geheel in
krijgsdos gestoken,.de rotanmuts, met dierenhuid overtrokken en met faisanten- of ,,ti,ng-
ga,ng" 2)-veeren versierd, op het hoofd; het tijger- of geitenvel om de schouders,, de blauw-
katoenen ,,tjantjoefr 3) orrr de lendenen en de onafscheidelijke ,,rnanda,u," o) op zqde.

In het midden van het vaartuig lagen de schiiden, blaaspijpen, lansen, draagmanden
op een stapel bij elkaar onder een klein afdakje van kadjangmatten, dat tevens eene
beschutting tegen de zon was voor de persoon r waarvan de afbeelding dit opstel vergezeit.

Die persoon was Tonrnu, hoofd van den,, eenige uren hoogerop wonenden, stam cler
Ma-Toewan-Dajaks., echtgenoote van AN.rp Lrnosxe, hoofd van de naburige Ma-Mdhak-Dajaks.

Tonrlu's broeder, Ax.rn Lar,lu: was juist van boven de Kapa1a-Kiham 5) gekomen .,
waar hij Kwwe Innne,, het hoofd der daar gevestigde Kajan-Dajaks 1 aan wien hij geparen-
teerd was,, bezocht had. Hij had de tijding gebracht,, dat hij tijdens zijn bezoek aan Kwrne
Inlxe getuige was geweest van een verradei'h;ken inval van S6rawak-Dajaks r waarvan
eene ,,ba,la," (bende),, eenige duizenden sterk, onder aanvoering van Maleiers uit Sdrawak,
de geheele Pdnhing-streek 6) had verwoest en daarna verder was getrokken , brandende,

I) Aan de Boven-Kapoeas zegt men ,,boeng."z) Rhinoceros-vogel, volgens de Dajaks de koning der vogels.
:t) Schaamgordel. a) Slagzwaard.
5) Reeks van watervallen, hoogelop in de Mahakam-rivier.
u) De meest bovenstrooms $,onende Dajaksche stam van het Mahakam-stroomgebied.
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roovende, koppensnellende en niemand sparende dan vrouwen en kinderen, die a1s slavin-

nen en slaven naaT S6rau'ak konden worden meeger,'oerd.

Kwrxe IneNe had zich tegen die ,,b{r,lcr" ook niet kunnen staande houden; hij had zich

met ztjne stamgenooten in de bosschen moeten verspreiden, terwijl Ax.in Lar,eu stroomaf-

waarts gevlucht was,' overal r waar hij passeerde, schrik en ontsteltenis verspreidende door

het bericht van den inval en de nadering der S6rawaksche bende.

Dit te melden, hulp en raad te vragen was het doel van TopKAU's reis en de aanlei-

ding tot onze eerste kennismaking.
Zlj was eene nog jonge vrouw, misschien niet ouder dan 22 b" 23 iaar ., die zich echter

ais hoofd goed konde doen gelden en tegenover mij, hoewel zij nog nimmer te voren een

Europeaan had gezLen, ook vrijmoedig genoe.g was om duidelijk hare meening omtrent den

stand van zaken uiteen te zetten. 
'

Ik stelde haar gerust met de verzekering, dat geen vijandeiijke aanvallers zich beneden

de Kapala-Kiham zoucien wagen ,, dat de geruchten mij bovendien niet zouden weerhouden,

mijne reis derwaarts te vervolgen , omdat het, mij door den Sultan van Koetei meegegeven

geleicle sterk genoeg was r om aan alle eventualiteiten het hoofd te bieden.

Tonr.q.u keerde daarop naar haar kampong terug; den volgenden dag bracht ik haar

daar een bezoek.
Eenige maanden later kwam zl: te Tenggaroeng 1) om verschiilende zaken aan de

beslissing van clen Sultan te onderwerpen. Ik was daar toen ook juist en we1 tegelijk

met den photograaf W,oenNnn uit Soerabaija. Yan die gelegenheid profiteerde ik om Tonr<eu

te laten photografeeren I naar welk portret nevensgaande afbeelding is gemaakt, waarbij

ik eenige aanteekeningen wensch te voegen betreffende de dracht en kleeding van Dajaksche

vrouwen in Boven-Koetei. Wel is over dit onderwerp reeds een en ander meegedeeld door

