
OPschik. 291

t.a.p. N". 11384 en de noot op p. 296 hierachter). De geheele bruidsuitrusting

*orát gewoonlijk geleend, nooit gehuurd, zooals in Atjèh en Gajo'

De bruidegom (rtiditi mompëté) draagt: een stijf in elkaar gedraaiden zwart

katoenen hoofddoek, van zilverboordsel voorzien (boelang bidang kriol\; een

baadje van rood vlaggendoek (badjoe mëgarÓ); een geïmporteerde zijden Atièh-

broek; een lang omsÉgkleed van rood vlaggendoek (oewis mëgari) pëminggangi),

dat tot de voeten afhangt; en een omslagdoek (oewís lëpas) bestaande uit een

Atjèhsch zijden weefsel met metaaldraad doorstikt. Achter aan den hoofddoek

is een lëtajang bevestigd, zooals de bruid die in het haar draagt'). Om den hals

hangen een aantal wiiJe'natst<ettingen (bëboerd), zij het in geringer aantal dan bd

de bruid. Ook de afm- en vingerringen, clie de bruigom draagt, verschillen alleen

in aantal van die der bruid. Een bruigomsjonker (pëngëmbah) draagt een ge-

vlochten sirihzak (këmbal) of den sirihdoek (boengkoes) met de bekende aanhang-

selen (geheel als in GajO, alleen heet de djantoeng in Alas poesoeh) achter hem

aan. Reóhts in den gordei (gëndit) draagt hij een pisau lapan sagi (soms twee over

elkaar gekruist, vgl.- Inventáris t. a. p. t1o. 11362 en p. 294 hierachter fig' 10)'

I. WAPENS EN OORLOGSGEBRUIKEN, BEWAPENING EN

ONTWAPENING DER BEVOLKING.

a. WaPens').
7. Blanke waqens.
Onderdeelen.
De blanke wapens ziln in den regel driedeelig n. l ': het lemmer (of de kling)'

dat nret zijn doorlàopend puntig uiteinde, of doorn (poeténg, G: poeting, oÏ pasi,

Alas: pasi.l met gomiak in den gt..p is bevestigd; het heft (gevest, greep, hand-

vat) en cle scheede. Aan het lemmer ziin te onderscheiden:

l .  mata (G: id ' ,  Alas: mató):  de scherpe kant van het lemmer'

2. roeëng \G: koedoe', Alas: papat): de rug van het lemmer' Een kris

heeft bijv. twee mato's, dus geen roeëng. Bd sommige wapens (biiv. ladiëng en

l) In den Catalogus v. 's Rijks ethnogr. museum dl. VI p. l9I wordt als haarsieraad voor

den bruigom trog genoetnd dc boangti sëribocltin'
Z) í ie aïb. van r'apens o. u. tri j  J. A. Kruyt: Atjèh en de Atjèhers Pl. tegenover p. 56;

K. l ' . H. van Langen: Atjèh's Westkust Pl. I tegenover p.450; J. Jacobs: Familie- enkampong-

i .u .n op Groot  Àt lan o i .  t t  p t .  10 en 1 l ;De p late '  behoorelde b i j  K '  van der  Maaten:  De

in,rir.t,. oorlogen; W. C. Nieurvenhuyzen: De pótit i.t van den oorlog in Atjèh in Ind' Mil itair

ï]1á*jr. lgg7"dl. tt Pl. i '  afl.3; T. J. Veltman: Nota betreff. de Atjehsche goud- en zilver-

snreedku'st pl. 2 en .l en Ned. AtjèÍsche woordenli jst p. 69 en 7,0; J. w. Teil lers: Ethlo-

graplrica in het nluseum v. h. Bat. Gen. v. K. en W' te Batavia; W' Volz: Nord-Sumatra dl' II

Ët . ' tOO-tOS; H.  W. Fisc l ier :  Cata logus v. 'sRi jks ethnogr.  r r rus_eum dl '  VI  p.  l3 l  vg ' '  P l :1-3 '

Vg[. voor de toeticlit ing dier afb. iog: NotLrlón Bat. Gen. v' K' en W' dl ' 30 (1892) Bij l '  II,

rri] ss (rs00) Bijl. II suË C, dl. 40 (1902) Ilijl. I en dl. 4l (1903) Bijl. I en Inventaris v' voor-

rÀrerpen afkomstig van de Gajo-, Alas- en Bataklanden; De Volken van Nederlandsch Indië

dl. I p. 65.
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peudeuëng) is de rug hol gebogen, bij andere (bijv. reuntiong) bol gebogen, of

geheel recht (bijv. sikin paniang).
3. gliba, oï: geuniréng, oÏ; binèh, oÏ1. lombang (G: lamboeng Alas: dompar)

: de platte zijden van het lemmer. Deze zijn vaak gedamasceerd (koerèë), waar-

door zij een gevlamd, geaderd voorkomen hebben (biiv. reuntiÓng, sikín paniong

en sommige klewang's). Deze aderen (reuta', G. en Alas: id.) onderscheiden

deskundigen in gunstige en ongunstige. Verder vertoonen deze vlakke zijden soms

1-3 gleuven, of bloedgroeven (koer7', G. en Alas: id.) in de lengte langs den

rug, al of nièt tot aan de greep doorloopènd (bijv. gliwang, peudeuëng, sikin
panjang, reuntjOng). Bij sommige wapens (biiv. gliwang, reuntiang) ziin de vlakke

zijden in het midden concaaf uitgeslepen. Men noemt deze inbuigingen moeka
(G: moekt)) en de hierdoor gevormde flauwe ruggen beuneung si oerat'

4. keu'iëng (Q: awa', Alas: bajah): het gedeelte van het lemmer dicltt bij
het gevest. Bij sommige wapens (biiv. gltwangrs) is dit gedeelte hier ett daar

ingeveild (tanggam keu'iëng, G: tdnggdm fl awa', Alas: glagaÍ), bij andere (bijv.

sikin panjong, reuntjong en siwai'lt) is het veelal voorzien van een steelring met
het lemmer uit één stuk gesmeed. Deze stèelring is dan effen, of hoekig, of kelk-
vormig. In het laatste geval vertoont het kelk- of kroonvormige sieraad negen
(soms acht) hoeken (sagàë). Is dit kroontje met goud, of zilver of spinsbek (soeasa)

beslagen, dan noemt men het sampa'. Bij de kris is de steelring (hierbij nnnda'"
G: tërbàng, Alas: soebang'�, genoemd) niet met het lemmer uit één stuk gesmeed,

maar bestaat uit een los aangebrachte versiering, tusschen het lemmer en het
heft in. Bij de reuntjang is het onderste gedeelte van het lemmer boven den
steelring niet zelden tot een min of meer haakvormige figuur (doeràë seukè, G:
rwí n bëngkoeang, Alas: doeri koeang, d. i. doorn van de pandan, oï: miëng
kroeëb - wang van de kroeëb-visch, op Java bëtà' genoemd), met gezaagden rand
uitgesmeed. Soms zijn deze haak- of doornvormige figuur en de steelring met goud
of soeasa belegd en van email voorzien (Catalogus t.a. p. blz. 148). Het breedere
ondereinde van het lemmer vall een kris, dat aan weerszijden van puntige uit-
steeksels is voorzien, wordt aréng (G: id.) genoemd. Bij sornmige wapens zijn
op den rug, of op het lemmer figuren uitgebeiteld, die daarna met goud- of
zilverdraad zijn opgevuld (tatah, zie aïb. Catalogus t.a.p. blz. 156).

5. oedjong (G. en Alas: id.) :  de punt van het lemmer. Deze is soms
scherp (tadjam, G: tódjóm, Alas: tadjóm), zooals bij de peudeuëng, reuntjlng en
siwaïh, soms gebogen (boengkT", C: id., Alas: sajoeng), betzij aan de rugzijde
(b. v. bij de klewang's), hetzij aan de scherpe zijde (b. v. bij sikin panjong,
amanrëmoe, Ioedjoe alang). Bij sommige klewangsooften is de punt platter, dan
het overig gedeelte van het lemmer. Tegenover de oediong (punt, uiteinde)
wordt het begin, de basis van het lentmer, ook wel oeram (G: rali ', Alas: Itënd)
genoemd.

De heften (oelèë, G: oeloe, Alas; soekoel) worden soms genoemd naar de
oorspronkelijke smeedplaatsen van bepaalde modellen (bijv. oelèë Peusangan, oe.
Peudada, oe. Seunogan), ol naar eigenaardigheden in den vorm. De meest voor-
komende typen hiervan zijn:
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1, oelèë ikoe mië (G: oeloe simpoel, Alas: soekoel simpoel): heft als ,,de
(geknoopte) staart van katten", zooals bijv. bij de loedjoe Alas.

2. Oelèë babah boeja (G.. oeloe sërampang, Alas: soekoel ngangt)): heft als

een ,,krokodillenmuil", of als een ,,harpoen", of als een ,,wijd openstaande bek".

Ztrlk eerr gevest is bijv. typisch voor de Gajosche amanrëmoe.
3' oelèë loengkèë roesa (G i oeloe tandoe' n akang) : heft (getakt) als een

,,hertenhoorn". Dit gevest is bijv. typisch voor de Gajosche loedjoe along.
4. Oelèë toemltang beunteuëng, oï: oelèë Peusangan: ,,dwarsstut"-greep,

die men bij de sikirt punjallgr en sonmige peudeuëng aantreft.
5. Ook wel oelèë tocntpang beunteuëng genoemd. Deze greepvorm is de

nreest gewone bij de si/rin ponjang (Pl. XI fig. 5).
6. )elèë topa' goeda (G: oeloc tapa' koedr), Alas: soeltoel tapu' koedti): heft

als een , ,paardepoot".  Kolt t t  soms bi j  k lewang's voor (Pl.  XI Í ig.  7).
7. Oelèë ikoe ité' (O: oeloe oeki n iti ') : heft als eett ,,eendenstaart". Komt

bi j  k lewang's voor.
B. Oelèë tjanggè gliwang (G: oeloe tjala) : heft met een puntig uitsteeksel,

zooals bij klewang's voorkomt.
9. OeIèë meu'apét (G: oeloe moeapit, Alas: soekoel mëkëpit): ijzeren greep

m
fir
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met korÍ van een peudeuëng. zóó genoemd naar het pratte spitse staafje aan weers_zijden onder den korr, *rrid. *;;l;;rrrh." ,,;.t;;È,iui, tor.xr fig. 6 en rr).
. lO. Oelèë lapan sagàë (G: oeloe
Iapan sagi, Alas: soekíel Up*,riO
: heft met acht hoeken, ioo"tr 

-U,j

o".:,n!..to!an sagàë (pt. XI fig. tj:
. IJ. Dik heft, de geheele trottJvaí

de hand vullende, en met plat af_gesneden bovenvlak. Meest aan_
getroffen greepvorm bij siwaih (pl.
XI fig. 9 en 12).

12.

12. Oetèë bàh gtima (G: oeloe
glimr)) : heft als een granaatappel
(glíma Makal), een enkele maal
aangetroffen bij de siwai.h.

