
SECTION DES SCIENCES MORALES 
ET POLITIQUES

Mémoires. — Collection in-8°. 
Tome XVIII, fasc 1.

In s t i tu t  R o y a l  C o lo n ia l  Be lge

SECTIE VOOR MORELE EN POLITIEKE 
WETENSCHAPPEN

Verhandelingen. — Verzameling 
in-8°. — Boek XVIII, afl. 1.

Koninklijk Belgisch Koloniaal Instituut

LEGENDEN
GESCHIEDENIS EN GEBRUIKEN

VAN EEN NILOTISCH VOLK

ALUR TEKSTEN
(MAHAGI, BELGISCH-KONGO)

BOOR

Pater M. V A N N E S T E
Witte Pater.

★
B RUXELLES

L ib ra ir ie  F a lk  fils , 

GEORGES VAN CAMPENHOUT, Successeur, 

22, rue des Paroissiens, 22.

B R U S S E L
Boekhandel Fa lk  zoon, 

GEORGES VAN CAMPENHOUT, Opvolger, 

22, Parochianenstraat, 22.

1 9 4 9



Publications de l’institut Royal 
Colonial Belge

Publicatiën van het Koninklijk
Belgisch Koloniaal Instituut

En vente à la L ib ra ir ie  FALK Fils, G. VAN CAMPENHOUT, Suce'.
Tôiéph. : 12.39.70 2 2 , rue des Paroissiens, Bruxelles C. C. P. n» 142.90

Te koop in den Boekhandel FALK Zoon, G. VAN C A M P E N H O U T , Opvolger. 
Tele. 12.39.70 22, Parochianenstraat, te Brussel. Postrekening : 142.90

LISTE DES MÉMOIRES PUBLIÉS AU 1er SEPTEMBRE 1949.

COLLECTION IN-8»
SECTION DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES  

Tome I.
Pagês, le R. P., Au Ruanda, sur les bords du lac Kivu (Congo Belge). Un royaume

hamite au centre de l'Afrique (703 pages, 29 planches, 1 carte, 1933) . . fr. 250 i

Tome II.
Laman, K.-E., Dictionnaire kikongo-français (xciv-1183 pages, 1 carte, 1936) . . fr. 600 »

Tome III .
1. Planquaert, le R. P. M., Les Jaga et les Bayaka du Kwango (184 pages, 18 plan

ches, 1 carte, 1932).............................................................................................fr. 90 »
2. Louwers, O., Le problème financier et le problème économique au Congo Belge

en 1982 (69 pages, 1933). ..................................................................................fr. 25 »
3. Mottoullb, le Dr L., Contribution à l ’étude du déterminisme fonctionnel de

l'industrie dans l'éducation de l'indigène congolais (48 p., 16 pl., 1934) . . fr. 60 »

Tome IV.
Mertens, le B. P. J., Les Badzing de la Kamtsha :
1. Première partie : Ethnographie (381 pages, 3 cartes, 42 figures, 10 planches,

1 9 3 5 )....................................................................................................................fr. 120 »
2. Deuxième partie : Grammaire de l'Idzing de la Kamtsha (xxxi-388 pages, 1938) . 230 n
3. Troisième partie : Dictionnaire Idzing-Français suivi d'un aide-mémoire

Français-Idzing (240 pages, 1 carte, 1939)........................................  . . fr. 140 »

Tome V.
1. Van Reeih, de E. P., De Rol van den moederlijken oom in  de inlandsche familie 

(Verhandeling bekroond in den jaarlijksen Wedstrijd voor 1935) (35 blz.,
1935 )  fr. 10 n

l. Louwers, O., Le problème colonial du point de vue international (130 pages,
1936 )  ...... fr. 50 »

3. Bittremieux, le R. P. L., La Société secrète des Bakhîmba au Mayombe
(327 pages, 1 carte, 8 planches, 1936).......................................................... fr. 110 »

Tome VI.
Moeller, A., Les grandes lignes des migrations des Bantous de la Province Orien

tale du Congo belge (578 pages, 2 cartes, 6 planches, 1936)........................fr. 200 »

Tome V II.
1. Struyf, le R. P. I., Les Bakongo dans leurs légendes (280 pages, 1936) . . fr. 110 »
2. Loiar, le R. P. L., La grande chronique de l ’Ubangi (99 p., 1 fig., 1937) . . fr. 30 »
3. Van Caeneghem, de E. P. R., Studie over de gewoontelijke strafbepalingen tegen het

overspel bi] de Baluba en Ba Lulua van Kasaï (Verhandeling welke in den 
Jaarlijksen. Wedstrijd voor 1937. den tweeden prijs bekomen heeft) (56 blz.,
1 9 3 8 )............................. ......................................................... .............................fr. 20 »

4. Hulstaert, le R. P. G., Les sanctions coutumières contre l ’adultère chez les
Nkundó (Mémoire couronné au Concours annuel de 1937) (53 pases, 1938) . fr. 20 »

Tome V III .
Hulstaert. le R. P. G., Le mariage des Nkundó (520 pages, 1 carte, 1938) . . . fr. 200 t



LEGENDEN

GESCHIEDENIS EN GEBRUIKEN
VAN EEN NILOTISCH VOLK

ALUR TEKSTEN
(M AH AGI, BELGISCH-KONGO)

DOOR

Pater M. V A N N E S T E
Witte Pater.

V e r h . K o n in k l ij k  B elg. K o l . I n s i .



Curn Permissu Superiorum.

Antverpiae, die 30 Aprilis, 1949.

P . X . Ge e r a e r ts ,
Sup. Provincialis.

Verhandeling voorgelegd ter zitting van 19 Juli 1948.



LEGENDEN, GESCHIEDENIS EN GEBRUIKEN 
VAN EEN NILOTISCH VOLK

I N L E I D I N G .

De Alur maken een volksstam uit die het meest noord- 
oostelijk gelegen deel van Belgisch-Kongo en het zuidwes
telijk deel van Uganda (West Nile District) bewoont. De 
Engels-Belgische grens snijdt hun streek ongeveer mid
dendoor. In oppervlakte moet het deel in Kongo gelegen, 
ongeveer met West- of Oost-Vlaanderen gelijk zijn. IIet 
noordelijk gedeelte is een afwisseling van vlakten en 
heuvels, waar hier en daar een hogere bergtop tussen 
uitsteekt. Het zuidelijk gedeelte bestaat uit heuvelachtige 
hoogvlakten, die bij de Jukot (omstreken der Logo-missie) 
tot 1.800 à 2.000 m hoog zijn. Dit gedeelte is begrensd 
door de indrukwekkende massa der zogeheten Blauwe 
Bergen.

De zuidoostelijke grens van de Alur-streek is gevormd 
door het Albert-meer, een prachtige uitgestrektheid water 
van 5.600 km2. Het watervlak ligt 620 m hoog.

De grond is over het algemeen vruchtbaar. Buiten de 
vlakte rondom Mahagi-haven is de streek rijk aan water, 
dat van het hoger gelegen deel in talrijke riviertjes naar 
liet meer vloeit. De dichte bossen, die eertijds gans de 
streek overdekten, hebben plaats gemaakt voor vruchtbare 
akkers en uitgestrekt weiland met hoog wild gras. Dit
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laatste laat een voorspoedige teelt toe van groot en klein 
vee, terwijl de akkerbouw voorziet in de behoeften der 
bevolking aan graangewassen (sorghum, gierst, maïs), 
zoete aardappelen en bonen. Maniok, bananen, enz. wor
den enkel als aanvullend voedsel of als lekkernij gebruikt . 
De koe is een waardevol dier, niet zozeer om haar vlees, 
dan wel om haar melk, boter en huid, en vooral als teken 
('ïi bron van rijkdom. Dit laatste geldt ook voor het schaap 
en de geit. De oeverbewoners leven natuurlijk meer van 
de visvangst op liet meer, dat zeer rijk is aan allerhande 
\ issoorten.

De Alur-streek maakt het gewest Mahagi uit, dat thans 
zeker 100.000 bewoners telt. Nog elk jaar bevindt men dat 
de bevolking aangroeit, zodat het Bestuur de noodwendig
heid inziet een deel van de Alur over te planten naar onbe
woonde streken, buiten het Mahagi-district.

De Alur (ten minste velen onder hen) zijn lang van 
gestalte en rijzig van lichaam. Hun ledematen zijn goed 
gevormd, alhoewel de benen soms ietwat lang schijnen. 
Hun wezenstrekken zijn regelmatig. Ze missen meestal 
de sterk vooruitspringende lippen en de plompe neus van 
liet gewone negertype. De huidskleur is over het algemeen 
zeer zwart. De Angal en vooral de .lukot (twee grote onder
delen) zijn minder fijn, doch steviger van lichaamsbouw. 
Gans in het Westen (op het grondgebied van Aru) wonen 
de Juganda. llun type lijkt zeer verlopen, vergeleken met 
de Mahagi-Alur. Huwelijken met de naburige bosbewo- 
ners, kleiner en minder sterk gebouwd, zijn vermoedelijk 
de reden van hun minder voorkomen.

De Alur is verstandelijk goed begaafd; hij is trouwens 
begerig naar onderricht. Kunstwerk vindt men niet in de 
streek. Dit kan men verklaren door het feit dat de streek 
arm is aan het vereiste materiaal (hout, koper, ivoor). De 
Alur is vrolijk, gul en openhartig; de Jukot vooral zijn 
eenvoudige, goedige mensen. Ilij is kalm van aard, niet
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twistziek. Alhoewel graag zijn eigen meester, zal hij zich 
zorgvuldig van een toegewezen taak kwijten. De meisjes 
huwen gewoonlijk met de jongen van hun keus> of althans 
naar hun zin.

De Alur zijn niet haastig om het huwelijksbootje in te 
treden. De jongen moet de nodige bruidschat aanbren
gen en liet meisje blijft graag zo lang mogelijk bij moe
der. De grote veelwijverij is onbekend. De verbintenis 
wordt niet gemakkelijk verbroken en wordt meestal rijk 
met kinderen gezegend. Wegens gebrek aan behoorlijke 
zorgen sterft menig wichtje. Van opvoeding, zoals wij die 
begrijpen, hebben de ouders geen benul; buiten het werk 
dat de kinderen voor vader en moeder moeten verrichten, 
beschikken ze (de jongens vooral) over de grootste vrij
heid in al hun doen en laten.

De dorpen bestaan veelal uit tien tot twintig of dertig 
hutten, doch bij de Pandoro treft men ook grotere dorpen 
aan. De liutten hebben de vorm van een bijenkorf, met 
een lage opening als deurgat. Het gebinte bestaat uit 
licht hout, stevig aaneen gesnoerd, en wordt bedekt met 
een dikke laag gras. Woning en omtiek worden op tijd 
geveegd en net onderhouden. Dit is ook het geval met het 
huisgerief.

Het grove werk (bouwen van de hut, aanleggen en 
bezaaien van velden, enz.) valt de man ten dele. De vrouw 
zorgt voor de kinderen en het huislijk werk en helpt ook 
op de akker (wieden en oogsten).

Naar gelang van hun familiale afkomst zijn de Alur 
verdeeld in verschillende stammen. Zo heeft men de 
Okuro (Engels gebied), de Pandoro, de Pamitu, de Acer, 
de Jukot, de Mokambo, de Paravor, de Panyimur, de 
Anguza, de Angal. Over de stam heerst een koning (rwot). 
]\aast de koning heeft de raad der ouderlingen veel gezag. 
De jego (eerste minister) is de meest gezaghebbende per
soon na de koning. De voornaamste afdelingen van de
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stam worden bestuurd door een man van koninklijken 
bloede, en in de dorpen berust de macbt in de handen 
van een bekwaam persoon. Overal oefenen de oüderlingen 
een gewichtige invloed uit op de beslissingen en maat
regelen door de gezaghouders getroffen.

Onder het volk onderscheidt men de nyalwo, of afstam
melingen van de koningen, en de Iwak of dienstbaren 
(plebs).

De Alur gaat voort de groten en ouderlingen na hun 
dood te vereren. Hun geest blijft zich immers nog 
geruime tijd met het doen en laten hunner afstammelin
gen bemoeien. Ter ere van die geest zal de Alur een huisje 
bouwen naast zijn eigen hut, en daar vlees, brij en bier 
offeren, vooral indien enig ongeluk of een tegenslag van 
belang hem komt treffen. De geesten der afgestorvenen 
( tipu dano) blijven voort hun gezag handhaven en wreken 
zich over smaad of verwaarlozing van hun persoon. De 
jok is de geest van oudere personen (stamvaders, helden, 
befaamde personen). Ook worden geesten van vreemde 
herkomst als jok  vereerd.

De jok  wordt meer gevreesd dan de tipu (geest) van 
ouders en ouderlingen. Want de jok kan rampen over 
gans een streek brengen, wat het geval niet is met de 
afgestorven ouderlingen, die enkel op hun nakroost 
invloed ten goede of ten kwade uitoefenen.

De geestenmeester heet ajoga. Hij is de bemiddelaar 
tussen mensen en geesten; hij ontdekt de oorzaak van 
ziekten en tegenspoed, duidt er de gepaste behandeling 
van aan en past ze toe. Hij is de offeraar die de geesten 
bevredigt en hen met de mensen verzoent. De jajok 
(behekser) is een boosdoener. Een boze geest stelt zich te 
zijner beschikking om dood, ziekte en allerhande kwalen 
onder de mensen te brengen, ’t Is de duivel in mensen
gedaante. Indien men er in slaagt hem te ontmaskeren, 
dan zal hij aan de dood niet ontsnappen.
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Weinig weet de Alur te vertellen over de Schepper, en 
luttel aandacht en verering wordt hem gegund. Enkel in 
uiterste gevallen, waar alle menselijke tussenkomst 
gefaald heeft, zal men zich de jacwiyo herinneren, met 
het gelaten, hopeloos gezegde : Jacwiyo ku jambe, de 
Schepper met zijn ding (d.w.z. ’t is de zaak van de Schep
per met zijn schepsel.)

*
* *

De Alur-taal is een der onderdelen van de taalgroep die 
men het best met de naam Lwo-groep aanduidt. Het 
woord Lwo is ongetwijfeld de oorspronkelijke naam van 
een groep mensen, waaruit zich verschillende groepen of 
stammen hebben ontwikkeld. Deze groepen zijn :

1. de Jo Luo (Kavirondo-Kenya), op de noordoostelijke 
oever van het Victoria-meer;

2. de Jo Padhola, NW. van Kavirondo, in het Budama- 
district;

3. de Kumam of Adum, NO. van het Kioga-meer;

4. de Lango, NW. van het Kioga-meer;
5. de Ju Palwo, in het N. van Unyoro;

6. de Acol of Acoli, ten W. van de Lango en ten N. van 
de Somerset-Nijl;

7. de Alur, ten NW. van het Albert-meer, in Belgisch- 
Kongo, en ten W. van de Nijl, in Uganda.

De volgende stammen wonen in Engels-Soedan :

8. de Pari (ook Fori, Lokooro, Beri geheten), ten W. 
van Mongala;

9. de Anvwah, aan de Sobbat, in Soedan en in Abes- 
sinië;

10. de Collo of Shilluk, ten O. van het No-meer, vooral 
op de linkeroever van de Nijl;
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11. de Jo Lwo, met drie aanverwante stammen : de 
Turi of Sliat, de Demen of Dembo, de Bode, ten NW. van 
Wau, aan de Sue-rivier.

Bemerk wel : de Kumam spreken een Lioo-taal, doch 
zijn niet van Lwo-afkomst.

Verschillende van die stammen zijn heel talrijk. De 
.lo Luo tellen 500.000 zielen; de Alur en de Acol, ieder 
ongeveer 180.000; de Lango 150.000; de Collo, 100.000.

Alhoewel de Shilluk en Jo Luo door grote afstanden 
van de Alur-Acol-Lango en andere stammen zijn geschei
den, zijn toch hun talen nauw verwant en wijzen ze op 
een gemeenschappelijke oorsprong. De Ltoo-taalgroep is 
ook verwant met de taal der Nuer (Naadh) en met die van 
de Dinka (Jyeng of .lang). De Nuer tellen 400.000 zielen. 
Father Crazzolara brengt de Lwo-groep met de Nuer- 
Dinka-groep samen onder de benaming van Jii- of Ju- 
groep, omdat al die volkstammen dit woord kennen en 
gebruiken met de betekenis van lieden, mensen (vgl. : 
bantu). De talen van de Ju-groep worden ook dikwijls 
Nilotisch geheten, term welke zeer vaag en algemeen is.

De door mij verzamelde Alur-teksten werden door de 
Alur zelf geschreven. Namen zoals Augustino Tunderu, 
Izidori Yungini, Herman Bedijo, Norberti Utom, Klementi 
Oyaro, Marsello Mukonjo, Izaak Kagombo, Leonsio Lebe, 
Maksim Upenyto, Désiré Ujok, Blazio Watum, Prosper 
Unyona, Baul Kotumbe, Emmanuel Umac zijn namen van 
katechisten bij de Alur. Op een paar uitzonderingen na, 
waren ze allen gehuwde mannen, reeds van rijpere leef
tijd dus, die als individu en als katechist zeer in aanzien 
stonden. Onder twee teksten vindt men de naam van 
Yoani Uno, een oude man, die zeer aangenaam op z’n 
Alurs kon vertellen. Die twee teksten heb ik uit zijn mond 
opgeschreven. Dikwijls ook komt de naam voor van 
Athanasi Owenjo. Deze was de kok der missie te Nya-
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rambe. Hij had veel gereisd, kende verschillende neger
talen en had op eigen kracht leren lezen en schrijven; hij 
was ongeveer 35 jaar oud. De nieuwaangekomen missio
naris was hij behulpzaam bij het aanleren der Alur-taal. 
Als eigen oefening in het schrijven en als les voor mij, 
schreef hij soms enige regels over een of ander gemak
kelijk onderwerp. Toen ik al wat meer met de taal bekend 
raakte, begon hij zijn onderwerpen te zoeken in de legen
den der Alur, in hun sprookjes en oude gebruiken. Dit 
was zijn meest geliefkoosd onderwerp. Ik begreep spoedig 
het nut dat ik kon halen uit deze opstellen en zette ook 
anderen aan om zijn voorbeeld te volgen. De Alur keur
den dit goed, doch vermaanden me dat ik me zou wenden, 
wat geschiedenis en andere ernstige onderwerpen aan
ging, niet tot de jongeren die van zulke zaken al niet veel 
afwisten, maar tot mannen van rijpere leeftijd, die meer 
met de ouderen van dagen in betrekking waren gekomen. 
Sprookjes, ja, dat mochten de jongeren schrijven, dat 
paste.

Die raad volgde ik dan ook en spoorde bovengenoemden 
aan me nu en dan een opstel te brengen, hen steeds vei'- 
manend eerst goed de mensen, vooral de ouderen te onder
vragen en niets te schrijven wat ze niet voor waar 
aanzagen.

Mijn aansporingen vonden bij velen een gunstige weer
klank. Graag kwam men mij enige vellen papier vragen 
en bracht men mij een opstelletje, al was het, over zo’n 
ernstige onderwerpen schrijven, voor hen eerder een las
tig karweitje. Het belang dat ik hechtte aan hun geschrif
ten en de aanmoediging die ik verstrekte, brachten mede 
dat mijn « schrijvers » zich over de moeilijkheden heen- 
zetten. Wat mij betreft, ik vond in hun opstellen een 
bron van rijke, zeer betrouwbare taalkennis en een zeer 
te waarderen informatie-middel over het geestelijk en 
zedelijk leven der Alur.



Het eerste wat ik deed bij het in ontvangst nemen van 
een opstel, was het lezen ervan in tegenwoordigheid van 
de schrijver, om me te vergewissen dat ik alles goed kon 
lezen. Want men zal licht begrijpen dat niet alles in 
schoonschrift was geschreven en dat er hier en daar ook 
een taalfoutje was tussengeslopen. De meeste feilen kwa
men voort uit het aaneenschrijven, of integendeel uit het 
doorsnijden van woordtin, uit inlassing van een nutte
loze m of n, of integendeel van foutieve weglating van 
een dier letters, enz. Het was soms een hele karwei, dit
maal voor mij, om die feilen te verbeteren. Eenmaal zo 
ver, schreef ik zelf alles af in daartoe bestemde schrijf
boeken. Hierbij zorgde ik er altijd met de meeste oplet
tendheid voor dat geen letter (buiten de feilen) aan die 
opstellen werd veranderd, zodat hun reproductie een zeer 
trouwe weergave van het oorspronkelijke werk der schrij
vers mag heten.

Wanneer ik dan die opstellen in hun geheel over
schouw, denk ik de mening te mogen uiten, dat mijn 
Alur-schrijvers zich heel behoorlijk van hun taak hebben 
gekweten, en dat zij, alhoewel onvoldoende geschoold en 
enkel gewapend met hun neger-denken en -spreken, klaar 
hun gedachten hebben weten uit te drukken en mede te 
delen. Men kan enige volzinnen aantreffen die gebrekke
lijk gebouwd of onvoltooid zijn, doch dat is ook alles. Het 
overige is regelmatig van stijl en wordt zonder moeite 
begrepen. Men merkt nochtans dat de stijl van sommige 
verhalen beter vlot dan die van andere, en dat de ene 
schrijver de andere niet is. Bondig en samengedrongen 
is de schrijftrant van Izidori Uyungini; men zou hem
—  si componendi venia sit —  een Alurse Tacitus kunnen 
heten. Pittig, echt Alurs zijn de samenspraken bij Yoanni 
Uno en Augustino Tunderu. Ietwat omslachtig is Kle- 
mento Ovaro, en zo meer. Doch zakelijk en eenvoudig 
zijn ze allen.

10 LEGENDEN, GESCHIEDENIS EN GEBRUIKEN
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Hoe denkt, hoe spreekt en schrijft de Alur ?

1. Zijn denken en spreken is niet synthetisch. Geen 
perioden, geen lange volzinnen; ondergeschikte zinnen in 
klein getal. Er bestaan weinig voegwoorden en ze worden 
zelden gebruikt. De ondergeschiktheid van een zin moet 
meer uit het logisch verband blijken dan uit de woorde
lijke aaneenkoppeling. Bijv. : Anyuto iri kite : ineno wo 
tuu. Ik toon u zijn herkenningsteken : gij ziet de zoon 
van te uwent; d.i. opdat gij (aldus) het kind van uw 
familie zoudt kunnen herkennen.

2. Zijn denken is geleidelijk. Het valt eerst op de hoofd
zaak, die hij door een algemeen woord (dikwijls verge
zeld van ceke, al, alle) uitdrukt, doch waarvan hij daarna 
de bestanddelen detailleert. Bijv. : Eredo dano ceke i 
ngom, ku mon, ku nyitindo ceke. Het (gevaarte) slin
gerde al de mensen op de grond, met de vrouwen, met 
ai de kinderen. Juketo teng i la.ro kwa. Juketo teng ku 
vul, ku sasi. Ze beginnen de oproeping van de geest volop 
U midden het doxpplein. Ze beginnen de oproeping met 
de trommels, met de sasi-kroezen.

3. Die aanvankelijke algemeenheid of onbepaaldheid 
vraagt soms een correctief of een nadere precisering. 
Bjv. : Gicamo ringo ceke. Ringo moko, jayeko adranga 
cdok kude i paco. Ze eten al het vlees op. Een deel van het 
vlees, de adranga-meester gaat ermee huiswaarts. Lukot 
egoyo dano angwen; abije Alimasvoa. De bliksem trof 
vier mensen; en de vijfde (was) Alimaswa.

4. Hun denken is ook dikwijls aarzelend; daarom her
halen ze soms graag een reeds uitgedrukt voorwerp. Her
halingen vallen in de smaak : men zoekt een breedvoerige 
uiteenzetting, die de toehoorder toelaat beter te begrijpen 
en hem beter kan overtuigen. De Zwarte overigens bewim
pelt graag zijn gedachten en laat gaarne raden naar zijn
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ware mening en bedoeling. Bijv. : Jubigamo dyang 
macol; jumako dyang ninire, twon macol. Ze zullen een 
zwarte koe nemen; ze nemen deze koe : een zwarte stier.

5. De overgangen zijn soms haperend, slepend. In liet 
spreken geeft dit tijd tot verder nadenken. Bijv. : Ento 
dano ceke gikwero nicanio niya to. Kan kumeno dano 
gikwero, eketo da dit acel, dano muti Doch alle mensen 
weigerden (ervan) te eten, omdat (meenden ze) ze ervan 
zouden kunnen sterven. Toen aldus de mensen weigerden 
te eten, zij stelden een oude vrouw aan, een oud mens 
(om ervan te eten).

6. Sommige woorden, zoals gamo, inako, beginnen; 
daro, eindigen, gedaan maken; ceke, al, alle, alles; kan, 
toen, enz., worden veelvuldig, dikwijls nutteloos, soms 
tot vervelens toe gebruikt.

7. In een verhaal wordt liefst de rechtstreekse rede 
aangewend; daarom vindt men dikwijls het woord waco, 
zeggen, of ni, niya, aldus. Bijv. : Twol eneno Eva ekado 
te yen. Gimako niweco kude. Egam ewaco. De slang zag 
Eva, ze gaat voorbij onder de boom; zij begon met haar 
(Eva) te spreken. Ze begon, ze zei...

Hun verstand is dus noch veelomvattend, noch vlug. 
Doch daarin komt ook wel verbetering, want de Alur 
staan bekend als een der meest verstandelijk begaafde 
volksstammen van onze Kolonie

Wat de vertaling betreft, ik heb getracht ze zo letterlijk 
mogelijk te maken. Dat gaat echter niet altijd, want soms 
verschillen de constructies en wendingen in het Alur 
zozeer met het Nederlands, dat de woordelijke overzetting 
onverstaanbaar zou geweest zijn.
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VERKLARING  DER LETTERTEKENS.

De door ons gebruike lettertekens in de Alur-woorden luiden 
in het algemeen zoals in het Nederlands. Op te merken valt 
evenwel :

e wordt uitgesproken als é (Fr. été), of als è (Fr. très), of dof 
als in vader;

0, kort of lang, als in dom, of als in zo; deze laatste o benadert
in de uitspraak vaak de u (oe), in zoverre dat ze van de u 
niet te onderscheiden is, vooral vóór of na een m  of n; bijv. 
lonyo : lunyo;

1, als in dier;

v, als in boer; bijv. kur (spreek uit als Fr. cour);
c, verschilt volgens de individuen : t, sj of tsj\ op het einde

van een woord meestal tsj : mac, spreek uit maats j;
d, sommige Alur spreken de d van bepaalde woorden uit als

de stemhebbende linguo-dentale dh (Eng. mother), bijv. 
mado, madho, ook mazo\ 

j, klinkt meestal als dzj (dz), soms als Fr. j  in ƒoli; bijv. banja, 
spreek uit bandzja-, 

h, lichtjes aangeblazen;
y is medeklinker of halfklinker; het woord ley is dus éénklank- 

groepig en wordt uitgesproken als Ned. lei (Fr. ardoise); 
ng, in vele woorden zoals in het Ned. zingen, Eng. to smg 

(velare nasaal); bijv. ringo, vlees; doch ring o, lopen.

Tweeklanken :

aw, ew, iw luiden als a, e,, i telkens met een verglijding 
naar of u \ raw, kew, riw, ook pow, 

ay, ey, oy, uy, als a, e, o, u telkens met een verglijding naar 
y of i : ay, ley, toy, vuy.

Andere samenstellingen met een der halfklinkers w, y 
gevolgd door een klinker, komen veel voor : kwan, Iwiny, 
gyero, nyitindo.





TEKSTEN

1. Waarom de mensen sterven.

Alur giwaco komae niya dadwong acel etye ku nyatin acel 
nyakware. —  De Alur vertellen zo : dat er een oude vrouw was 
en een kind, haar kleinkind.