Crnr, Bocr< in zin ,,Reis in Oost- en Zuid-Borneo", maar ik geloof, dat daarover nog wel

iets meer le zeggen vait

. vo6raf nog eene opmerking. Dat eene vrourn', zooais Topr<au, hoofd is, komt bU

Dajaks meer voor. In andere Bahau-kampongs heeft men hetzelfde 1 zoo was in lBBb de

vrouw Dorvr-Haxe hoofd van Laham ; eveneens Bon Bonr,lx te Hoenoe-Hoelan,, Prxe Hreru

te Longwaij-Long en Bonr,lx H.q.Ne te Longhobong. Bij andere Dajaksche staminen treft men

hetzelfde aan. Ik zag in 1884 een vrouwelijk hoofd der Sbgaij-Dajaks ter hoofdplaats

Boeloengan (Borneo's Oostkust) komen, geroeid door zes mannen, die allen 1 naar men alge-

meen vertelde, hare echtgenooten waren. Bij de Kajan's van Boven-Kapoeas (Westerafdeeling

van Borneo) heeft men twee hoofden (mannen), die gewoonlijk met het bestuur in aarrta'

king komen, Snxeeranc en Ielu ; maar meer macht dan beide heeft Bopr,ln, de vrouw

van clen eerste, volle nicht van den tweede.

Wat nu het porbret van Tonr<au betreft, hoewel dit een juiste afbeelding is van een

voorname Bahau-Dajaksche vrouw in feestgewaad,, zoo moet daaruit niet geconcludeerd

worden, dat haar kleederdracht algemeen is onder de Dajaksche vrouwen ; zelfs onder de

Bahau-vrouwen is zij zuiks niet; tk zal gelegenheid hebben nader hierop te wijzen.

Intusschen worde aangeteekend, dat r waar ik spreek van Centrale Dajaks, ik hiermee

speciaal bedoel die Dajaks van Koetei, rvelke dadr benoorden de Mahakam en boven de

Kapala-Kiham wonen, als Modang's., Kenja's, Bahau's, Kajan's en Pdnhing's ; met de zuide'

r) Residentie van den Sultan van Koetei.
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lijke stammen van dat rijk ais Toendjoeng's,, B6noewa's en Bdntians ben ik weinig bekend,
evenmin ais met de Centrale Dajaks benoorden Koetei, in Bdrouw en aan de Kajan-rivier
gevestigd

Alvorens de kleeding van To.nrau te beschouwen, moeten wij de aandacht op haar lichaam vestigen,
in de eerste plaats op het haar, dat nS, evenals alle Centrale Dajakscho vrouwen, lang draagt. Geon dezer
is echter in staat het op te knoopen in een \Mrong (,,kond,d" of ,,sanggoel"), zooals andele inlandsche vrouwen
doen, zoodat zij altijd een band of iets dergelijks om het hoofd moeten dragen om hierin het haar, eenigszins
in elkaar gedi'aaid, op te houden. Over die bandon spreken wij later; genoeg zij hier nog bij te voegen,
dat bij het afnemen dier banden het haar los neervalt, maar 266 (los) niet gedragen wordt.

De Centrale Dajak-vrouwen hebben de gewoonte (de rnannen trouwens eveneens) om de wonkblauwen
en oogharen uit te trekken; ook Tonrau is van deze gewoonte niet afgeweken. Of de ooffiprong van dit
gebruik moet worden gezocht in een soolt haaroffer heb ik niet kunnen ontdokken; maat' in elk geval heeft
het als zdddanig zijne beteekenis verloren on vindt het nu nog enkel toepassing als verfraaiing. Blj de nog
onvelaischte Dajaks is men op deze zeer gesteld, zoodat zii dan ook zelden wordt nagelaten. Alleen waar
Dajaks meer met Maleiers in aanraking komen, ziel men zoowel onkete mannen als vrouwen met wenk-
brauwen en oogharen.

Een tweede eigenaardige versiering (volgens de begrippon van Europeanen en Maleiers eene erger-
lijke ontsieling) zljn do uitgerekte oorlellen, die Toor<au oven als alle Centrale Dajaks, manllen en
vrouwen, heeft. ZIj zijn een gevolg van het dragen van zwa'e oorringen (waarover straks nader) waarmee
al zeer vroegtljdig een begin wordt gemaakt en steeds voortgegaan, zoodat de ooren soms tot de borst
reiken; dit is het toppunt van mooiigheid. IMellicht moeten do ooi't'ingen, welke die verlengingveroorzaken,
oorspronkelijk ael,f niet zoo zeer als versielsel worden gerekend, dan wel als het eenvoudigo middelomhet
ware Fieraad, lange ooren, te verkrfigen.