.13. Oelèë paràh blèsèkan: heft
als de ,,snavel van de blèsèkan,,
(een snipsoort, zie p. I95); f."rt
alleen voor aan de'toedjoó Uëlikd,een Gajosche dolksoort.

14. Oelèë dandan (G: oeloe dën_
dr)n) : heft van wit been (slag_

lan! 
v.an een doejoengl, ,oouis f,ti

sommige reuntjdng,s wordt aan_
getroffen,

, 
tl: Oelèë meutjanggè : recht_

noektg,,omgebogen',  heft ,  zooals
D\ reuntj1ng,s het meest voorkonrt
(PI. XI fig. I en 4).

, 
16. Oelèë djàngà' : heft ats de

Kop varl de djàngà' (een soort
ooievaar, zie p.1 gb);komt alleen voor
aan de Gajosche làpah pëiawaran.

Dan heeft nten nog de oelèë poen_
tzng, oï oe. geureupong (C: oeloe
poentoe,ng, of oe. gërëpoeng, Alas:
soekoel gërpdng): heft nr.t uig._
knot uiteincle, soms kolfvormïg,
soms gevorkt met min of meer
duidel i jke bladkrul ,  zooals men nu
en da.n bij reuntjong,s aantreft (Zie
afb. in den Leidschen Catalogus
p. 144).

De heften zijn van verschillend

:
it

t3 .

14.

15.

t6.
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materiaal gemaakt zooals: van houtsoorten, va-n zeewortel of akar bahar (Ati' :

kabho, oï gabha, naar het Arab. bahr : zee, Ct: kërbatoe, ol karbar, Alas: akar

mahar), vin been (toeleuëng, G: toeli)n, vooral van het dijbeen van olifant, kar-

bouw, koe, of hert), van hoorn (loengkèë, G: tandoe" speciaal van karbouw-

koe- of hertenhoorn), van ivoor (gadéng), van de slagtanclen (dandan, G: dënddn

van den cloejoeng ol zeekoe (zie p. 194). Het gevest is zelden of nooit van massief

nretaal, wèl sonrs met goud, "itu.t, oï soeasa overtrokken. Bij de sikin lapan sagbë

en bij de toedjoe tiëIikÓ bestaat de greep uitwendig uit goud oÏ soeasa, maar is van

binnen rnet gomlak opgevufd. sommige wapens (kris en peudeuëng) vertoonen als

versiering aan het uiieinde van het heft wel eens een gouden kroontje, dat men

tcmpa' nóemt (pl. XI fig. O en l1). ook de gouden versiering, die men soms aantreft

op het platte bovenvlak van het heft vat-l een sítuaïh en in het bekvormig uiteinde

vàn het gevest van een stkín lapan sagàë wordt met dien naam aangeduid' Reun-

tjong, sííin panjang en siwai'h vertoonen soms een gouden versiering, welke als

ó.n1ing oÍ huls om het boveneinde vau het gevest is aangebracht (Pl. XI fig. 1'

2,  4,9 en 12).  Bestaat zi j  u i t  één of meer kransen vat l  dr iehoeken, dan heet ze

ionilo'; loopen de punten dezer clriehoeken niet spits maar rond toe, zoodat

ïet'ornament een keikvormig aanzien krijgt, dan wordt ze gloepa'(: bloemkelk)

fenoernd. Zoowel de poetií als de gloepa' zijn meestal Íraai geëmailleerd (Vgl'

óatalogus t.a.p. Pl. 13 Íig, 1 en 2, waar bijv. de tampó' aan het gevest van een

kris en van een sikin lapán sagàë en de poetiÓ' aan het heft van laatstgenoemd

wapen duidelijk zijn vóorgestelcl). In Gajo wordt de gouden poetio'-veÍsiering

sisi' rëmbió genoeurd, naar de schubvormige schil van de vrucht van den roembia-

palm. Den gestyleerden garoeda-kop, welken het hett van een kris dikwijls veÍ-

ioorit (pl. xt tig B en i0), vergelijkt men met den kop van een specht (oelèë

trriaa, G: tità' nÈragi, Alas : ragi toetoe'). Een lcréh meudoelang (G: Ícëris moe-

doiartg) is een kris met een handbeschermer aan het gevest' Onder een loedioe

utocgë)ito (Alas: pisa m,-gëgëntÓ) verstaat men in Gajo en Alas (in Atjèh niet, of

niet ureer, bekend) een ouderwetsche sooit van klewang met een belletje (G :

g\rfta, Alas: gëntd) onder aan het handvat. Met zLrlk een zwaard waren de pang-

/inij,s vroegeÍ gewapend, als ze Íen strijde trokken, om hiermede al zwaaiende

en r i lkeleude hun manschappen aan te vuren (Vgl.  Inventar is t  a 'p '  No'  11155) '

Aangaauc-le de scheeden (saróng, G: id., Alas: sëmboeng) der wapenen valt

het volgende op te tlerl<eu. Vooreerst geldt als regel, dat bij alle blanke wapenen

een scheec.le behoort, lttet uitzollclering van de klewangsoorten, waarbij de punt

zóóveel breecler is dan de basis van het letnmer, dat het maken van een bruik-

bare scleede hierbij voor cle hand liggeude bezrvaren heeft. Soms wikkelt men

onr den klewang wel een stuk palmblaclscheede of gei tenvel (z ie Volz t .  a.  p.  Pl .

106 {ig. 3) als sar1ng. De scheecle is in cloorsnecle doorgaans ovaal (bij de siwaïh

veelal  rond),  ui t  hout gesneden, en bestaat sotns ui t  één stuk, soms t t i t  twee

tegen elkaar geplakte lrelÍten, lvelke vaak door rotatt-, zilveren-, of soecsc-ringen

oi banclen lktatt ,  G: id. ,  Alas: rënt l toe\ worcleu bi jeengehouden' Is de geheele

scheede van metaalbekleedsel voorzieu, datt  t toemt t t ten zulks salab (A: ic l .  Alas:

saloeÍ). Bij een rcuntióttg vertoottt het geslotett uitcirlcle van de scheede een
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bocht (tjarà', G: id..,_Aras: tjàngkír) waarin arabesken gesneden zijn, enhet openuiteinde naar één zijde een min of 
'rneer 

pu'tig uitsteeÈser (tjanggè, G. en Aras:id.) eveneens met 
.sniiwerk versierd (vgr.. bahrógu, t. u. p. n u. utï.bor. *r,oig"andere wapenen (\'vrlrtn panjang, siwaih à nir;ïertoonen ars reger eendergelijk verlengstuk. Bij de inoí'n tï'oit vlagvormig Én rrii kostbare exemplarenvan dít wapen met à jour bewerkte gouden Rguren-beoekt en met emair gevurd(Pl. XI fig. 12 en Teiilers t.a. p. Ët. s, ng. la----d); bi! de kris steekt hetnaar beide zijden uit en bestaat uit een ros mondst uí iio*torg genoemd (Zieo' a' catarogus t. a..p. pl. 13 fig. r en 2). soms treft ,n.í oot aan de scheedevan somnrige sikin paniang- en peudeuëng-exemplaren zulk een afzonderlijkmondstuk aan van rrout of ivoor (Vgr. caialogus i. ;.; pr. 12 fig. I en vorzt .a .p.  P l .  tOO hg.  2b) .

Soorten.
Alles waarmede men snijden kan, noemt de Atjèher in het algemeeu slÉzh,de Gajo Ioedjoe, de Arasser pisa. Hieríoe bt:hooren áus zoowel wapens ars snij_gereedschappen tot truishoudelijk gebruik. FJicronder worden alleen de eerste be_sproken, terwijr de laatste aan de orde komen bij de rr.rruno.ring der randbouw_werktuigen. De grens tusschen beide is intusschen niel scrrerp te trekken. Destraks te noemen ladiëng was bijv. eertijds een geducrrt vectrtwapen, maar rektthans zijn bestaan nog voort ten dienste van vreedzamer doereinden, n.l. ars kap_mes en als gereedschap, waarmede men bij voorkeur olt.rJi.r.n sracht. De parartg(G' en Alas: id.), de geudoebang (G: id. o_f: këaoeoaig,ïlur, gëroebang) en demoendo' (G: id.) r) werden uto.g.r-zeer steilig ook in àen oorrog gebruikt, maarworden in dit werk.tot.de kapÀessen gerekend, omdat ze thans nog srechts alszoodanig worden gebruikt.

. .sedert het dragen val blanke wapenen in algemeen en zi, niet meer is toe-gelaten, worden zij ook-niet rneer aangemaakt .n ,ru, hoe langer hoe zeldzamer.Een nieuwe gríwang, ot^stktn poniaig or reuntjong ,ur ^rn tegenwoordig inAtjèh vergeefs zoeken. sommigà .lorï.n van Jraaie Atjèhsche sierwapens kanmen nog srechts in de nrusea reeren kennen, of men vindt ze nog wel toevailigin het bezit van zeer enkeren, waar ze ars oude familiest,kken (peusaka, G: pë_
:ï::) ï."':_ï_,:::3ro;,?: 

blanke wapens laten zich crassificeeren in: houw_steek- en stootwapens, die we nu nader gaan bezien.

1) De Atjèhsche en Gajósch e moenda.
niet te verwarren met het gelijknamige
wapen der Alassers, dat we reeds als
net wapen der bruiden leerden kennen,
(zie p.290) en dat door vrouwen ook

',: :,**f:Í:iï::.:"i,^.::.::g:i',::!"= !s. hierna.ai':ïi;X'.ï::i,ïi: :ï:ïï::ï l5,,lif ïiï,dit ouderwetsche ijzeren vogersnavel-kapmes met omgekrurde il";;;;;ïá'à#:ïT;i;;
Javaansche koe(i's, of hoe deze parang's meeÍ mogen heeten, is wer niet te loochenen. Zieover het verband dezer kapmessen met het JavaaËcn. tutir.lpuit oon porong roesak G. p_
5:.ïï^1.r 

"i.,H..H' Juynboil: De batikkunst in Ned. Indië p.514 vg. en de daar voorkomendeilguren en l iteratuuropgaven,
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Hotwwapens.
7. Klewang (Gliwang, G: roedoes) : e' s' v' zwaarden, die dit met elkaar

gemeen hebben, dat de punt het breedste gedeelte van het lemmer vormt met de

ronding naar de snede tóe, en dat zd zonder scheede werden gedragen. Men

droeg ze dan ook niet, als de andere blanke wapens, in den gordel, maar in de

hand. Vooral dienden ze als pronkwapens der volgelingen van hoofden. Greep

ep kling voÍmen een gebogen lijn; meestal bevindt zich een dubbele groeve langs

beide zilden van den rug. Het heft is nooit gevorkt, de greeptypen sub 6, 7 en

8 op p. 293 vermel d, zi!n, overwegend. Is de punt even dik als het overig ge-

deelte van het lemmer, dan spreekt men van een gliwang teubai oediAng, is zii

dunner, dan heet het wapen een gliruang lipéh oedjóng. Verder onderscheidt men

o. a. de volgende soorten van gliwang's.
Tjàt-, oï Tjà' Jang (G: id.), rug

recht, snede flauw concaaf, genoemd
naar de gompang(in de XXVI Moe-
kim's) varlwaar het model afkomstig is.

toe, maar wijkt daarvan terug. Zoowel een

Tarah badiàë, (C: roedoes tarah / --
badji, lett. :,,bekappen van wiggen"),
rug flauw concaaf, snede recht.