Dadwong emiyo ngor ku kal; nyakware ubetedo. Kan ewaco 
ni nyakware : Kawoni ibedi asu i ot. Kud ilwonga ki, nya- 
kwara ! Podi acido niroc i tok ot ! Nyakware eyiyo. —  De oude 
vrouw gaf bonen en gierst (aan haar kleinkind). Haar kleinkind 
was bezig met ze te koken. Toen zeide ze tot haar kleinkind : 
Nu blijf voort in huis. Roep me volstrekt niet, mijn klein
dochter ! Eerst ga ik vervellen achter ons huis. Haar kleinkind 
stemde (daarin) toe.

Eneno dadwong ecido niroc. Dadwong eroc, ewok i kore. 
Kan nyakware elwonge niya : Daa ! Daa ! Kwen eyenyo; irnyen ! 
Dadwong ewinjo kumeno : kum pare edok, enyotere. —  Het 
kleinkind zag de oude vrouw gaan vervellen. De oude vrouw ver
velde, (het kwam) tot aan haar borst. Toen riep haar kleinkind 
haar, zeggend : Grootmoeder ! Grootmoeder ! De brij begint te 
koken; kom, roer ! De oude vrouw hoorde dit : haar lichaam 
(haar huid) ging terug, (de vervelling) was verbrod.

Dadwong ewaco : Nyakwara, kawoni inyoto roc para. 
Kawoni ibito ku nyikweyi ceke. Acel umbe ma ecopo nibot ! 
Cam bende, kawoni kan ufuro matek ongo, ucopo ngo nicamo ! 
Yang con ujobo cam nyanok, wuketo wi kidi, wuringo i tok 
ot : ndundu mogo epongo udero ! Kan de ubijobo cam rnadit. 
kan ebiromo wun nicamo ! Ngor de yang con ujobo nyanok .- 
etedere i agulu pong. Kawoni ubijobo mulwar; kan ebiromo 
wun de ! —  De oude vrouw sprak : M ijn kleinkind, nu hebt gij 
mijn vervelling bedorven. Thans zult gij sterven met al uw  
kleinkinderen. Er is geen een die kan (de dood) ontkomen ! 
Ook het eten, wanneer gij thans niet hard het veld zult beak-
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keren, zult gij niet kunnen eten ! Eertijds schepte gij een 
weinig eten (graan van sorgho of gierst), gij legde het op de 
maalsteen, gij liept achter het huis : aanstonds was het mandje 
gevuld met meel ! Pas wanneer gij veel eten zult scheppen, 
zal het u (thans) genoeg zijn om te eten (ge zult veel eten tot 
u moeten nemen om verzadigd te zijn). De bonen ook, eertijds 
schepte gij er een weinig : bij ’t koken werden ze een volle 
kruik. Thans zult gij er veel van nemen; dan zal u dat ver
zadigen.

Piny ceke ma gibedo iwu manano, giringi ceke : ley ku 
winyo ku piny mange ceke amito giringi. Wudong wun kendu ! 
Wunen can madit ! —  Al de dingen die bij u van zelf blijven, 
dat ze u alle vluchten : de dieren en de vogels en andere dingen, 
ik wil dat ze van u alle wegvluchten. Blijft gij alleen ! Weest 
zeer ongelukkig !

Kan nwango ilwonga ngo, dikuno aroc andanda. Dikuno 
anyuto iwu dano, ecopo ngo nilo. Kan eti, ecopo niroc aroca; eto 
kabisa ongo ! —  Indien gij mij niet hadt geroepen, dan was ik 
waarlijk verveld. Dan had ik u mensen getoond die niet konden 
sterven. Wanneer ze zouden oud geworden zijn, ze zouden 
kunnen verveld hebben; helemaal sterven niet !

Kan dadwong en bende eto; eweko to ni nyikwayo pare. 
Kawoni eni dano gito dit, giroc ongo. —  Toen stierf (ook) de oude 
vrouw en liet de dood achter voor haar afstammelingen. Tegen
woordig sterven de mensen zeer; ze vervellen niet.

Eni lembe mi to ma Alur giwaco ceke. Judongo macon ceke 
giyero lembe en. Basi. —  Dat is de geschiedenis van de dood, 
zoals al de Alur ze vertellen. De ouderlingen van eertijds ver
halen allen deze geschiedenis. Einde.

An (Ik) : P r o s pe r  IJnyo na .

N o ta . —  Dat de slang onsterfelijk is wordt vrijwel algemeen 
geloofd (vervellen). Daarom is ze « heilig » en « mysterie vol ». 
De onsterfelijkheid is verbonden met het lot der eerste vrouw. 
Aan deze had God de middelen gegeven om altijd te blijven 
leven en als zij slaagde in haar métamorphosé zou ook haar 
nageslacht niet sterven. Maar de vrouw slaagde niet (Janssens. 
Het ontstaan der dingen in de Folklore der Bantu. Anthropos, 
1926).
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2. De Toren van Babel.

Con Lendu Amesi, rwot migi nuti, nyinge Ndriihane. Ento 
dano pare gitye ku mingo calo ley mi tim. Ka Lendu gineno 
cero i polo, gitimo ninedi ? iudongo mi Lendu gicido bang 
rwot, giwaco ire niya : Rwot, kawoni wacidu i polo ! Dano 
nuti kuca ! Rwot ewaco : iudongo para, wuwaco dre : dano 
nuti kuca; kar a waci, wanenogi ! —  Eertijds hadden de Lendu 
Amesi een koning, Ndrukane geheten. Doch zijn onderdanen 
waren zo dom als de dieren der wildernis. Wanneer de Lendu 
de sterren des hemels zagen, wat deden ze ? De ouderlingen 
der Lendu gingen bij de koning en zeiden hem aldus : Koning, 
nu willen we naar de hemel gaan ! Er zijn daar mensen ! De 
koning sprak : Mijne ouderlingen, gij spreekt zoals het behoort; 
waarachtig laten we gaan, laten we ze zien (bezoeken).

Rwot eciko judongo pare nilwongo dano ceke, gitong kew. 
Kumeno judongo giwako dano ceke; gibino ku kew , ku tol. 
Ka rwot eneno demo ceke gibino, gicido kugi w i got, nyinge Ju. 
Macen gicoko jamini migi ceke, ku mon ceke. Gicido kugi wi 
got. —  De koning gaf zijn ouderlingen bevel al de mannen te 
roepen, dat ze bamboe zouden (gaan) kappen. Aldus riepen de 
ouderlingen al de mannen bijeen; ze kwamen met bamboe en 
met bindsels. Toen de koning zag dat al de mannen gekomen 
waren, ging hij met hen op een (hoge) berg, Ju geheten. Daarna 
brachten ze al hun houden en hebben en hun vrouwen bijeen. 
Ze gingen ermee op de berg (verblijven).

Ka gitundo w i got en, gikunyo vur madit. Gimako nitado kew. 
Ka gitado nitundo dwi apar, te kew emako nitop : gimako 
niyengiri. Jego pa rwot acel, nyinge Ledza, ebedo pare i ngom 
nitito ngom i te yen ma gikunyo. —  Wanneer ze op de berg ge
komen waren, dolven ze een diepe put. Ze begonnen de bamboe
stokken op te binden. Wanneer ze gebonden hadden tot tien 
maand, begon de voet van de bamboes te rotten : ze begonnen 
onvast te staan. Een der ministers van de koning, met name 
Ledza, bleef wat hem betrof op de grond, om de aarde te effenen 
die ze uitgedolven hadden onder de bamboes.
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Kan eneno te yen eyengere, eido piyopiyo niyero ni rwot. 
Kan etundo i bang rwot, ewaco igi : Rw ot, ulor ceke i ngom ! 
Kew eyenyo nipodo ! Rwot ewaco : Cidi kuca; in , javupo ! Jego 
ewaco : Lembe mwu ! Wnbedi asu ! Adok ! Kan jego edaro 
nitundo i ngom , ndundu kew epodo : eredo dano ceke i ngom , 
ku mon , ku nyitindo ceke ! —  Toen hij zag dat de voet van het 
hout (werk) onvast begon te staan, klom hij haastig, haastig naar 
boven, om het aan de koning te gaan zeggen. Toen hij bij de 
koning aankwam, zeide hij hun : Koning, komt allen naar 
beneden ! De bamboes zoeken (staan op het punt) te vallen ! 
De koning zeide : Ga weg, ge zijt een leugenaar ! De minister 
zeide : ’t Is uw  zaak ! Blijft maar ! Ik ga terug ! Toen de 
minister op de grond terug was, viel het bamboe-gevaarte 
aanstonds omver. Het smakte al die mensen op de grond, met 
de vrouwen, met al de kinderen.

Got en etye pa W o Mamba, Jupagasa. Kawoni vur mi kew 
en enuti; pi madwong ebedo iye ku lum dit iye. —  Die berg ligt 
bij W o  Mamba, der Jupagasa. Thans nog is de put der bamboes 
daar; veel water is er in en veel gras.

Een lembe mi Lendu pa Ndrukane liasi. —  Dit is de geschie
denis der Lendu van Ndrukane. ’t Is uit.

An (Ik) : H e r m a n  B edijo .

3. Het verhaal van de Alur, de Lendu en de Okebo.

Con Alur ku Lendu ku Okebo, wango mwa acel kende. Elar 
enyolo Jalendu, macen Jakebo; enyolo kvjaro mwa Alur. Nyako 
etye acel, jamiru. —  Eertijds de Alur, de Lendu en de Okebo, 
onze grootmoeder was maar een. Eerst baarde ze de Lendu, 
daarna de Okebo; ze baarde (dan nog) onze stamvader Alur. 
Er was een meisje, slavin.

Wango mwa ewaco : Kawoni ibedi itedi kwen. Ngatu 
m'ubicamo ker, ibedi inen. Jamiru etoko kwen adek : acel 
madit, acel de madit, acel manok. —  Onze grootmoeder sprak : 
Houdt u thans bezig met brij te koken. Hij die de koninklijke 
waardigheid zal verwerven, het weze dat ge hem ziet ! De slavin 
(kookte brij en) schotelde drie hopen brij uit : een grote, nog 
een grote (en) een kleine.
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Jalendu wok, tingo kwen madit acel. Macen Jakebo tingo 
kwen m 'idobe acel. Jaliir etingo kwen manok. Jalendu ekudo 
pi i limbe. Nyako, nike emi pi, Jalendu kwero. Jakebo etiwo 
atiwa. Jalur ebedo yo : nyako emiyo pi ire amiya ku kondo. 
Kan Jalur emako camo; ecamo nyanok. Jalendu camo ceke; 
Jakebo camo pare ceke. —  De Lendu kwam bij, nam een grote 
hoop brij. Daarna nam de Okebo de volgende hoop. De Alur 
nam de kleine hoop. De Lendu blies water in zijn mond 
(spoelde zijn mond). Het meisje, alhoewel het water aandiende 
(om de mond te spoelen), de Lendu weigerde (en nam zelf 
water). De Okebo goot (zelf) water (over zijn handen). De Alur 
bleef stil : het meisje bediende hem van water met een mooie 
kroes. Toen (eerst) begon de Alur brij te eten; hij at weinig. 
De Lendu at alles op; de Okebo (ook) at al het zijne op.

Macen wango mwa ewaco : Kawoni tedi kwen, nyiti para 
cam. Tin gicidi ! Nyako egamo uyo, tedo madit. Macen emako 
gweno acel, etedo. Macen emako ringo nyanok, etedo. Jalendu 
etingo uyo, ecamo. Elugo wot; etingo law amur, man gweno; 
ecido ko. Jakebo ecamo pare gweno; etingo adila ubim; etugo wot 
ndu. —  Daarna sprak onze grootmoeder : Kook thans brij, dat 
mijn kinderen eten. Dat ze vandaag gaan (ieder langs zijn kant'. 
De dienares nam muizen (en) kookte er een grote hoeveelheid 
van. Daarna nam ze een kip en kookte ze. Daarna nam ze een 
klein stuk vlees en kookte het. De Lendu nam de muizen weg  
en at ze op. Hij ving de reis aan; hij nam een vel van de 
amur-antiloop; en een kip; aanstonds ging hij door. Van zijn 
kant at de Okebo de kip op; hij nam het vel van een ubim-aap; 
aanstonds begaf hij zich op weg.

Jalur emako ringo. Nyako miyo pi, elogo; kan ecamo kwen. 
Egamo dong kwen, eweko. Ewaco : Ma, kawoni Jalendu ku 
Jakebo gitingo piny ceke. M in ewaco : Lembe urnbe ! ltingo 
law til, bongo, man kot. M in ewaco : Ci kudo kumeno ! Kioer 
de ni keno ! Gweno de ni keno ! —  De Alur nam het vlees. De 
slavin bracht water (goot het uit over zijn handen) hij wies 
zijn handen. Hij nam de overblijvende brij, hij liet ze daar. 
Hij sprak : Moeder, nu hebben de Lendu en de Okebo alles 
medegenomen ! Zijn moeder sprak : Dat doet er niet toe ! Gij 
neemt de huid van de til-antiloop, de kleerstof, daarbij de 
regen ! Zijn moeder zeide : Ga nu aldus ! Ook een veldhak is 
ginder ! Ook een kip is ginder !
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Jalur ecido, eketo kot ecwi. Macen eketo ceng eryeny. Jalendu 
mako gweno, ekelo ni Jalur. Jakebo mako kwer, ekelo ni Jalur. 
Kan Jalur eketo kot ecwi. Jalendu ku Jakebo giwaco : Con 
wawaco niya nyatin. Kara kawoni evoyowa. Wadong wangeye!
— De Alur vertrok; hij deed de regen vallen. Daarna deed hij de 
zon schijnen. De Lendu nam een kip, droeg ze naar de Alur. 
De Okebo nam een veldhak (en) droeg ze naar de Alur. Dan 
deed de Alur de regen neervallen. De Lendu en de Okebo 
zeiden : Eertijds zeiden wij dat hij de kleinste was. Nochtans 
nu is hij onze meester. Voortaan kennen wij hem.

Een lembe ma Alur evoyo ko Lendu kud Okebo. Tekine 
Jalendu ku Jakebo giyanyo Alur, Alur giwaco : Lendu jay ! 
Okebo de jay ! Kawoni wabimiyo iwu nyanya ! Alur keto ceng 
ryeny. Kan Lendu kud Okebo culo Alur. — Ziedaar de zaak waar
door de Alur de baas is van de Lendu en de Okebo. Indien de 
Lendu en de Okebo de Alur versmaden, zeggen de Alur : De 
Lendu spant tegen ! De Okebo ook is in opstand ! Thans zullen 
wij u het nyanya (tovermiddel om het veldgewas te niet te 
doen) geven ! De Alur doet de zon schijnen (brengt grote 
droogte over de streek). Aanstonds betalen de Lendu en de 
Okebo tol.

Een lembe mi Alur ku Lendu, man Okebo. —  Zo zijn de zaken 
gelegen tussen de Alur, de Lendu en de Okebo.

An  (Ik) : R a u l Kotum be.

4. Is  h e t  g e w e e r  e e n  g i f t  v a n  jo k  ?

Alur giwaco con kwaro migi etelo wang ayo mi kwongo. 
Enwango nyatin pa Jok eto i wang ayo. Ekado, ejiyo oboko ngo.
-  De Alur verhalen dat hun stamvader oudtijds voorop ging op 
reis. Hij vond het kind van de Geest, het lag dood op de weg. 
Hij ging voorbij, hij bedekte het niet met bladeren.

Ento kwaro mi Mondo edong cen. Enwango nyatin pa lok. 
Ejiyo wiye oboko maber anda. Oboko en julwongo nyinge aki/a 
Jok. Etye ku ngwice ma duny mit, calo tiwe ma i eklezia takatifu 
pa Mungu. —  Doch de stamvader der Blanken kwam achterna 
Hij vond het kind van de Geest. Hij bedekte het zeer schoon 
met bladeren. Dit bladgewas heet men akila jok. Het heeft een
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geur die er aangenaam uit opstijgt, zoals de bloemen in de 
heilige kerk van God.

Ento kwaro mir Alur gikado migi akada. Kumeno gijiyo 
oboko ngo i w i nyatin pa Jok. —  Doch de stamvader der Alur 
(der Zwarten) ging voorbij, zo maar. Aldus wierp hij geen 
bladeren op het kind van de Geest.

Jok ewaco igi : V  bicenderu dit anda. Ento kwaro pa Mondo 
biay, nitundo ku nyikwayo migi ceke. Gibiloyowu cekeceke. 
Abimiyo mwu atum mi yen manano, m 'um be ku Iworo. 
Abimiyo igi atum ma mor calo lukot. — De Geest zei hun : 
Gij (Zwarten) zult zeer veel te lijden hebben. Doch de stam
vader der Blanken zal voorspoed hebben, tot met al zijn klein
kinderen. Ze zullen u helemaal overtreffen. Wat u betreft, ik 
zal u een wapen (lett : een boog) geven van enkel hout, dat 
niet geacht wordt. Aan hen zal ik een wapen geven dat buldert 
als de bliksem (de donder).

Atum en julwongo munduku. En Mondo gicopo nivoyo ko 
Alur cekeceke. —  Dat wapen heet men geweer. Met dat (wapen) 
kan de Blanke alle zwarten overwinnen.

An  (Ik) : A th a n a s i O w en jo .

5. D e  g e s c h ie d e n is  v a n  D a n  A n y u m b a .

Kawoni ayero macikira miralur macon, ma ngom ekwongo 
ko. —  Nu vertel ik een geschiedenis der Alur van eertijds, 
waarmede de streek begonnen is.

Rwot migi macon m 'uloyo ngom migi ceke, dako : eloyo co 
ceke ku mon de ceke. Dako en nying pare Dan Anyumba. Ento 
etye ku ryeko dit. —  Hun koning van eertijds die heel hun 
streek beheerste, een vrouw (was het die) regeerde over al de 
mannen en al de vrouwen ook. Die vrouw, haar naam was 
Dan Anyumba (Vrouwe Anyumba). Doch ze had veel verstand.

Nyudo podi rwot ma Cobo en de mbe, ka rwot en Dan 
Anyumba nwango ecamo ker pare i mingo. —  Toen hadden 
ook de mannen van Cobo nog geen koning, toen eertijds die 
koningin Dan Anyumba, koningin was te midden de (algemene) 
domheid.
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Gilworo dit andanda i ngom kae. Ka giay i nam nitvndo har, 
giwoto dwi acel andanda. Giwaco niya ngom bituc : gimaro 
to manano. Ku rwot en de gilworo dit. —  Ze waren zeer vrees
achtig in de streek hier. Wanneer ze van het meer kwamen 
tot hier marcheerden ze een volle maand. Ze zeiden (meenden) 
dat de grond zou opengaan (indien ze hard liepen) : ze vreesden 
zo maar te sterven. En ook hun koningin vreesden ze zeer.

Ka oro etundo, lum ceke ewang. Jukal pa rwot gitingo olot 
i cing; giwoto anaka pi Iworo pa ngom : emaro mwony kugi 
piny. —  Wanneer de droge tijd was aangebroken, brandde al 
het gras af. De dienaren van de koningin namen een stok in 
de hand; ze marcheerden met kleine stapjes uit vrees voor de 
grond : hij mocht (soms) verzinken met hen tot beneden.

E ka gitugo twon apol madwong i omar. Ekwanyo ngioec, 
aringa kwa ! Gineno; giwaco : Aka, Jutuwa ! Kara rwot ewaco 
niya ngom bituc ! Twon ley madwong eringo ku w i ngom. 
Enyono ngom mpe ! Ngom, etuc ongo !... Waci y er o ni rwodwa!
— Toen joegen ze een grote waterantiloop op, in het afge
brande gras. Ze nam een hevige loop. Lopen was lopen ! Ze 
zagen het; ze zeiden : Wel, mensen van te onzent ! Nochtans 
de koning (in) heeft gezegd dat de grond zou opengaan ! Dat 
grote dier loopt op de grond ! Het trapt geweldig op de grond ! 
De grond splijt niet open ! ...Laten we dit aan onze koning (in) 
gaan vertellen.

Mange gipyemo; giwaco : Wa ko waponj ngwec bende, cal o 
ley en m'eringo matek ! Tekine ngom etuc ongo, kan wadok 
bang rwot niyero paco. Jumange ceke gilworo niringo; giwaco, 
gimaro to manano. —  Anderen spraken tegen, zeggend : W'ij, 
laten wij ook proberen te lopen, zoals dat dier dat hard liep ! 
Indien de grond niet hol is, alsdan zullen we terug gaan bij 
de koning (in), om het thuis te zeggen. Al de anderen vreesden 
te lopen; ze zeiden, ze zouden zo maar aan hun dood kunnen 
komen.

Ka jal acel ewaco ni juwadi : Ube ki ! Podi aponjo manok. 
Emako olot pare, emiyo ba juwagi. Emako woto yoyo manano : 
olot embe. Ka rnacen ekwanyo ngwec matek. Juwagi ceke 
gineno; giwaco : Aka ! Uneno ! Eringo matek : ngom etuc ongo ! 
Gi bende ceke gimako ngwec matek, romrom jal. —  Toen sprak 
een man tot zijn gezellen : Blijft gerust ! Laat ik eerst een
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weinig proberen ! Hij nam zijn stok, gaf hem bij een zijner 
gezellen. Hij begon stilletjes te gaan, ijdelshands : hij had geen 
stok (meer). Daarna zette hij het op een geweldig lopen. Al 
zijn gezellen zagen het; ze zeiden : Wonder ! Gij ziet (het), hij 
loopt hard : de grond zinkt niet in. Zij ook allen zetten het op 
een geweldig lopen, zoals die man.

Gitundo bang rwot Dan Anyumba. Giwaco ire : Ay, rwodwa, 
m'iorowa, wanwango ley madwong i omar; eringo ku ngwec; 
ngom ebedo, kara etuc ongo. —  Ze kwamen bij de koning (in) 
Dan Anyumba. Ze zeiden haar : O koning(in), toen gij ons 
gezonden hebt, hebben we een groot dier op het afgebrande 
land gevonden; het liep zeer vlug; de grond bleef, waarlijk 
hij ging niet open.

Rivot ewaco : Ukwong niponjo; anen i wanga bende ! Ka jal 
acel ekwanyo ngwec ni Dan Anyumba; eneno ku roang pare. 
Kan ewaco : Aka ! Jukal para, unwango ryeko pa ley. Kawoni 
dano de wacopo niyiko, fur de wacopo nifuro ! M 'unyuto ryeko 
ceke ni rwot Dan Anyumba, apol e m'unyuto. —  De koning(in) 
zeide : Probeert eerst, dat ik ook vóór mijn ogen zie ! Toen 
zette een dienaar het op een lopen naar Dan Anyumba toe : ze 
zag het met haar eigen ogen. Toen sprak ze : Waarlijk ! Mijne 
dienaren, gij hebt verstand gevonden bij een dier. Thans 
kunnen wij ook de mensen begraven; veldwerk ook kunnen 
wij verrichten. Wat al (deze) slimheid toonde aan de koning(in) 
Dan Anyumba, ’t was een waterantiloop die ze toonde.

Nyikwaro m ' Alur elobire kudo, giyero i oda migi. Olot 
gitongo ku agoma i ngom. Ni mon de judongo mi paco miralur 
giwaco : Con ubolo rwot mwu i pi I —  De kleinkinderen der 
Alur, die nadien gekomen zijn, vertellen (dit feit) in hun 
sprookjes. Ze snijden een stok af, met de krul naar de grond. 
Aan de oude vrouwen der Alur-dorpen zegt men : Eertijds hebt 
gij uw koning(in) in het water geworpen.

An (Ik) : A th a n a s i O w en jo .

6. D e  o l i f a n t  w a s  h u n  k o n in g .

Wegi ngom macon, Abira ku Cobo. Abira ku Cobo ceke 
gicamo gelala, ma wang kulo. Cobo gilwongiri Jok Lyec {Jog 
Lyec). Rwot migi mbe : lyec rwot migi. —  De oude meesters
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(bewoners) van de streek zijn de Abira en de Cobo. De Abira 
en de Cobo allemaal aten krabben (die) in de rivier (leven). 
De Cobo werden geheten de mannen van de olifant. Zij hadden 
geen koning : de olifant was hun koning.

Abira uketo Alal ni rwot. Cobo ekwero. Giwaco Alal kud 
ebedi rwot migi. Gitengo ali ku Abira; gimako Alal, ginego.
— De mannen van Abira stelden Alal aan als koning. De 
mannen van Cobo weigerden. Ze zeiden dat Alal niet hun 
koning weze (ze wilden niet dat...). Ze zochten ruzie met de 
mannen van Abira; ze maakten zich meester van Alal, ze dood
den hem.

Ojanga, ma kwaro mi Angal, ewoto ku kozi mi bel, ku kozi 
kal, ku kozi ngor. Efuro podo, cam ecek. Cobo giwaco : Ojanga 
e m 'ube ni rwot mwa ! Giketo iye Ojanga edoko rwot migi.
— Ojanga, de stamvader der Angal, was op weg met zaad van 
sorgho, met zaad van gierst, met zaad van bonen. Hij bewerkte 
een veld, het veldgewas rijpte. De Cobo zeiden : Ojanga, hij 
weze ons tot koning ! Daarmee stelden ze Ojanga aan om hun 
koning te worden.

Lem be etum . —  Het verhaa l is uit.

An  (Ik) : M a r s e l o  M ijk o n jo .

7. D e  A b ir a  h a d d e n  h e t  g ed a a n .

Abira yang gitye dano mi ot ngom. —  De Abira waren eer
tijds mensen die in openingen in de grond woonden.

Dano ma paco (Iwo ) emako ryeko. Giwaco : Waci, wabidu 
dano mi ot ngom. Noka gineno dano ngo. Gicamo ngom. —  De 
mensen die in dorpen woonden (lwo), bedachten een list (om 
de Abira uit hun holen te krijgen). Ze zeiden : Laten wij gaan, 
laten wij de mensen die in de grondholen wonen aanlokken. 
Nog nooit hebben ze mensen gezien. Ze eten aarde.

Kumeno gimako ryeko. Gitwiyo ringo i lak tong. Giroyo i 
ngom kuca. Abira ukwero. —  Zodus ze namen een middel. Ze 
bonden vlees op het ijzer van een lans. Ze staken het in de 
grond daar (in het hol waar de Abira woonden). De Abira 
weigerden.
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Gimako ryeko mange. Giwaco : Wadong watwiyu kado ! 
Gitwiyo kado i lak tong; giroyo i ngom kuca. —  Ze verzonnen 
een andere list. Ze zeiden : Laat ons zout binden (op het ijzer 
ener lans). Ze bonden zout op het uiteinde ener lans; ze staken 
ze in het hol ginder.

Abira gibilo kado; emako doggi. Giwok woko i w i ngom.
— De Abira proefden het zout; het was naar hun smaak. Ze 
kwamen buiten op de grond.

Gitugo wol; gicido yo dwar ku nyalwo ceke. Gidwaro, 
gidwogo. Kec emako nyalwo matek. Ginwango okondo i podo 
pa ngalini; gimako nicamo okondo manumu. Gicamo, gidwogo 
paco. Giloko i wi Abira niya Abira e m'ucamo okondo manumu. 
Abira gilworo nipyemo ni nyalwo migi. —  Ze begaven zich 
op weg; ze gingen jagen met al de edelen (de mensen van 
koninklijken bloede). Ze joegen, ze kwamen terug. Een felle 
honger overviel de nyalwo. Ze vonden kauwoerden in het veld 
van zeker iemand; ze begonnen rauwe kauwoerden te eten. 
Ze aten, ze gingen terug naar hun dorpen. Ze staken het op 
de Abira, namelijk dat de Abira het waren die rauwe kauwoer
den eten. De Abira durfden hun meesters niet tegenspreken.