Dikwerf breekt de oollel of zweei't zij stuk ten gevolge van het gewicht, dat daaraan hangt. Zulks
wordt beschouwd als oen groot verlies en laat de ongelukkige dan ook nimmor na, een nieuw gat te
maken om andermaal de uitt'ekking te beproeven.

Totr<au is , gelijk in 't algemeen de vrouwen del Centrale Dajaks getatoueerd en rnrel aan handen,
voeten en heupenl de ovelige deelen van hot lichaam blijven steeds van deze hoogst pijnlijke bewelking
verschoond 1).

De mannen van genoemde stammen hebben alloen een kleine tatouage op arm of borst.
Bij de Zuidelijke Dajaks tatoueeren de vrouwen zich in het geheel niet; de mannen daarentegen wel.
De figuren, die de Centrale Dajaksche vrouwen zich op de veI'melde lichaamsdeelen maken , zljn overal

gelijk; men vindt daarvan afbeelding in Bocr<'s bovengenoemde ,,Reis naar Oost- en Zuid Borneo". Indien
men ze van nabij beschoulvt, moet men erkennen ? dat zii kunstig zijn aangebracht ) maar op eenigen
afstand gezien, is de teekening niet meer te onderscheiden en ziet men nog alleen een grijs gl'auwe kleur,
die zeer leelijk staat. Het wekt dan ook weer de vet'bazing, dat men zich voor zoo'n twijfelachtige ver-
siering zoo veel pijn wil gett'oosten.

De tatouage der vrour /en heeft plaats omstreeks den tijd der huwbaarheid.

Overlevelingen omtrent den oorsprong van het tatouoeren schijnen niet bekend te zljn.

Yan de kleedingstr-rkken der Dajaksche vrouwen is de bedekking van het benedenlijf wel het voolnaamste.
Men heeft hielvan twee soorten, namelijk een kort nauw t'okje of sarong, van het middel tot de

knieen reikende en een lap (,,ta-ah"), die om de heupen gebonden wordt en meestal tot de enkels komt.
De nauwe sarong moet natuurlijk kort zijn, anders zou de draagster niet kunnen loopen; de ,,ta-ah" daar-
entegen kan lang zijn, omdaL zij,'t zij van achteren, 't zlj op den kant, geheel open is 2).

Welk kleedingstuk primitiever is, is moeiolijk uit te maken. Men is geneigd te zeggen : de ,,ta-ah" ;
deze toch is niet aan elkaar genaaid en de vrouw, die daarvan gebruik maakt, ontbloot bU het ioopen het
been meer dan een minder primitieye vrouw kan wenschen. De Poenan-vrou$r, die in de bosschen rorrd-

t) Bocr zegt op pag. 77 van zijn ,,Reis:" ,,Het tatoe6elen is vooral in zwang bij de Longwais en de
Trings; de vrouwen dier stammen versieren daarmede hun geheete lijf; terwijl men zich eldels met het
beprikken van een enkel lichaamsdeei tevroden stelt."

2) Op pag. 79 van zljn ,,Reis" zegt Bocr<: ,,in hun (,,haar") dagelijksche dracht loopen zij geheel naakt
tot op den navel, van waal' een sarong soms tot de voeten, soms tot even boven de knieen reikt en altijd
nauw het middel omsluit."
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zwerft, draagt dan ook de ,,ta-ah"; de Centrale Dajak-vrouw eveneens; daarentegen gebruiken de Dajaksche

vrouwen der rijkjes langs de Kapoeas-rivier, zelfs die der Taman's, zij dus, die meer met Maleiels in aan'

raking komen, de korte sarongl).

Intusschen kan men hieruit goen besluit trekken , want de vrouw der Padangsche Bovenlanden, die

ontegenzeggetijk hooger staat dan de Dajaksche, heeft ook het kleedje, dat of ',van voren" (L Kota) of ,,op

zijde" (Agam) oPen is.

De ,,ta,-a,h',, zooals men die in het dagelijksch leven zi,et, is een stuk blauw of wit katoen, waat'van de

oorspronkelijke kleur min of meer is verloron gegaan; soms ook is zlj eigen weefsei ti of wel een lap van

geptette boomschors; deze laatste is speclale louwdracht.