Ladiëng (G: roedoes lënti', Alas:.
id.), rug concaaf, snede convex. De
punt buigt z ich niet naar het scherp
Atjèhsch als een Gajosclt wapen.

Roedoih (G: roedoes), rug
recht, snede flauw concaaf. Beide
zijden van het lemmer eenigs-
zins concaaf, aanvankelijk over de geheele breedte, later alleen over het midden,
zoodat evenwijdig aan het scherpe gedeelte van rug en snede een min oÍ meer
cluidelijke rug zichtbaar is (Catalogus t. a. p. blz. 156). Zoowel een Atjèhsch als een

Gajosch wapen. De roedoih rnet dikke punt noemt men geureupoh (C: gërpoeh).
2. Sikin panjang (G: toedjoe naroe, oÍ: loedioe Atièh, Alas: andsr), d' i. de

lange sikin, het gewone Atjèhsche vechtwapen, maar dat ook in Gajo en Alas werd
gebruikt. Rug en suede van dit zwaard zijn recht en evenwijdig en het werd
steecls nret schecdc ge-
clragen. Langs clen rug loopt
aan beide zi jden een groeve.
De Gajosche loedjoe alang (alonf : ontoereikerld)r) zon men de korte sikin

kunnen loemen (zie afb. op p. 293 hierboven f ig.  3).  De greep is bi j  deze
reclrte zvraarilen altijd gevorkt, of nuilvormig (zie de greeptypen sub 3-5
op p. 293).

l) Ook de Atjèher zegt van een wapen, dat het alang (ontoereikend) is voor een bepaald
doel (bijv. voor den oorlog).
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3. Amanrëmoe, ol amarëmoe, oÏ samarëmoe (Alas: mërëmoe) is het echte GajOsche
zrvaard. De punt vormt hier-
bij het breedste gedeelte van
het lemmer, evenals bij de

Atjèhsche gliwang, maar de amanrëmoe verschilt in menig opzicht van laatstgenoemd

*àp.n, vooreerst loopt de ronding van de punt niet naar de snede, maar naar

Oen rug toe, in de tweede plaats wordt het Gajosche wapen met scheede ge-

dragenlzie aÍb. Catalogus t.a.p. blz.764), verder vertoont het geen bloedgroeven

en zijn rug en snede beide recht en eindelijk is de zwaardgreep bijna altijd

g.uorit (zie greeptype sub 2 p. 293)' Een dergelijk wapen als de amanrëmoe is

áe loedjoe Aías Qie afb. op p. 293 hierboven fig. 1), welke zoowel in GajÓ- als

Alasland voorkomt.
4. Sabets (peudeuëng, G. en Alas: pëdang)-

Het lemmer van de peudeuëng is ntin of meer gebogen, overal even breed

en loopt spi ts toe; rug is concaat en snede convex; beide zi jden van het lemmer

zijn over een deel hol; zoodat evenwijdig aatr de geheele snede en een deel van

clen rug flauwe ruggen gevormd worden, npbij de punt tot één vereenigd. De

greep ii doorgaans van dzer met gevlochten metaaldraad (kabat, C: kÓbÓt) om-

i'it[etO (teurhat) en voorzien van een korf, waarin een kussentje (bantai).

Allerlei variaties in vorm en maaksel komen voor, waarnaar het wapen onder-

scheiden namen draagt. Een peudeuëng teunoeang, ot p. toeangan (Gt p. toean-

gón) is er een van gegoten i jzer,  een peudeuëngteupèh (G'p.í tëpa)van gesmeed

ijzer, een peudeuëng thèë koerO' (G, p. toeloe koeroe') heeft drie langsgroeven'

bd een peudeuëng meutampA' (G: p. mëtampoe') loopt de sabelknop uit in een

tnopvorÀige versier ing (zie p.293 hierboven f ig.  9 en Pl.  XI f ig.  6 en 11).
'De 

kíelangkah, oï peulangkol (A: khngkah, oï plangkoh, oï ladingt), zie

afb. bij Volz t. a. p. Pl. 106 fig. 2) houdt het midden tusschen de peudeuëng, de

si.kin panjang en de roedoi'h. Het leminer is flauw gebogen en overal even breed

(evenals bij de peudeuëng), maar (evenals de roedaïh) niet dun en buigzaam (zooals

de peudeuëng)j verder heeft dit wapen een steelring (dien de peudeuëng niet,

maar de sikin panjang wèl heeft) en als greep (evenals de sikin paniang) een

z. g. oelèë toempang beunteuëng (zie sub a p. 293).

Steekwapens.
Hiertoe zdn te brengen cle verschillende soorten van dolken, krissetr en degens.

Van de eerste is allereerst te noemen de welbekende rentjong (AÍi.: reuntiOng,

oï ríntjlng, G. en Alas: rintjoeng) een echt Atjèhsch wapen, maar dat ook in

GajO en Alas in omloop is. Het lemmer (effen, of gedamasceerd) is flauw gebogen,

loopt spits toe en is, zooals gezegd (p. 292), aan het begin tot een min of meer

haakvormige figuur met gezaagden rand uitgesmeed; de rug is eerst zee.r flauw

convex, dan zeeÍ flauw concaaf gebogen, met bloedgroeven (koerO') langs

een deel van den rug; de snede loopt eerst concaaf 
'naar 

het midden en dan in

l) De Gajosche lading (e. s. v. sabel) dus
(e. s. v. zwaard), at hebben deze beide gemeen'
punt hebben.

niet te verwarÍen met de Atjèhsche ladiëng

dat ze een eenigszins buitenwaarts gebogcn
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een flauwe bocht naar den rug toe; de zijden van het lemmer zdn gewoonlijk

over een deel hol uitgeslepen (moeka, zie p. 292). Waar het lemmer in den

steelring overgaat, steeÈt tei weersziiden een lipje uit takoeë roengiët') genoemd,

omdat het doet denken aan de verhevenheid op het dekschild bij den kop van de

roengiët genaamde stinktor (p. 206). De steel-

ring is veelal van messing, of soeasc, soms
van goud, of voorzien van een gouden ster-
vormige puntversiering (zie p.295, Pl. XI fig. 1

en 4 en de fraaie afb. van een staatsie-reattjong bij

Teillerst. a. p .Pl.3ïtg.2a-d). De greep is meest-
al van hoorn, somsvan hout, akarbahar, ivoor of

dandan, een enkele overtrokken met gedreven

bladgoud. In Gaio wordt de ríntjoeng dëndÓn

b.v. gedragen door den goeroe didàng. Meestal

is de greep knievormig omgebogen (reuntiang'

oelèë meutianggè) naar den rugkant toe, met

een verdikking (bàh manÓ') in het midden

en cylindrisch aan het horizontale uiteinde'

Is hd niet omgebogen, dan spreekt men van

een reuntióng sigeupàh, omdat zulk een wapen À^À?ÀË !o,ÍLà
vroeger tot de eigenaardige kleedij behoorde

van een ter dood veroordeelde (vgl. Snouck

Hurgronje: de At jèhers dl .  I  p '  118 nt. ,  The

Achehnese I :112 nt.) .  Soms is zulk een greep gevorkt met min of meer duidel i jke blad-

krul, soms als het ware kolfvormig aÍgeknot (zie p. 294). Over de scheede, meestal

van één stuk geelbruin hout gemaakt, werd reecls het noodige opgemerkt (p. 295).

Een andere dolksoort, de siwai'h (C. en Alas: sèwah) gelijkt, wat het lemmer

betreft, wel eenigszins op de rentjong, maaÍ mist het haakvormig uitsteeksel bij het

begin van de snede. ook zi jn de greep (zie p.294 sub 17 en 12 en Pl.  x l  f ig.  9 en 12)

.n.-d. scheede (zie p. 295) bij beide wapens verschillend. Over de versiering van

het gevest en de siheede zie boven p. 295 vg. Het wapen is op deze versiering

na, noch van Atjèhsch, noch van Gajosch, noch van Alasch maaksel. In Gajo is

de prtnt der scheede soms van een birahmani voorzien. Nog andere dolksoorten zijn:

De si/rin laltan sogàë (G: Ioedioe lapan sagi, Alas: piso lapan sogí), waarvan

het eigenaardige is het achthoekig bewerkt gevest van soeasa met gomlak op-

gevrrlct (zie p.294 sub 10). Dit waperr, in Atjèh zeer zeldzaam, wordt in GajO-

ón Alasland nog wel gevonden (zie Pl.  XI f ig.  2 en de fraaie afb'  in Catalogus

t . a . p .  P l .  1 3  f i g .  1 ) .
De toedjoe-tjëtik(i, ol oelang aling') is alleen uit Gajo bekend. Zie voor het

1) Veltrnan geeft (t. a.p. blz.360 en 301) van deze uitdrukl<ing een cenigszins andere

"ttotlïï;,uens 
het Gajó wdbk. is de Mal. ,,aant tioeriga. llet oud Jav. Íioliká zou de.,naam

zijn van een wapen, waármede de hemelnymfett waren toegerust(ZieG'A'J'Hazeu inTijdschr'

u. h, Bat. Gen. v. K. en W' dl' 47 (1904) p. a10)'

takoeë
Íoeng ië t
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eigenaardige gevest van dit wapen p. 294 sub 13. In Gajo draagt de bruigom
zoo mogelijk links een kris, rechts een loedjoe lapan sagi en achter een tjëlikó.

De làpah pëtuwaron komt ook alleen in Gajo voor. Zie de afb. op p. 294
hierboven fig. 16. Volz stelt dit wapen als een Karo-Bataksche dolk voor. De
Gajo's bezigen het o. a. voor het maken van insnijdingen in de ooren hunner
karbouwen, en alvorens een persoon oï zaak met het traditioneele heete (d. i.
booze) invloeden neutraliseerende meelwater (tëpoeng tawar) te besprenkelen,
wordt dit wapen even daarin gelegd, vandaar de naam (tawar : krachteloos
makend, bezwerend).

Verder heeft men nog verschillende dolkvormige wapenen, waarvan de
grootere tegenwoordig veelal als kapnes, de kleinere voor allerlei huishoudelijke
doeleinden worden gebruikt, en die de Atjèher samenvat onder den naam van
bode' (G: Iàpah, Alas: pangoer). Hiertoe is ook te rekenen de peurawat (: piso
raoet, zie aïb. bij Veltman t. a. p. Pl. 2 ïtg. 11), een werkmesje, dat speciaal
door mannen voor allerlei wordt gebruikt. Zie voor nadere omschrijvingen
dezer dolkvormige wapenen: Catalogus t. a. p. op het register van Inlandsche
namen p. 213.

De krissen (kréh, oï keurélt, G. en Alas: kërís) zijn uit andere streken van
den Archipel afkomstige wapenen, alleen de bekleedselen van het heft en de
scheede zijn soms van binnenlandsch fabrikaat. Zie over deze bekleedselen p.
295 vg. en de afb. in Catalogus t .a.p. Pl .  13 ïr9.2. Het lemmer is tweesni jdend,
bij het begin voorzien van twee haakvormige doorns, en is recht of ntet bochten
(lirtgko', G: lèngkà'). De krëlt bahri is een zeer lange soort van kris (Pl. XI
fig. 3), van een andere soort, pàndà' (G. en Alas: id.) genoemd, kunnen de
kenmerken niet worden opgegeven.