Dano ceke dong giwaco Abira niya gicamo okondo manumu. 
Kara nyalwo ucamo gin. —  Al de mensen zeggen nu van de 
Abira dat ze rauwe kauwoerden eten. In werkelijkheid waren 
het de nyalwo die ze gegeten hadden.

Tekine iwok ba wedu moko, eyenyo nimiyo iri cam. Kan 
cam ebedo rac, ewaco kumae : Cam ebedo rac. In ke iwaco : 
Ukondo manumu edwoko Abira, etundo ko paco. —  Indien 
gij bij een of andere kennis van u aankomt, hij wil u eten 
geven. Wanneer het eten slecht is, hij zegt aldus : Het eten is 
slecht. Gij op uw beurt zegt : Rauwe kauwoerden brachten 
de Abira terug; ze geraakten ermee thuis.

An  (Ik) : N o r b e r t i  U tom .

8. D e  tw is t  o m  de  k ip p en .

Ulingeru, ma Musekere, enyolo nyitindo adek : Kwonga, 
Nyimur ku Alal : gin umegu, megi acel, dano mi Musekere, 
i do nam. —  Ulingeru, van Musekere, had drie kinderen :
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Kwonga, Nyimur en Alal : deze waren gebroeders (eigen 
broers), hun moeder was dezelfde; ze was een mens (vrouw) 
van Musekere, op de oever van het meer (Albert-meer).

Gin, gilaro gweno gilcud uwon : Iwiny eryemogi. — Deze 
(deze broeders) streden om kippen met hun halfbroer : die 
oorlog verjoeg ze (uit hun land).

Gweno etoko apar. lal, ma jukano gweno i bange, ecero 
gweno. Nyimur, nike egam, ecero. Alal, nike egam, ecero. 
Kwonga bende, nike egam, ecero. —  Een hen kipte tien 
kuikens. (Doch) de man, aan wie ze de hen hadden 
toevertrouwd, hield de hen tegen (weigerde de hen terug 
te geven). Al ging Nyimur om ze te halen, hij weigerde. Al 
ging Alal ze terughalen, hij weigerde. Al wilde Kwonga ze 
terugnemen, hij weigerde.

Alal waco ni Nyimur : Nyimur fwa, ci gam gweno keca ! 
Nyimur ecido, juryeme, edwogo. Giwaco : Wacidu ka wan 
adek ! Waci gemu gweno ! Gicido, juryemo gin adek de; 
gidwogo. —  Alal zei tot Nyimur : Nyimur, mijn broer, ga de 
kip halen ginder ! Nyimur ging; ze joegen hem weg, hij kwam 
terug. Ze zeiden : Laten wij gedrieën gaan ! Laten we de hen 
halen ! Ze gingen, ze joegen ze met hun drieën weg ook; ze 
gingen terug.

Giwaco : Wadong waci mako gweno dyeceng, nwango dano 
ceke i tim ! Ka gidong gicido, gimako gweno, gici ku gweno 
ceke; giweko abic ni uwon mire. Uwon edwogo; eneno komae, 
ekelo Iwiny. Gikedo; giryemo iye Alal, man Kwonga, man 
Nyimur. —  Ze zeiden : Laten we dan de kippen pakken in volle 
dag, terwijl al de mensen in de pori zijn (waar ze hun velden 
hebben). Dan gingen ze, ze namen de kippen, gingen weg met 
al de kippen; ze lieten er vijf voor hun halfbroer. De halfbroer 
kwam terug (van het veld); hij zag dat het zo was, hij bracht 
hun de oorlog. Ze vochten; zodoende joegen ze Alal, Kwonga 
en Nyimur weg.

Gitugo, giweko paco edong : paco eryemogi. Gicoko wot, 
gibino ndu. wi got mir Abira. Ginwango weg paco m'ecamo 
uduka ma lak cana, man ombu ma jugolo agola, man ndiga, 
man gela, ma wang kulo. —  Ze vertrokken, ze lieten hun 
dorpsgenoten daar : hun dorpsgenoten joegen ze (immers) weg.
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Ze raapten hun reisgerief bijeen en ze kwamen op de berg 
der Abira. Ze vonden (daar) de bewoners die steenratten van 
uit de rotsspleten aten, verder wortels (?) die men uit de grond 
graaft, verder ndiga (?), verder krabben van de waterkant.

Weg paco giwaco : Wuay kane ? Gin : Wa ju  pa Musekere. 
Pirango wukwero nibedo tuu nedi ? Ha, wadaw adawa tuwa; 
ju  madur ryemowa. Wadong wabe kane ? U ko ube keni ngo ? 
Mbe. W  acid o acida. Wucido kane ? He, wacido ndu w i tung, 
pa Nyavor ! Wan, junarn; wacido nimwony i nam, kara got 
egeng bangwa. Wiwa emwony ! —  De dorpelingen zeiden : 
Van waar komt gij vandaan ? Zij : W ij zijn mensen van 
Musekere. Waarom wilt gij niet te uwent blijven ? Ha, we 
hebben getwist te onzent; zij die talrijker zijn jagen ons weg. 
Waar moeten we thans blijven? Wel, waarom blijft gij hier 
niet ? Neen. W ij gaan (verder). Waar gaat gij heen ? He, we 
gaan bepaald naar ginder henen, naar (de streek van) Nyavor. 
W ij zijn de mensen van het meer; we gaan verdwijnen in 
(nederdalen naar) het meer, opdat de berg de toegang tot ons 
belette. Dat onze hoofden (onze persoon, wij) verdwijnen (lett. 
ingeslikt worden).

E kan gitugo wot. Ento dako p'Alal, iye malco remo. Ewaco : 
Kara dako, iye emako niremo ! Vdong ucidi ! Dako udong 
unyol, kan abilobo wun. —  Toen vertrokken ze. Doch de vrouw 
van Alal, ze kwam in barensnood. Hij zeide : Zie mijn vrouw 
begint de pijnen te gevoelen ! Gij nu, gaat; dat de vrouw eerst 
bevalle, dan zal ik u achterna komen.

Gidong Abira. Alal ewoto ku gin mamit i osaw, i atuku. 
Emiyo ni jono; jono ebilo mamit. Gifoyo Alal. Giwaco : Dong 
wamito ibedi i bangwa. Wafoyo ndu cam peri : rec peri, ringo 
peri, gweno peri. Alal, kan ikwero nibedo bangwa, gin mamit 
nga bimiyo ? Alal ewaco : Wek abe mol ! Abici gamo ringo 
mange, wubicamo. —  Ze bleven bij de Abira. Alal was op weg 
gegaan met iets lekkers in zijn reiszak, in zijn manden. Hij gaf 
ervan aan die lieden; die mensen proefden (vonden) dat het 
lekker smaakte. Ze dankten Alal. Ze zeiden : Thans willen 
we dat ge bij ons blijft. Uw  eten staat ons ten zeerste aan : 
uw vis, uw vlees, uw kippen. Alal, indien gij weigert bij ons 
te blijven, wie zal ons die lekkere dingen geven ? Alal zeide : 
Laat me met rust ! (Genoeg !) Ik zal andermaal vlees halen, 
gij zult (ervan) eten.



Edok yo lugi; ecoko dyel pare giku dyang, edivogo. Enego 
ni Abira. Gifoyo rwot migi. —  Hij ging naar zijn geboortestreek 
terug; hij bracht zijn geiten en zijn koeien bijeen en kwam 
terug. Hij slachtte (ervan) voor de Abira. Ze hielden (veel) van 
hun koning.

E kan Kwonga bino nigamo umin. Abira kwero. M in bende 
ekwero. Alal bende ekwero. Kwonga edok; eci waco ni Nyimur : 
Abira ecero Alal. Alal edoko rwot migi. Alal emiyogi gin mamit.
— Toen kwam Kwonga om zijn broer te halen. De Abira 
weigerden (Alal te laten vertrekken). Ook zijn moeder weigerde. 
Ook Alal weigerde (te vertrekken). Kwonga ging terug; hij ging 
zeggen tot Nyimur : De Abira houden Alal tegen. Alal is hun 
koning geworden. Hij heeft hun lekkere dingen gegeven.

Nyimur ewaco : E , wek ebedi ! Dong wabiwoto awola, ka 
wabici lyewe ! Ini, Kwonga, iceri pirango ? Kwonga ewaco : 
Awok Nyavor. Anwango dano giweco maber. Adong amito abe 
keca ! —  Nyimur sprak : E, laat hem (ginder) blijven. Voortaan 
zullen we de baan opgaan, wanneer we hem willen bezoeken. 
Doch gij, Kwonga, wat heeft u tegengehouden ? Kwonga sprak : 
Ik kwam aan bij Nyavor. Ik vond de mensen, ze spraken goed 
(vriendelijk). Voortaan begeer ik ginder te blijven.

Gidong gibedo : Nyimur bende pare, Kwonga bende pare, 
Alal bende pare. —  Toen zijn ze gebleven (waar ze zich hadden 
gehuisvest) : Nyimur ook langs zijn kant, Kwonga ook langs 
zijn kant, Alal ook langs zijn kant.

An  (Ik) : Y oan i Uno.

9. K a g a m b o , d e  M a d i-m a n , v e r t e l t .

Wan,, wa Madi. Utyaka, kwaro mwa. An Uyibo : kwara, an. 
Uyibo ku Utyaka, gi Madi dyang (Arua). Wapakira : Uyibo ! 
Utyaka! Wo pa ngu ! —  W ij, we zijn Madi. Utyaka is onze 
stamvader. Ik ben een Uyibo-man : Uyibo is mijn voorvader, 
van mij. De Uyibo en de Utyaka zijn de Madi der koeien (grote 
bezitters van koeien, in de streek van Arua). Onze lofnamen 
zijn : Uyibo ! Utyaka ! Zoon van de luipaard !

Kwar mi Madi eay Uyibo, ebino Aryek. Gin, gi Madi dyel : 
dyel dit igi. —  De stamvader der Madi verliet Uyibo (de plaats
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geheten Uyibo) : hij kwam te Aryek. De mannen van Aryek 
zijn de Madi der geiten : ze bezitten veel geiten.

Kwara eay Aryek , epodo Nyilya; nwang etyedo pare oka.
— Mijn voorvader verliet (de streek van) Aryek en viel toe 
(kwam aan) bij de Nyilya-berg. Zijn ambacht was de blaasbalg 
doen (smeden).

Ebedo wee te Nyilya. Ewango miri pare i Iwm. Egamo, enego 
mac pare ceke. Kan jakumira mange egamo cwinyo lum pa 
rwot, atyek. Mogo, rwot mi Angal, nwang ekoyo biya pare.
—  Hij woonde lange tijd aan de voet van de Nyilya-berg. Hij 
brandde (eens) zijn houtskolen in de pori (het wilde, hoge gras). 
Zonu hij doofde gans zijn vuur uit. Toen was er een of ander 
afgunstig mens die het gras van de koning in brand stak, het 
gras voor de jacht. Mogo, de koning van Angal, had vroeger 
zijn jachtgebied (waarop men klopjacht houdt met grasbrand) 
af gebakend.

Ka gilwongo kwara Umyer, niya en m 'uwang miri. —  Toen 
noemden ze de naam van Umyer, mijn voorvader, omdat hij 
het was die houtskolen had gebrand (als dader werd de naam 
van Umyer vernoemd).

Ecido nipido lembe. Egam eloye. Ewaco : Atimo nedi ? Egamo 
wode, nyinge Agawa, eculo ni Mogo. —  Hij ging pleiten. Zonu 
de zaak overwon hem (hij verloor zijn proces). Hij zei : Wat 
zal ik er aan doen ? Hij nam zijn zoon, met name Agawa; hij 
gaf hem als boete aan Mogo.

Nge cwiny emake; egam edok Acer, wi lelo. Emako tyedo kendo. 
Emondo i vur nimugo lelo. Lelo egam emvk, eumo wiye, enego 
icoko. —  De ontmoediging had hem te pakken; hij ging terug 
naar Acer, op het erts (op een plaats waar ijzererts was). Hij 
begon terug te smeden. Hij kroop in de groef om ijzererts (neer) 
te kappen. Het erts stortte neer, begroef hem, doodde hem.

Nyitinde egamo ekwongo oka nityedo. Giweko. Wadok 
nikako kidi mi rego. Nitundo kawoni, tuwa wakako kwa kidi.
— Zijn kinderen nu verwensten de blaasbalg om te smeden; 
ze zagen er van af (ze lieten hun stiel van smid varen). We  
begaven ons tot het splijten van maalstenen. Tot nu toe, 
te onzent splijten we alleen stenen.
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Wacido loka, nwango Mondo dyang, Mondo Nnbi, etundo i 
ngom. —  W e trokken over de Nijl (om ons daar in veiligheid 
te stellen), toen de vreemdelingen der koeien (die gekomen 
waren om koeien te razziëren), de Nubiërs, in de streek 
kwamen.

Madi mir Angal, gi dano mwa, Madi mi Acer. —  De Madi die 
bij de Angal verblijven zijn van ons volk, wij die bij de Acer 
wonen.

Kumeno Okebo ku Madi, gin ma gi weg ngom. —  Aldus de 
Okebo en de Madi, zij zijn het die de (eerste) meesters, bezitters 
der streek waren.

An (Ik) : Izaac Kagambo.

10. D e  e e u w ig e  b ro e d e r tw is t .

Rvbanga enyolo Kyabambi. Kyabambi enyolo Nyipir ku 
Nyivongo; nyitindo mange Tiful ku Upodho. Basi. —  Rubanga 
had als zoon Kyabambi. Kyabambi verwekte Nyipir en 
Nyivongo; andere kinderen waren Tiful en Upodho. ’t Is zo.

Nyipir giku Nyivongo gibedo karacel giku umin. Nyipir 
egamo tong pa Nyivongo; ecidho ko nidwaro lyec. Enwango 
lyec acel, ecobo ku tong p'umin. Lyec eringo ku tong i kume. 
Eryemo lyec kwe. —  Nyipir en Nyivongo verbleven te zamen 
met hun broer (Tiful). Nyipir nam de lans van Nyivongo; hij 
ging ermee op olifantjacht. Hij vond een olifant, hij doorstak 
hem met de lans van zijn broer. De olifant vluchtte weg met 
de lans in zijn lijf. Vruchteloos zette hij hem achterna.

Edwogo paco; ecidho bang umin; ewaco : Umira, nyaworo 
acidho ku tong peri nidwaro ko lyec. Anwango lyec acel; acobo, 
eringo ku tong. Umin ewaco : Aka, tong para ! Ci yeny kakare, 
idwogi ! Nyipir ewaco : Kumeno, umira. Kan inyayo muyinga ci, 
aculo tong peri. — Hij kwam terug in het dorp; hij begaf zich bij 
zijn broer; hij zei : Mijn broeder, gisteren ging ik met uw  
lans de olifant ermede jagen. Ik vond een olifant; ik doorstak 
hem, hij vluchtte met de lans. Zijn broeder sprak : Hoe 
jammer, mijn lans ! Ga ze opzoeken waar ze is, kom (ermee) 
terug. Nyipir zei:Aldus, mijn broer. Indien gij de gierigheid 
vermenigvuldigt (zo veeleisend zijt), dan betaal ik uw lans.
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Umin edok. Egamo tong aryo, ekelo bang Nyivongo. Nyivongo 
ewaco : Amito tong péri ngo. Yeny ka tong para. Nyipir edok 
pare, etwiyo tong wic aryo, ekelo bang umin. Umin ewaco : 
Ayenyo tong péri ngo ! Tek inwango tong para ci, kel, abiyiyo. 
Ento kan itwi tong dupa, kadi dak, ayiyo ngo. 'Nyipir ewaco : 
Kumeno, nmira. Kan ijay ira kumeni, abitimo nedi ! Kawoni 
dong aci woto swa niyenyo ka tong péri. Umin ewaco : Eyo ! 
Kan inwango tong para ci, kel; abifoyo dit. Piny mange ceke 
ayenyo ngo : ndu tong para ci ! —  Nyipir ging huiswaarts. 
Hij nam twee lansen, hij bracht ze bij Nyivongo. Nyivongo 
sprak : lk begeer uw lansen niet. Zoek naar mijn lans ! Nyipir 
ging naar huis; hij bond twee bussels lansen, hij bracht ze 
bij zijn broer. Zijn broer sprak : Ik zoek uw lansen niet (te 
bezitten). Indien gij mijn lans vindt, breng(ze), ik zal ze aan
vaarden. Doch zelfs al bundelt gij veel lansen, ja honderd, ik 
aanvaard(ze) niet. Nyipir zei : Zo is het, mijn broeder. Indien 
gij zo erg tegen mij te keer gaat, wat zal ik doen ! Nu ga ik 
doelloos reizen, om te zoeken waar uw lans is. Nyivongo zei : 
Dat is het ! Wanneer gij mijn lans vindt, breng(ze); ik zal 
zeer verheugd zijn. Geen enkel ander ding zoek ik : enkel gaat 
het om mijn lans !

Nyipir ecoko ju  pare, gitugo wot. Gitingo senga taba acel; 
gicido ko. Giwoto dwi aryo. Gitundo, ginwango dako muti. 
Dako epenjogi : A ka ! Wucido kane ? Giwaco : Wayenyo tong 
mwa; wacobo ko lyec; lyec eringo ko. Ali pa tongne dit paco 
kue. Dako ewaco : Kumeno. Tekine uyenyo tong mum, ukel 
ira taba; abinyuto iwu ka tong. —  Nyipir riep zijn mannen 
bijeen, ze vertrokken. Ze namen een bundeltje tabak; ze namen 
het mede. Ze reisden twee maanden. Ze kwamen aan, ze 
vonden een oude vrouw. De vrouw vroeg hun : Zo ! Waar 
gaat gij heen ? Ze zeiden : W e zoeken onze lans; we hebben er 
een olifant mede doorstoken; de olifant is ermee gaan lopen. 
De twist om de lans is groot thuis ginder. De vrouw zei : Zo ! 
Indien gij uw lans zoekt, breng me tabak. Ik zal u tonen waar 
uw lans is.

Giwodo senga taba, gimiyo ni dako. Dako ecido, etingo wic 
aryo, ekelo. Gingiyo kwe. Giwaco : Tong mwa mbe keni. Dako 
ewaco : Ubin, aterwu ka ma jucoko iye tong. Gingiyo tong 
migi; ginwango. Dako ewaco : Kaïvoni unwango tong mwu. 
IJting ku ngwec ! W eg tong gidwogo kawoni. Gitugo wot,



32 LEGENDEN, GESCHIEDENIS E\ GEBRUIKEN

gidwogo ku tong p'umin. —  Ze haalden het bundeltje tabak 
te voorschijn, ze gaven het aan de vrouw. De vrouw ging, 
nam twee bundels lansen (en) bracht ze. Ze zochten vruchte
loos hun lans te herkennen. Ze spraken : Onze lans is hier 
niet. De vrouw zei : Komt, dat ik u leide daar waar ze de 
lansen bijeen brengen. Ze zochten hun lans; ze vonden (ze). 
De vrouw sprak : Nu hebt ge uw lans gevonden. Neemt ze 
met haast ! De eigenaars der lansen komen aanstonds terug. 
Ze gingen op weg, ze kwamen terug met de lans van hun broer.

Nyipir ewaco : Ee, umira, wanwango tong péri : e ci cwinya 
kwiyo. Umin ewaco : An ayenyo maeno ! Kawoni lembe etum ! 
Umin ekano lembe i iye. —  Nyipir zei : Ee, mijn broer, we 
hebben uw lans gevonden : thans ben ik gerustgesteld. Zijn 
broer zeide : Ik, ik zoek deze. Nu is de twist gedaan. Zijn 
broer (Nyipir) borg deze gebeurtenis op in zijn binnenste.

Nyipir eneno nytindo p 'umin aryo; pare de aryo. Edok i ot 
pare, ewodho adila dycmg, epedho. Egamo tigo, atoko mi tigo 
aryo, emoyo w i adila. Eketo nyitindo pare, gibedo yor acam; 
nyitindo p 'umin gibedo yor acwic. Eketo tigo yo bang nyitindo 
p'umin. —  Nyipir zag de kinderen van zijn broer twee (de 
kinderen van Nyivongo waren met tweeën); zijn kinderen ook 
twee. Hij ging in zijn huis terug, hij haalde er een koeivel uit, 
hij spreidde het uit. Hij nam parels, twee manden parels; hij 
legde ze open op de huid. Hij plaatste zijn kinderen, ze waren 
aan de linkerkant; de kinderen van zijn broer waren aan de 
rechterkant. Hij legde de parels langs de kant der kinderen 
van zijn broer.

Nyatin pa umin acel manok etingo tigo, emwonyo. Nyipir 
ewaco : Nyatin maen ecuto tigo para i doge, emwonyo. Uci 
bang won; ebin niyero pi tigo para. Gilwongo Nyivongo, ebino. 
Nyipir ewaco : Umira, ibino dre. Cing uca, iyiyo ira ngo. 
Kawoni nyatin peri emwonyo tigo para i iye. Ibitimo nedi, ? 
Nyivongo ewaco : Abitimo nedi ke ? Aculo iri asu. Ekelo tigo 
i adita, ekelo ni umin. Umin eyiyo ngo. Ewaco : Amito ikel 
tigo para ku kite. Cing uca iyiyo ? Nyivongo edok, ekelo tigo 
mange i atoko aryo. De Nyipir eyiyo ngo. Ewaco : Piny maen, 
kan icul dupa, de icendiri manano. Tigo para acel kende kan 
iwodho, ee ! Lembe moko ma ayer umbe ! —  Een klein kind 
van Nyivongo nam een parel (en) slikte (ze) in. Nyipir sprak :
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Dat kind heeft mijn parel in zijn mond gebracht en ingeslikt. 
Gaat naar zijn vader; dat hij komt spreken over mijn parel. 
Ze riepen Nyivongo, hij kwam. Nyipir zei ; Mijn broer, ge doet 
wel gekomen te zijn. Die andere dag, ge hebt niet willen toe
geven (aan mij). Nu heeft uw kind mijn parel in zijn buik 
geslikt. Wat zult ge doen ? Nyivongo sprak : Wat zou ik wel 
doen ? Ik zal u die parel maar betalen. Hij bracht parels in 
een klein mandje, hij bracht ze naar zijn broer. Zijn broer 
stemde niet toe. Hij zei : Ik verlang dat gij mijn eigen parel 
brengt. Die andere dag, hebt gij toegestemd ? Nyivongo ging 
terug, bracht andere parels in twee manden. Ook (deze) aan
vaardde Nyipir niet. Hij zei : Dat ding, ook al betaalt ge er 
veel andere voor, ge doet vruchteloze moeite. Mijn parel alleen, 
die ge uithaalt, dat wil ik ! Iets anders te zeggen heb ik niet.

Nyivongo ewaco : Aka, umira, iyero kumeno ! Umin ewaco : 
Eyo, ayero ndu ! Nyivongo elwongo jukal pare, gibino. Ewaco : 
Umak nyatin, ukel ! Gimako nyatin, gikelo. Giketo pala i iye, 
giryedo. Giloro eind iye ceke; ginwango tigo i iye. Giwodho, 
gilwoko kume ceke. Gimiyo bang Nyipir. Nyipir ewaco : An 
ayeiiyo maeno ! —  Nyivongo sprak ; Ach, mijn broer, spreekt 
gij zo ! Zijn broer zei : Ja, ik spreek zeker zo ! Nyivongo riep 
zijn dienaren, ze kwamen. Hij zei : Neemt het kind, brengt 
(het). Ze namen het kind, ze brachten het. Ze staken een mes 
in zijn buik, ze sneden (zijn buik) open. Ze onderzochten al 
de ingewanden; ze vonden de parel er in. Ze namen (de parel) 
uit, ze wassen ze af. Ze gaven (ze) aan Nyipir. Nyipir zei : Ik, 
ik zoek deze hier (dit is het wat ik begeer).

Nyivongo ewaco : Kawoni dong wabedo kudi ngo ! Wapokera 
ndu ! Gicidho do nam. Nyivongo eloko ngeye yo lokani; Nyipir 
eloko ngeye yo lokaca. Ka giguro ley i kingi. Nyivongo ekadho 
lokaca; Nyipir edong lokani. —  Nyivongo sprak : Voortaan 
blijven wij met u niet meer ! W ij gaan uiteen zekerlijk ! Ze 
begaven zich op de oever van de Nijl. Nyivongo keerde zijn 
rug naar hier toe; Nyipir keerde zijn rug naar de overkant 
(van de rivier). Toen plantten ze een bijl tussen hen beide fen 
ook een tabakplant, welke later een boom werd). Nyivongo stak 
de Nijl over; Nyipir bleef langs deze kant.

Ley migi ma giguro nuti ku taba de nuti keca. Culane 
julwongo wat ley. Magungu, ka gikyewo nam, qiwok i wange,

3
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gikonjo cam keca, niya gimaro oy i pi. Tabane de ka gimito 
niywayo, gioyo vurune keca. —  Hun bijl, die ze geplant heb
ben, is er nog en de tabak ook is nog ginder. Die kaap heet 
men de haven der bijl (op de kaarten Wadelei). Wanneer de 
Magungu de Nijl bevaren en ze komen daar nabij, ze storten 
daar (een weinig) eten, want (anders) zouden ze kunnen in 
de rivier vallen (en verdrinken). Ook wanneer ze van die tabak 
willen roken, ze storten de as ervan daar.

Basi. Ju pa Nyipir : Okuro ku Pandoro ku Acer. Ju pa 
Nyivongo : Kamulega, nitundo kawoni. Okuro gigamo ker pa 
Kamulega. —  Zodan, de afstammelingen van Nyipir zijn de 
Okuro, de Pandoro, de Acer. De afstammelingen van Nyivongo 
zijn Kamulega (de koningen van Bunyoro) tot op de huidige 
dag. De Okuro halen de koninklijke macht bij Kamulega.

An (Ik) : H erm an  B ed ijo .

11. D e  w o n d e re  g e b o o r te  v a n  e e n  tw e e lin g .

Nyarwot, nying won Ulezu, en e jakwac dyang. Nyarwot 
eyiyo co ngo. —  Een kongingsdochter (haar vader heette Ulezu) 
zij was herderin van koeien. De koningsdochter wilde van 
geen man.

Kumeno, bang acel, dano mi polo ebino bang nyako en 
Gigamo kude ic. —  Zodan, op zekere keer, kwam een mens 
van de hemel bij dat meisje. Ze werd er zwanger bij.

Jupagi JJlezu gigamo, giwaco : In, nyarwot, igamo 1 ku nga ? 
Nyarwot ewaco : Ngatu ma wagamo kude ic, lembe eloya 
m'ayer ! Ayer ango ? Ayer upyera ! —  De familieleden van 
Ulezu begonnen te zeggen : Gij, koningsdochter, bij wie zijt 
ge zwanger geworden ? De koningsdochter zeide : De persoon, 
die me zwanger heeft gemaakt... de woorden ontbreken me 
om het te zeggen ! Wat moet ik zeggen ? ’t Verveelt me wat 
ik moet zeggen !

Jupagi nyarwot epenjo nyarwot : Kumeno ilwongo nying 
Upyera ? Nwango nying pa dano mange Upyera, i ngom pa 
rwot eni. —  De broers van de koningsdochter ondervroegen de
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koningsdochter : Zodus, gij zegt de naam van Upyera ? Nu 
was er een man met name Upyera, in het gebied van die 
koning

N o ta .  —  Het woord Upyera betekent : het verveelt me en is 
tevens persoonsnaam.