De breedte van dc ,,tcL-a,h" is gewoonlijk even voldoende om het lichaam te ornsluiten en slaan de

uiteinden slechts twee handbreedten over elkaar. De lengte is verschillend, bij den veldarbeid reikt zjj niet

ver ovsr de knie , in huis en riooral bij feesten draagt men langole , die, zooals gezegd is, tot de enkels

komen.
De blauwe ,,tcL-ah,,, die verreweg het meest gedragen wordt, is gewoonlijk met een rand van rood

katoen omzoomd. yoor feestkleedje, zooals Tonrcau op haar portret draagt, neemt men als,,fond" eert

stuk mooie chits, ook wel gebloemde of effen zijde of satijn, waaromheen 66n of meerdere randon van

rood of geel laken dan wel van gebloemde chits zijn aangebracht t)'

De prijzen van deze artikelen, inzonderheid van zijde en satijn, zlin in de, door de Centrale Dajaks

bewoonde streken zeer hoog; van d66,r dat zoo':n versierd kleedje vrij wat geld kost en men er daaron

zeer zainig mee is.
Ook oncler de korte sarongs treft men zeer kostbare aan; zoo hebben de Taman'vrouwen hare feest'

sarongs geheel met kr.alen en schelpjes keurig geborduurd; de waarde daarvan is 66n ,,oel,oe'n" (mensch),

gelijkstaande met 40 dollars.

De ,,tcL-a,h,, is bij Tonxlu, zooals bij alie Bahau-vrouwen, van achteren open; bij de Kajan'vrouwen op

zijde; d'eze laatste *i;r. lijkt mij het eigenaardigst toe, want, als do ,,td,'a,h" zo6 gedragen wordt, komt

bU elken pas , die do di.aagster doet, de tatouage op de heupen min of meer te voorschijn en deze ver'

siering is toch zeket bestemd om gezien te wot'den'

Eene eigenaar.digheid van de ,,td,-a,h" is, dat zii van voren een goede handbreedte beneden den navel

gedr.agen wordt. Van achteren komt zii tot het middel. Wat het doel is van deze vreemde en lastige

orartri, die noodzakelijk maakt, dat het kleedingstuk met het stevige koord (tEl,oen), dat daaraan bevestigd

is, zoo vast wordt omgebonden, dat vele vrouwen, naar lidteekenen te oordeelen, daardoor verwond worden,

heb ik niet te woten kunnen komen. 't Kan zljn, da' de meisjes, later jonge vrouwen, zich hieraan van

kindsbeen af a) moeten gewennen om als zij zwanger worden, verzekerd to wezen van den steun, dien een,

;;;;"r;" 1aa.g gedragen, kloedje ontegenzeggelijk geeft en noodig is bij den velen te verlichten arbeid en

bij het voortdurende op- en neergaan der hooge ladders vo6r de huizen; 't kan ook zijn, dat die dracht een

gevolg is van coquetterie, waarvoor de vrouwen immers zicrt zoo veel getroosten, wanL het geeft haar een

slank voorkomen; eindelijk is het ook mogelijk, dat het doel is te voorkomen, dat het kleedje' waarvan'

zooals gezegd is, de uiteinden slechts een weinig ovel' elkaar heenvallen , zich van beneden te veel opent.

Dit alles zijn gissingen; Dajaks, op dit punt ondervraagd, wisten echter het doel ook niet op te geven.

Wanneer zij ttruis zijn, hebben de Centrale Dajak-vlouwen het bovenlijf gewoonlijk ontbloot, maar

gaan zij naar de rijstvelden, dan trekkon zij korte jakjes (basoeng) aan, die aan mannenbaadies geheel

geruk zijn. Die jakjes zijn of van goklopte boornschors, zooals de Modang's veelvuldig dragens) of van eigen

grof weefsel of ook, en dit het meest ' van grof katoen'

Ook bij feestelijke gelegenheden behooron de vrouwen eigentijk het bovenlljf ontbloot te hebben en

den boezem alleen te maskeer.en met talrdke halsketenen , maar hiervan wordt, dank zii den Maleischen

r; De Kajan-vr.ouw van de Mendalam-i'ivier (zijtak Boven-Kapoeas) draagt de ,,tcL-ah" zooals hare stam-

genooten in Boven-Koetei.
Taf. I Fig. 5' Rilk! Eiltl. Mus' Inv' N0' 405/31'

'i ni;f<s-ntfft. 
-Uus. 