De degens (kasà') eindelijk - alleen uit Atjèh bekend - zijn gekenmerkt
door een zeer lang en smal tweesnijdend lemmer en werden vroeger wel gebruikt
door wraakgierigen om, onder het hLris staande, door den vloer te steken naar
de plek, waar zich de slaapplaats van den heer des huizes bevond (zie Snouck
Hurgronje: de Atjèhers dl. I p. 44, The Achehnese I : 43).

Stootwapens
Hiervan zijn te onderscheiden de werplansen (leumbéng, oï kapa', G; koen-

joer, Alas: pëndahan) en de stootlansen (toemba', G: id., Alas: pëndohan). Bii
de eerste is de schacht (gà, G: gtir) meestal van een dikke rotansoort (deukoe,
zie p. 164), of van hout, naar het lemmer (mata, G: id.) toe dikker wordend,
opdat het wapen vóóraan zijn zwaartepunt hebbe; bij de laatste van een of
andere zware houtsoort en is zij gewoonlijk langs de geheele lengte even dik.
De huls of bus om de schacht, waarin het lemmer bevestigd wordt, heet teu-
boeëng, (G: tëlbàng). Het lemmer kan zijn: bajonetvormig d. w. z. driekantig
(Atj.: meusagàë : kantig, G : bërndoeng - e. s. v. driekantige biezen), of
lancetvornrig (boengàng djeumpa, G: boengr) djëmpa: als een tjëmpakabloem,
zie aïb. bij Kruyt t.a.p. hg. 7), of met bochten (lingko', G: lèngkà', zie PL XI
fig. 13) of voorzien van een of twee weerhaken (Atj.: tompoeléng: als een
harpoen, G: bërísang: met weerhaken, Alas: matd poeling), of blaclvormig, b.v.
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dien men
als een pandanblad (an seukè' G: 

-bëngkoeang) 
enz' De. ntiddenrug'

op rret remmer rs àgel aanti311 11:' ::i:::*^"'"1i',#i ,lÏ I
ïor"ï..tiï;; ;;s oï z'g' pëndahan kabang' bestaande uit

.ï" tit.*" of palmiouten speerpunt met een touw eraan' dat

de speerwerper in Ot ftunO'houàt' als hij het wapen naar het

doel slingert. Dikwijls zijn dc lansen.van fraaie houten scheeden

voorzien. De toemba' meudianggof is een láns met een harige

pluim aan de schacht;  votgens Íel tman.(Wdl '  t 'a 'p '  i '  v '  piek)

waren vroeger arreen' de ïoeltan en de dtie panglima's sagi

g**ittigO áergelijke lansen te bezitten' Nevenstaande figuur

geeft een schets van zulk een lans' in het Atjèh museum te

Koeta Radja aanwezig'

2. VuurwaPens'
Behalve blanke wapens behoorde tot de Atièhsche oorlogs-

uitrurting gewoonlijk oák ttn of ander vlrulwapen' "Het krijgs-

costuum"-" zoo schreef Van Langen t) - bestaat uit een geweer'

donderbus of lans met een revolver' een rentjong en een siftin

iániors in den gordel gestoken' Is men met een lans gewapend'

dan heeft men in Oe r?chterhand een ladiëng' tid' iang' tarah

íràlíi, roedói'h, ol peudeuërrg' terwijl 
. 
men op den rug een

schild, peurisè draagt"' -' Gaan we de verschilleride soorten

van vutlÍwapens thans korteliik na'

Kanonnen.
De Atièhsche versterkingen waren vaak van eenig geschut

voorzien en ook in Gajo ti Atut w91den enkele 
I]::Ï...Y

nonnen aangetroffen. Dó grootere stukken werden meureuJam

l'ó':';;irb;i or mu'i*, Áu' : mariam)', *: T1"Ïï"^,Ï11-i,o;lï,a"'Jl,iJ!;J' d*í 
"i,.";;ï' 

;: àr Í ol,' )il:-Ï:^':*":,i,ïï.,::1ï -:ï*::ï
van ijzer of brons, itaa, o'rder de kleiner e (mei:ureuiam oebit) kwamen er ook

v a n n e s s i n g v o o r . D e l i l a , s w e r d e n n i e t a l l e e n t e r b e w a p e n i n g v a n b e n t e n g ' s ,
maar sonrs ook als veldgeschut gebruikt, bijv. bij het beschieten onzer ver-

sterkingerr c.rf l<anrpementen' De n'uu'n'jo* ikoe loetÓng waren kleine korte

k a n o n t t e t j e s t n e t l a n g g e r e k t s t a a r t s t u k ( u r ' v a n e e n l o e t Ó n g - a a p ) a a n h e t u i t -
e i t l d e ( l l o c t t g g . Ó n g ) i r r p l a a t s V a n e e n d r u i f . U i t d e v u u r m o n d e n w e r d e n k o g e l s '

kartetsen en allerlei sclrroot gescholen. ook werden in de latere jaren granaten

cu granaat-kartetserr gebezigol onzc desertenrs, waaro'cler art i l ler isten, hebben

de At jèhers *^or. .rr i i  t i1U- ïo pyrotechniscl  gebier l  eenigszins op de hoogte

gebracht.  Voor spr ir igpioiect lelen wercl  soms geb|uik gemaakt van niet ge-

sprongell granetell en-'grailaatkartetsen. varl ons voorlaadgeschut. Gewoonliik was

de ladi'g uiterst f ri 'ïti i i.t, Sestaattcle uit een cylindervormige patroon van

1) Atjèh's Westkust, p' 450' Zie een aÍb' van gewapende Atjèhers in "De Volken

Nederlandsch Indië" dt' I p' 55 en een uun gt*upt"ïe GajÓ's in hetzelfde werk dl' I p'
van
109.
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opgerold goed of papier met kruit gevuld. Nadat deze patroon met eeflhouten laadstok (seinintàb) achter in áe keel (babah) van het kanon ,uigestopt, werd de ruimte verder aangevurd en aangestampt, eerst met de harigevezelige bast (tapél) van een kokosnoot, dan mef een ijzeren of looden kogel,soms nog met een ijzeren ke*ing (bàh 
'meurontQ,- 

len'ilr*. ;;#ïJ ïï;nn.voor de onrrading werd war kríit'(oetat ;r;;;;;r;; in het zundgat (poesat)gedaan en dit aangestoken (tat) met een z. g. toenam á. i. met een pen van denarenpalm (poeréh dif), waarvan de punt eeÀt even in het vuur werd gehouden.sommige kanonnen hadden een affuit, andere werden uf- net gebruik àenvoudigop een kreine verhevenheid neergeregd, of op een oooirrt ,n gebonden en zooafgeschoten (Jacobs t 'a.p. dr.  I I  ; .  154 en van der Maaten t .a.p. di ,  I  p.  5B).Blijkens de oude kronieken *ur.n de Atjèhers reeds Iang met het gietenvan kleine kanonnen vertrolwd. Volgens het journaal val, jacob Rijck van Opmeerbijv' werd in het begin der lzde e'euw. reeds veer g.r.t ut in Atjèh gegoten l).Het laatst hoort men van deze kunst Ín de jaren i.i t .rr_periode, toen dedoor de kwaadwilrigen geb-ezigde ijzeren ka_n,;nnetjes nog te Koeram Toernadjét(distr. v Moekims Montaiie', "ïo.riiJ. seurimeumj ,r;;;" vervaardigd ,). Maarde meeste kanonnen in Atjèh waren to:h, u1l buiten ingevoerd of op de por_tugeezen en op Djohor veroverd. vooral trokken er de"aandacht een tweetalgroote vuurmonden, door Koning Jacobus I van Èng.rono (1603_162b) aansoeltan Iskandar Moeda uang.boaen werke,^indi.n *q'-àn, niet bedriegen, rlunog in het Museum van het Bataviaasch Genootschap te Weltevreden te be_zichtigen zijnB).
Men had er ook kanonnen met eigennamen, waarover thans nog allerreilegenden in omroop zijn. Toen onze troepen in 1873 in Atjèh kwamen, vondenzij daar aan de mond.ing_ der Atjèh-rivier vier groote stukken geschut, wier namen(Koeta Meusopí, Radja-Beurré, ioai iiior.pu"in uuuriiiàà ranmyde bevorkingzich nog zeer goed herinneri. vorgÀ de popurai.. ou..r.u. ting zou de Laiasitjoepa'in den loop der r6de ..u# ooo, den soertan van Turkije ten geschenkeziin aangeboden aan Jret Atjèhsche gezantschap, dat toen het Atjèhsche Riik inleen aan den Radja Rom kwam ur,ïÀl.a.n,;. 

.De 
Rr;i; Beudé en nog eónigebronzen Atjèhsche 

:tu,kk.l. urn rurof.esctren 
.oorsprong bevinden zich thans inhet Koloniaal Militair Invalidenhuis ie'ËronUeek.

l) Zie Tijdsch. u_.^!. I. 1873 dt. II p. 66 vg.2) Zie Ind. Gids 1896 al, U p.-l-Zil.'' 
""

3) Vgl. over deze kanonnen o.;. ;. beschrijving 
{gr "Reystogten,, van W. Danrpier en

 |..y,iifi Í):*:' 
vertaring ,^n titi';i í-; si) .i w. rilrl,ii."ï rhe hisrory or sumarra

4) De zendine van dit gezantschap had plaats tijdens de regeering van soertan AraédinKaha (f l57l)' De-eez.antenloud,e oJrr"iï. het genoemde kanoi van den Turkschen surtanook ambachtslieden treble,n meegekregen,*..i"..n in alrertei ;;;;ij";;, ook in het maken vankanonnen. over dit eezantschap i, o.ï. tL ,u"oll.g*-irl-ë. ffi;ï:ïecherches sur les mon_naies des lndigènes 1tc..p..zai e..1. v.',r 'Àl.hin p.39; I{. È. i i :-""; Langen: De inrichtinsvan het Atjèhsche staabbèstuur;";;r ' ;;.uii"*ut p. aio; c. snou.r. Hurgronje: DeAtjèheridl ' I p' 221 vg' (The Achehnere r'zog;,i.;. Djaj;dininóf;,ï. i t ir in overzicht enz. p. 154.
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Donderbussen en geweren'