Ju pa Ulezu rwot gici gimako Upyera, ginego. Jupagi Upyera 
ewaco : Kawoni Upyera eto. Wabe walimo nyarwot ka kwayo 
dyang ! Gicido nilime. —  De mannen van Ulezu, de koning, 
gingen en vatten Upyera en doodden hem. De verwanten van 
Upyera zeiden : Nu is Upyera dood. Laten we de koningsdochter 
ontvangen (nemen), om de koeien te hoeden. Ze gingen ze 
nemen.

Macen gineno nyatin pa Mungu eay i polo. Ebino kud afnru 
i bang nyarwot. Jupagi Upyera gibedo ling i te lum. —  Daarna 
zagen ze een zoon van God, die uit de hemel daalde. Hij kwam 
met (op) een nevel bij de koningsdochter. De verwanten van 
Upyera hielden zich koest in het hoge gras.

Macen nyatin pa Mungu ebino. Ewaco : In, nyarwot, kawoni 
wagamo ic wakudi. Abedok i bang va. Nyitindo para gitye 
aryo i iyi. Ento angeyo jubinegogi. Atekine jubenegogi, utom 
cogo Iwet migi : utek ni ngisa. Bilokere ni kot ! Bibodo icu !
—  Daarna kwam de zoon van God. Hij sprak : Gij, konings
dochter, nu zijt gij zwanger geworden door mij. Ik ga terug 
bij mijn vader. Mijn kinderen zijn (in getal) twee in uw 
schoot. Doch ik weet dat zij ze zullen doden. Indien zij ze 
doden, snijd hun kleine vinger af : maak er een ngisa (amulet) 
van. Ze zal worden tot regen (die amulet zal een regenmiddel 
worden). Ze zal u redden !

Nyarwot egamo enyolo nytinde pare nini. Dano egamo negogi. 
E ndundu jugamo Iwete, jutomo Iwete nini. E m'udoko ni kot.
— De koningsdochter kwam die twee kinderen van haar te 
baren. De mensen doodden ze. Toen aanstonds namen ze hun 
vinger, ze sneden die vinger af. Dit werd hun tot regen 
(regenmiddel).

An (Ik) : N o r b e r t i  U to m .
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12. D e  h e m e lin g  e n  d e  k o n in g s d o c h te r .

Awinjo pa Alur giwaco nyako pa rwot, en ekwero co ceke. 
Macen eci nikwayo dyang. Piny moko eay i polo ku afuru, 
ebino bang nyako, elokere ni dano. Egamo iye kude. —  Ik 
heb gehoord bij de Alur (dat) ze zeggen dat een koningsdochter, 
ze weigerde te huwen met enige man. Daarna (het vervolg van 
de geschiedenis is) ging ze de koeien hoeden. Iets kwam uit 
de hemel, met een nevel; het ding kwam bij de koningsdochter; 
het veranderde in mens. Ze werd er zwanger bij.

Nyako en, m 'ekwong nikwero co, jupagi gineno etye ku iye. 
Giwaco : Aka ! Igarno iyi ku nga ? Con ikwero dano ceke. En. 
Nyako edok iye, ewaco : Nico para eay i polo kud afuru. En 
ma agamo kude iye ! —  Die koningsdochter, die in’t begin een 
man weigerde, haar dorpsgenoten zagen dat ze zwanger was. 
Ze zeiden : Welhoe ! Met wie zijt gij zwanger geworden ? 
Eertijds weigerde gij alle mensen ! Zo. Het meisje antwoordde 
en zei : Mijn man komt met een nevel uit de hemel. Die is het 
bij wie ik een kind heb !

Awobi pagi nyako gineno nyako migi eci nikwayo dyang. 
Giwaco : Tin wabilobo nyako. En. Gicido i pori, ka ma nyako 
ekwayo iye dyang. Gipondo i te lum. — De jongelingen, ver
wanten van de koningsdochter, zagen hun bloedverwante gaan 
om de koeien te hoeden. Ze zeiden : Vandaag zullen wij het 
meisje achterna gaan. Zo. Ze gingen naar de pori (het hoge 
gras), daar waar het meisje de koeien hoedde. Ze verborgen 
zich onder het gras.

Nico en pa nyako eay kud afuru i polo. Etundo ba nyako. 
Podi gimako niweco ku, nyako. Ndundu jupagi nyako tundo. 
Gimake, gifode, gitwiye. Gidok kugi paco. Dano ceke ma paco 
giyanye. Gigamo, ginege. Kakare ma ginege iye edoko ni jogo.
—  De man van het meisje kwam met een nevel uit de hemel. 
Hij kwam bij het meisje. Hij begon te spreken met het meisje. 
Aanstonds kwamen de bloedverwanten van de koningsdochter. 
Ze namen hem vast, ze ranselden hem af, ze bonden hem. Ze 
gingen met hem naar het dorp. Al de mensen van het dorp 
scholden hem. Ze doodden hem. De plaats waar ze hem dood
den werd een zomp.
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Nyinge Alur gilwongo Ucak. Lembe en Alur madongo gingeyo 
ceke, ma piny moko eay i polo kud afuru, ma egamo iye ku 
nyako. ■— De Alur noemen die man Ucak. Al de ouderlingen 
der Alur kennen die zaak, dat er iets van de hemel afdaalde 
met een nevel, waarbij een koningsdochter zwanger werd.

An (Ik ) : I z id o r i  Uyungini.

13. R e g e n m a k e rs  e n  a n d e re  w e ld o e n e r s  w o rd e n  k o n in g .

Kawoni ayero lembe mi rwot pa Alur, niay con ma podi 
ngom en ebedo manano, ma podi rwot acel de mbe iye. Ngom  
ebedo ngom pa Abira ku Cobo, gin aryo kendgi. Abira gicamo 
migi mbelcu; ento Cobo gicamo migi uduka. —  Thans verhaal 
ik de geschiedenis der koningen bij de Alur, te beginnen van 
eertijds toen deze streek nog ledig was, (dat wil zeggen) toen 
er nog geen enkel koning in was [d.i. toen er nog geen koning 
was van Alurs ras, in de streek der Angal]. De streek was de 
streek der Abira en der mannen van Cobo, die twee alleen. 
De Abira aten wilde ratten; en de Cobo, hun voedsel waren 
steenratten.

Gineno kumeni, nwango Alal gibedo rwot mir Abira. —  Ze 
zagen aldus (d.i. de toestand was aldus), toen Alal koning der 
Abira was.

Ka rwot acel eay loka, etundo kae ku kozi cam mi kal ku 
bel, aryo; mange kot miradek. Nyinge Mbele. —  Toen kwam 
er een koning van over het water. Hij kwam hier aan met 
zaad (van veldvruchten) van gierst en sorgho, twee (d.i. twee 
soorten zaad of twee dingen); verder ten derde, regen (d.i. een 
tovermiddel om regen te maken). Zijn naam was Mbele 
(eigenlijk Ojanga).

Ewaco igi : Ucoy kodi en i ngom kal ku bel. Judongo mi 
paco abic epoko igi. Gicoyo, etwi maber. Kan ecek, gikayo.
—  Hij zei hun : Zaait dit zaad in een grond van gierst en van 
sorgho. Hij deelde het zaad uit aan de ouderlingen van vijf 
dorpen. Ze zaaiden, het schoot schoon uit. Wanneer het rijp 
was, plukten zij het.

Ento dano ceke gikwero nicamo, niya to. Kan kumeno dano 
gikwero, eketo dadit acel, dano muti, ecamo. Enege ongo. Ka 
dano ceke gimako nicamo. —  Doch al de mensen weigerden



38 L E G E N D E N ,  G E S C H I E D E N IS  E N  G E B R U I K E N

het te eten, omdat het (naar hun meening) de dood (dodelijk) 
was. Als aldus de mensen weigerden, hij stelde een oude vrouw, 
een versleten mens; zij at (d.i. hij deed een oude vrouw van 
het nieuwe veldgewas eten). Het eten doodde haar niet. Toen 
begonnen alle mensen (ervan) te eten.

Edoko rwot madit, nitundo ku nyikwayone. Gien Ketagi ceke.
—  Hij werd een groot koning, tot zijn kleinkinderen toe. Die 
zijn al de Oketa’s (d.i. heel de familie van Oketa Mkubwa).

An  (Ik ) : A th a n a s i O w en jo .

14. H o e  U d o k  k o n in g  w e rd .

Wan , Pa Jaw, kwaro m wa , nyinge Mbele. E Mbele ma 
e/cendo bongo ma acida [ma juketo osabo, ma col, ma junyuto 
ko kit rwot), ma tere judolo. —  W ij, mannen van Pa Jaw, 
onze grootvader heette Mbele. Het was die Mbele die een be
morst kleed droeg (een kleed waarop men modder had gedaan, 
dat zwart was, waardoor men de koninklijke waardigheid 
toonde), waarvan de onderste boord gezoomd was.

Cekeceke gineno. Giwaco : Wan de wabikendo romrom Mbele 
ekendo. Ka Mbele ewaco : Aka, jufwa ! Kawoni utimo ninedi ? 
An, akwero andanda ! I Japatole, i Japanyona, i Wasi, utu 
uwora, utimo rac. Lembe meno etundo ngo. A, ber ci te ! 
Udong ucam ker; awelco iwu. —  Al de mensen zagen dat. Ze 
zeiden : W ij ook, wij zullen ons kleden zoals Mbele gekleed 
is. Toen sprak Mbele : Wat, mijn verwanten ! Wat doet gij 
thans? Ik, ik weiger ten zeerste! Gij, mens van Patole, gij, 
van Panyona, gij, man van Wasi, gij allen kinderen van mijn 
(half) broers, gij handelt verkeerd ! Dat is niet in de haak ! 
Wel, ’t is goed, zeer goed ! Neemt voortaan de koninklijke 
macht; ik laat ze u !

Ka Mbele ecido loka nam pa Linguru, kwaro mi Panyimur. 
Ecido kuca nineno nyatin p'umin, wod umin. —  Toen vertrok 
Mbele en ging naar de overkant van de Nijl, bij Linguru, de 
stamvader der Panyimur. Hij ging naar ginder om het kind 
van zijn broer, de zoon van zijn broer te zien.

Ewok do nam. Enwango dako moko muti, da dit. Dako ewaco 
ni Mbele : In, ici kane ? Mbele waco : Ani ? Dako waco : Eyo. 
Awaco ini ! E, damara, an acido ba Linguru, pi nyatin p'umira,
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ma yangni ubino ko kuni. üako muti enyero. Kan ewaco : 
Ingeye ? Mbele ewaco : Ongo ! Angeyo ngo ! Kan ibitimo ninedi ? 
Mbele ewaco : Nyut ira. Dako ewaco : Tekine iwaco niya 
anyute iri, ke ikel ira ajoga wang. Aye ! Ke inyute ci do ! Dako 
ekwero ne. Ewaco : Ci, ba ! Kan ikwero, dong ici giri ! —  Hij 
kwam op de oever van de Nijl. Hij vond daar een oude vrouw, 
een vrouw van jaren. De vrouw zei tot Mbele : Gij, waar gaat 
gij heen ? Mbele zei : Ik ? De vrouw zei : Ja. Ik zeg gij ! E, 
mijn schoonmoeder, ik ga naar Linguru toe, om wille van 
het kind van mijn broer, waarmede hij eertijds hier is ge
komen. De oude vrouw lachte. Dan zei ze : Kent gij hem ? 
Mbele zei : Neen. Ik ken hem niet. Hoe zult ge dan doen ? 
Mbele zei : Toon (het) mij. De vrouw zei : Indien ge zegt 
(wilt) dat ik u hem tone, breng me de vergelding (beloning). 
Wat ! Toon hem toch, als ’t u belieft ! De vrouw weigerde 
dan. Z e  sprak : Ga heen, man. Indien gij weigert, ga dan 
op eigen hand.

Mbele, kan ewinjo lembe pa dako, ewaco : Damara, wac gin 
ma imilo, kara akel iri. Ani ? Para ayenyo para cam. Para, 
a dako; ayenyo cam. Ka Mbele eloko wot, edwogo cen i paco 
pare nigamo cam. Epiko osao madit andanda. Etundo ko bang 
dako; ewok, enwango kakare macon m'enwange iye. —  M bele, 
toen  hij de w oord en  van  de v ro u w  hoorde, zei : M ijn  sch oon 
m oed er, zeg  w a t ge w ilt ,  op dat ik  h et u b ren ge. Ik ? W a t m ij 
aan gaat, ik  zoek van  m ijn  k ant eten . Ik, ik  b en  een  vro u w , 
ik zoek eten . T oen  g in g  M bele terug; toen k w am  hij op zijn  
stapp en  terug naar z ijn  w o o n p la a ts  om  eten  te h a len . Hij stak  
een  zeer grote reiszak  vol. Hij k w am  erm ee bij de vrou w ; hij 
k w am  aan , h ij vond  de vroegere p laats w aar  h ij ze gevon d en  
had.

Dako, kan eneno cam, anyonga enege dit. Ewaco : A ero ! 
Kara i javupo ngo. Kawoni dong ibin; kawoni anyuto iri kite : 
ineno wo tuu. Tekine itundo paco Linguru, ibiwaco niya 
ebicoko nyitinde pare ceke. Ebikelo i bengi. Tekine ingeyo ci, 
ibimake ku cingi. Ento Linguru ebimako ngo ku cinge. Nyatin 
eni edoko nyatin pare. Jalwoda, tekine itundo paco ya, ineno 
nyatin m'ukendo tigo ma wang dyang (tigone adek w i wino), 
e m 'imake : eni nyatin pa umeru. —  W an n eer de v ro u w  de 
eetw aren  zag , w a s  ze over v an  vreu gd e. Ze sprak  : Ha, daar 
is  hij ? N u w ee t ik  dat ge geen  bed rieger zijt. Nu kom ; ik toon
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u zijn (herkennings) teken : gij ziet (ermede) de zoon van te 
uwent. Indien gij in het dorp van Linguru komt, gij zult hem 
zeggen dat hij al zijn kinderen bijeenbrenge. Hij zal (ze) bij 
u brengen. Indien ge hem zult herkend hebben, zult ge hem 
met uw hand vastnemen. Maar Linguru zal hem niet met zijn 
hand vastnemen. Dat kind is zijn kind geworden. Mijn schoon
zoon, indien ge in het dorp aankomt, ge ziet daar een jongen 
met parels als een koeioog (die drie parels op een olifantshaar), 
die is het die ge moet nemen : die is de zoon van uw broeder.

E kan Mbele ecido. Ewok bang Linguru. Linguru ewaco : 
Aka, ora ! lbino kuni nitimo ango ? Mbele waco : Ora, ani 
abino i bengi niwot. Ento bende, ani ...abino bende... lembe 
m'ukela de nuti ! Ayero de ! —  Toen vertrok Mbele. Hij kwam 
aan bij Linguru. Linguru zeide hem : Wel, mijn schoenbroeder ! 
Wat komt gij hier doen ? Mbele zeide : Mijn schoonbroer, ik 
kom bij u op wandel. Doch ook ik... ik kom ook... er is iets 
dat me naar hier brengt ! Ik zal het u (wel) zeggen !

Linguru eweko Mbele woko; ecido i ot nineno cam. Ka Mbele  
eneno nyitindo dupa dupa, ma giwoto i lela pa wegi. Kan 
eneno won tigo, eparo : Ineno ! Nyatin para eca ! Eparo k'i 
cwinye; ento ku doge podi k'uwaco ngo. —  Linguru liet Mbele 
buiten (waar hij aangekomen was); hij ging een huis binnen 
om eten te zoeken. Toen zag Mbele. talrijke kinderen, die op 
het dorpsplein van hun vader heen en weer gingen. Toen hij 
het kind met de parels zag, dacht hij : Ziet ge wel. Dat daar 
is mijn kind ! Hij dacht dat in zijn binnenste; doch met zijn 
mond zeide hij het niet.

Linguru podi ni ot; eyenyo cam moko ni welu. Kan enwango 
cam, eoro kwenda bang Mbele. Ka Mbele gimado kongo, 
giweco mumbe ku Linguru. —  Linguru was nog binnenshuis; 
hij zocht enig eten voor zijn bezoeker. Toen hij eten gevonden 
had, zond hij een boodschapper naar Mbele. Toen dronk Mbele 
bier (en) onderhield zich langdurig met Linguru.

Mbele ewaco : Ora, an abino i bengi. Juwaco niya nyatin 
mum moko ni bengi. Eni lembe m'ukela i bengi, ora. Linguru 
niya : Nga waco ? Mbele ewaco : Nyatin nuti. Kud ipyem !
— Mbele sprak : Mijn schoonbroeder, ik, ik ben bij u gekomen. 
Men zegt dat er een kind van ons bij u is. Ziedaar wat me bij 
u bracht, mijn schoonbroer. Linguru (sprak) aldus : Wie heeft 
(het) gezegd ? Mbele zeide : Dat kind is hier. Strijd dat niet af V
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Linguru kan ewinjo kumeno, ndundu ecoko nyitindo, ekelogi 
bang Mbele. Ka nyitindo cekeceke gibino, Mbele ewaco : Para 
eni; nyinge Udok ! Linguru ebedo ling. Ewaco : lvoya > Aka, 
Mbele, andanda : eni nyatin mwu anda ! Ndundu Mbele ewaco : 
An, kawoni acido para tuwa. Linguru ewaco : Dong ici maber !
— Toen Linguru dit hoorde, aanstonds riep hij de kinderen 
bijeen, bracht ze bij Mbele. Als al de kinderen gekomen waren, 
sprak Mbele : Dit hier is het mijne; zijn naam is Udok ! 
Linguru zweeg. Hij sprak : Gij hebt me overwonnen. W aar
lijk, Mbele, ’t is zo : dat is waarlijk uw kind ! Aanstonds 
zeide Mbele : Ik, thans (wat mij betreft) ga ik huiswaarts. 
Linguru zeide : Ga dan met het goede (d.i. goede reis) !

Ka Mbele edwogo i paco pare ku nyatin, eoro jukal pare i bang 
jupagi ceke : Panyona de, Patole de, Wasi de; man ke jupare 
Pajaw. Ka gitundo ceke, Mbele ewaco ku dwande matek : Keu 
ceke, udilo ! Uneno jaker ma akelo iwu. Atero malo w i got. Eni 
e ma rwot, ma amito ecam ker ! Eni uneno ! Dong para a jalam 
abila ! —  Toen Mbele met het kind in zijn dorp was, zond hij 
zijn dienaren naar al zijn familieleden : Panyona (ook), Patole 
(ook), Wasi (ook); daarbij naar zijn eigen volk, de Pajaw. 
Toen ze allen aangekomen waren, sprak Mbele met forse stem : 
Gij allen, gij zijt hier bijeen ! Gij ziet de koning die ik u 
gebracht heb. Ik leid hem boven op de berg (om hem daar in 
te huldigen). Dit is de koning, van wie ik wil dat hij de troon 
bestijgt ! Die ziet gij hier ! Wat mij aangaat, ik ben bezweerder 
(offeraar) der abila (geesten der voorvaders).

Dano ceke giling. —  Al de mensen zwegen.

Udok e kwaro pa Oketa Mkubwa : wamiyo wan ni Okctagi. 
Kawoni wan ma walamo dyang. —  Udok is de stamvader van 
Oketa Mkubwa : wij zijn het die hem aan het geslacht van 
Oketa gegeven hebben. Thans zijn wij het die de koeien offeren.

Mbele eketo Udok, pacone nyinge Ucibo. Nying en ma Mbele 
ecako, niya : Acibo iwu ker manyen. En rwot madit. —  Mbele 
vestigde Udok in het dorp Ucibo. Mbele was het die die naam 
gaf, om te betekenen : Ik geef u een nieuwe koning. Hij is 

een grote koning. (Ik) : A u gu stin o  Tunderu .

N o ta . In Uganda waren grosse, prachtige, tapa-artige, mit Schlamin- 
farbe ornementierte Stücke Privilegien der Fürsten, was wieder auf die 
starker negiïde Kulturgrundlage dieses Reiehes hinweist (Raumann, 
Völkerkiinde, blz. 185).
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15. D e  w o n d e re  m a c h t  v a n  M b e le , d e  o f f e r a a r .

Udok edaro nicamo ker. —  Udok was (dus) koning geworden.

Macen lember abila ewok. Jakal p 'Udok gicido nilwongo 
jupagi ker. Gibino ceke : Wasi de gibino; Patole de gibino; 
Panyona de gibino; Pajaio de gibino. Ento gibino migi een.
—  Daarna gebeurde het dat er moest geofferd worden aan de 
voorvaderlijke geesten. De dienaren van Udok gingen de 
koninklijke afstammelingen roepen. Ze kwamen allen : de 
mannen van Wasi (ook kwamen), de Patole (ook kwamen), 
de Panyona (ook kwamen), de Pajaw ook kwamen. Doch zij, 
ze kwamen de laatsten.

Ka Mbele ewaco : Pirango umoro wengu, ubedo manano ? 
Ulam dyang, ba ! Pirango ukwero nilamo dyangne ? —  Toen 
sprak Mbele : Waarom zet gij grote (begerige) ogen, (terwijl) 
gij daar zit zonder iets te doen ? Bezweert de koe, mensen ! 
Waarom wilt gij de koe niet bezweren ?

Ka Mbele ewaco : Üogu ton dit. Aweko ker pi ahaye via 
uketo i kuma : uyero nyinga ceng ku ceng. Tinini uke ulam !
— Toen sprak Mbele : Gij voert schampere taal. Ik heb de 
troon opgegeven wegens uw gesnoef tegen mij : dag op dag 
reed mijn naam op uw tong. Doet thans de bezwering !

Wasi giay malo; ecido do abila nilamo dyang. Elam kwe.
— (Het hoofd der) Wasi stond recht; hij ging bij de abila-hut 
om de koe te bezweren. Hij bezwoer (ze) vruchteloos.

Panyona de eay malo. Elam kwe. Dyang ebedo asu, eto ngo.
— Panyona ook stond recht. Hij bezwoer vruchteloos. De koe 
verroerde niet, viel niet dood.

Patole de eay malo. Elam kwe. De dyang eto ngo. —  Patole 
ook stond recht. Hij bezwoer vruchteloos. Gelijkerwijze de koe 
stierf niet.

Lewic emako dano ceke. Mbele ewaco : Uneno kawono ! 
Vbitimo ninedi ? Lembe evoyo wunno, dano ceke ! —  Al de 
mensen waren vol schaamte. Mbele sprak : Ge ziet het nu ! Hoe 
zult ge het (nu) doen ? De zaak overwint (gaat uw macht te 
boven) u hier, gij allen !
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Ento Jupiyo de podi gimbe; Jupagasa de podi vm be; Umulo 
de podi umbe. Ceke gi nyitindo p'Udok. —  Doch (toen) waren 
er nog geen Jupiyo; ook waren er geen Jupagasa; ook waren 
er nog geen Umulo. (Deze) zijn allen kinderen van Udok.

Ka Mbele eay malo. Ewaco : An, aay malo. Yang con ka abe 
jadit. Tekine kan jadit ongo, yang dyang kud eay i tim ! Ento 
tekine a jadit, dyang ubin amula ! Ma gamo Udok ba Lingurv, 
k'vbe an ? —  Toen stond Mbele recht. Hij sprak : Ik, ik sta 
op. ’t Is van eertijds dat ik de oudste ben (d.i. dat ik konink
lijke macht heb). Indien ik de grootste niet ben, dat de koe 
niet uit het wilde gras (naar hier) kome ! Doch indien ik de 
grootste ben, dat de koe hier kome, op haar knieën ! Die Udok 
bij Linguru heeft gehaald, ben ik het niet ?

Ka Mbele edaro niwaco lembe eni, kawono dyang ebino. 
Mbele ewaco : Ywak ! Dyang eywak : buu ! Mbele ewaco : 
Podi ! Dyang epodo anda. —  Toen Mbele deze woorden had 
uitgesproken, aanstonds kwam de koe. Mbele zei : Loei ! De 
koe loeide : buu ! Mbele zei : Val neer ! De koe viel waarlijk 
neer.

Ento podi dyang gibedo giku Mbele, gin aryo. Dano ceke 
podi gibedo cen. Ka Mbele ewaco : Ukur ango ? Ubin bang 
ringo / —  Doch voorlopig bleef de koe met Mbele, hun getweeën. 
Al de mensen bleven nog ver van daar af. Toen sprak Mbele : 
Op wat wacht gij ? Komt bij het vlees (d.i. komt de koe 
slachten).

Ka dano gibino. Giyango dyang. Bamne Mbele etero 
k'adilane : eni pa jalam. Nalcanaka jutimo kumae. Niay con 
nitundo kawoni de jutimo romrom. —  Toen kwamen de mensen 
naderbij. Ze vlaadden de koe. Mbele droeg een bil mee 
en de huid : dat is (het deel) van de bezweerder. Altijd heeft 
men zo gedaan. Van eertijds tot nu (ook) doet men insgelijks.

Eni lembe matuwa mir Angal. —  Dat is de zaak (d.i. zo gaat 
het) van te onzent, van Angal.

An (Ik) : A u g u s t in o  T u n d e ru .

De volgende passus laat toe beter de woorden van Mbele te 
begrijpen : « Il peut arriver que la personne, chargée de pré
senter les offrandes aux mânes des anciens chefs de clans, de 
tribus ou de peuples, ne soit pas le chef de clan. C’est le cas
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lorsque, dans la famille régnante du clan, la branche cadette 
a usurpé le pouvoir, au détriment de la branche aînée. Alors, 
l’aîné de la branche aînée conserve le droit de présenter les 
offrandes aux mânes des anciens chefs de clan et de les invo
quer ». (Van der Kerken, Les Sociétés bantoues, blz. 47.)

16. D e  t e r ru g g e v o n d e n  k o n in g s z o o n .

Dako pa Mogo, rwot mir Angal, epor loka Magungu, nwango 
Udok podi nyamukere, podi ni i min. E kan Mogo ebin eto.
— De vrouw van Mogo, koning der Angal, (verliet haar man 
en) liep weg naar over de Nijl, bij de Magungu, toen Udok nog 
heel klein was, toen hij nog niet geboren was. Toen was het 
dat Mogo kwam te sterven.

Judongo mir Angal giwaco : Kawoni rwot eto. Waketi kwar 
pa Tole, ma nyinge Wele, nicamo ker ! Wele ekwero. Ni : 
Waket kwar pa Jaw, ma nyinge Mbele ! De ekwero. Ni : Waket 
umin Wele, rna nyinge Nyang ! Nyang ekwero. Romrom  
Tunderu, kwar pa Nyona : jono ceke gikwero. —  De ouder
lingen van Angal zeiden : Thans is de koning dood. Laten we 
de stamvader van Patole aanstellen tot koning; hij heet Wele ! 
Wele weigerde. Ze zeiden : Laten we Mbele, de stamvader der 
Pajaw, aanstellen ! Ook hij weigerde. Ze zeiden : Laten we 
de broeder van Wele, (zijn naam is Nyang) aanstellen. Nyang 
weigerde. Insgelijks Tunderu, de stamvader der Panyona : al 
die mensen weigerden.

E kan jadit acel ewaco : Nyako nuti, ma nyinge Anyumba, 
ma rwot enyolo. Waket nyako maeni dong ecam ker ! Gicido, 
gigamo nyako, giketo ecamo ker : dako ma nyako ebedo rwot 
migi. —  Toen sprak een ouderling : Er is een meisje, wier 
naam Anyumba is, welke de dochter van de koning is. Laten 
we dat meisje aanstellen om nu koning te worden ! Ze gingen, 
ze namen het meisje, ze stelden ze aan om koning te zijn : een 
vrouw nog ongehuwd was hun koning.