Inv. N0. 614/8b (het fond van dit exemplaar is rood).
.j ndt-i* te ,"gge" van af haar'7d' jaar, want tot dien tUd loop-en zij yaa.\b'.
i) Bocr zegt.in zijn,,Reis,'op pa$.-i6l^l,ip. bajaksche viogw) draagt dan" (in feestsewaad) ,,een jakje

van geplette boomschors, mgt. rooh Taken 6mzoomd en dikwl.tt-*'u-"" d6 ziiden geborduurd (plaat xxYI)"'

yolgens de verkiaring del platen ;.h;;;:,^*i.n x*vl,een Dffiksche vrouw uit-Longway? van haar werk

huiswaar.ts keelende,noor; 6en verwarring alzoo tusschen welkcostuum en galatenuo.
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invloed, dikwijls afgeweken om te kunnon pronken met een dure , soms met gouddraad doorwoven sarong ,
onder de armen slordig vastgeknoopt. Bij de Kajan's van de Boven-Kapoeas was dit algemeen.

Een enkelen keer ontmoet men mooie baadjes voor feestkleedij, b. v. bij voorname Bahau-Tring-vlouwen.

Zoo'n baadje draagt Tonrau op iraar portret. \Yel is dit eigonlijk haar dracht niet, maar zii heeft er 66n
aangetrokken, omdat zij anders gegeneerd was , zicll. te laten photografeeren. Het is van zeer dunne stof ,
bjj handelaren gekocht, vervaardigd, zonder mouwen en van beneden met belletjos versierdr).

Te Longglat lirong Lika zag ik feestbaadjes van eigen weefsel met prachtige witte veoren velsierd 2),

een distinctief voor vrouwen van vorstelijke afkomst.
Het fi'aaiste echter, wat ik van dien aard aantrof, was weer bij de reeds genoemdo Taman-Dajaks van

de Boven-Kapoeas, waar de vroun'en jakjes hebben, passende bij hare versierde sarongs en evenals dezen
geheel overdekt met eon borduursel van kralen en schelpjes on omzoomd met belletjes; deze baadjes kosten
ook d6n ,,oel,oen".

Over 't algemeen vindt men bij de Centrale Dajak-w'ou\ ren weinig eigen weefsels, zelfs niet voor
dagelijksch gebruik; hetgeen men noodig heeft, wordt gekocht bij handelaren. Wie dit niet botalen kan,
behelpt zich mel, boomschors, die lenig gemaakt wordt door het stampen met een soort ijzerhouten rljst-
stamper, waarin van beneden ruitjes gesneden zijn. Men hoort dan ook nimmer in een Bahau-kampong
het weeftoestel, zooals dat eldels weerklinkt; bij de Modang's is dit evenmin het geval; doch steekt men
de Mairakam-riviel over, dan ziet men het weven de gewone bezigheid der Toendjoeng-Dajak-vrouwen.

Tot de kleedingstukken der vrouw zijn nog te rekenon de banden om het hoofd, die stlaks leeds met
een enkel woord genoemd worden. Bij de Bahau-vrouwen wordt algemeen gebruikt een cilca vier voet lango
band van geelbruine of witte boomschors 3), een paar rnaal om het hoofd geslagen, in elkaar gedraaid en
met uiistekende uiteinden; jongo meisjes hielden ervan, deze banden met uitgesneden pandan-bld,ren te
doorvlechten, hetgeen aardig stond. In den rouw rmal'en deze banden van boomschors ,,de rigueur"; anders
verving men ze gaarne door banden van rood of geel laken, Aan de Boven-Kapoeas zag 1k meestal dezo
banden van chits vervaardigd of wel velvangen door gewone hoofddoeken, anders alleen door mannen
gebruikt, slordig om hef hoofd geknoopt. De Kajan-vrouwen van Boven-Kapoeas droegen ooh bij feestelijko
gelegenheden mooie gebatikte hoofddoeken, in een band om htit hoofd gebonden.

Bij feesten dlagen de Bahau-Tring-vrouwen stijve opstaando banden, 2 d 3 centimetor breed, van
pandanbld,ren, met. rood laken omwonden en kralen daarop geborduuld a). De Modang-vrouwen dragen dan
rotanmutsjes zonder bol, van buiten met rood laken overtrokken, dat met kralen borduursels fraai ver'-
sierd is. Is een vrouw van voorname afkomst, zoo hecht zlj bovendien langs den bovenkant afhangende
kleine tdgertanden 5). Zoo'n Modang-mutsje draagt ook Tonrau op haar portret; wel hehoort zij niet tot
dien stam, maar vele gebruiken van dezen zijn door de Bahau's overgenomen.