Allerlei schiettuigïerd van ouds, zoowel in At!èh als elders in Ned. Indië,

bij massa uun singulor" ing.uoerd'). Hiertoe behoorden zoowel donderbussen

(keumoeraïh, oï peuàorroih,"e: pëmoerós, Alas: pëmoeras) als geweren (beudë,

è. "n Alas: bëdil), waaronder veel Tower-modellen. De donderbussen waren

aan den mond trechtervormig verwi jd (vgl '  aÍb'  Kruyt t 'a 'p ' f ig ' ] .en Ja'coUl

t.a.p. dt^ II pl. ro el, *..stá kort (/r. 
'píneu'1, 

maar soms ook lang (k. paniang)

en deze laatsten hadden een wijden *ond 1t. Oaíi1, ot, een ovalen (alsingedeukten)

m o n d ( k . r e u m i ë b , G : p . b a t i p è p è t ) . H e t s c h o t h i e r u i t w a s m e t e e n k a r t e t s s c h o t
in het klein te u.rg.ti1t .n. Bij deze donderbussen gebruikte men als prop (hindai)

o p o . l a d i n g o i r < w i j r s . . n p i l t v a n r o t a n , a a n h e t o n d e r e i n d e g e s p l e t e n e n r u w
om een ronden tooden togei gevlochten, of in zulk een kogel vastgesmolten'

terwijl zich nabij het, van een weerhaak voorziene, boveneinde een afgeknot

kegelvormig stuk boommerg (v. d. sagopalm) bevond, waarin tal van aangepunte'

bundelvormig uitstaande p"ennen uuÀ d.n aren-palm gestoken waren (vgl' Cata-

togus t. u.p. bt!.:.177 bii tu,nnl9:11),- 
tigd. Men vonct naast

Alle mogelijke geweren waren in Atjèh vertegenwoorc

de oudste lont- en vuursteengeweren: buksen, percussie- en achterlaadgeweren

van allerlei systemen en zelfs, hoewel niet algerneen, repeteergeweren Tti :n

zoncler rookzwak buskruit. ook hadden de Atjèhers revolvets, zii het niet in

groot aantal. Thans eenige namen ? L ^^..í.\t
voorladers (b. meupatà'L geweer met haan, oÏ: b. meukèb : geweer met slag-

hoedje, oÏ: sinampoig: snaphaan' G: b' patii" ot: b' moekèp' Alas: së-

nopang, ot: á. *Êtzp\; deze hadden voor de Atjèhers de meeste waarde'

omdat zii de daarvoài benoodigde munitie zelf vervaardigen konden;

achierladers (b. meutjeu|eupa : lett. geweer ,,met openkleppend doosje,', d. i. nret

beugelslot, in het bilzonder Bèaumontgeweef ; ol: .b. 
teureula' : achter-

laadgeweer; of : á. íangké laboe: "g-t*tt' met kaiebassteel"' d'i ' met

beugel, zooals een Beaumontkarabdn h"eeft, Gz b. moetjërpo, oÏ: b. antërla',

oÏ b. tërëta', Alas: b' tërla');

gewere|l met wigsluiting (á. inàng, oÏ: b. patah - lett.: ,,doorgebroken,'-geweer,

orncla.t het niet á.i ..n beugel *orot geopend, maar door een knik naar

beneden) ;
repeteerge',veren (á. tèlèb, of : b.

vutrrsteettgeweÍen (b, mcutlapoe

Alas : á. ntidaPoer);

tèblèb, G. en Alas: Ó. tèPlèP);
: lett.: geweer met stookplaats, G " b' moedapoer'

drrbbelloopgeweren (b. doeu laroi'h);

geweren met getrokkett looll (b' lociing' neupoela);

iristolen (mcuseutói, G: nftstoel)

1) P. J. Veth in Tijdschr' Y' ]t ' Ii.o:]' Netl' Aardrk' Cen' dl' 2 p' 296 en 371' Dat die in-

voer nog al grooten o,rrïung'iioo, kan.bijv. blijken uit het feit, dat van Augustus 1872-Maart

1873 van Pinangnaar Atjèh werdeu uitgevoerd 5000 vaten buskruit en 1394 kistengeweren(E'

B. Kielstra: Beschrijving'*n à.n Atjèï-oorlog dl. I p. 58). Later werden door onze marine-

..h"p"n herhaaldelijk aunhalingen van wapenen en munitiën gedaan'
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Onderdeelen van een geweer zijn: slagveer (boesoe, of poesoe, G: boesoer);
grendel (tangké laboe : lett.: kalebasstengel, ot: bàh gang : lett.: slagknuppel
van een gàng, ol: bàh asèë:= lett.: penis van een hond, G: tangkë laboe); trekker
(gamèt, oï: lidah tinng: lett.: tong v. e. beo, G: gamit); palinrichting (goentji,
C: koentji); kofi (tapa', of: keuijoebang, oï: keumoedàë); kordonbeugel (kloi'h, G:
klah); loop (laraïh, G: rorah\; haan (patà', of: tjatà', C: potà'); afsluiter
(leusóng, C: loesoeng); bandveer (Iintah, G: id.); laadstok (sigeuda, A: sëgëdoer);
lade (sarong, G: id.); bajonet (toemba', G: id.); geweerriem (talàë, G: tali);
mond van den loop (babah, G: awah); inwendige van den loop (loeëng); vizier
(teureupong, G : pandang).

Met een geweer op het doel aanleggen: pandang, oï; takat (E: pandang);
afschieten : timba' (G.: id.).

Munitie.
De munitiequaestie gat den Atjèher dikwijls heel wat zorg. De kogels (aneu'

beudé, G: ana' n bëdil, ot: përoeloe, Alas: pëloeroe) en de hagel (aneu' peurintjét,
G. en Alas: përintji'), die hij gebruikte, waren van eigen fabrikaat, maar met het
kruit (oebat, G: oebót, Alas: oebat) was dit slechts voor een deel het geval.
Wel was de kruitbereiding (sabong oepat, G: njaboeng oebót: lett.: dooreen-
mengen van kruit) aan Atjèhers, Gajo's en Alassers bekend, rnaar dit zelfbereicle
kruit werd spoedig vochtig (djoeëm, G: djoei)m) en moest dus direct, nadat het
gemaakt was, ook worden aangewend, daar het anders onbruikbaar was. Het in
Gajo bereide kruit zou door veelvuldig drogen ongeveer een jaar in bruikbaren
toestand kunnen worden gehouden. Aldaar was het de goeroe njaboeng oebót,
die de kunst verstond kruit te bereiden ; hij rnengde 4 deelen salpeter op éèn
deel kool en één deel zwavel. De zwavel (tanàh tjimpaga, G: tanàh tjëmpr)gó,
Alas: tanàh tjëpagó) verkreeg men in Atjèh o. a. van den Silawaïh-Agam, in Gajo
en Alas van verschillende plaatsen in het gebergte. De salpeter (sira Meusé :
lett.: Egyptisch zout, G: siro, Alas: garam) maakte men door filtratie en uit-
koking uit aarde, welke rnet geitenurine (Ë' kamèng) was doortrokken, of uit den
met allerlei faecaliën doorweekten grond onder oude huizen. Houtskool (ngeu,
G: arang, Alas: harang) werd eenvoudig van hout van bepaalde boomsoorten
gebrand. Al deze bestanddeelen werden dooreengemengd, gestampt, uitgedampt,
en in de zon gedroogdt).
' 

Meestal werd echter Europeesch kruit (oebat blajat, ol; oe. blanda, oï: oe.
peungala', G: oe. blajat, of: oe. blóndr), oï: oe. pënggala') gebruikt, dat in de
bekende roode blikken fleschjes uit Pinang werd ingevoerd. De fijne qualiteit
noemde men oebat aneu' bajam (G: oe. ano' bójóm - kruit als bajamzaad), de
grovere soort oebat meureujam (G: oe. mërít)m).

De kogels waren, als gezegd, van eigen maaksel, zij waren niet alleen van
lood (rond, of cylindrisch, of afgeplat), ook str-rkken ijzer, of steen en potscherven,
zelfs aangepunte stukken bamboe of rotan, werden wel verschoten, ja, men vond

l) Vgl. C. Snouck Hurgronje: Het Gajoland p. 369 vg.
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ook kogels met bamboepijltjes ,,die er uitzagen als de volant van het raketspel"t).

Ook werd wel gebruik gemaakt van een soort van kartetsen, bestaande uit een

blikken bus, gevuld met kogels, gehakt lood, scheryen, porselein en buskruit

(catalogus t. a. p. blz. 177 bii 22512). Voor het gieten van looden kogels werden

verschiilende ijzeren of steenen gietvormen (teunoeang, G z rëmbi)gÓ) gebezigd

(Catalogus t. a. p. blz. 180), ook werden wel puntkogels vervaardigd door de

bovenste helft van een Melania schelp met lood vol te gieten (Catalogus t'a'p'

blz. 177 bii N". 193/11).
volgens Dr. Jacobs (t.a. p. dl. II p. 158) zouden, naar het Atjèhsche volks-

geloof, átr A. beste kogels worden beschouwd die, welke uit het lichaam van

óen gewonde waren uitgóneden, daar deze zeket doel zouden treffen' Wij hebben

deze opvatting bij nuuiuug niet bevestigd gevonden, wèl werd zulk een kogel

door dàn patiënt tewaard met de bedoeling, om als later de wondplaats pijnldk

mocht zi1n, Oil wijze van medicijn het water te kunnen drinken, waarin die kogel

eenigen tdd geleden had')."Vaat-goien 
de Atjèhers (ook GajO's en Alassers) scherven (teumika, G: rèm-

pèng) van"glas (katja, ct bëboeti) of porselein (pinggan, G: pínggÓn), ook stttk-

gestooten karbouwetanden enz. in het lood. Dr. Jacobs schrijlt hierover (t'a'p'

ár.  1p. 158): , ,1n de kogels,  die de At ièher zel Í  giet ,  nl '  de ronde kogels,  t ref t

*.n biin, altijd twee stut<1es wit porselein aan, bij wijze van twee oogen' De

bedoeling is alweer, dat men zich voorstelt, dat de kogel op die wijze beter

zijn doel kan vinden. Men stelt zich dus den kogel als bezield voor". Ook van

oie bedoeling blikt bii onderzoek bii de bevolking niets bekend te ziin'

De verklaring uun het góbruik is dan ook zoowel bij Atjèhers als GajO's een

geheel andeie. Zooals hieronder nader zal blijken, had men allerlei middelen

van mystisch metaphysischen aard, om zich in den oorlog onkwetsbaar te maken'

Deze middelen waren echter alleen wetkzaam tegen lood en ijzer. om nu te

zoígen, dat ziln kogels ook diegenen, die zich onkwetsbaar waanden, niet zouden

sparen, smolt men er allerlei andere bestanddeelen bij, waarop de onkwetsbaar-

heidsrvetenschap geen vat had. Om dezelfde reden maakte men ook wel gouden,

of met goud belegde kogels (aneu" beudé meui'lt), waarmede kwetsbaren en on-

kwetsbarèn gelijkeiijk *eid.n bedreigd. Deze dure kogels werden niet anders

afgeschoten, dan wanneer men zijn hoofdvijand tegenover zich had en zeker

wilde ziln van de doodelijke uitwerking van ziln schot. Evenals bd zijn blanke

*up..n.n, toetste de Atjèher cle deugdelijkheid zijr-rer kogels ook aan de aderen

l )  Rapport der Commissie, benoemd bi j  Bt '  van 18 Mei 1873 no' 1 p' 315'