Macen nyako egamo iye kud Anduka, jamiru pa rwot, 
m'emako dyel i ot. Gineno nyako egamo iye. Giwaco : Bwot 
egamo iye ku nga ? ...Egamo iye ku jamiru pagi ! Lembe meni 
wabitimbera ninedi ? Gizingo dit. — Daarna werd Anyumba 
zwanger door toedoen van Anduka, de slaaf van de koning,
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(wiens bezigheid het was) de geiten in huis te nemen (d.i. de 
geiten in huis te jagen en daar vast te binden voor de nacht). 
Ze zagen dat het meisje zwanger was. Ze zeiden : Door wie 
is de koning(in) zwanger geworden ? ...Dit is geschied met een 
slaaf van bij haar te huis ! Wat zullen wij daarmee (nu) doen ? 
Ze waren zeer verbolgen.

Ento Anyumba ewaco : Wun, wukwero nicamo ker n'ango ? 
Wuketa n'ango ? A doko nyico ? Ker, gang mon ecamo re ? 
Anyumba ewaco. —  Doch Anyumba zei : Gij, waarom weigert 
gij koning te worden ? Waarom hebt gij mij aangesteld ? Ben 
ik dan een man ? Zijn de vrouwen wel ooit koning geweest ? 
zei Anyumba.

E kan jupagi nini gicokiri kendo. Gicokiri ceke : Mbele bende, 
Nyang bende, Wele bende, Luku bende, Tunderu bende, kwar 
pa Nyona. Giwaco : Lwak emaro bicamo ker ! Kawoni waci 
loka, pa Magungu. Waci gam Udok, nyatin pa rwot. Wabiketo 
wi ker ! Gioro Luku, eci gamo Udok. —  Toen dan kwamen die 
familieleden een tweede maal bijeen. Ze kwamen allen bijeen : 
Ook Mbele, ook Nyang, ook Wele, ook Luku, ook Tunderu, 
de stamvader der Panyona. Ze zeiden : Het kleine volk zou 
soms kunnen koning worden ! Thans laten we over het meer 
gaan, bij de Magungu. Laten we (daar) Udok halen, de zoon 
des konings. W e zullen hem op de troon verheffen. Ze zonden 
Luku, opdat hij Udok zou halen.

Gitugo wot; gitundo pa Magungu. Giwaco ni Magungu : 
Wabino nigamo dano m wa , nyatin pa rwot. Yang con min epor 
i ngom matuu. Kawoni wamito wunyut iwa nyatin, wadok ko 
Angal ! Magungu ekwero. Giwaco : Wangeyo dano mwu ngo. 
Gimungo woko. Nyitindo pa Luku gidok migi. —  Ze vertrok
ken, ze kwamen aan bij de Magungu. Ze zeiden tot de 
Magungu : W e komen onze man nemen, de zoon van onze 
koning. Eertijds is de moeder ervan ontvlucht naar uw streek. 
Thans verlangen wij dat gij ons het kind toont, (opdat) we 
ermede naar Angal teruggaan. De Magungu weigerden. Ze 
zeiden : W e kennen geen man van u. Ze verzwegen het ten 
volle. De mannen van Luku gingen terug naar huis.

Macen kendo, gicido nilwongo kendo. Magungu gikwero.
— Later een tweede maal, ze gingen een tweede maal (Udok) 
roepen. De Magungu weigerden.
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Ka gici nwango dako rn'ubewango kado. üako ewaco : 
Wuyenyo ango ? Niya : Wayenyo rwot mwa. Niya : Wubimiyo 
ira. ango ? Niya : Wabimiyo iri ree. Dako ekwero. Wabimiyo 
iri tigo. De ekwero. Dako ewaco : Jukel ira cam, osaw adek, 
kan anyut iwu. —  Toen gingen ze een vrouw vinden, die bezig 
was met zout te branden (de as van sommige gewassen dient 
als zout). De vrouw zeide : W at zoekt gij ? Ze zeiden : W e  
zoeken onze koning. Ze zei : Wat zult ge mij geven ? Ze zeiden : 
We zullen u vis geven. De vrouw weigerde. W e zullen u parels 
geven. Ze weigerde nog. De vrouw sprak : Dat ze mij eten 
brengen, drie zakken (vol); dan zal ik (het) u tonen.

Gidok nigamo cam, wic adek; gidwogo ko bang dako. Dako 
ewaco : Wukelo ira cam, ayiyo ! Dano mwu, nyinge nga ? 
Giwaco : Dano mwa, nyinge Udok. E kan dako ewaco : Tekine 
uneno jal awobi, ma pende nuti rokae, wulwonge Udok; eci 
yiyo iwu ! Wubici make, wubidok kude ! —  Ze gingen terug 
eten halen, drie bundels (d.i drie bundels aren gierst of sorgho). 
Ze kwamen ermee terug bij de vrouw. De vrouw zei : Ge 
brengt me eten, ik stem toe ! Hoe heet uw man ? Ze zeiden : 
Onze man heet Udok. Toen sprak de vrouw : Indien gij een 
jongeling ziet wiens navel zo lang is, roept hem (bij zijn naam) 
Udok; hij zal (aanstonds) antwoorden ! Gij zult hem gaan 
nemen, gij zult met hem teruggaan !

Gicido. Gineno awobi ma gigoyo undilo. Jal awobi acel ebedo 
ku pende madit. Gilwongo nyinge : Udok. Jal awobi niya : 
Wetu ! Gilwonge kendo : Udok. Eyiyo kendo : Wetu ! Gimake, 
gidwogo ko tugi. —  Ze gingen. Ze zagen jongelingen die golf 
speelden. Een der jongens had een grote navel. Ze riepen zijn 
naam : Udok. De jongeling riep : Uw zoon ! Ze riepen hem 
nogmaals : Udok. Hij antwoordde nogmaals : Uw  zoon 1 Ze 
namen hem, ze gingen ermee huiswaarts.

Ento won, m'epido nyatin, nyinge Lingeru, ewaco : Ukel 
woda ! Gikelo. Ewaco ni Udok : Podi akir kumi pi. lei kuber ! 
Kidi moko kud ecwany tyendi ! lei be kuber i kom pa uru !
— Doch zijn vader, die het kind opgevoed had (d.i. zijn pleeg
vader), met name Lingeru, sprak : Brengt mijn zoon. Ze 
brachten (hem). Hij zei tot Udok : Laat ik eerst water over uw 
lichaam sprenkelen (d.i. u de zegen geven, wat gewoonlijk 
gebeurde door water te sprenkelen of door speeksel uit te 
werpen). Ga met het goede (d.i. goede reis). Dat geen steen
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(tegen) uw voet stote ! Ga met het goede zitten op de troon 
van uw vader (d.i. ik wens u een voorspoedige regering).

Gidok, giwok ko paco pa rwot; juketo ecam pa won. —  Ze 
gingen terug, ze kwamen met hem in het dorp van de koning; 
ze stelden hem in de bezitting van zijn vader (d.i. in het bezit 
van al wat zijn vader had toebehoord en hem als koning 
toekwam).

Anyumba efoyo mnmbe. Ewaco : Dong aci bedo pa cwara. 
Dong ecido nibedo pa cware. —  Anyumba was zeer verheugd. 
Ze zei : Nu ga ik (verblijven) bij mijn man. Toen ging ze 
verblijven bij haar man.

An  ( Ik )  : Y o a n i U n o.

17. H o e  d e  s c h ra p e r ig e  A g a s a  op  d e  J u -b e rg  b e la n d d e

Ojanga, rwot mir Angal, enyolo Udero. Vdero eto. Yo ngeye 
juketo Ndruso; yo ngeye Tunderu. Ju meni ceke nyitindo pa 
Ojanga. —  Ojanga, de koning van Angal, baarde Udero. Udero 
stierf. Na hem stelde men Ndruso aan, (als koning); na hem, 
Tunderu. Al dezen zijn kinderen van Ojanga.

Agasa ecamo leer yo ngey Tunderu. Agasa ebedo jabamba; 
kan eneno dano enyoto lembe, etoro wel dak acel, ngatu ni 
ecul. Kumeno Angal gicoko lembe. Giwaco : Agasa begwoko 
dano ngo. Waryeme ! —  Agasa werd koning na Tunderu. Agasa 
was een schraapzuchtig man; wanneer hij zag dat iemand (iets) 
misdeed, bepaalde hij als' boete honderd mali’s, die de man 
betalen moest. Zodoende bespraken de Angal de zaak onder 
elkaar. Ze zeiden : Agasa zorgt niet voor ons welzijn. Laten 
we hem wegjagen !

Gigamo Tido, giketo jaker. Tido egamo Agasa, eryeme. Agasa 
ecido swa i him. Tido ewaco : Kawoni aci rogo Agasa, keto 
abe rwot a kenda ! —  Ze namen Tido, ze stelden hem aan tot 
koning. Tido nam Agasa en joeg hem weg. Agasa ging doel
loos de wildernis in. Tido sprak : Nu ga ik Agasa betoveren, 
opdat ik alleen koning weze.

Etingo winy bonyo, eketo i adita matar, eumo wiye kud 
ogwede. Ekelo ni Agasa i wi got ma Nyinge Mbraze. Kan Agasa 
wok, enwango gini; ewaco : Gini Tido ekelo en. —  Hij nam
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een sprinkhanenvogel, hij deed hem in een wit mandje en 
legde er een ogwede (kleine wan) over. Hij droeg dat voor 
Agasa, op de berg genaamd Mbraze. Agasa kwam daar aan, 
hij vond die dingen; hij zei : Die dingen, ’t is Tido die ze 
hier heeft gebracht.

Agasa tingo, dwoko ni Tido. Ekunyo do kal pa Tido. Tido 
ke eay nijom; ekado kud i wiye. Ewaco : Ey, m a ! Ato ! 
Anwango jukunyo ira gin moko. Ewaco : Uk.e ugol. Dano 
gidaro nigolo. Ginwango gin m'etero nini. Ewaco : Ey, ma ! 
Meni ato ! Urwone eto. —  Agasa nam het, droeg het terug voor 
Tido. Hij groef het in naast het gierstveld van Tido. Tido kwam 
terug van het bad; hij trapte er op. Hij zei : Ach, moeder ! Ik 
ben dood. Ik heb gevonden (dat) ze iets voor mij hebben inge
graven. Hij sprak : Graaft het uit ! De mensen hadden het 
uitgegraven; ze vonden hetgeen hij had aangebracht. Tido 
sprak ; Ei, moeder ! Dat is mijn dood ! ’s Anderendaags was hij 
dood.

Jupagi Tido giwaco : Agasa kawoni ebin, ecam ker en ! Min  
ke ewaco : Aka ! Jakwor m 'unego woda camo ker ongo ! Wo  
nyamira, e m 'udong ecam ker ! Dano ceke gikwero. Min Tido 
ewaco : Uwaco Agasa ecam ker : dbineno ku wanga makane ? 
Enego woda ! Dano giwaco : Wek wo nyamiru edong ecam ker 
en. —  De d orp sgen oten  (of fa m ilie led en ) v an  T id o  ze id en  : D at 
A gasa  nu  k om e, dat hij k o n in g  w o rd e  ! D och  de m oed er van  
T id o  sprak  : W a t ! Een v ija n d  d ie  m ijn  zoon h eeft ged ood , 
w o rd t n iet k o n in g  ! D e zoon van  m ijn  zu ster , h ij m oet voor
taan  k o n in g  z ijn  ! A l de m en sen  w eig erd en . D e m oed er van  
T id o  sprak  ; Gij zegt (w ilt) dat A gasa  k o n in g  w o rd e  ; m et w e lk e  
ogen  zal ik  h em  aan zien  ? H ij h eeft m ijn  zoon  ged ood  ! De 
m en sen  ze id en  : Laat (dan) de zoon van  u w  zu ster nu k o n in g  
w o rd en , h ij !

Ndundu dano giketo Raja. Jupagi Tido giryemo Agasa. 
Edivogo w i Ju. E ka ju  pa Kpaya giryeme. Ewaco : Kud 
uryema ! Egamo min dyang acel, emiyo ni Mokambo. Kpaya 
ewaco : Kud uryeme ! Nwango Ju ceke ngom pa Jupagasa ngo; 
nwango ngom mi Mokambo. —  Aanstonds stelden de mensen 
Raja aan. De familieleden van Tido joegen Agasa weg. Hij 
vestigde zich op de Ju-berg. Daar waren het de mannen van 
Kpaya die hem verdreven. Hij sprak : Jaagt me niet weg. Hij 
nam een koe, gaf ze aan de Mokambo. Kpaya zei : Jaagt hem
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niet weg. Toen (te dien tijde) was heel de Ju-berg de grond 
der Jupagasa niet : toen was hij de grond der Mokambo.

Ka Raja edaro nicamo ker, Agasa edwogo w i Ju. Judongo 
ceke giwaco : Jal ebedo w i Ju; ebecero ngom ceke. Raja ewaco : 
Wakak wang ngom. Judongo giwaco : Imiyo ngom ni jal o 
pirango ? Bitoro pare ku kore. Raja ewaco : Kawoni wang 
ngom Kakoy kud Awo. —  Toen Raja koning was geworden, 
ging Agasa (dus) op de Ju-berg wonen. Al de ouderlingen 
zeiden : Waarom geeft gij een grond aan die kerel ? Met zijn 
borst (geweld, driestheid) zal hij hem breken (d.i. de grens 
ervan overschrijden). Raja zei : Nu is de grens, de Kakoy- 
rivier en de Awo-rivier.

Ulony, umin Agasa, gidong kuca, ba Raja ku nyamin, ma 
nyinge Agawa. Ulony ebedo jakwac pa Raja mi dyang. Nyamin 
ewaco : In, Ulony, iwaco Raja binyomo iri ! Ici ku kwalo 
dyang moko, itero ni umiru ma Agasa. Ulony ewaco : Nyamira, 
iwaco dre. —  Ulony, de broeder van Agasa, was ginder bij 
Agasa gebleven, met zijn zuster Agawa. Ulony was de koe
herder van Raja. Zijn zuster zei (hem) : Gij, Ulony, zegt gij 
(meent gij) dat Raja u een vrouw zal geven ! Steel een of andere 
koe, leid ze bij uw broer Agasa. Ulony zei : Mijn zuster, ge 
spreekt wijs.

Cing nica, Ulony emako dyang apar ku kot kurucel. Ekelo ni 
Agasa. Macen ekwalo kendo dyang apar, eketo iye kot. AU  
etundo : In, Ulony, idaro piny. Dok bang umeru, u ku nyameru 
de. —  Die dag zelf, Ulony stal tien koeien en daarbij een 
tovermiddel om regen te maken. Daarna stal hij nogmaals tien 
koeien (en) deed er een regenmiddel bij. Er ontstond ruzie : 
Gij, Ulony, gij steelt al onze bezittingen. Ga terug bij uw broer, 
gij en ook uw zuster.

Ulony udok bang Agasa, giku nyamin Agawa. Giwok, gibedo. 
Agasa efoyo Ulony : Umira, afoyo nikado piny mange ceke. 
Kawoni anyomo iri dako. Ikelo ira lonyo : acamo kudo ker. 
Egamo dako, enyomo ni Ulony. Ecamo kudo ker. Basi, gibedo 
kugi kuber. —  Ulony ging terug bij Agasa, met zijn zuster. Ze 
kwamen daar, ze bleven er. Agasa was opgetogen met zijn broer 
Ulony : Mijn broer, il heb u lief boven alle andere dingen. 
Thans zal ik u een vrouw aan de hand doen. Gij hebt me 
rijkdom gebracht : ik ben er koning mee geworden. Hij nam

4
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een vrouw, hij verloofde ze met Ulony. (Ook) Ulony werd ermee 
koning. Zo wel, ze bleven met elkander goed (d.i. ze kwamen 
goed overeen).

Meni ma nyayo ali, Mondo. Mondo gitugo wot, gicido niwoto. 
Angal giwaco : Kawoni Mondo ecido nikilo Jupagasa. Mondo 
gidaro nitundo. Giketo atum nikilo. Ginego dano pa Agasa 
dupa. Angal gitugo wot tok Mondo. Ginwango kata ecek akeca; 
gimako nikunyo. Mondo giwaco : Meni Jupagasa. Gineno jal 
madit mi kin dano, ma nyinge Ojanga. Ginego ku msasi. Angal 
gimako nijay ni Jupagasa, niya ginego Ojanga. Jupagasa 
giwaco : Wan ongo do, umira ! Angal giwaco : Kawoni orum 
iikur wan ku atero ! —  Wat de ruzie (tussen Angal en Jupagasa) 
deed verergeren, was de Blanke. De Blanke begaf zich op reis,, 
hij ging wandelen. De mannen van Angal zeiden : Nu gaat 
de Blanke de Jupagasa schieten. De Blanke was aangekomen. 
De soldaten stelden hun geweren om te schieten. Ze doodden 
veel Jupagasa’s. De mannen van Angal gingen op weg na de 
Blanke. Ze vonden bataten die zeer rijp waren; ze begonnen 
er uit te graven. De soldaten van de Blanke zeiden : Dat zijn 
Jupagasa ! Ze zagen een hoog opgeschoten mens onder die 
mannen; ze doodden hem met een kogel. De Angal begonnen 
op te spelen tegen de Jupagasa, dat ze Ojanga gedood hadden. 
De Jupagasa zeiden : W ij zijn het volstrekt niet, mijn broeder ! 
De Angal zeiden : Zonu, verwacht ons morgen met pijlen F

Orwone gibino, gimako nikilo. Jupagasa giryemo Angal : 
giringo bor. Ginwango Awo edaro nipong. Giwaco : Kawoni 
pi edaro dong dano ceke. Jupagasa giwok cengini kugi. Dano 
ma dupa ceke gipodo ni ndiri atero. Awo etero dano ma romo' 
apar ku wiye; pi eterogi. —  Des anderendaags kwamen zij, 
ze begonnen te schieten. De Jupagasa verdreven de Angal : ze 
liepen ver. Ze vonden de rivier Awo vol gelopen. Ze zeiden : 
Nu maakt het water een einde aan al de overgebleven mannen. 
Vele mannen vielen in het water uit vrees voor de pijlen. De 
Awo voerde mannen mede; hun getal was gelijk met tien en 
meer nog. Het water trok (spoelde) ze mee.

Angal giwaco : Kawoni adegi rnwa nuti ku Jupagasa. 
Nitundo kawoni adegine dit pi lembe en. —  De Angal zeiden r 
Nu bestaat er vijandschap van ons met de Jupagasa. Tot op 
de huidige dag is die vijandschap groot wegens dat gebeurde.

An  (Ik) : Klementi Oyaho.
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18. E en  o n fo r tu in l i jk e  s ta m v a d e r .

Unzi, junyolo gin adek. Unzi jaker; jaryo, megi tong. —  Bij 
Unzi waren ze met drie kinderen. Unzi was de troonopvolger; 
de moeder der twee andere was verschillend (van die van Unzi).

Unzi ecido i podo. Jaryo giwaco : Watim ango kara ker 
udong iwa ? Jal acel uwaco : Wanek wange, kara kud enen ! 
Dako acel itwinjo. Unzi uay i podo, edwogo. Dako uyero ni 
Unzi. Unzi uwinjo, ecoko jam ker pare ceke, ekado nam, 
etundo te Bit. Enwango Lendu; ebedo ku Lendu. —  Unzi ging 
naar zijn veld. De twee zeiden : Wat zouden wij doen opdat 
de macht aan ons blijve ? Een (hunner) zei : Laten wij zijn 
ogen doden (uitsteken), opdat hij niet (meer) zie ! Een vrouw 
had (dat) gehoord. Unzi verliet zijn veld (en) kwam terug. De 
vrouw vertelde (het) aan Unzi. Unzi hoorde (aldus), hij raapte 
de voorwerpen der koninklijke macht bijeen (d.i. de voorwer
pen welke een koning alleen mag bezitten, zoals de trommel; 
de lans om de zon te laten schijnen, de tovermiddelen om 
regen te maken, enz.), stak de Nijl over en bereikte de voet 
van de Bit-berg. Hij vond daar Lendu; hij verbleef met de 
Lendu.

Macen Jamokambo, nyinge Ruvika, kwaro mi Mokambo pa 
Njaya, ncido niwoto pa Lendu. Ewok, enwange. Gimako niweco 
gikude, ku do Magungu. —  Daarna ging een man van 
Mokambo, met name Buvika, grootvader der Mokambo van 
Njaya, wandelen bij de Lendu. Hij kwam aan, hij vond Unzi 
daar. Hij begon te spreken met hem, in de Magungu-taal.

Macen Mwangali, rwot mi Mokambo, ecido niwoto pa Lendu. 
Ewok, enwango Unzi. Gimako niweco gikude. Lendu enego 
dyel ni Mwangali; Mwangali etingo ringo mabeco i tabu, etero 
i ot ni Unzi. Unzi ecido i ot. Enwango ringo maber ku kwen, 
ecamo. Ewaco : Rwot kara en ! Mwangali etuk, edok. Unzi 
ulobo Mwangali. Gitundo paco giku Unzi. Unzi ebedo pa 
Mwangali. Mwangali eketo dako ni Unzi. —  Daarna ging 
Mwangali, de koning van Mokambo, wandelen bij de Lendu. 
Hij kwam daar, hij vond Unzi. Hij begon met hem te spreken. 
De Lendu slachtten een geit voor Mwangali. Mwangali legde
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goede (stukken) vlees in een tabu (kom), droeg ze in huis voor 
Unzi. Unzi trad het huis binnen. Hij vond het goede vlees met 
de brij; hij at het op. Hij sprak : Dat is (ten minste) een 
koning ! Mwangali stond op, ging huiswaarts. Unzi volgde 
Mwangali. Hij kwam in zijn dorp aan met Unzi. Unzi verbleef 
bij Mwangali. Mwangali stelde een vrouw aan voor Unzi (d.i. 
betaalde de prijs van een vrouw voor Unzi).

Ceng acel, Unzi ecido niwolo i lum. Mwangali ucido bang 
dako pa Unzi. Uwaco : Ngwec uwok ! Dako uwodo jam ker 
pa Unzi, umiyo bang Mwangali : uringo kudo. Unzi uay niwot : 
enwango jam ker pare, Mwangali ugamo ceke. Emako nidaw 
wi dako pare. —  Op zekere dag ging Unzi wandelen in de pori. 
Mwangali ging bij de vrouw van Unzi. Hij zei : Het lopen is 
gekomen (d.i. ’t is tijd dat wij vluchten). De vrouw haalde de 
koninklijke dingen uit en gaf ze aan Mwangali : Mwangali 
ging ermede lopen. Unzi kwam terug van zijn wandeling : hij 
bevond zijn koninklijke voorwerpen, Mwangali had ze alle 
medegenomen. Hij begon op te spelen tegen zijn vrouw.

Macen Unzi udaw gire. Dano giwinjo; giwaco : Jamagungu 
udaiv pi kot pare; muketo kum rwot umake. Nwango to edaro 
nimako Mwangali. Lwak pare ewaco : Rwot, Jamagungu no 
e m 'urogi. Rwot ewaco : Ucidi ! Unege ! Gimako Unzi, ginego; 
nwang Unzi unyolo nyatin acel, nyinge M ujum bi. —  Later 
speelde Unzi op, bij zich zelf. De mensen hoorden het; ze 
zeiden : De Magungu is boos wegens zijn (gestolen) regen; 
daarom is het dat de koning ziek is. De koning was (kort daar
voor) ziek geworden. De onderdanen zeiden tot de koning : 
Koning, ’t is die Magungu die u betoverd heeft. De koning 
sprak : Gaat ! Doodt hem ! Ze namen Unzi vast, ze doodden 
hem. Vroeger reeds was Unzi vader geworden van een kind, 
met name Mujumbi.

Ojanga, wo Mujum bi, enyolo Palembu ku Udembu. Udembu 
enyolo Ojanga, ecako nying won. Kawoni de wode enuti, nyinge 
Utegi, man Ngato. —  Ojanga, de zoon van Mujumbi, won 
Palembu en Udembu. Udembu won Ojanga; hij gaf hem de 
naam van zijn vader. Thans nog leeft zijn zoon (d.i. de zoon 
van Ojanga). Zijn naam is Utegi; een andere zoon heet Ngato.

An ( Ik )  : M a r s e l l o  M u k o n jo .
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19. H e t  w o n d e r  v a n  U k e to .

Con kwaro m wa, acel nyinge Undik, mucelo nyinge Uketo. 
Wegi acel; megi e m 'ubedo tongtong. —  Eertijds onze stam
vaders, de een zijn naam was Undik, de tweede Uketo. Hun 
vader was één (ze hadden dezelfde vader); doch hun moeder 
(die) was verschillend.

Ka gidaro nidongo, jal acel edwaro ley dit ku gwok; mucelo, 
tic pare niwako dano mi tic pa won. Tic migi romrom kwa : 
m'usago wadi mbe. —  Wanneer ze groot geworden waren, een 
(hunner) jaagde op wild met de honden; de andere, zijn bezig
heid was de mensen bijeen brengen voor het werk van zijn 
vader. Hun werk was volstrekt evenveel waard : die zijn gezel 
overtrof, was er niet.

Ceng moko, fwaka madwong epodo i wigi : to enego wcgi. 
Ma to edaro ninego wegi, can mulwar etundo igi : giketo ali 
nilaro ker. —  Op zekere dag, een grote ramp viel op hun hoofd 
(overkwam hen) : de ziekte doodde hun vader. Toen de ziekte 
hun vader had gedood, grote ellende kwam bij hen aan : ze 
begonnen te strijden om de troon.

Undik ecoko mon, Iwak, dyang : Undik tye ku dano mapol 
nisago Uketo. Dano maen, nying migi Pa Tole. Con julwongogi 
Luku. —  Undik verzamelde vrouwen, ouderdanen, koeien : 
Undik had veel mensen (onderhorigen), meer dan Uketo. Die 
mensen, hun naam is Pa Tole (Patole). Eertijds werden ze 
Luku geheten.

Ka lembe mi ker ejigo wigi ceke, Uketo ecido loka, ba kwar 
Kamulega, nigamo wasana (masana) madwong mi pi. —  Toen 
het geschil om de troon allen (velen) had doen sneuvelen, ver
trok Uketo naar de overkant (van het meer, d.i. naar Bunyoro), 
bij de grootvader van Kabarega, om er het grote wonder van 
het water te halen.

Kwar Kamulega ewaco ire : Dok i ngom matuu, ku wasana 
en m'amiyo iri. Ibiketo Iwiny madwong, m'ucoko Iwak p'Undik  
ceke. Kan ineno Iwiny peri urombo cekeceke, ku wi tung ku
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w i tung, imak oboko en, nyinge Juza. Inyobi i dye w i pi, ma 
pi ekwongo ko. Ndundu pi bipong madwong. Ka uneno pi 
epong, umak Iwiny ku tego madwong. Ubiryemogi ceke,. 
gibipodo i jn andanda. —  De grootvader van Kabarega zei hem : 
Ga terug naar de streek van t’uwent, met dit wonder dat ik 
u geef. Gij zult een grote oorlog beginnen, die al het volk van 
Undik bijeenbrengt. Wanneer ge ziet dat uw oorlog (uw krijgs
mannen) ten volle handgemeen is langs hier en langs daar 
(langs alle kanten), neem dit gewas, dat Juza heet. Kneed het 
te midden het hoofd van het water (d.i. de bron), daar waar 
de rivier begint. Aanstonds zal de rivier boordevol zijn. 
W’anneer gij ziet dat de rivier vol is, gaat het gevecht aan met 
grote hevigheid. Gij zult ze ganselijk op de vlucht drijven, 
vast en zeker zullen ze in het water vallen (en daar verdrinken).

Ka Uketo edaro nitimo lembe en anda, evoyo Undik ku 
wasana mi pi : eryemogi, ebologi i pi. Pi emologi. P i en nying 
pare Kakoy. Ku gode en nyinge Kuyengere : gitye cengini 
Ukebo. — Toen Uketo het hem gezegde waarlijk gedaan had, 
overwon hij Undik met het wonder van het water : hij dreef 
ze op de vlucht, hij wierp ze in de rivier. Het water spoelde 
ze weg. Die rivier heet de Kakoy. En die berg (waar het 
gevecht plaats greep) heet Kuyengere : ze liggen dicht bij de 
Ukebo.