Al de bovengenoemde hoofdbanden of surrogaten daarvan, yan af de meest eenvoudige tot de meest
versierde , heeten ,,lauong" of ,,l,abongJ" en dienen eigenlijk, zooals gezegd werd, om het haar op te houden ,
dat anders los zoude neerhangen.

Yan de eigenlijk gezegde versiersels verdienen in de eelste plaats de kralon halskettingen vermelding,
omdat zlj algemeen z4n; zoowel mannen als vrouwen toch dragen ze j erL het omdoen van den eersten hals-
ketting aan een zoon is een feit yan zoo veel gewicht, dat do vader bij monigen stam daarin aanleiding
vindt, uit koppensnellen te gaan. Het logisch velband tusschen het versieren van een kind en dit moorden
lijkt ver te zoeken; toch vindt de Dajak het 66n, een natuurlijk gevolg van het andero; immers het kind
met een halsketen omhangen wordende, gewoonlUk op een leeftijd van vier ), vijf jaar, treedt daarmee een
nieuw tijdperk van zljn leven ln, en om het gedurende dien tijd te vrJjwaren tegen bezoekingen van booze
geesten, moet aan dezen een menschenoffer gebracht wolden dan wel een schutsgeest ter hulpe geroepen.

De halsketenen worden ook in het loven weinig anders afgelaten dan in geval van rouw, gedurende

welken tijd het dragen van alle versierselen verboden is. Zij wordon vervaardigd, zoo mogelijk, van oude
kralen, zoogenaamde ,,Aggry-Perlen," waarover in dit tijdschrift afzonderlijk geschl'even zaI worden o).

Ifier behoef ik alleen daarvan te zeggen, dat het producten zijn van een lang verlolen gegane industrie,
die overal, waar z\j nog aangetroffen worden, gi'oote lvaarde hebben, zoo ook bij de Centrale Dajaks. Colliers
geheel van die Aggry-Perlen vervaardigd , zit natuurlljk goen gewone daagscho volsierselen; als zo6danig

t; 8,. E. M. Inv. N0. 614/87. 2) R. E. M. Inv. N0. 614186 Taf. I Fig. 3.
a; R. E. M. Inv. N0. 614/91. Taf. I Fig. 4. s; R. E.l\I. Inv. N0. 614/92.

Ethn. Beitrd,ge zul Kenntnis des Karolinen Archipels. Leiden 1889. p. 15.

u) R.E.M. Inv. No. 614/88 & 89.
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gebruikt men ketens van nieuwe geimporteerde kralen') blj handelaren gekocht, waaronder, echtel ook niet
altr.jd, een onkele oude kraal gemengd is.

Maar bij feestelijke gelegenheden komen de oude colliers voor den dag; dan ziet men voorname vl.ou-
wen, zooais ook TomAu op haar portret, pronken met een 256 gloot aantal (de mannen dragen zelden
meer dan een of twee), dat de boezem er bijna mee gedekt kan worden; de waarde,'waal'mee zoo1n vrouw
dan omhangen is, beloopt duizenden van guldens. Natuurlijk is deze waarde denkbeetdig; enkele kralen
mogen nu en dan van de hand gezet worden voor zoo en 255 veel, soms tot duizenden gantang's padi,
maar aan66ngeregen hebben zii geen handelswaarde, want grooto bedragen zijn onder Dajaks niet te
betalen en andoren dan Dajaks 2) geven voor die fancy-artikelen niets.

Die oude colliers gaan dan ook alleen over bij erfonissen of, wat helaas ook veel gebeurt, bij sneltoch-
ten op groote schaal, die niet enkel het verkrijgen van koppen maar ook roof ten doel hebben, want bij
zulke gelegenheden zijn oude kralen garnituren steeds zeer gewildo buit.