Z) nií  is dus een toepassing van hei bi j  de volken in onzert Archipel bi j  de wond-

behanáeling en ook in andóre geiat len veel voorkomend beginsel, dat men een kwaal tracht

te genezen door haar eigen ooràak. Op ditzelfde naïeve simil ia-geloof berust ook het in Atjèlt

wel voorkomend georui lk, dat een van de huistrap geval len kind door de rnoeder eenvoudig

met een weinig aarde van den groud, waarop het viel,  achter de-^o-oren wordt bestreken (c'

Snouck Hurgronje: De Atjèhers át. t  p. 332, The Achehnese p. 300). Vgl '  voor analoge-ge-

bruiken buiten onzen Arcf i ipel :  J. G' Frlazer: Taboo and the peri ls of the soul p'  67 vg' Men

denkt lrierbij ook aau het ouO-váderlandsch gezegde: Zyt gbii verbrant aen voet of hant, gae

tot de rrlam, daer 't quaet of quam. 
20
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(reuta'), die in het lood waren afgeteekend. Door allerlei tooverformulieten (dof a),
soms op papier geschreven en dan mee in den loop van het vuuneapen geladen,
werden de kogels soms onfeilbaar treffend gemaakt. Zulke bijzonder op prijs
gestelde kogels werden soms in een wit lapje gewikkeld (anef beudé meukaphan,
G: përoeloe bërsapoet). De van ons afkomstige, oude, niet gesprongen granaten
(bàh beuleuhd) en de kogels, die onze soldaten soms achterlieten, werden tloor
de Atjèhers steeds gretig verzameld, omdat ze zooveel beter waren dan de hunne.
Zij noemden die oneu' beudé la"ót, d.w.z. kogels van overzee aangebracht, in
tegenstelling van die, welke in eigen land werden gemaakt (anef beudétanàh)t).
Ook vulden zij de hulzen der door ons verschoten patronen. Daarom werden die
hulzen door onze troepen zooveel mogelijk medegevoerd en werden daarvoor
aan de soldaten premiën uitbetaald, orn ze zoodoende zoo min mogelijk in handen
der Atjèhers te laten vallen.

Het kruit werd gewoonlijk medegenomen in kleine bamboe kokertjes (toem-
pong, G. en Alas id., zie Catalogus t.u.ip. b\z. 178) met houten stopjes gesloten,
opgeborgen in een lederen patroontasch (keurapbë, G. en Alas: krapé, Catalogus
t.a.p. blz. 179), die de krijgsman met een touw over den schouder, of aan een
gordel om het middel droeg. Soms werdrhet kruit ook bewaard in een kruithoorn

!(pto' oebat beudé, G: tàdn pënggala' ni bëdil, Catalogus t.a.p.blz. 178) van
buffelhoorn, welke met een touw om den hals werd gehangen. In de patroon-
tasch zaten ook de geweerpatronen (keureutoïh, G: kërtoeh, Catalogus t.a.p. blz.
177), bestaande uit cylindrisch opgerolde stukjes papier met buskruit en kogeltjes
gevuld. Aan de tasch hing soms nog een kogelbus of kogelhoorn (pla' aneu'
beudé, G: tàdn përoeloe, Cataiogus t.a.p. blz. 178).

3. Schilden.
De schilden (peurisè, G: prisé, Alas: ampang-ampang), die men in den

strijd meevoerde, hadden altijd een ronden vorm. Aan den binnenkant der
Atjèhsche exemplaren bevonden zich eenige ringen, waardoor een touw of band
werd gehaald, waar men bij het gebruik den linkervoorarm doorstak, het eene
deel van den band met de hand vasthoudend; het GajOsche en Alassche schild
vertoonde aan de binnenzijde een rotan armring (këla') en een houten greep
(omat-amatón, zie afb. bij Volz: Nord-Sumatra dl. II p.397 fig. 108). DeAtjèhsche
schilden waren als regei van rotan (peurisè atuë, bestaande uit over hoepels :
glóng gevlochten rotanreepen, al of niet met rood ot. zwart katoen overtrokken,
zie aïb. bij Kruyt t.a.p. fig. 1), of van messing (peurisè teumaga, zie afb. bij

Jacobs t.a. p. dl. II Pl. 10 B), soms ook van hout (peurisè kajèë)2), roggevel
(peurisè poràë), of karbouwenhuid (peurisè ní10, Yeltman V/dl. t.a.p. i. v. ,,schild"
en Catalogus t. a. p. blz. iBO bij 1599/646). De schilden in Gajo waren grooter
dan die in Atjèh, van hout en aan de buitenzijde met buffelhuid (hierover soms

1) Ook het onderscheid tusschen inheemsch en uitheemsch
met de woorden tanbh en ta"at.

2) Zoo spreekt W. L. Ritter in zijn ,,Indische herinneringen"
ohouten met verschil lende kleuren bekladde schilden" (p.220).

kruit duidde men wel aan

van Atjèh's Westkust over



Schilden. 301

nog een harige tijgerhuid) bespannen. Typisch voor de Atjèhsche schilden waren
de daarop aangebrachte halfbolvormige, of stervormige knoppen (dè', oï ti:
let t . :  borsten, cfm. het f i jnere màm) van messing; men had er met 4,5,6,7,9
zulke knoppen. Het aantal dezer knoppen zou zich volgens Veltman (Wdl. t. a. p.
i. v. schild) regelen naar den stand van den drager; stellife gegevens hieromtrent
ontbreken echter vooralsnog. Bd binnenlandsche oorlogen traden de krijgers soms
bij troepjes vooruit, verscholen achter half-cylindervormig omgebogen stukken
karbouwenhuid, die dus als groote schilden voor een aantal personen tegelijk
dienst deden, en \ryaarop de Atjèhsche kogels afketsten. Deze soort schilden
noemde men koeta dja' (lett.: wandelende forten). In Cajo verstond men onder
den zelfden naam (O : koetti bërdjtiltin) iets anders, n. l. een soort van kooi van
hout en bamboe op wielen, die door de daar binnenin zich bevindende krijgers
werd voortbewogen, en waarvan de wanden voorzien waren van schietgaten
(Gajo Wdbk. i. v. koetó). Iets dergelijks dus als de gepantserde patrouillewagens
door generaal Van Teijn in den Atjèh-oorlog toegepast 1), die op hun beurt de
herinnering opwekken aan de geraffineerde tank's uit den modernen Europeeschen
oorlog.

4. Wetenschap der wapens en wetenschap der onkwetsbaarheidz).
Naast de materieele deugdelijkheid der wapens, kent de Inlander deze, zoo-

als men weet, ook geheimzinnige deugden toe. Het is wel niet te verwonderen,
dat ook in Atjèh, waat zooveel op de kracht der wapens aankwam, groote waarde
werd gehecht aan die beide wetenschappen, waarvan de eene - ten deele van
de Maleiers overgenomen - goede en slechte r'l/apens leert onderscheiden (èleu-
ntèë sikin) en de andere - wortelende in de pantheïstische mystiek - de
niidclelen aangeeft, om zichzelÍ tegenover die wapens onkwetsbaar te maken
(èleumèë keubaj). Bepalen wij thans de aandacht tot deze beide soorten van
wetenschap.

Op p.292 en 305 werd reeds terloops aangestipt, dat de deskundigen de lijnen
en aderen (reuta', G: id.) in het staal der wapens en in het lood der kogels in
guttstige en ongunstige onderscheiden. Zoo zijn, om een enkel voorbeeld te
noenlen, de teekenen, die een reuntjóng tot de soort goentji sarang stempelen
ongelukkig {palíh, G. en Alas: palís), omdat men met zulk een wapen altijd
last zal hebben, dat het in de scheede blijtt klemmen, als men het noodig heeft;
in Gajo lreet een rintjoertg rëta' këtirisiin even noodlottig, daar men, zulk een
wapen bij zich dragende, altijd duur uit is, enz. Een wapen, dat door de leer
der teeketten als meutoeolt wordt aangeduid, belooft den drager daartegenover
ttiets dan goeds: het maakt hem oukwetsbaar, of het beschermt hem tegen on-
verhoedschen aanval, of het ntist nooit zijn doel bij een samentreffen met den
vijand, enz. Naar l1tel1 zegt, waren er ook wapells met een gaatje in de basis

1) Zie De Lid. Gids 1896 dl. II p. 1508.
2) Vgl. hierover C. Snouck Hurgronje:

34-39); J. Jacobs: Familie- en kampongleven
De Atjèhers dl. II p. 35-41 (The Achehnese II I
op Groot Atjèh dl. II p. 151 vg.
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van het lemmer (sikín beusat ba') en golden deze als bijzonder fortuinldk 1).
De kooper van een wapen tracht bijv. door eenvoudige meting (oekoe sikin)

de deugd ervan te bepalen: hij meet de breedte van linker- en rechterduim
beurtelings op het lemmer af, en spreekt daarbij achtereenvolgens de woorden
Bismillah en al-Hamdoe ltllah uit. Komt op de laatste duimbreedte het woord
Bismilldh te vallen, dan is dit gunstig, in het andere geval ongunstig. (Zie voor
andere woordenreeksen C. Snouck Hurgronje: t. a. p.). Een andere methode is
nog deze: een touw, of een rib van een klapperblad, ter lengte van het wapen,
wordt gesneden in stukjes, elk ter lengte van de breedte van het wapen. Met
deze stukjes tot zijden legt men nu aaneensluitende vierkantjes, waarbd drie
gevallen mogelijk zijn:
lo. het aantal stukjes is een drievoud, bijv. zes, men krijgt dan deze figuur

(fí_), die plah koeala (openen van den riviermond) heet. Het wapen
geldt dan als middelmatig;

2o. het aantal stukjes is een (3 f l)-voud, bijv. zeven, dan ontstaat de figuur
(il:), die tab koeala (sluiten van den riviermond) wordt genoemd en
een ongunstige indicatie beteekent;

3o. het aantal stukjes is een (3 + 2)-voud, bijv. acht, dan wordt de figuur
(nT) en heeft men het verschijnsel gadjah siblah gadéng (olifant met
één slagtand), dat op buitengewone deugdzaamheid wijst.

Een kleine variatie op deze methode vindt men bij Dr. Snouck Hurgronje t.a.p.r).
Men heeft ook wapens, die niet in het gewone gebruik zijn en die men tot

de diimat- of toovermachtige wapens zou kunnen rekenen. We noemden daarvan
reeds de pëtawaran in Gajo (p. 300). uit Atjèh is als zoodanig te vermelden de
Radja Toempa", een zeer onaanzienlijk wapen, een soort van bad{. om te ver-
klaren, waarom dit als tooverkrachtig geldt, knoopen de Atjèhers er weer het
verhaal van het Atjèhsche gezantschap naar Turkije aah vast (p.302 nt. 4), dat ook
moet dienen, om de afkomst van het Lada Sitjoepa' genaamd.e kanon te verklaren
en dat, zooals we later zullen zien, evenzeer uiflegging geeft, waarom de viering
van Moehammad's geboortefeest in Atjèh als verplicht geldt.