Een lembe mi ndiba ku ruvwa macon mi ker p'Uketo gikud 
Undik, ma yang gilaro con. Ento wan ceke, judongo ma 
giponjo ko wa, w i kadipo mi mac ma wahoyo (waoyo). Nitundo 
kud vnyoni, Alur giparo pi lembe en dit, ka gineno cogo pa 
dano ma yang ker enego. —  Ziedaar het verhaal van het onge
luk en de ramp van destijds; hoe het toeging met de macht 
van Uketo en Undik, waarvoor ze eertijds streden. Doch wij 
allen, het zijn de ouden van dagen die het ons geleerd (ver
haald) hebben, op de verzamelplaats van het vuur, waaraan 
we ons verwarmden. Tot heden ten dage toe herdenken de 
Alur met grote treurnis dit feit, wanneer ze de beenderen zien 
der mensen, die de koninklijke macht eertijds heeft gedood 
(d.w.z. die gevallen zijn in de strijd om de troon).

An (Ik ) : A th an as i Owenjo.
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20. K o n in g  O k e ta  g e e f t  z i jn  g e s la c h ts l i js t  op .

Ojanga eay Panyimur, ewok. Enyolo Tuk. Ojanga en wod 
Ganda, kwaro mi Juganda. Meno eno. Ojanga ekun; edok, eto 
loka. —  Ojanga verliet Panyimur, hij kwam aan (bij Cobo). 
Hij was vader van Tuk. Ojanga was zoon van Ganda, de 
grootvader van de Juganda. Zo is het. Ojanga verliet de zijnen; 
hij ging terug (van waar hij gekomen was) en stierf over de 
Nijl.

Ojanga enyolo Tuk; ebedo rwot. Tuk enyolo Ojanga, ecako 
nying won. —  Ojanga won Tuk; (deze) werd koning. Tuk won 
Ojanga, hij (Tuk) gaf hem de naam van zijn vader.

Ojanga pa Tuk unyolo Mogo, ebedo rwot. — Ojanga (zoon) 
van Tuk won Mogo; (deze) werd koning.

Mogo enyolo Udok. —  Mogo won Udok.

Udok enyolo Okwir; ebedo rwot. —  Udok won Okwir; (deze) 
werd koning.

Okwir enyolo Ojanga; ebedo rwot. — Okwir won Ojanga; 
(deze) werd koning.

Ojanga enyolo Raja; ebedo rwot. —  Ojanga won Raja; (deze) 
werd koning.

Raja enyolo Oketo; ebedo rwot. —  Raja won Oketo; (deze) 
werd koning.

Oketo enyolo Okungo; ebedo rwot. — Oketo won Okungo; 
(deze) werd koning.

Okungo eto; eweko an. Oketa. —  Okungo stierf; hij liet mij, 
Oketa.

An  : O keta  M kubw a, rw o t.

Ik : O keta  M k u b w a , koning.
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21. K o n in g  N d o ro  is  l ie fh e b b e r  v a n  e e n  le k k e r e  teu g .

Yang con dano ceke nwango gimado kongo ngo. Pamulo 
ginyobo kongo, gimado. —  Eertijds al de mensen dronken geen 
bier. De mannen van Pamulo (alleen) brouwden bier (en) 
dronken (er).

/

Ndoro ecido n iw o t. E b ilo  kongo, emako doge. Kongo en 
abiya. —  Koning Ndoro (de stamvader der Pandoro) ging op 
reis. Hij proefde bier; (het bier) smaakte hem (lekker). Het 
bier was geperst bier (d.i. bier dat door een soort filter wordt 
geperst).

Ndoro ewaco janyop kongo emi mogo moko ire. Janyop kongo 
en g ic i kude. Janyop kongo ewaco : A lw o k i a lwoka. —  Ndoro 
zei : de bierbrouwer moest hem een deel meel (om bier te maken) 
geven. Die bierbrouwer begaf zich op weg met hem (d.i. met 
koning Ndoro). De biermaker sprak : Ik doe u uitgeleide.

Gicido kude. Jayeyo mogo waco : Rwot, dong adok. Rwot 
ekwero. Ewaco : Idok ongo ! 1 ko ci nyobo kongo para. Kan 
ib idok. —  Hij ging met hem (d.i. met de koning). De meel- 
drager (d.i. de bierbrouwer) zei : Koning, nu ga ik terug. De 
koning weigerde. Hij zei : Gij gaat niet terug. Gij, ga mijn 
bier brouwen. Dan zult gij teruggaan.

R wot ebido dano en. Ecido kudo ndu. Gidong ginyay kuca : 
gidong dano pa Ndoro. —  De koning lokte die man aan. Hij 
ging met hem mede zonder uitstel (of waarachtig). Later ver
menigvuldigden ze zich daar : ze bleven de mannen van Ndoro.

An (Ik) : N o r b e r t i U t o m .

22. D e  w r a a k  v a n  O ju ro , k o n in g  v a n  P a n d o ro .

Acida, won O juro, g iku  IVo N z ir i gimako nikedo. Wo N z iri 
ugamo Acida, unego. Een. Gibedo asu. Macen O juro ecamo ker, 
ewaco : Con va, Wo N z ir i enego. Kawoni abiculo kw or pa va.
—  Acida, de vader van Ojuro, met W o Nziri begonnen te 
oorlogen (d.i. Acida begon te oorlogen tegen W o Nziri). W o



VAN EEN NILOTISCH VOLK 57

Nziri nam Acida (en) doodde (hem). Zo was het. Ze bleven 
voort (d.w.z. ze bleven met rust, ze oorlogden niet meer gedu
rende een hele tijd). Later werd Ojuro koning; hij zei : Eertijds 
mijn vader, Wo Nziri heeft (hem) gedood. Thans zal ik mijn 
vader wreken.

Ojuro elimo atum dit; emako nikedo Iwiny madwong. 
Pandoro ginego Okuro dit. Pandoro ginwango paco pa Wo  
Nziri, gityeko paco. Gigamo W o Nziri : gimako ku nyitindo 
dupa, ku dako pare madit. —  Ojuro verschafte zich veel 
geweren; hij begon een grote oorlog (te vechten). De mannen 
van Pandoro doodden veel mannen van Okuro. De Pandoro 
vonden de verblijfplaats van W o Nziri, ze omsingelden ze. 
Ze namen W o Nziri : ze namen hem met vele kinderen, met 
zijn grote vrouw (d.i. met de geliefkoosde vrouw, met de 
koningin).

Ojuro ewaco : Kawoni umi kongo ni W o Nziri, umadi ! 
Ojuro ewaco : Yang iwaco nedi ? Gigamo yen mi ot ceke, giduro 
madwong. Gigamo W o Nziri, ginege. Giketo i mac, ewang ceke. 
Gigamo vuru, gioyo ceke i pi; emol ku pi. Een. —  Ojuro sprak : 
Thans geeft bier aan W o Nziri, dat hij drinke ! Ojuro sprak : 
Wat hebt gij eertijds gezegd (d.i. wat hebt gij eertijds gedaan, 
welk bevel hebt gij gegeven) ? Ze namen het hout van al de 
huizen, ze stapelden het op tot een grote hoop. Ze namen Wo  
Nziri, ze doodden hem. Ze plaatsten hem op het vuur; hij 
brandde gans op. Ze namen de as, ze stortten ze uit in het 
water; ze spoelde weg met het water. Ziedaar !

An (Ik) : R a u l Kotum be.

23. Een dappere baas.

Rwot mir Angal macon, Mogo. Mogo enyolo Udok. Udok 
enyolo Ukwir. Ukwir enyolo Upiyo, Uceng, Lyenga : gin adek 
megi acel. —  Een koning der Angal (van) eertijds heette Mogo. 
Mogo won Udok. Udok won Ukwir. Ukwir won Upiyo, Uceng 
(en) Lyenga : die drie, hun moeder was een (dezelfde).

Ali etundo. Ukuro gimako kedo. —  Er ontstond ruzie. De 
mannen van Ukuro begonnen te vechten.
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Keno, rwot mir Ukuro, gikedo ku Ukuro ma Patek (Ju pa 
Tobar). Patek givoyo rwot Keno. Jal acel, nyinge Anega, dano 
matek andanda. —  Keno, de koning van Ukuro, vocht met de 
Ukuro van Patek (Ju pa Tobar). De mannen van Patek over
wonnen Keno. Een kerel, met name Anega, was een waarlijk 
sterke man.

Ka Iwiny evoyo Keno, ehoro kwenda bang Ukwir, rwot mir 
Angal. Ukwir etuk ku nyitïnde adek : Upiyo, Uceng, Lyenga. 
Ento Lyenga nyatin manano. Won ecere kwe : Lyenga ekwero. 
Ewaco nyiti pa min ucido; en de ecido. —  Toen de oorlog Keno 
overwon, zond hij een boodschap naar Ukwir, koning van 
Angal. Ukwir vertrok met zijn drie kinderen : Upiyo, Uceng, 
Lyenga. Doch Lyenga was nog maar een kind zonder kracht. 
Zijn vader hield hem vruchteloos tegen : Lyenga weigerde 
(thuis te blijven). Hij zei : de kinderen van zijn moeder ver
trokken wel; hij ook vertrok.

Ka gitundo Ukuro, orwone Iwiny utundo. Anega ekudo ubilo : 
Um bulululul Umbulululu ! Umbulululu ! Ukwir ebedo ling; 
Uceng bende, Upiyo bende de ebedo ling. —  Toen ze te Ukuro 
aankwamen, ’s anderdaags kwam de oorlog aan (d.i. verscheen 
de vijand). Anega blies op zijn hoorn ; Umbulululu ! Umbulu
lulu ! Umbulululu ! Ukwir hield zich stil, Uceng ook; Upiyo 
ook, hij hield zich stil.

Lyenga utingo adila, ungabo tubu, etugo wot, ecido nikedo. 
Ewok i do Iwiny. Anega penje : In, i nga ? Lyenga ewaco : A 
wod Angal. Ewaco ire kendo : Ango keli ? Anegi tinini ! Lyenga 
ewaco ire : Wek ato ! —  Lyenga nam het (schild uit) koevel, 
hing de pijlenkoker om de hals, vertrok, ging vechten. Anega 
vroeg hem : W ie zijt gij ? Lyenga zei : Ik ben een Angal-jongen. 
Hij zei hem ten tweeden male : Wat brengt u hier ? Ik dood 
u op staanden voet ! Lyenga sprak : Laat ik sterven !

Anega kile ndu kikiki kum tubu mi dye ngeye. Jande ke de 
tye, nyinge Ulony o. Ewire, ekilo Anega w i congé kiki. Anega 
epodo. Lyenga efudo tungu pare ndu. —  Anega schoot (en 
raakte) hem vlak op de pijlenkoker op zijn rug. Hij had ook 
een slaaf, met name Ulonyo. Hij keerde zich om (en) schoot 
Anega vlak op zijn knieën. Anega viel. Lyenga ontrukte hem 
aanstonds zijn schild.



VAN EEN NILOTISCH VOLK 59

Rwot mir Ukuro, Keno, ewaco : Ineno ! Nyatin ekado 
judongo ! Ewaco : Anega eto. Ukele kun ! Egam eioange 
cekeceke. Teke emwoc, enyero ndu. Ging nica giwang paco 
mi Patek doko abiro. —  De koning van Ukuro, Keno, sprak : 
Ziet ge wel ! Een kind overtreft de ouderen. Hij sprak : Anega 
is dood. Brengt hem hier ! Hij verbrandde hem heel en gans. 
Telkens het lichaam een knal gaf, bespotte Keno hem aan
stonds. Die dag staken ze de dorpen der Patek, zeven in getal, 
in brand.

Keno elwongo nyi pare; gikelo pi. Ewaco ni nyare manok : 
Ter pi ni ngatu manok ca. Ekelo ni Lyenga. Keno emiyo nyare 
ire. Keno riep zijn dochters; ze brachten water. Hij zei tot 
zijn kleine dochter : Draag water naar die kleine mens daar. 
Ze bracht (er) naar Lyenga. Keno gaf hem zijn dochter (ten 
huwelijk).

Kawoni nyitinde gilwongogi : .Ju pa Keno. Gi Jagi Lyenga. 
Nyatin eweko ker ni jadit : K et agi. —  Thans noemt men zijn 
kinderen (d.i. de kinderen van Lyenga) : de mannen van Keno. 
Het zijn de Jagi Lyenga. De jongste zoon (d.i. Lyenga) liet de 
t r o o n  aan zijn oudere broer over : deze (zijn nu) de Oketa’s.

An  (Ik) : Izaak  Kagambo.

24. W ie  v in d t  e en  k o n in g  v o o r  A c e r  ?

Parombo gicido ninyewo lcwer. Gitundo bang Keno, rwot 
mir Okuro. Eneno Parombo ku kado. Rwot edok i ot. Ewaco : 
Dano meno uay kane ? Ewaco ni wode giku jande acel : Ucidi, 
upeny ! Jande, Nyinge Kwinyo; wode, nyinge Umyer, nyatin 
ma gibedo ku rwot. —  De mannen van Parombo gingen veld- 
hakken kopen. Ze belandden bij Keno, de koning van Ukoro. 
Hij zag de Parombo met zout (d.i. de Parombo-mannen hadden 
zout bij, als wisselwaar voor veldhakken). De koning ging 
terug in zijn woning. Hij zei : Van waar komen die mensen ? 
Hij sprak tot zijn zoon en een slaaf : Gaat, ondervraagt. Die 
slaaf, zijn naam was Kwinyo; zijn zoon heette Umyer, het 
kind dat bij de koning bleef (d.i. dat zijn vader bijstond in zijn 
koninklijke bezigheden).
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Gibino w i kaoy; giwaco : JJay kane? Parornbo waco : Rwot, 
waay Acer. Gidok bang rwot; giwaco : Giay Acer. Rwot ewaco : 
Umi cam igi. Parombo gicamo, gifoyo. Giwaco : Rwot, wafoyo 
dit. Gidwogo, giwaco : Wanwango dano moko ecwe nikado 
dano mange ceke. Dano ceke gilwore. Giyero i paco migi. —  
Ze kwamen op de keuvelplaats; ze zeiden : Van waar komt 
gij ? De Parombo zeiden : Koning, we komen van Acer. Ze 
gingen terug bij de koning; ze zeiden liem : Ze komen van 
Acer. De koning sprak : Geeft hun te eten. De Parombo aten 
(en) waren verheugd. Ze zeiden : Koning, we zijn zeer tevreden. 
De Parombo gingen terug (naar Acer), ze zeiden : W e hebben 
een mens gevonden die dik is meer dan alle andere mensen. 
Al de mensen hebben ontzag voor hem, vertelden ze in hun 
dorpen.

Macen Uyiro, man Dolo, mange Abar, judongo mi Acer, 
giwaco : Wan, wambe ku rwot. Watimo nedi? Gitito lembe 
ceke karacel. Giwaco : Wagam rwot makane m 'ubedi i kindwa? 
Giwaco : Rwot mir Angal con enego rwot mwa, ma nyinge 
Malanga. Judongo en giwaco : Wacidu bang Parombo. Giwoto 
dit niyenyo kwer. Nyo ginwango rwot moko. —  Daarna zeiden 
Uyiro, Dolo, verder Abar, ouderlingen der Acer : W ij, wij 
hebben geen koning. Wat zullen wij doen ? Ze bespraken de 
zaak onder elkander. Ze zeiden : Welke koning zouden wij 
nemen die in ons midden verblijft ? Ze zeiden : De koning van 
Angal eertijds heeft onze koning gedood. Hij heette Malanga. 
Die ouderlingen zeiden : Laten wij bij de Parombo gaan. Ze 
zijn dikwijls op weg, om veldhakken te kopen. Misschien heb
ben ze een koning gevonden.

Gitnndo Parombo, giwaco : W un uwoto. Nyo unwango ruwt 
kare ma uwoto iye. Parombo waco : Nuti, nyinge Keno. 
Giwaco : Nyitindo pare adi ? Parombo waco : Dupa. Judongo 
giwaco : En to, wamito nigamo nyatin acel. Parombo waco : 
En to. Kan ugam nyatin ma min eto, nyinge Umyer. —  Ze 
kwamen te Parombo; ze zeiden : Gij zijt (dikwijls) op weg. 
Misschien hebt gij een koning gevonden op de plaats waar ge 
gereisd hebt. De Parombo zeiden : Een koning is er; zijn naam 
is Keno. Ze zeiden : Hoeveel zonen heeft hij ? De Parombo 
zeiden : Veel. De ouderlingen zeiden : Hoort eens, we willen 
(daar) een kind gaan halen. De Parombo zeiden : Zo is ’t. Als
dan haalt het kind wiens moeder dood is; zijn naam is Umyer.
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iudongo gidwogo i paco migi. Gimako dyel ma nyinge koni 
ku piny mange dupa ma gitero ni Keno. Giwaco : Wabino, 
wuterwa pa rwot. —  De ouderlingen gingen terug naar hun 
dorp. Ze namen een geit die men koni (gesneden bok) heet 
met veel andere zaken, die ze naar Keno wilden dragen. Ze 
zeiden : W ij zijn gekomen; leidt ons bij een koning.

Parombo gimako wot ku judongo en. Gicido, gitundo. Rwot 
waco : Nedi ? Gin giwaco : Jobi, lembe moko ! Can ekelowa 
re ! Wabino niyenyo nyatin orombo ma min embe ! Rwot 
ewaco : Unen giwu ! Parombo giwaco : Rwot eyero ber ! 
Urnak Umyer ma gibedo ku won ! En engeyo lembe mi ker ! 
Judongo giwaco : Mwa, Umyer rwot ! Rwot uwaco : Uter !
— De Parombo gingen op weg met die ouderlingen. Ze gingen, 
ze kwamen aan. De koning sprak : Wat (is er) ? Zij, ze zeiden ; 
Buffel (lofnaam voor een koning), een (enkel) woord ! ’t Is 
de nood die ons hier brengt ! W ij komen het lam halen dat 
geen moeder heeft ! De koning sprak ; Ziet zelf ! De Parombo 
zeiden : Wat de koning zegt, is goed ! Neemt Umyer die bij 
zijn vader blijft ! Hij kent de woorden van het koningzijn (d.i. 
hij heeft reeds geleerd hoe men besturen moet). De ouderlingen 
zeiden : Wat ons betreft, Umyer (weze onze) koning ! De koning 
sprak : Neemt (hem mede) !

Gibyelo Umyer. Gitundo ko Rongo Jweru. Gifvro ire podo 
ku ot. Macen gigyero ot wi Umvuku. Nyinge yik i ngom ceke. 
Angal giwaco : Con wanego rwot mi Acer ! Kawoni ginwango 
rwot mange, nyinge Umyer ! —  Ze droegen Umyer. Ze kwamen 
ermede te Bongo Jweru. Ze bewerkten voor hem een veld en 
(bouwden) een huis. Later bouwden ze een huis op de Umvuku. 
Zijn naam ging uit over gans het land. De Angal zeiden : Eer
tijds hebben wij de koning van Acer gedood ! Nu hebben ze 
een andere koning gevonden, met name Umyer !

Keno waco : Umak nyatin rombo e n ! Kan utundo paco, 
unegi nyatin rombo no ! Parombo ebyelo rombo; Dolo ebyelo 
law Dolo; Abar ebyelo rwot, etero i Rar. Nyitindo p 'Um yer 
gilwongogi Areju (W ar). Parombo, Pangere, Padolo, Abar gi 
Iwak. —  Keno sprak : Neemt dit lam ! Wanneer gij thuis komt, 
slacht dit lam ! De Parombo droegen het lam; de mannen van 
Dolo droegen de dolo-huid (vel van de mantelaap, een der 
kentekens van de koninklijke waardigheid); de Abar droegen
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de koning, brachten hem te Bar. De kinderen van Umyer heet 
men Areju (War). De Parombo, de Pangere, de Padolo, de 
Abar zijn het gewone volk (d.i. het plebs).

An  (Ik) : M a r s e lo  M u kon jo .

25. H e t  d r o e v ig  e in d e  v a n  e e n  g r o o t  K o n in g .

Keno, rwot mir Ukoro, edaw ku nyatin rriucikere nicamo ker 
pare. Nyatin uwaco : Vwa, kawoni i jajok ! Wamito icid i. 
ngom mange. Kan icido ngo, wanegi ! Nyatin utimo kara uwek 
ker ire. Keno uwaco : Nyatin para, kawoni ibala ! In ibicamo 
ker? ...An aceni ! Nyatin mange m'ubicamo ker para. In, 
ibineno can calo an ! —  Keno, de koning van Ukoro, kreeg ruzie 
met zijn zoon, die bestemd was om de troon te bestijgen. (Die) 
zoon zei : Vader, (nu) zijt ge een behekser ! W ij willen dat gij 
naar een andere streek gaat. Indien gij niet gaat, wij doden u ! 
De zoon deed alzo opdat Keno hem de troon late. Keno zei : 
Mijn kind, nu maakt ge mij slecht (d.i. beschuldigt me valse
lijk). Gij zult de koninklijke waardigheid verwerven ? ...Ik ver
wens u ! Het zal een ander kind zijn die koning zal worden. 
Gij, ge zult ongelukkig zijn, zoals ik !

Nyatin mange utero Iwiny, uryemo nyatin m 'uryemo wegi. 
Nyatin maen ecamo ker pa won. Nyatin m 'uryemo won, udoko 
boy. —  Een andere zoon van Keno droeg oorlog (en) verjoeg 
de zoon, die zijn vader had ontzet. Die zoon werd koning in 
de plaats van zijn vader. De zoon, die zijn vader had wegge
jaagd, werd boy (slaaf, dienaar).

Keno ubino Padel, bang nyatin pare, nyinge Awinga. Etundo 
Padel. Eoro dako pare. Ewaco : Cid inen Awinga. Dako 
unwango Awinga ubecamo kwen ku del. Utero ni won. Keno 
uneno kwen ku del. Ewaco : Nyatin para, ker peri umbe. 
Ibibedo nok ! —  Keno kwam te Padel, bij zijn zoon, met name 
Awinga. Hij kwam aan te Padel. Hij zond zijn vrouw. Hij 
zei (haar) : Ga Awinga zien. De vrouw vond Awinga, bezig 
met brij te eten met vel. Hij droeg (dat eten) naar zijn vader. 
Keno zag die brij met dat vel. Hij sprak : Mijn kind, uw  
koning-zijn is (er) niet (d.i. gij zijt niet, gij doet niet als een 
groot koning) ! Gij zult klein blijven !
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Ekado. Ebino p 'Umyer. Etundo p'Umyer. Eoro dako pare, 
ucido paco. Dako waco : Aweko rwot ni bar ! Ndimdu Umyer 
uay, udok i ot; eketo ju  pare uyeyo cam ku kongo. Keno eneno 
kongo, efoyo dit. Ewaco : Nyatin para, itito ngom : afoyo dit. 
Ker peri bikado ker pa Awinga ! —  Hij ging voorbij. Hij kwam  
bij zijn zoon Umyer. Hij kwam aan bij Umyer. Hij zond zijn 
vrouw, zij ging naar het dorp. De vrouw zei : Ik heb de 
koning hier dichtbij gelaten. Aanstonds stond Umyer op (en) 
ging terug in huis; hij deed zijn mannen eten en bier dragen 
(naar Keno). Keno zag het bier, hij was zeer tevreden. Hij 
sprak : Mijn kind, gij zijt een goede koning : ik ben zeer 
verheugd. Uw  rijk zal het rijk van Awinga overtreffen !

Acer giwaco : Rwot, ibino i ngom mwa , wafoyo dit ! Rwot 
ewaco : Ento, wacopo ngo nibedo ku nyatin para karacel. 
Ewaco : An acido nigyero pa Lendu ! —  De mannen van Acer 
zeiden : Koning, gij komt in onze streek; wij zijn (daarover) 
zeer verheugd ! De koning sprak : Doch we kunnen niet op 
dezelfde plaats blijven inet mijn zoon. Hij zei : Ik ga wonen 
bij de Lendu !

Acer gigyero ot i kin Lendu ni Keno. Keno waco : Amito ube 
dano para. Lendu waco : Wan, wamito ngo nibedo ku rwot. 
Kan iwaco wabe dano peri, wanegi ! Wacido malo i lul ! Lendu 
ceke uwaco : Wanege dyewor, kara dano pare ceke gicopo 
ningeyo ngo ! —  De mannen van Acer bouwden een huis 
te midden der Lendu voor Keno. Keno zei (tot de Lendu) : 
Ik wil dat gij mijn onderdanen wezet. De Lendu zeiden : 
W ij, wij willen geen koning hebben. Indien gij zegt 
(wilt) dat wij uw onderdanen wezen, wij doden u (d.i. wij 
zullen u doden). W ij zullen boven op de berg in het woud 
gaan wonen. Al de Lendu zeiden : Laten wij hem des nachts 
doden, opdat (al) zijn mannen het niet zouden kunnen weten ?

Gimako Keno, ginege. Giwaco ni mon : Vmak ringo Keno, 
uket i katoko; uketo Alur gilworwa, kara giwaci : Lendu rac : 
gicamo Keno ! Lendu gicido i lul. Rwot migi umbe. —  Ze 
namen Keno, ze doodden hem. Ze zeiden tot hun vrouwen : 
Neemt het vlees van Keno; legt het in uw manden (en draagt 
het ver weg, naar het bos;; dat zal maken de Alur ons zullen 
vrezen, opdat ze zeggen : De Lendu zijn boze mensen : ze heb
ben Keno opgegeten ! De Lendu trokken zich terug in het 
woud. Ze hebben geen koning.
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En lembe pa Keta Kidogo, ma Lendu ucamo lcwargi, ma 
Keno. Lembe en Alur giwaco : Lendu cwinygi rac : gicamo 
Keno ! —  Dat is de geschiedenis van Keta Kidogo, wiens stam
vader, die Keno was, de Lendu hebben opgegeten. Daarom 
zeggen de Alur : De Lendu zijn boosaardig : ze hebben Keno 
opgegeten.

An (Ik) : M arselo Mukonjo.

26. E en  t r o m m e l d ie  z e l fm o o r d  p le e g t .

Keno en rwot. —  Keno was koning.

Ecido niwot pa Lendu ku vul pare ceke. Ewok pa Lendu, 
etimo udu. Etongo bongo ku pala pare niularo; etongo wang 
acel. Bongo epodo i ngom. Lendu waco : udu. Lendu waco : 
Wanege woko ! Gigarn, ginego Keno. —  Hij ging wandelen 
in de streek der Lendu met al zijn trommels. Hij kwam bij 
de Lendu, hij deed een wonder. Hij kapte een bongo-boom af 
met zijn mes met dubbele snede; hij kapte hem af met één 
slag. De boom viel op de grond. De Lendu zeiden : ’t Is een 
wonder. De Lendu zeiden : Laten we hem vermoorden ! Ze 
deden het, ze doodden Keno.

Keno, kan edaro nito, vul pare mi ker etugo wot, eringini 
matek : ewoto ku ywak matek. : nding, nding, ndingnding ! 
Dano ewaco : Xul ango m 'uwak calo vul pa rwot, en ? —  Toen 
Keno dood was begaf zijn koninklijke trommel zich op weg 
en liep heel hard : zij liep met luid (rouw) getrommel : nding, 
nding, ndingnding ! De mensen zeiden : Welke trommel is dat, 
die klinkt als de trommel van de koning, daar ?