Een tweede zeer precieus kt'alen versiersel, dat Tonr<au ook draagt, is een band van een kleine span
breedte, geheel geregen uit groote oude kralen, van boven met een smalle , ook uit kralen geregen koord
om den hals bevestigd en over den rug 1os afhangende tot beneden het middel; aan het uiteinde zijn
kleine tijgeltanden. Deze versioring is, als ik mij niet bedrieg, speciaal Modangsch; daar echter onder de
Bahau's veel Modang's gemengd zijn, zoo zag tk ze ook in de Oeloe-Mahakam nu en dan gebruiken.

ZIj worden alloen omgedaan als een vrouw in galacostuum verschijirt, dat is bij groote feesten en dan
nog ziet men slechts een enkele met zoo'tt slip pronken , want dit te mogen doen is een voorrecht, alleen
voor de vrouwen van den allerhoogsten stand gereselveerd.

Een derde gelijksoortig versiersel zijn de kralen buikbandeni zi zijn meel aigemeen dan de pas genoemdo
slippen. Zoo zag ik er verscheidene, doot Kajan-vrouwen aan de Bovon-Kapoeas gedragen.

Die banden, waaLvan Totr<,q.u ook een op haar portret heeft, volgen den bovenkant van het kleedje
en bestaan uit verschillende r[jen aaneengeregen groote, zoo mogelijk oude, kralen. Ook dib tooisel is zeer
kostbaar. De Sultan van Koetei heeft daarvan onder de rijkskostbaarheden een groote collectie, die ver-
moedelijk bij verschillendo gelegenheden op Dajaks buit gemaakt is.

Een geheel ander soort versiersel heeft Tonrau aan de armen. ZtS draagt ddd,r een groot aantal witte
ivoren ringen (buitenlandsch, ik meen Chineesch, fabrikaat), die bij handelaren gekocht worden. Een volledig
stel voor beido armen, van de hand tot nabij den elleboog reikende, wordt in de tsahau-streken met 80
dollar betaald. Deze armversiersels staan zeer leelijk; de vorm van pois en benedenarm toch wordt daar-
door geheel bedekt, terwijl zij de donkergrauwe kleur der getatoueerde handen des to meer doen uitkomen.

Ik moet hier opmerken, dat men bij de Bahau-Dajaksche vl'ouwen de genoemde versierselen niet in
geelkoper aantreft, zooals men bij andele stammen b. v. bij de Batang-Loepar's veelvuldig ziet. Dririr vindt
men armringen van de hand tot den elleboog, beenringen van den voet tot de knie, buikbanden, begtaande
uit vele rijen van ringen, alles van geelkoper'. BU de Bahau-vlouwen is alles van kralen of . zooals wij
gezien hebben, in e6n enkel geval van ivoor; de eenige geelkoperen versiersolen, die zij dragen, zljn
oorringen.

Men vindt bij de vrouwen der Centrale-Dajaks verschillende soortens) van oolringen, van verschillende
metalen vervaardigd, allen dd,d,rin oveleenkomende , dat zij op zich zelf niet versierd zijn. Trouwens , ik
herinner hier aan het boven geopperde vermoeden, dat do oolringen waarschijnlijk oorspronkelijk niet
gediend hebben tot versiering, maar eonvoudig als middei ber verkrijging eoner versiering (lang uitgelekte
ooren).

Men heeft oorringen van tin , geel en rood koper en zilver, groote en kleine, dunne en dikke. lMie
groote, dikko ringen draagt, zooals die van tin meestal zljn, gebruikt daarvan slechts enkele , soms maar
een; van de kleinere en dunnere hangt msn meerdere in het oor, want het totaal gewicht moet altljd zoo
zwaar mogelijk zijn.

BU de Bahau-vlouwen ziet men dikwerf dunne geelkoperen oorringen dragen, waarvan een stol 100
stuks telt (50 aan elk oor). Tonrau heeft op haar portret een dei'geiljk stel ringena),maalvanzilvergemaakt;
wegens de kostbaarheid is dit metaal weinig in gebruik.

') R. E. M. Inv. No. 6141102 & 103.
:1 Ik bedoel hier uitsluitend de meergenoemde Centrale Dajaks; bij de

,,Aggry-Perlen" geen hooge waarde; dririr is de,,l,ameang" (agaat) in trek, die
genoemde stammen, zooals Bocr op pag. 80 van zijn ,,Reis" laab voorkomen.

3) R. E. M. Inv. N0. 405/24 (tin) 61al96 (geel koper). n) R.E.M. Inv. N0.

Zuidetijke Dajaks hebben de
niet gebruikt wordt bij eerst-

614198 (geel koper).
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