De legende dan verhaalt, dat bedoeld gezantschap geruimen tijd te Eseu-
tamboj (Stamboel) verbleef, vóór het werd opgemerkt. Dit laatste gebeurde eerst,
toen één der gezanten na de vrijdags-godsdienstoefening zdn Bqd{ Radja T'oempa'
in de moskee had achtergelaten. De bilal der moskee liet overal navraag doen,
wie de eigenaar van dat \À/apen kon zijn, en zóo viel de opmerkzaamheid eindelijk
op de zonen van het op dat oogenblik nog onbekende Zuidelijke land. Van toen
al, zoo besluit het verhaal, werd de Bad{ Radja Toempa" als een wonderdoener

I) Over dit soort wapen kan tot onze spijt niets naders worden medegedeeld. Misschien
kan het, in het belang van een nader onderzoek, zijn nut hebben hier te herinneren aan de
boven (p. 296 nt.) reeds ter sprake gebrachte Javaansche koer,Ii's, die ook vaak van één of meer
gaatjes in het lemmer zijn voorzien en waaraan evenzeer geheimzinnige krachten worden
toegeschreven.

2) Vgl. over dit meten van wapens nog W. W. Skeat: Malay Magic p.528 vg. en
p. 654 vg.
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vereerd. HeeÍt een kind bijv. last van bedwateren, of van een vergroot scrotum, dan

doet de Atjèhsche moeder wel de gelofte, dat ze het bij de besnijdenis (als het een

iongen is), of bij het huwelijk (als het een meisje is) zulk een wapen zallaten dragen.

Tot de wapens met geheimzinnige krachten toegerust zijn evenzeer te

rekenen de bswaf s (ook wel aangeduid met mërhoem, kërÓdidn en përmata), een

soort van ouderwetsche dolkmessen, die d,e këdjoeroen's en sommige mindere

hoofden in het Gajo- en Alasland vroeger van den Soeltan van Atjèh ontvingen

als teeken hunner aanstelling, of erkenning hunner waardigheid en waaraan nu

nog, zoowel door de hoofden, als door de bevolking, een fetistische vereering

*oiOt gewijd. Het hoofd van de kampoeng Lomot in het gebied van këdioeroen

Linggó zou bijvoorbeeld een bawar bezitten, die den naamMërhoem(d. i.,,wijlen",

,,zaliger") draagt en als mëroelah (door een geest bezeten) geldt. Richt men in

die kampoeng een këndoeri aan, zonder voor dit bezielde wapen een portie af

te zonderen, àan krijgen alle feestvierders diarrhee' t) De bruigom draagt in GajO,

zoo mogeldk, een bawar, en vóórdat hem op het huwelijksfeest de ceremonieele

rijst op hef hoofd wordt gestrooid, legt men eerst wat van die rijst op de bawar-

Deze wordt steeds met zotg in een doek bewaard, de bruigom mag die alleen

met beide handen daaruit nemen en vóórdat hij die pieuselijk in zijn gordel

steekt, kust (koetiip) hij die even, zooals de Atjèher ook doet (koetioeëb), als hii

een meutoeaft-wapen uit de scheede trekt. Bij verschillende ziektegevallen wascht

men het lichaam van den patiënt met het water, waarin dat hooggewijde wapen

heeft gelegen en men kent daá aan dit water therapeutische krachten toe. In het

Alasland wordt bij langdurige droogte een këndoeri gehouden, om regen af te

smeeken (k. midó oedan), waarbij de këndoeri-genooten besprenkeld worden met

water, waarin vooraf even een bawar is gedompeld.

Er zijn verscheidene middelen om de gave der onkwetsbaarheid te verkrijgen,

rvelke worden samengevat onder den algemeenen naam van èleumèë keubaj

(G. en Alas: èIëmoe këbdl: lett: ,,wetenschap der onkwetsbaarheid")' ') Gaan

we deze middelen thans na.
Allereerst dan de ascese of godsdienstige afzondering (kaloeët, G: kaloet, oÏ

Atj. en G: tapa, Alas: tapó).3) Het komt ook nu nog wel voor, dat vrome lieden

l) C. Snouck Hurgronje: Het Gajoland p. 102. Vgl. nog het bekende werk van J.C'J.
Kenrpees aangaande den tocht van overste Van Daalen p. 77 en 89-93 en Pl. 8 aldaar'

) Keubái (G. en Alas: këbril): onkwetsbaar, n.1. zóó, d.at men, hoewel getroffen, geen

letsel ervarr ondervindt (imnruun)' Ponika (G: pëndikdr): door bedrevenheid in het schermen

e1 geheinre wetenschap niet te ral<en, niet te treffen. Peungeulíëh (E: pëngëliós, Algg:

pënáting): door eeu of ander aurulet schotvri j zi jn. Het oppositum van keubai: loet (Gz
'id)i 

zoó'zegt mel bijv. : x. han loct Íota' (G: g'drri loet loedioc x.) : x is onkwetsbaaÍi maaÍ

trieiOii Uetràeft men niet noodzakelijk te denl<en aan geheinte krachten, zooals bij keubai-

Ètrurilt balom nteudjra (G. e. baloen moedjro) is de geheinre r.l'etenschap, waardoor men bij

het, later te behandelerr, daboesspel onl<wetsbaar wordt. Voor het verband van de kennis van

het geheimste wezen van het ilzór @ta" ripat beusàë) en de zeven tangen van het ziin (meureu-

tubaí tuetíjóh) i' de rnystiek zij verwezer naar Dr. C. Snouck Hurgronje t' a. p.

3) Iialoeët v. h. Árab. chàlwat (De Atjèhers dl. II, p. 121), tapa is een verbastering v. h.

Ind. woord tapas, dat de beteekenissen: 'warmte, gloed, smart, plaag, zelfpijniging, ascese'
boete" in zich vereenigt (Enc. N. I. 2e dr. i' v. tápi).
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zich, bij wijze van boetedoening, afzonderen, om zichaanreiigieuze overpeinzingen

ou.i t.- g.u.n. Men meent daarmede een godvru chtig (salèh: Arab' golih) werk

te doen in navolging van den Proteet, die zich, volgens de overlevering, te Mekka

meermalen tot dat doel in de eenzaamheid terugtrok' Dit is echter geheel iets

anders dan het kaloeët, zooals dat vroeger tiidens den Atjèh-oorlog veelv,uldig

plaats had en, evenals het tupa elders in den Archipel, geheel buiten den Islam

staat. Bij dit laatste ging men, of werd door zijn leeraar (goerèë, G. en Alas : goeroe)

gebrachtl naar een berg of een riviermonding, of naar een andere eenzame plaats,

íaar zich geesten van heiligen (èëlia, G. en Alas: oeliti: Arab. awlia) bevonden

en bracht di4r eenigen tijd (minstens 7 dagen) ') door, a1_ vastend en onkwetsbaar-

heidsgebed "i gotí *tuiai, doe'a aiat toedioh, doe'a iseuboebha, enz.) opdreunend,

totdaimen aan eenig, door den leeraar als zoodanig aangegeven, teeken bemerkte,

dat men de begeerdl èleumèë keubai verworven had. Het kwam er hierbij op aan,

om eenig denÉbeeldig, door den leeraar gesuggereerd, gevaar of beproeving

(tjoeba, óï soedi, oï sóeeuë, oï tji, oï dibelo', oï dioega, G: tioebi), ol soedi, oÏ

iáe6f', Alas: tioedi) - bdvoorbeeld de komst van een tijger, hoogwater enz' -

onverstoord, met kalmen moed, af te wachten enteweerstaan (theun,G:mënëgíng)'

Bd Mata Ië, de bekende uitspanningsplaat$ nabij Koeta Radja, wijst men nog een

gót uun, met name goeha Daroi, clie van ouds voor zulke oefeningen werd

iitverkoren en nabij he1 graf van Teungkoe di Bitaj in de gelijknamige kampoeng

(Moekim Lam Baró, XXÍ Moekims) vindt men nog een steenen gebouwtje, dat

vroeger daartoe werd gebruikt. Men denke, voor wat Atjèh betreft, aan Habib

Samáanga, die zich niet alleen zell vaak atzonderde, maar de tapa'kuut ook

toepaste als straf, wegens allerlei misdrijven. En ten aanzien van het GajOland

zd herinnerd aan het bókende bendehoofd Tëngkoe Tapa, die op den Geureudong

eËn zevenlarig leven van ascese doorbracht en toen weer in zijn oude omgeving

terug kwim, uitgerust met allerlei wondermacht. Alom verbreidde zich de faam

u^n1iin mirakelen: hij was de uit de onzichtbare wereld in dit leven teruggekeerde

Malim Diwa, de onsterfeldke patroon der onkwetsbaren ! 2)

Een andere Atjèhsche (niet GajOsche of Alassche) methode was de z' g'

kwikkuur (peutamàig ra'se : lett.: ,,kwik inbrengen"), bestaande in het inwrijven

van metallisch kwik in de huid, onder leiding van een kundigen goerèë. De kuur

ging steeds met godsdienstige afzondering (kaloeët) gepaard' Zoowat elk Atjèhsch

too-fd had, behalve vele raadgevers op het gebied der onkwetsbaarheid, een

bijzonderen leeraar, die naar ziin wetkzaamheid oereuëng peutambng ra'sa keubai

(it: ra'sa salèl) werd genoemd. Een grooten naam als zoodanig had vroeger

,ekere Mat salèh, algemeen bekend als Teungkoe Lho' Kroeët te samalanga. De

personen, die zich Uii trem aan de kwikkuur kwamen onderwerpen, zonderde hij

l) Zulk een periode van afzondering van 7 dagen noemt men sigà raboe (G: sEgdr raboe),

omdat zij gewoonlilk op een 
'Woensdag aanvangt en den daaropvolgenden Woensdag eindigt

(Vgl. Gajo Wdbk. i. v. raboe).
2 ) V g r . c ' s n o u c k H u r g r o n j e : D e A t j è h e r s d l ' I p . l 8 8 , d l . I I p . - 3 7 e n 1 2 1 ( T h e A c h e h n e s e

f :f3f , i f ,íS "n l16); DezelfÀe: Éet GajOland en zijne bewoners p. 18?; G'A.J.Hazeu:Gaj6sch

Ned. Wdbk. op de verschillende woorden'
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eerst af in kuilen nabij de moskee, waar ze den meesten tijd met vasten en met

het uitspreken van onkwetsbaarheidsgebeden moesten doorbrengen. Daarna werd

hun levend kwik, met olie en sirihbladeren vermengd' op rug' handpalmen enz.

in de huid gewreven, waarna weer een periode van afzondering .en onthouding

volgde. Geduiende de eerste 7 dagen van de wrijfkuur moest de fatiënt zich aan

allerlei pantang-voorschriften onderwerpen: hij mocht den coïtus niet uitoefenen,

moest zich onthouden van het gebruik van n)re zaken enz.r) Ook komt hetpeutomàng

ra'savoor als geneesmethode (maar dan zonder kaloeët);we komen hierop later terug.

Nog een onkwetsbaarmakend inwrijfmiddel, dat natuurlijk ook alleen een

deskundige goeroe verschaffen kan, is een soort van olie, waaronttrent we geen

andere bijzonderheid kunnen mededeelen, dan dat ze slechts voor één dag

onkwetsbaar zou rnaken. Het bestaan dezer olie (mínjeu' keubaj sioeràë,G: minja"

këbdt sërëtq Alas : minja' poetoran) is bij de Inlanders in het geheele gewest bekend.