Vul etundo i paco, vul ewok. Emako niywak pire matek. 
Dano ewaco : Meni lembe ango ? Lembe mange etundo. Dano 
kelo vul : eketo ywak. Dano ceke gimako ywak. Vul, nge 
cwiny emake. (Ot nwango ebemako wang gire.) Vul etuk wang 
acel, epyey i mac ot muwang. Nyarwot bende epyey i mac 
bende. Giwang. —  De trommel bereikte het dorp (de verblijf
plaats van Keno), de trommel kwam aan. Zij begon uit zichzelf 
hard te wenen (d.i. rouwgeroffel te laten horen). De mensen 
zeiden : Wat betekent dat ? Er is iets gebeurd ! De mensen 
brachten de trommels : zij begonnen te wenen. Al de mensen 
begonnen te rouwklagen. De trommel, de wanhoop had ze
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te pakken. (Ondertussen was een huis van zelf in brand 
gevlogen). De trommel, met een sprong, was weg en sprong 
in het vuur van het brandend huis. Een dochter des konings 
ook sprong in het vuur insgelijks. Ze brandden op.

Nget vul en gilaro, nwango edong nyanok. Nget vul en jube 
juketo kudo ker mange, ka jaker mucelo eto. —  Een stuk van 
die trommel, ze redden het, toen het reeds ver was opgebrand. 
Dat stuk trommel, ze gebruiken het altijd bij de inhuldiging 
van een andere koning, wanneer een hoofd gestorven is.

Dong ka dano ma cwinye tekno, juwaco : Idoko Lendu 
m'ucamo Keno, ma cwinyi tek rokeno ! —  Thans, wanneer daar 
een mens is, wiens ziel hardvochtig is, men zegt : Zijt ge 
misschien een van die Lendu geworden die Keno opgegelen 
hebben, dat uw ziel zo steenhard is !

An (Ik) : N o r b e r t i  U tom .

27. O p  zo ek  n a a r  e e n  b e s te n d ig e  w o o n p la a ts .

Uyiro, nwango giay Musongwa, gibedo nyanok. Eweko ju  
pagi, ewoto swa i ngom mi Padolo. —  Uyiro, toen hij (de streek 
van) Musongwa verliet, was (nog) klein. Hij verliet zijn familie; 
hij zwierf doelloos rond in de streek der Padolo.

Uyiro ubedo i te cana (ter Umvuku). Dolo unwange. Ewaco : 
Bin, loadok paco. —  Uyiro bleef aan de voet der rots Umvuku. 
Dolo vond hem (daar). Hij zei : Kom, laten we huiswaarts 
gaan.

Uyiro ebedo pa Dolo, edongo. Dolo enyomo ire dako, nyinge 
Ngere. Ebedo, enyolo nyitindo pare; nyinggi : Uwedo, Jur, 
Zey, Umbo. Mange angeyo ngo. —  Uyiro bleef bij Dolo, hij 
groeide op. Dolo liet hem een vrouw huwen (d.i. Dolo betaalde 
de huwelijksprijs voor een vrouw), met name Ngere. Hij ver
wekte zijn kinderen; hun namen zijn : Uwedo, Jur, Zey, Umbo. 
Andere ken ik niet.

Nyitindo pa Dolo emako niwaco ni nyitindo p 'Uyiro : Un, 
nyiti Lendu. Uyiro ezingo, ewaco : Nyitindo para, ju  peu nuti. 
Wadoku i banggi ! Gicoko piny migi, gidok Anguza. Gibedo 
nyanok. Uyiro uwaco ni jupagi : Un, umiyo cam ni nyitindo
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para ngo ? Adwogo i bangu. Podi an ambe ku cam. Wun, 
wumi cam ni nyitindo para. —  De kinderen van Dolo begonnen 
te zeggen tegen de kinderen van Uyiro : Gij, ge zijt Lendu- 
kinderen. Uyiro was verontwaardigd; hij zei : Mijn kinderen, 
uw familie bestaat. Gaan wij bij hen terug ! Ze raapten haspen 
en spillen bijeen, ze trokken terug naar Anguza. Ze bleven daar 
een tijdje. Uyiro zei tot zijn verwanten : Gij, geeft gij geen 
eten aan mijn kinderen ? Ik ben bij u teruggekomen. Voorlopig 
heb ik nog geen eten. Gij, geeft eten aan mijn kinderen.

Ju pagi waco : Ya con iwekowa. Icido i ngom mange. Kawoni 
idwogo. Nyitindo peri niya, nga m 'ugwokgi ? Piny peri nuti : 
nyew cam ni nyitindo peri. Wan, wamiyo cam ongo. Yang con 
waay kudu ceke. Pir ango iwekowa ? —  Zijn verwanten zeiden 
(hem) : Eertijds hebt gij ons verlaten. Gij zijt naar een vreemde 
streek getrokken. Nu komt gij terug. Wat uw kinderen betreft, 
wie moet ervoor zorgen ? Gij hebt bezit : koop eten voor uw  
kinderen. W ij, wij geven geen eten. Reeds lang geleden hebben 
wij alle banden met u verbroken. Waarom hebt gij ons 
verlaten ?

Nge cwiny emako Uyiro. Ewaco ni nyitindo pare : Kawoni 
jufwa gidaro nikwedowa. Dong wadoku kare ma yang 
anyolowu iye. Uyiro ulo ko, udwogo i ngom mi Wasi ( bang 
Angaba). Nyitindo pare gingeyo ngom migi ngo. Gigyero ot; 
gibedo oro abic i ngom mi Wasi. —  Uyiro werd boos. Hij sprak 
tot zijn kinderen : Thans hebben mijn bloedverwanten mij 
verworpen. Laten we thans teruggaan naar de plaats van uw  
geboorte. Uyiro keerde zich om, hij ging terug naar de streek 
der Wasi (dicht bij Angaba). Zijn kinderen kenden hun 
geboortestreek niet. Zij bouwden een huis; zij bleven vijf jaar 
in het land der Wasi.

Gineno ngom ebedo rac. Uyiro ewaco : Wadok i ngom mtva 
macon. Gitugo wot, gidok. Gigyero ot i te Atele. Gibedo. Dolo 
uwaco : Uyiro, nyut ngom ni nyitindo peri ! M i nyitindo para, 
Umvuku kende ! —  De streek was slecht naar hun zin. Uyiro 
sprak : Laten we terug gaan naar onze oude streek. Ze ver
trokken, ze gingen terug. Ze bouwden een huis (huizen) aan 
de voet van de Atele-berg. Ze verbleven daar. Dolo sprak : 
Uyiro, toon een grond aan uw kinderen ! Voor mijn kinderen 
is de Umvuku alleen !
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Uyiro emako ninyuto ngom ni nyitindo pare. Uwedu, pare 
got ma nyinge Abiba. Jur, Rumba. Nyitindo pare ginyolo 
nyitindo mange dupa. Julwongogi Ju pa Ngere. Uyiro eto; 
nwango nyitindo pare ungeyo ngom migi. — Uyiro begon een 
grond aan te wijzen aan zijn kinderen (d.w.z. de grond onder 
zijn kinderen te verdelen). Uwedu kreeg als zijn aandeel de 
berg Abiba. Jur kreeg de Rumba. Zijn kinderen hadden een 
talrijk kroost. Men heet ze de Ju pa Ngere (mannen van 
Pangere). Uyiro stierf; toen vernamen zijn kinderen welke hun 
geboortegrond was.

An (Ik) : M a r s e lo  M ukon jo .

28. Tombu, de athleet.

Rwot mi Palara, nyinge Tombu. Rang acel emako dyang 
aryo mir abila ni ju  pare, ecam. Ju pare ekwero. Giwaco : 
Wamito dyang ongo. Tombu waco : Wumito ami iwu lyec ? 
Ami iwu jobi ? —  Er was een koning van Palara, met name 
Tombu. Op zekere keer nam hij twee koeien van de geesten 
der grootvaders (om ze te slachten) voor zijn onderdanen en 
te laten opeten. Zijn onderdanen weigerden. Ze zeiden : We  
willen geen koeien. Tombu sprak : W ilt gij dat ik u een olifant 
geve ? Moet ik u een buffel geven ?

Kumeno ewaco : Awiya para, kawoni waci meku jobi i lum ! 
Gicido, giyenyo jobi, ginwango jobi i fundo. Gimako niryemo 
jobi; giryemo jobi; jobi eol. Gimako jobi. Moko etwiyo tyende 
ma yo ku i ngeye; moko etwiyo tyende ma y o ku i nyime.
— Zodus zei hij : Mijne jongens, laten we nu een buffel gaan 
pakken in het wild gras ! Ze gingen, ze spoorden een buffel 
op, ze vonden een buffel in een waterpoel. Ze begonnen de 
buffel op te jagen; ze joegen de buffel op; de buffel was moe. 
Ze maakten zich meester van de buffel. Sommigen bonden 
zijn achterpoot vast; anderen bonden zijn voorpoot.

Jobi, nike ecid emak ngwec, ju  ma yo ku i ngeye, qitele kuno; 
moko, ju  ma yo ku i nyime gitele. Kumeno tego pa jobi etum. 
Gidwogo ku jobi, giwok i te paco, pa won. Gitwiyo jobi i te 
paco; ebino i ba won. Dano ecokiri nineno jobi. Dano giwaco : 
Wuneg jobi i tim. Cenone emar bitimo dano. Gigamo, ginego 
jobi i tim kuca. —  De buffel, wilde hij het op een lopen zetten,



de mannen van achter trokken hem naar die kant; anders waren 
het de mannen van voor die (hem) trokken. Aldus was het uit 
met al de kracht van de buffel. Ze kwamen terug met de 
buffel. Ze kwamen in de nabijheid van het dorp, bij hun 
meester. Ze bonden de buffel daar vast; hij kwam naar de 
baas. De mensen kwamen bijeen om de buffel te zien. De 
mensen zeiden : Slacht de buffel in de wildernis. Zijn wraak
geest mocht zich soms wreken op de mensen. Ze doodden de 
buffel ginder ver in de wildernis.

Macen Tombu ebino i Ter Akara. Ginyayo pyern ku ju  pare. 
Ewaco : Kan amito, akilo uduk ca i kume ! Emako atero pare, 
ekilo uduk i kume, ka mabor. Uduk epodo wang adek; eay 
malo. Gicido i ter uduk : ginwango atero i kum uduk. — Een 
andere maal begaf Tombu zich naar Ter Akara. De mensen 
(van Ter Akara) weigerden geloof te hechten aan (de gezegden 
van) zijn mannen. Tombu sprak : Indien ik wil, schiet ik vlak 
op die uduk-boom, ginder ver ! Hij nam zijn pijlen, hij schoot 
vlak op de uduk, van ver. De uduk viel (plooide neer) drie
maal en richtte zich weer op. Ze gingen onder de uduk : ze 
vonden de pijlen in de stam van de uduk.

Tombu emako pala pare. Nying palane : Or ukey. Pala epako 
i w i pogi. Pogi en, nwango podi e nyanok. Kawoni edoko 
mabor. Dong kidi en julwongo kidi Tombu, kud uduk en, 
uduk Tombu. —  Tombu nam zijn mes. De naam van dat mes 
is : Schoonbroeder zijn is voorbij (d.i. ik heb de familiebanden 
verbroken). Dat mes wette hij op een (grote) wetsteen. Die 
wetsteen, in die tijd, was (nog) maar klein. Nu is hij hoog 
geworden. Thans noemt men die steen, de steen van Tombu, 
en die uduk, de uduk van Tombu.

An fik) ; N o rb e k t i  Utom .

29. Het avontuur van Uceng.

Kwaro mi Jukot, nyinge Uceng, eay loka Magungu, e kende. 
Gidaw ku jupagi. Nge cwiny emake. Emako bakaya pare, 
etugo wot. Ento bakaya pare ekano iye kot. Uceng emako wot; 
ewoto : etundo do nam. Enwango dano, Jamagungu, i do nam. 
Jamagungu emako jamini pa Uceng ceke, eketo i yey. Uceng 
de eketo i yey. Ekyewogi, ekelogi lokani kuni. —  De stamvader
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der Jukot, Uceng geheten, kwam van over het water, (uit de 
streek der) Magungu, hij alleen (d.i. hij was niet gehuwd en 
had geen kinderen). Hij had (immers) met zijn bloedverwanten 
getwist : hij was toornig geworden. Hij nam zijn reiszak en 
vertrok. Doch in zijn reiszak had hij een regenmiddel verbor
gen. Uceng begaf zich op weg; hij ging, hij kwam op de oever 
van het meer. Hij vond daar een man, een Magungu, op de oever 
van het meer. De Magungu-man nam al het reisgoed van Uceng 
en droeg het in zijn prauw. Ook Uceng zette hij in zijn prauw. 
Hij roeide (ze), hij bracht ze op deze oever van het water, de 
oever langs hier.

E kan Uceng ebino, etundo Panyavor. Ebedo. Uceng ecalo 
jamiru pa Nyavor. Gikwanyo, gici gityere ni rwod Angal, 
nyinge Udok. Ento gingeyo ngo niya kot nuti i akbo pare. 
Rwot eyiyo. —  Toen kwam Uceng, hij kwam aan in de streek 
van Nyavor. Hij bleef (daar). Uceng was als een slaaf der 
mannen van Nyavor. Ze namen hem op; ze gingen, ze schonken 
hem aan de koning van Angal, met name Udok. Doch ze wisten 
niet dat er een regenmiddel in zijn reiszak stak. De koning 
nain hem aan.

Rwot ewaco : Umi ire cam moko. Jukelo ire kwen bel : Uceng 
ekwero. Macen juketo ire kwen kal : de Uceng ekwero. 
Nakanaka etimo kumae. Dano giwaco : Jakane nini, ma ekwero 
pare camgi ! A ka ! Ikwero cam pirango ? Gidok niwaco ni rwot : 
Jamiru peri en ekwero kal ku bel ku cam mange ceke. Rwot 
ewaco : Basi, kan ekwero, wabitimo ninedi ? —  De koning zei : 
Geef hem iets te eten. Ze brachten hem sorgho-brij : Uceng 
weigerde. Ze zetten hem gierst-brij voor : hij weigerde insge
lijks. Gedurig deed hij aldus. De mensen zeiden : Wat voor 
mens is dat, dat hij alle eten weigert ! Hoe ! Waarom weigert 
gij eten ? Ze gingen terug tot de koning zeggen : Uw  slaaf 
weigert sorgho en gierst en alle andere eten. De koning sprak : 
’t Zij zo. Indien hij weigert, wat zullen we er aan doen ?

Utyeno gibedo i w i kadipo. Eneno Jalendu acel, emako aya 
acel mi rabolo. Ebino kude i wi kadipo nivulo. Evulo ceke. 
Egam ecamo ceke. Ebayo cunge i w i udur. Ndundu gineno 
jamiru pa rwot en emako nidango cung rabolo. Gici, giwaco 
ni rwot : Jamiru peri, waneno ebedango cung rabolo. Rwot 
eoro kwenda; juci, jugamo ire rabolo wic aryo. Uceng ecamo.
—  ’s Avonds zaten ze op het spreekplein. Er w~as een Lendu,
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hij nam een deel bananen. Hij kwam ermee op de keuvelplaats 
om ze (in het vuur) te roosteren. Hij braadde ze allemaal. Hij 
at ze op. Hij wierp de pel weg op de vuilnishoop. Aanstonds 
zagen zij de slaaf van de koning beginnen de pel af te knagen. 
Ze gingen het vertellen aan de koning : Uw  slaaf, we hebben 
gezien dat hij de pel der bananen afknaagt. De koning zond 
een boodschapper; ze gingen twee trossen bananen voor hem 
halen. Uceng at.

Orwone etugo wot niyenyo kakare ma rabolo ni iye, Ecido, 
enwango rabolo i paco mi Lendu; enwango cam matugi ma 
naka gicamo. —  Des anderendaags vertrok hij om een plaats 
te vinden waar bananen waren. Hij ging, hij vond bananen 
in de dorpen der Lendu; hij vond het eten dat ze te zijnent 
gedurig aten.

Dong ebedo ndu kuca pa Lendu. Enwango kuca ceng dit : 
cam mi Lendu tye cengini nito. Lendu uwaco ire : Kan ilye ku 
kot, konji kot, ucegi kal. Uceng ewaco : Wukur tin dyewor; 
kot ebicwi. Egamo yat pare, eketo i pi. Ndundu dyeworne kot 
ecwi dit andanda. Orwone Uceng ewaco : Wuneno ! Tin akonjo 
kot iwu ! Lendu gizungo dit. —  Voortaan verbleef hij ginder 
bij de Lendu. Hij vond ginder veel zon : het veldgewas der 
Lendu was het vergaan nabij. De Lendu zeiden hem : Indien 
gij een regenmiddel hebt, doe regen vallen, dat hij de gierst 
doe rijpen. Uceng zei : Wacht tot vandaag te middernacht. Het 
zal regenen. Hij nam zijn regenmiddel, deed het in het water. 
Aanstonds die nacht regende het waarlijk geweldig. Des 
anderendaags zei Uceng : Gij ziet. Ik heb het laten regenen 
voor u vandaag. De Lendu waren zeer verbaasd.

Kugweno Lendu gicokiri; giwaco : Kawoni dano en ekonjo 
iwa kot, m'ucego iwa cam; eni wabigwoke, ebidoko rwot 
mwa. Ndundu giketo Jalendu nilwongo Lendu mange. Jalendu 
ecungo, elwongo Lendu mange : Hee ! Hee ! Wun, Lendu ceke, 
wuwinjo ! Alesi bende yo ! Awura bende yo ! Atesi bende yo ! 
Pavule bende yo ! Lendu ceke wubin yo ! Wanwango ngatu 
m'ukonjo kot iwa yo ! Utong yen ot, ubin kudo yo ! Evuto i 
lum, i te rabolo swa yo ! Wubin ceke, waci wagame, wadwogu 
i paco yo ! Kumeno Lendu ceke giwinjo : gitongo yen, jumoko 
gikelo lum , gigomo ot. Ceng acel etum ceke. Ndundu gigarno 
Uceng, edwogo i ot en. Gimiyo ire rabolo podo acel ceke ire.
—  Des morgens kwamen de Lendu bijeen; ze zeiden : Nu die
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mens heeft regen gestort voor ons, die ons veldgewas zal doen 
rijpen; die zullen we goed verzorgen, hij zal onze koning 
worden. Aanstonds stelden zij een Lendu aan om de andere 
Lendu te roepen. De Lendu stond, hij riep de andere Lendu : 
Hee ! Hee ! Gij, alle Lendu, gij hoort ! Ook de mannen van 
Alesi ! Ook de mannen van Awura ! Ook de mannen van Atesi ! 
Ook de mannen van Pavule ! Alle Lendu, komt ! W ij hebben 
iemand gevonden die regen heeft doen vallen voor ons ! Kapt 
hout voor een huis, komt ermee ! Hij slaapt in het gras, onder 
de banaan-bomen, zonder woning ! Komt allen; laten wij hem 
gaan halen en in een woning brengen ! Zodus al de Lendu 
hoorden dat : ze kapten hout; anderen brachten gras (voor het 
dak), ze bouwden een huis. Op een dag was het af. Aanstonds 
namen ze Uceng en brachten hem in dat huis. Ze gaven hem 
bananen, een heel veld voor hem.

Uceng ebedo ku Lendu. Ceng mange egamo ic ku dako -pa 
rwot. Ndundu gimito ninege. Gimake, gici, giyike i vur. Giyike 
atira rnakwo. Dyewor kisa emako Lendu : gici, gigole. Gidwogo 
kude paco, gikane, gigwoke kuber. Edoko rwot. —  Uceng ver
bleef met de Lendu. Op zekere dag vergreep hij zich aan de 
vrouw van de hoofdman. Aanstonds wilden ze hem doden. 
Ze namen hem, ze gingen, ze begroeven hem in een put. Ze 
begroeven hem in staande houding, levend, ’s Nacht kregen 
de Lendu medelijden met hem : ze gingen, ze groeven hem uit. 
Ze kwamen met hem terug naar huis; ze verborgen hem, ze 
verzorgden hem goed. Hij, werd koning.

Egamo dako, emako ninyolo nyitindo. Edoko jalonyo nitundo 
kawoni. Dong julwongo niya rwot pa Jukot. Kot pare m 'umiyo 
ire kabedo maber. —  Hij huwde een vrouw, hij begon kinderen 
te verwekken. Hij werd een rijk man, tot heden toe (d.i. zijn 
afstammelingen). Nu heten ze hem de koning der Jukot (man
nen van de regen). Zijn regen, dat was het wat hem een goede 
plaats gaf.

An (Ik) : Leon s io  Lebe.

30. R u b a n g a , d e  g o d  op  d e  R a a -b e rg .

Jukot ku Rubanga, giay kudo loka. Ka giwok i do nam, 
giketo Rubanga i got ma nyinge Arembe; gibedo keca. Kan 
Angal uryemo Jukot, udwogo i Rigo, ka ma Pa Tole obedo
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iye no. —  De Jukot met Rubanga, ze kwamen ermee van over 
het meer. Toen ze op de oever van het meer aankwamen, 
plaatsten ze Rubanga op de berg met name Arembe; ze ver
bleven aldaar. Wanneer Angal de Jukot verjoegen, gingen ze 
over op de Rigo-berg, daar waar de Pa Tole nu wonen.

Ku Rubanga de giketo kawoni i got ma nyinge Raa. Pa 
Kenge de, Omoyo de, Pa Ker de, Ala de : ceke Rubanga ne 
acel mi Jukot. Rubanga een, kwer bende, lajwer bende, ley 
bende, pala bende, tong bende, atero bende, ceke nuti keca.
— En (de zelfde) Rubanga, ze plaatsen hem nu op de berg met 

name Raa. Ook de mensen van Pa Kenge, ook de mensen van 
Omoyo, ook de mensen van Pa Ker, ook de mensen van Ala : 
allen hebben diezelfden Rubanga der Jukot. (Op de plaats van 
die) Rubanga, ook veldhakken, ook zeisen, ook bijlen, ook 
messen, ook lansen, ook pijlen, dat alles is daar.

Tek kot ku cwi ongo, jumako dyang ku dyel, jucido kudo 
i do Rubanga : ndu kot cwi. Man dano bende ma neko omake, 
de jutere i do Rubanga. Mon ku nyir bende, tek ginyol ongo, 
de juterogi i do Rubanga. —  Indien het niet regent neemt men 
een koe en een geit; men gaat ermee tot bij de plaats van 
Rubanga : aanstonds valt de regen. Verders, ook een mens die 
door dolzinnigheid is gepakt, ook hem brengt men bij Rubanga. 
De vrouwen en de meisjes (jonge vrouwen) ook, indien ze niet 
baren, ook hen leidt men bij Rubanga.

Nyatin, ma tek anguro owok i ngeye, de jutere i do Rubanga. 
Rubanga en ebogo w i dano kwar; eketo anguro i ngey dano; 
edivoko dano juneko abelu; eketo limbi epong aponga, en.
— Een kind (d.i. iemand), indien verlamming op zijn rug valt, 
ook hem leidt men bij Rubanga. Rubanga is het die de hoofd
haren ros maakt; hij veroorzaakt verlamming in de rug der 
mensen; hij maakt de mensen dolzinnig; hij doet uw wang 
zwellen. Zo.

Tek juketo dano en do Rubango, jumado anguro : ndu 
rwinyo; emako niwoto kuber. Dako bende nyol anda. Dano 
ma janeko de jutyede, key ndu. Dano meni, key ceke. Jumadogi 
ku tong, kud atero, ku lajwer, ku ley, ku pala, ku kwer, ceke 
piny pa Rubanga : ndu jakumelit key. — Indien men die mens 
bij Rubanga plaatst, masseert men de verlamming; aanstonds 
verdwijnt ze; hij begint te marcheren zoals ’t behoort. De vrouw



VAN EEN NILOTISCH VOLK 73

ook baart waarachtig. Ook de dolzinnige bewerkt men; aan
stonds geneest hij. Al die mensen genezen. Men masseert ze 
met de lansen, de pijlen, de zeisen, de bijlen, de messen, de 
veldhakken, allemaal dingen van Rubanga : onfeilbaar geneest 
de zieke.

Ento tek rwot ecido i do Rubanga, jumako dyang, jutomo. 
Kan julam, ma lamo dyang i do Rubanga, gilamo dyang. 
Giwaco : Waay kudi loka : wakicalo akwala ngo. Ndundu 
dyang podo, rum i ngom. Juyange. Dano ceke nwango cokere 
keca : gilal ku ringo meni ceke, gicamo swa. —  Doch wanneer 
de koning zich bij Rubanga begeeft, neemt men een koe, men 
slacht ze. Dan de bezweerders (die de koe bij Rubanga bezwe
ren) bezweren de koe. Ze zeggen : W e zijn met u van over 
het meer gekomen : we hebben u niet gestolen. Aanstonds valt 
de koe, knielt op de grond. Men vilt ze. (Dit gebeurt) terwijl 
al de mensen daar vergaderd zijn : ze gaan uiteen met vlees; 
ze eten het op naar verkiezen.

Ka gidaro nicamo, gidok pa jego. lego en Ju pa Jatim, mi 
Logo. Gi Iwak mi nyalwo. Dyang en ceke gilamo gin. Dano 
ceke, gitero gin i do Rubanga. Ento weg Rubanga madit, 
nyalwo. —  Wanneer ze gedaan hebben met eten, gaan ze terug 
bij de dienaars (plaatsvervangers van de koning). Die dienaars 
zijn de mensen van Jatim (Ju pa Jatim), van Logo. Ze zijn de 
dienstbaren van de koningen. Die koeien allemaal, ze bezweren 
ze, zij. De mensen allemaal zij brengen ze bij Rubanga. Doch 
de grote Rubanga-meesters zijn de koningen.

Ringo en, co gicamo gin; mon ku nyir camo acel de ngo. 
Nyir ma paco rego kiuene ngo. Ka girege, gito. Ka gicamo ringo 
meni, gito; kozi mon ci camo ngo. —  Dat vlees, ’t zijn de 
mannen die ervan eten; de vrouwen en de meisjes eten er niet 
het minste van. De meisjes van het dorp malen deze brij (d.i. 
de brij welke met het offervlees wordt gegeten) niet. Indien ze 
(deze brij) malen, sterven ze. Wanneer ze dat vlees eten, sterven 
ze; het vrouwengeslacht eet er niet van.

Ento nyir mir ambaba camo ringo ne mi Rubanga. Calo nyir 
mi Pandoro, mir Acer, mi Angal gicamo ringo ne. Nyir ma 
paco mi Jukot m 'ugyer ambaba, ceke camo ngo. —  Doch de 
jonge dochters van de ambaba (d.w.z. van de families of de 
stam met de welke men huwelijken aangaat) eten van dat
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R ub anga-v lees; bij voorb eeld  de d och ters van  P and oro , van  
A cer, v an  A ngal eten  van  d it v lees; de d och ters van  de dorpen  
der Ju kot (d .z. de m eisje s  geb oren  u it en  bij de Jukot), d ie m et 
jo n g e lin g en  der am bab a u itg e h u w d  w ord en , eten  er helem aal 
n iet van .