Er ziln ook voorwerpen (amuletten), die men slechts aan het lichaam heeft

te dragen, om onkwetsbaar te zijn. In het tweede deel van dit werk zullen deze

in het hoofdstuk ,,amuletten" vanzelÏ ter sprake komen.

Kinderen met den ,,helm" (sarOng,'G. id. Alas: baloef) geboren acht men

van nature onkwetsbaar. ,,Om te weten, of zij dit in hoogen graad zullen ziin" -

zoo schrijft Dr. Snouck Hurgronje - ,,steekt men in het vlies een kokosnoot

en wacht nu, totdat die gaat ontkiemen. Breekt de kiem door het vlies heen,

dan is men teleurgesteld, maar wordt die door het vlies tot scheven groei

gedwongen, dan is men zeker, dat lood noch staal het leven van het wicht

zullen bedreigen. Men bewaart het vlies en geeft het in verbranden vorm aan

het kind te eten bij gelegenheid zijner besnijdenis." ') Gedroogd en aan het

lichaam gedragen, maakt zulk een vlies den drager onkwetsbaar en moedig in den

strijd. 3) Van bii"ondere waarde is bij Gajo's en Alassers een sqroeng toedjoeh

lapis, d. i. een zevenvoudig vlies. De oorsprong dezer opvatting is duidelijk:

meu ziet in dat vruchtvlies een beschermend omhulsel - zooals ook ons woord

,,helltl" reeds aangeett, - een soort van natuurlijk pantser, waarmede het kind

ter wereld komt en dat zijn bezitter - bi analogie redeneerend - dus ook in

zijn verder leven beschermen zal. Om het contact van het kind met zijn protector

rrog inniger te maken, laat men het dien opeten. En dat deze helm om ziin

beschernrende eigenschap later tot een oorlogsamulet is geworden,ligt o. i ' evenzeer

voor de hancl r) .

l )  vgl.  c. snoircl< I{urgronje : De Atjèhers dl.  I I  p. 35 vg. (The Achehnese II :34 vg').

2 )  De At jèhers  d l .  I  p .411 vg '  (The Achehnese I :374) .

3) J. Jacobs: l let farr l i l ie- err l iatnpongleven op Croot-Atjèh dl.  I  p. 152'

4) D;f boyenbedoelde bi jzontlerheict bi j  de geboortc sterk op 's menschen verbeelding

heeft getverkt, bl i jkt wel hieruit ,  clat de Atjehsche opvatt ing daaromtrent niet al leen schier

overal in onzen Archipel,  nlaar ook ver daarbuiten tr i j  de rrreest uiteenloopende volken wordt

aalgehalge1. En clat zi j  in ons eigen werelddeel evennriu t ' reetttd is, bl i jkt uit  de mededeeling

van f)r.  O. v. Hovorla en A. Kronfeld (Vergleichende Volksrnedizin dl.  I I  p. 594)'  dat ook in

Hongari jc het geiooï bestaat, clat cen met den helm geborene kogelvri j  is. Van de gewoonte

om ltet- geboorieyl ies te doen opeten, zouden evenzeer vele voorbeelden van in- en buiten

onze Oost zi jn bi jéen te brengen.
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Dr' Jacobs schrijft in zijn bekend werk over de Atjèhers (dr. I p. r52):;,wanneer het soms gebeurt, iat een kind bij de geboorte eenige broedstremsersin 't gesloten handje heeft, dan worden ook dió zorfrrufOig bii..ng.g"urd, gedroogden bewaard, om rate.r 
_eveneens ars odjeumoL gedr;gen t? *oro*n, arweer om on_kwetsbaar te maken'" Inderdaad werdËn ook ons in Atjèh steenachtige amulettenvertoond, die, naar het vorksgeroof, niet anders.*u..n dan tot steen gewordenbloedklonterc (darah trgot*píi, G. en Aras: darah sí g;mpor),), afkomstig uitpas geboren kinderhandjes. Dat een kind, hetwerk onoei die omstandigheden terwereld komt, in het menscltelijk brein de gedachte opwekt aan bloeddorstigheid,onversaagdheid en dergelijke, laat zich o. i. negri;p.n .n evenzeer, dat zich aandie gedachte de opvatting heeft vastgeknoopt, áai'zurk ntoeo oaarom (post hoc,ergo propter hoc) een. waardevor krijgsamuràt moet ,rjn. *ort nu een goeroe, oïeen ander om zijn ge.he_ime wetensciráp hooggeacht p.rr"àn verzekeren, dat eenof andere, gemakkerijk brj zich te dragen, steen, eenm aar zurk een broedkro*rpjeis geweest, dan werkt de suggestie kàchtig genoeg, "n' o. këbrjr_makende eigen_schap van zurk een steen arJ onfeirbaar te oJen #"u;;J;.

sommige eigenaardige vrekken op de huid, meestar door ziekte ontstaan,zijn ook teekenen of oorzaken uun onËr.tsbaarheid. Zoo zekere gloemgenaamdewifte vlekken, die als ritteekenen na zeker.e ziekte op ï. huid achterbrijven.Malém Diwa, de patroon der onkwetsbaren (p. 3r0) nuà ,.u.n groem,svan dienschoonen vorm, dien mey *rgem bíntang, oï boengàng noemt. Zurke vrekken ver_hoogen, jn de oogen oei atienerc ooo, beide ges-íachten de schoonheid deslichaarns,).
Een voortwoekerende droge huiduitsrag (koerab beusàë, G : koertip bësi,Alas: koerap áàsr), dje zich ii groote ijzerroestkreurige, zeer jeukende vrekkenop het lichaam openbaart, verscÈaft voorar dan onkweisbaarheid, wannqer hijals het ware een gorder (magischen kring !) om het midder vormt. Begint dezeziekte zich bij iemand te ver]oone n, dan vraagt men hem, of hij weilicht eendoe'a beusàa (een ijzergebed) in practijk brengr. 'Door beoerening der geheim_zinnige ijzerwetenschap meent men namerij k de íoerab beusàë re weeg te kunnenbrengen 3).

l) Si goempaj, oï .si geupaj (G: sara goempóI): een klont of kluit (bijv. riist.
i#ffi.#íf) 

Meugoempai-goi*ioi k' Ààigoí*p,tt) ! ,.Àï"gàïkt (bijv. van 
.wolkln,

2) c' snouck Hurgr-onje: De Atjèhers dr. II p. 39 (The Achehnese II:3g).Dergerijke wittehuidvtekken, die niet artilo"rtet s.";i;'-;;;ián rier.t.,.àuu. oáfii'jàËns net reven verworven,oI aangeboren kunnen z.ijn, heetËn oïr, gnuron*, oï ájeuroem, ot iiii't, of panèë(G. en AIas:panó, Ma': panau). Vgr, voor de raatsie ,áorí 6uríi".r áiËrifurËj", a. o. wilken,s ,,ver_spreide geschrifren" dr. rV p. 282. om ae kuii ai ii"r.*, íí"i'àïiuírr"kte te bestrijden, sraatmen den patiënt soms (lieist ongemerkt^ o4u. u"n achter) met oen stengel van een seliik_namige, ook eetbare, Alo_casia-soórt @a" Iiuki,,G: batuíg'iáro,-Àtu", bíra panà), wetËerstengel eveneens witte vlekken vertoànt. uiÁ. rr..uu.n.kwaal en geneesmiddel dus overeen-komst in uiterl i jk en naam, *uu.ooor-r. 'r!t .rtau, in verbandïoro"n gebracht. over dit
;:r#:ï. 

simiribus" zuilen we in tret vervorg u"n oit ,.rr. nog iui vái voorueerden hebben te
3) C' Snouck Hurgronje: De Atjèhers dl. II p.39 vg (The Achehnese':3g).
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b. Oorlogsgebruiken t).

Na met de verschillende wapens te hebben kennis gemaakt, nemen we thans
de wijze van krijgvoering binnen den kring onzer beschouwingen, eerst de
burgeroorlog, waarin dus de Atjèher tegenover eigen landgenooten stond, dan de
strijd, waarin hij bij de verdediging van zijn land onze soldaten tegenover
zich had.

l. Binnenlondsche- of burgeroorlog.
Aanleiding tot oorlog.
Tot de oorzaken van eigen oorlogen behoorden allereerst wel schuldquaesties

die, daar men gewoonlijk op zich zelï was aangewezen, om zijn recht te zoeken,
niet zelden tot lichamelijke beleediging, verwonding, of doodslag en dan tot
bloedwraak (bila) leidden, waarbij verwanten voor elkaar partij trokken, zoodat
als het conflict niet minnelijk geschikt werd, steeds meer personen daarin werden
gemoeid en uit de allengs grootere afmetingen aannemende óila-quaestie ten
slotte de burgerkrijg groeide. Dikwijls waren het oogenschijnldk kleine oorzaken,
zooals geschillen bij dierengevechten, twist om een sadati en dergelijke, die aan-
leiding werden tot bloedige wraak. De keuze van een nieuwen Soeltan werd
meermalen door een oorlog tusschen de verschillende partijen beslist. Ook on-
derlinge naijver en zucht tot machtsuitbreiding der hoofden, alsmede gebieds- of
erfenisverdeeling tusschen ouderen en jongeren broeder (adoeën en adàë) bii
overldden van een hoofd, en in Gajo oneenigheid over de f7Í'-verhoudingen
(Het Gajoland t. a. p. b\z. 222) leidden vaak tot kleine oorlogen, die het land
steeds verdeeld hielden.

Uitdaging.
Elken eisch van een kampoeng of van een stamgemeenschap tegenover een

andere (bijv. bij opvordering van een bíla-schu\dige, of bij ondervonden be-
leediging, of geringschatting, in Gajo ook in het geval van schaking enz.) pleegde
llten aanvankelijk in min of meer uitdagenden vorm te stellen. Betrof het een
eisch van bloedwraak (bila), dan heette dit toentlt bila (G: toentoet bèla). Men
begaf zich in grooten getale, en als ten strijde toegerust, naar d'e vijandelijke
kanrpoeng en voerde claar een schdnvertooning (meulangga, G: mërt)nggdl, Alas:
ngëlanggar) uit, bijv. bestaande in de vernieling van eenige pisangstammen, of
de verbranding van eell van licht materiaal gebouwde hut, waarmede men dan
syrnbolisch te kennen gaf, dat men gekomen was om de aanplantingen en eigen-
dontnren van den schuldige te verwoesten, en van hem satisfactie te vragen. De
kampoengautoriteiten (in Atjèh de keutjhi"s) der geschilhebbenden traden dan
gewoonlijk als bijleggers varl den twist op. Gelukte dit vredelievend pogen niet,

1) Literatuur: C. Snouck Hurgronje: De Atjèhers; Dezelfde: Het
woneÍs;  J .C.  J .Kenrpees:  De tocht  van Overste Van Daalen door de
landen;  J .  A.  Kruyt :  At jèh en de At jèhers;  W. C.  Nieuwenl iuyzen:  De
in Atjèh, in Ind. À'l i l i tair Tijdschr. jg.28 (te9Z); Encycl. v. N. I. (1e
wezen; K. van der Maaten: De Indische oorlogen.
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