Dano mange (de Jukot) gitundo migi ongo do Rubanga; nying 
migi Pacwa. Yang con gineno ginyay dit; gici, gikwalo lum 
mi Rubanga, dong giket migi bende : ginyay oromo. Ndundu 
giryemogi. Dong gitundo ngo i do Rubanga. Juryemogi anda 
calo Jumalaika ma gipyey ni Mungu, ka gineno ginyay. Rom - 
rom Pacwa meni. / do Rubanga gitundo ngo. Kan gitundo i 
do Rubanga, enegogi : gitimo lembe marac. Ringo ne de gicamo 
ngo; kongo bende gimado ngo. —  A ndere m en sen  (die ook Jukot 
zijn) kom en n iet tot bij de R ub anga-p laats; h u n  naam  is P a cw a . 
E ertijds geb eu rd e h et dat ze zeer ta lrijk  w erd en ; ze g in g en , ze  
sta len  het gras van  R ub anga; ze w ild e n  daarm ed e h u n  eigen  
R u b an ga  p laatsen  : ze w a re n  n u  ta lr ijk  g en o eg  (zo m een d en  
zij). A an ston d s w erd en  ze w eg g e ja a g d . S ed ertd ien  kom en  ze 
niet m eer bij R ub anga. Ze verd reven  ze, zoa ls de E n gelen  (ver
d reven  w erd en ), w e lk e  tegen  God op ston d en , w a n n eer  ze ta l
rijk  gew ord en  w a ren . H etzelfd e geb eu rd e m et d ie P a cw a . Bij 
de R u b an ga-p laats kom en ze n iet. In d ien  ze bij de R ubanga-  
p laats k om en , doodt hij h en  : ze h eb b en  slech te  d in g en  ged aan . 
Het v lees  ook van  R ub anga eten  ze niet; h et b ier ook d rinken  
ze n iet.

Pacwa gin de Jukot : ceke dano acel. Nyalwo : Songe. Ali 
Maswa, Muzo, W o Nyalengi, Kekwa : ceke Abi. Songe, pa 
Kidi Kwa; AH Maswa ku Muzo, Abi. En nyalwo ne. —  De 
P a cw a  z ij, ze z ijn  ook (m an nen  der) Ju kot : a llen  een m an  
(d .w .z . a llen  van  d eze lfd e fam ilie ). V an k o n in k lijk  g es la ch t is 
S on ge. S on ge is  zoon  van  K idi K w a; A li M asw a, M uzo, W o  
N y a len g i, K ek w a zijn  zon en  van  Abi (K ekw a). D it is h u n  
k o n in k lijk  geslach t.

Jumako dyang ku rwaya dyang ku min dyel, jutero i do 
Rubanga; junyuto ni Rubanga; jugudo kume wic; dano ceke 
gudo wigi i kume. Dyel, dyang meni ginyol, ginyay dit. Gibedo 
ndu pa Iwak, Jupajatim. Tek ngatu m 'ukwalo dyel ku dyang 
meni, eto; kan gi dupa, ceke gito, gibot ongo, niya gikwal piny 
pa Rubanga. —  M en n eem t een  koe en  een  vaars en  een  geit,
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m en  b rengt ze op  d e R ubanga-p laats; m en  toont ze aan  
R ub anga; de m en sen  stoten  h u n  hoofd er tegen  aan; a lle  m en sen  
stoten  m et h u n  h oofd  (tegen  de koe en  de geit). D ie ge it en  
d ie  koe b ren gen  voort, v erm en ig v u ld ig en  zeer. Ze b lijv en  het 
bezit van  de d ien aars, de Ju p ajatim . In d ien  er iem an d  is, d ie  
deze g e it  en  deze koe stee lt, h ij sterft; in d ien  ze m et v e len  zijn  
(om  te stelen ), ze sterven  a llem aa l, ze on tsn ap p en  n iet, om dat 
ze een  d in g  van  R ub anga h eb ben  gesto len .

Anda, Jadit, Jukot uay kudo loka anda; Acer bende migi nuti; 
Angal bende migi nuti. Eromo dano ceke ngi. Julwonge 
Rubanga m'unyolo dano ceke (En Mungu m 'ucwiyo piny ceke). 
To ceke keto re; en Mungu m 'A lur uwaco anda. Kot bende, 
tek ceng edwogo niryeny akeca, jumako dyel, jutero do 
Rubanga; ndu kot cwi. Cam : kal, ngor, anyogi, bel, tek dong 
k'ucek ongo, de jucido i do Rubanga ne; ndu cam mako eek.
—  W aarlijk , P ater, de Jukot z ijn  erm ede van  over het w ater  
gek om en ; de m an n en  van  Acer h eb ben  ook h u n  R ubanga; ook  
de m ann en  van  A ngal h eb ben  de h u n n e. Hij b ereik t al de 
m en sen  (d .w .z . a lle  m en sen  h eb ben  h u n  R ub anga). Ze n oem en  
h em  R ub anga d ie al de m en sen  h eeft gebaard  (Hij is M ungu  
[G o d ], d ie de m en sen  h eeft gesch ap en ). De dood a llem aa l, hij 
is  het d ie ze veroorzaakt; hij is God, dat de A lur w a a rlijk  
zeggen . Ook de regen , w a n n eer  de zon teru g  gek om en  is en  
hard sch ijn t, (kom t van  h em ). M en neem t een  geit, m en  le id t  
ze bij R ubanga; aan ston d s va lt de regen . Het v e ld g e w a s : g ierst, 
b on en , m a ïs, sorgho, in d ien  het n iet m eer rijp t, dan  ook gaat 
m en  bij (die) R ubanga; aan ston ds b egin t h et v e ld g e w a s te 
rijp en .

Ento lembe acel mir umbu pa Rubanga. Te ka oro, kwer 
meni ceke gidok i ngom : gilworo ceng, calo dano. Te kar 
unyoni, giwok woko. Gingeyo lembe ku copo pa Mungu. Kuier 
ku lajwer ku pala ku tong kud atero ku ley : een ceke julwongo 
umbu. M'ucako nying meni, Lendu. Manda mir Alur : kwer, 
tong, ley, atero, lajwer, pala; en nying mir Alur, ma yang 
dano eay kudo loka; otwi kudo i ngom, ku Rubanga. Nying 
piny meni ceke, Alur Iwongo nyunyu, romrom Mondo Iwongo 
migi cuma. Alur Iwongo nyunyu, en. —  D och een w oord je  over  
het ijzer van  R ub anga. W an n eer het zom er (droog, heet seizoen) 
is , al d ie veld h ak k en  gaan  in  de grond terug  : ze vrezen  de 
zon ^d.i. de h itte), zoals de m en sen . O m streeks deze tijd  ;d.i.
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w a n n eer  de droge tijd  voorbij is) k om en  ze w ee r  u it. D it w eten  
ze door de m ach t van  God. V eld h ak k en  en  ze isen  en  m essen  
en lan sen  en  p ijlen  en  b ijlen  : dat a lles  heet m en  umbu. ’t Z ijn  
de L endu  w e lk e  d ie naam  h eb b en  gegeven . W are (w oorden) in  
’t A lu r (zijn) : v e ld h a k , la n s, b ijl, p ijl, ze is , m es; dat z ijn  
A lu rse n am en , w a a rm ed e de m en sen  eertijds van  over het w a te r  
zijn  gek om en ; n am en  w a a rm ed e ze on tk iem d  z ijn  in  deze  
streek  (d .w .z . w a a rm ed e ze h eb b en  b eg in n en  te b estaan , d ie  
ze van  af h et b eg in  h eb b en  geh ad ), m et R u b an ga . De naam  
van  al d ie d in g en , de A lu r n oem en  ze n y u n y u  (ijzer), p rec ies  
zoals de B lan k e ze cu m a  (ijzer) h eet. De A lur h eten  ze n yu n yu . 
Zo.

Songe waco umbu meni moko Angal otingo, ucomo wi ragop 
migi, gifuro kudo fur migi. Dano meca gito ceke pir umbu ma 
gikwalo. Rubanga erniyo igi matira. Umbu meni gidok anda 
i ngom. Gidok gi kendgi, ku ryeko pa Rubanga. En lembe 
rn'ayero iri; wan bende wangeyo ryeko ma gidok kudo i ngom  
ongo. Ku ryeko pa Rubanga : en won, engeyo. —  S on ge zegt 
dat m an n en  van  A ngal een  d ier ijzeren  stu k k en  w eg n a m e n  (en) 
op een  steel staken  (en) daarm ed e h u n  a k k erw erk  d ed en . A l 
d ie  m en sen  stierven  w e g e n s  dat ijzer  d at ze sta len . R u b an ga  
strafte h en . D at ijzer  v e r d w ijn t w a a r lijk  in  de gron d . Het zink t 
in  de gron d  door z ijn  e ig en , door de w ijsh e id  van  R ub anga. 
D at z ijn  d e zak en  d ie ik  u  vertel; w ij  ook  w ij k en n en  n iet de  
m an ier w aard oor ze in  de gron d  v er d w ijn en . Door de b eh en 
d igh e id  van  R u b an ga  : Hij is de m eester, Hij w ee t het.

An  (Ik) : I z id o r i  Uyungini.

31. D e  v e r e r in g  v a n  R u b a n g a .

Rubanga, nyinge mange Jok Ubendo. En kende m'enego 
dano. Rubanga m 'ucwiyo, m 'unyolo dano, ma bodo dano, 
m'unego dano. —  R u b an ga , een  andere n aam  van  h em  is Jok  
U bend o (d .i. de God van  h et m an d je  w a a r in  de k in d eren  op  
de ru g  van  h u n  m oed er w o rd en  ged ragen). Hij a lleen  is  het 
d ie  de m en sen  doodt (d .i. doet sterven). R u b an ga  is h et d ie de 
m en sen  schept, baart; d ie de m en sen  redt (d .i. gen eest w a n n eer  
ze ziek  z ijn ), d ie de m en sen  doodt.
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Rubanga, Jok m'utelo wang ayo, ma giay ko loka. —  
R u b an ga  is de God d ie het eerst is gek om en  (in de streek), 
w a arm ed e de A lur van  over h et w a ter  zijn  gek om en .

Gitugo wol; gingwenyo ngom Jok (ka ma Jok ebedo iye nica); 
giboyo, giwoto ko. Juman gingwenyo migi; juman gingwenyo 
migi. Ka giwok i ngom matugi, ma gibedo iye, giketo te yat, 
cana. —  Ze b egaven  z ich  op w e g , ze n ep en  gron d  van  God af 
(d .i. grond van  de p laats w aar  God zich  bevond); ze w ik k e ld en  
d ie  grond  in , ze g in g en  erm ede op w e g . D e en en  n ep en  hun  
paart af; an deren  n ep en  (ook) h u n  paart af. T oen  ze gek om en  
w a ren  in  de streek  van  te h u n n en t, w aar  ze verb leven  (d .i. 
w a a r  ze w ild e n  v erb lijven ), ze p laatsten  (die grond) onder een  
b oom , on der een  rotsb lok  (d .i. aan  de voet van  een  rots).

Tekine to emakogi, gicido te cana; gitero kongo. Man ke mo 
kan ecek, de gijoko : gilar, gitero w i cam ire, niya Rubanga 
m'ncwiyogi, m'uketo cam ecek; niya giworo ko kumgi, kara 
to ebed embe, kara eket ginyay : ram, mon enyol co kwa. —  
W an n eer ziekte h en  te p ak k en  h ad , b egaven  ze zich  naar de 
voet v an  de rots; ze d roegen  daar b ier . V erders o fferd en  ze 
hem  o lie , w a n n ee r  ze (nl. de o lieh ou d en d e vru ch ten ) r ijp  w a s. 
Ze sp oed den  zich , ze droegen  h em  veld vru ch ten  d ie  h et eerst 
rijp  w aren ; w a n t h et w a s  R u b anga d ie ze gesch ap en  h ad , d ie  
de veld vru ch ten  had doen rijp en . Ze w ild e n  h em  a ld u s de 
eer b ren gen  van  h u n  lich am en , opdat er geen  ziek te zou z ijn , 
opdat ze m och ten  ta lr ijk  w ord en  : zodat de v ro u w en  en k el 
m a n n elijk e  k in d eren  zou d en  baren .

Gimako nyok dyel ma jucol, ma tar embe i kume. Jutere 
ka kar e nica; junege; jufode wiye ngo; juvulo malungu, niya 
ku jnfod wi Jok. —  Ze n am en  een  zw art ge iten b ok je, dat geen  
en k el w itte  v lek  had op zijn  lijk . Ze le id en  het op  die p laats; 
ze slach tten  het; ze k lop ten  z ijn  kop n iet stuk; ze roosterden  
het op  zijn  geh eel; w a n t ze w ild e n  de kop van  God n iet stuk  
k lopp en .

Nyir ma nyir gicamo ngo; mon kendgi ma gicamo; niya Jok 
emaro twomogi. —  O n getrou w de m eisje s  aten  er n iet van; de 
v ro u w en  a lleen  aten  ervan; w a n t God had haar (d .i. de m eisjes)  
k u n n en  slaan  (m et de dood of m et een ziekte, in d ien  ze ervan  
aten).



Dano ka gicido niworo, gicur cengini ngo. Gicvngo cen. Jaton 
kongo kende m'ecido iye. Kagi ceke, giwodo wara woko. — 
W an n eer de m en sen  h em  g in g en  vereren , n aderd en  ze n iet 
d ich tb ij. Ze h ie ld en  zich  op a fstan d . De b ierp len ger  a lleen  g in g  
op die p laats. A llen , zovelen  w a re n , d eden  h u n  sch oe ise l u it.

An (Ik) : A u gu stin o  Tunderu .

32. R u b a n g a  e n  jo k .

Yang con Alur ginyay dit, nwang lembe pa Sitani podi mbe. 
Dano gingeyo kendekende Rubanga, ma jutono atona [kongo) 
te yat madit, manke te cana. Kan jungwenyo ngom kakare ma 
jutono iye kongone. Kan jukelo paco, kan jureyo kum mon, 
niya eni Rubanga m 'unyolo dano. —  E ertijds w a ren  de A lur  
zeer ta lr ijk , toen de w oord en  van  de d u iv e l nog n iet b estond en  
(d .i. toen  de A lu r de d u ive l n og  geen  eer gaven ). De m en sen  
k en den  u itlu iten d  R ub anga, voor w ie  m en  (bier) p len g t aan  
de voet van  een  grote boom , of van  een  rots. D an n eep  m en  
aarde af op de p laats w aar  m en  b ier p len gd e . D an b racht m en  
(die grond) h u isw aarts; dan m aakte m en  er strepen  m ed e op  
het lich aam  der v ro u w en , om d at h ij, R u b an ga , het w a s  die  
de m en sen  baart.

Jok aida podi mbe. Etye kendekende pa jamoko, ma nyinge 
Abara, Ja Paravor : e won jok. Dano gicido i bange, niya eni 
e jabodo dano ku yat pare. —  De jok  (geest) d ie  m en  oproept, 
w a s  (er) n og  n iet. Er w a s  er en k el een  bij zekere m en s, w ie n s  
naam  A bara w a s , een  m an  van  P aravor : d ie w a s  de bezitter  
van  een  geest. D e m en sen  g in g en  bij h em , om dat hij de redder  
der m en sen  w a s  m et z ijn  m ed ec ijn .

Ju ma jok emako, e ma gitero. Tekine judaro nikayo cam 
ceke, kan eoro kwenda pare bang nyiti jok. Gibino ceke nitengo 
jok. Dano gibino dupa pi kongo ku ringo. —  D ezen  d ie  de jok  
(geest) gevat h ad , dezen  w a ren  h et d ie m en  b racht (bij A bara). 
W an n eer m en  ged aan  had m et al de v e ld vru ch ten  te oogsten , 
dan zond hij (Abara) zijn  gezan t bij de k in d eren  van  de geest 
(d .w .z . bij de m en sen  d ie van  een  jok-ziekte gen ezen  w aren ). 
Ze k w a m en  a llen  om  de geest te h elp en  oproep en . D e m en sen  
k w a m en  ta lr ijk , w e g e n s  h et b ier en  het v le es  (dat bij zu lk e  
g elegen h ed en  de geesten m eester  en zijn  h e lp ers w erd  toeb e
deeld).
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Eni lembe ma ewok ma podi wambe : wegwa awobi. Ka gibe 
giyero iwa; wabe wawinjo. —  D it is  een geb ru ik  (ni. van  de 
g eest op te roepen) dat in  z w a n g  k w am  toen  w ij n og niet 
b eston d en  : onze vad eren  w a ren  dan n og  jo n g e lin g en . Zij ver
h aa ld en  h et ons; w ij  hoord en  h et (uit h un  m ond).

Rubanga, kioonde etye aryo : acel macon, acel manyen. —  
R u b anga is tw eeërle i : de een  is de oude; de andere is  de  
n ieu w e.

Macon etye te yen moko madit. Tic pare. Kan dano gimako 
nifuro kal, dano ceke mi paco gijoko kal; kuno romrom kopo 
acelacel, ku bang paco ceke. —  De ou d e R ub anga b evond  zich  
aan de voet van  een grote boom . Z ijn  w erk  w a s  (d .i. w a t deed  
m en  voor h em  ?). W a n n eer  de m en sen  b egon n en  g ierst te  
zaa ien , al de m en sen  van  de dorpen  b rachten  die g ierst b ijeen ; 
b .v . on geveer (de in h ou d  van) een  k om m etje voor ieder dorp.

Kan Cobo gijoko kal. Dano acel m'ecopo nicido do Rubanga 
te yene. Gibicido nitero kal, nilamo doggi, kara kal ecek. —  De 
m a n n en  van  Cobo a lsd an  b rach ten  de g ierst b ijeen . E en m an  
a lleen  m och t b ij R ub anga aan de voet van  de boom  k om en. 
Ze g in g en  (daar) de g ierst d ragen , om  de zeg en w en s u it te  
sp rek en , op dat de g ierst m och t rijp en .

Mange ka dako ma nyako etundo, jalam Rubanga ectdo 
nigamo ngom mi do Rubanga, nireyo i kor nyakone, kara 
enyol mange : emaro bicido nipor pa co mange. —  V erders, 
w a n n eer  een  (jon ge, k inderloze) v ro u w  daar k w a m , de 
R ub anga-d ien aar g in g  aarde h a len  van  de R u b an ga-p laats om  
ze te str ijk en  (m et strepen) op de borst van  d ie v ro u w , opdat 
ze een k ind  m och t baren  : (anders) zou ze k un nen  w eg lo p en  
bij een  andere m an.

Rubanga manyen, tic pare calo mi jok matar Anyodo. Ka to 
mako dano, jucido bang ngatu moko ma Rubanga make mi 
kwong, m'eido Rubanga. Ebino nicanyo y at mi Rubanga ni 
won to, kara ekey. —  D e n ieu w e R ub anga, m en  doet voor  
h em  zoals voor de w itte  geest A nyodo. W a n n eer  de ziek te  
iem an d  te pakk en  h eeft, b egeeft m en  zich b ij een m en s d ie  
eertijd s door een ziek te van  R u b an ga  is  getroffen  g ew e est, d ie  
de m ach t h eeft om  R ub anga op te roepen. Hij kom t de m ed ecijn  
van  R ub anga bereid en  (lett. k lop p en ), voor de ziek e, opdat hij 
gen eze.
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Dano ma Rubanga mako, gicoldri dupa ku vul niido, kara 
jakume lit ekey. Lembe Iye kumeno. —  De m en sen , w e lk e  
(eertijds) door een  R u b an ga-ziek te  w erd en  getro ffen , kom en  
ta lrijk  b ijeen  m et trom m els, om  de geest op te roepen , opdat 
d e zieke gen eze. Zo is  de zaak.

Rubanga to tong; jok to tong. Rubanga juido aida ngo, calo 
jok. Rubanga, nyakacwiyo; ento jok , sitani. —  R ub anga is ver  
sch illen d ; de jok  (geest) is v ersch illen d . R ub anga roept m en  
n iet op, zoals een jok . R u b an ga  is de S ch ep per; doch  jok  is 
d e d u ive l.

Rubanga, jutyedo ni to. Dano m'ucwiyere kuber ongo (won 
abala), jumado ku ngom Rubanga. Rubanga, jutyero m,woka 
bange. —  De R u b an ga-m id d elen  w ord en  geb ru ik t bij ziek te . 
E en m an  d ie n iet goed  gem aak t is (een geb rek k elijk e), o v er
w r ijf t  m en  m et R ub anga-aard e. M en d raagt de eerste lin g en  der  
veld vru ch ten  bij R ub anga.

Dano ma tuwa Cobo, Ucwanyo, won Rubanga. Kuno nyo 
inene de : umin Yozefu Uceng, ma kore kwot ca. —  E en m en s  
van  t ’ onzent (Cobo), U cw a n y o  m et naam , is de b ezitter van  
een  R ub anga. Gij h eb t h em  m issch ien  (w eleen s) g ez ien  : hij 
is  de broer van  Y ozefu  U cen g . (Hij is een  m an) m et geb och eld e  
borst.

Tekine dyel ma min unyole k'abala, jutinge, jutere bang 
Ucwanyo; etere te yen, ka ma Rubanga ni iye. Rubanga ne 
ma nyico Tunderu; ma dako Nyamucunga, maneno ecungo 
Ucwanyo. —  A ls er een  ge it is, d ie  geb oren  w o rd t m et een  
lich aam sgeb rek , ze n em en  ze op , ze d ragen  ze bij U cw an yo;  
hij draagt ze naar de voet van  de boom , in  d ew elk e  R u b anga  
v erb lijft . D ie R u b an ga , de m an  h eet T u nd eru; de v ro u w  (heet) 
N yam u cu n ga , om dat ze U cw a n y o  h eeft op geh o lp en .

33. R u b a n g a  b ij d e  P a n d o ro .

Kan rwot, ma nyinge Ndoro, eneno kot dong ubecwi ire ongo 
(.kunoya matira moko madit ewok i paco pare) judongo pare 
gibiwaco : Rwot, lembe meni Rubanga ekelo en. —  A ls de 
k on in g , N doro geh eten , z iet dat h et voor h em  n ie t m eer regen t  
(m issch ien  is er een  grote stra fp laag  in  z ijn  dorp u itgebroken),
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d an  zu llen  de ou d erlin gen  zeggen  : K on in g , d eze zaak (d .i. deze 
strafp laag) ’t is R ub anga d ie ze zendt.

Basi. Rwot eoro jakwenda pare bang umin ma nyinge Umyer 
( Okuro), mange Payuda, mange Acer, pa kwar Ogwaro, man 
Padeya. —  Z odus. De k on in g  zend t z ijn  boodschap per naar 
z ijn  broer m et nam e U m yer (Okuro); verder naar P ayuda; 
verder naar A cer, naar O gw aro, ook naar P adeya.

Jakwenda ewaco igi: Ceke ubin ku mo ! Basi. Macen kumeno, 
Okuro giay ku tabu acel; Acer de, Payuda de, Pandoro de, 
Padeya de, ceke. —  De boodschap per zegt h u n  : K om t a llen  
m et o lie  ! Z onu, daarna k om en  de m a n n en  van  O kuro af m et 
een  kom ; ook de m an n en  van  A cer, ook de m ann en  van  P ayu d a , 
ook  de P and oro , ook  de P ad eya , a llen .

Gicokiri; gicido piny Alwi. Gicido bende k'agwara ma yang 
giay ko loka. Ka gidaro nitundo i do Rubanga, giketo myel, 
gimyel. —  Ze k om en  b ijeen ; ze gaan  naar de v lak te  b en ed en , 
naar A lw i. Ze gaan  (ook) m et de trom petten  m et d ew elk e  ze 
van  over het w ater  z ijn  gek om en  eertijd s. W an n eer ze op  de  
R u b an ga-p laats z ijn  aan gek om en , b eg in n en  ze te d an sen  : ze 
d an sen .

34. R u b a n g a  e n  d e  a a n s te l l in g  v a n  e e n  n ie u w e  k o n in g .

Tekine rwot macon, calo Songe no, eto, kan juketo wode 
w i ker. —  W an n eer een k o n in g  van  eertijds, zoa ls S onge nu, 
stier f, dan ste ld e m en  z ijn  zoon  in  z ijn  k on in k lijk e  w a a rd ig 
h eid  aan.

Jubigamo dyang macol; jumako dyang ninire, twon macol. 
Kan jubijoko mwoka pa cam m'ucek ceke i kum dyang nini.
—  Ze zu llen  zich  b ed ien en  van  een  zw arte  koe; ze n em en  deze 
zw arte  koe, een  zw arte stier . Ze zu llen  de eerste lin gen  van  de 
vru ch ten , d ie ger ijp t z ijn  in  de o m g ev in g  van d eze koe, b ijeen 
b ren gen .

Jukot ci ceke, ma judongo kud awobi ne ceke, gibici kuca i 
do Jok. Jok nini julwonge Rubanga. Kan jubiketo jalamne ma 
lamo (Julam nini Ju pa Jatim; migi, gi Iwak matuwa; gilamo 
gin). —  Al de m ann en  der Jukot, o u d erlin gen  en de jon ge lin gen

6
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ervan allen, ze zullen zich begeven ginder bij de Jok (Rubanga). 
Die Jok heet men Rubanga. Dan zullen ze de bezweerder van 
Rubanga, die de bezwering uitspreekt, stellen (die bezweerders 
zijn de afstammelingen van Jatim, Ju pa Jatim); zij, ze zijn 
het plebs (kleine volk, ondergeschikten) van bij ons; zij zijn 
het die bezweren).

Nwango dano ungino ceke keca, ku mogo mi cam ma jujoko.
—  Ondertussen zijn de mensen daar talrijk bijeen, met het 
meel voor de brij, dat ze bijeen hebben gebracht.

Jalam ebicore i do Jok; ebimako niweco lam. Ebilamo : Tin 
wabino eni ! Wakelo iri dyang ku mwoka ceke iri ! Tekine 
iyiyo, dyang eto keno ! Tekine ikicero, kud eto ! —  De bezweer
der zal tot bij de Rubanga-plaats naderen; hij zal beginnen 
de bezwering uitspreken. Hij zal zeggen : Vandaag komen w ij 
hier ! W ij brengen u een koe met al de eerstelingen der 
vruchten ! Indien dit u welgevallig is, dat de koe hier sterve ! 
Indien gij weigert, dat ze niet sterve !

Ndundu got ebigudire; dyang bipodo kende; birumo congé i 
ngom; evuto ko i ngom; eto kudo. —  Aanstonds zal de berg 
beven; de koe zal uit haar eigen vallen; ze zal neerknielen op 
de grond; ze zal daarna op de grond gaan liggen; ze zal daarna 
sterven.

Jubimako nitomo ringo ne. Gibimako nipoko. Jutingo tere ni 
nworo man; jutingo tere man ni jukurucel, ku ba wadne ceke. 
Jupoko cekecelce; gicamo ceke kuca, ku cam ma jujoke ca. — 
Ze beginnen het vlees te snijden. Ze beginnen het te verdelen. 
Ze nemen een dij uit voor zulke familieleden; ze bestemmen 
een andere dij voor andere familie; ze eten al het vlees ter 
plaatse op, met de eetwaren (het meel), die ze hebben bijeen
gebracht.

Tekine ngatu ma dako pare bedo ku nyatin ma nyako, tekine 
giay kuca i do Jok, gidwogo, givuto ceke ka mange; gikwiro 
kumgi. Kan orwone gijomo kumgi ceke, gidok i ot migi. —  
Indien de vrouw van iemand een kind heeft van het vrouwelijk  
geslacht, indien ze van ginder bij Rubanga komen, ze komen 
terug, ze slapen allen op een andere plaats (dan in hun eigen 
huis); ze laten hun lichaam rusten (d.i. abstinent a copula 
carnali). Des anderdaags baden ze en gaan naar hun huis terug.
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Tekine ma dako pare ebedo ku nyatin ma nyico, edok ku 
ringo nini de i ot pare. —  Indien de vrouw van iemand een 
mannelijk kind heeft, hij gaat terug in zijn huis zelfs met dat 
vlees (dat Rubanga geofferd is geweest).

Nyir matuwa mi Jukot ci ceke gicamo ringo nini ngo. Awobi 
maco ci ceke camo. —  De meisjes van t’ onzent van de Jukot 
(allemaal) eten van dat vlees niet. Doch de jongelingen allemaal 
eten er wel van.

Tekine nyako moko rn'emulo kum ringo nini, to make. 
Bimako nibogo wiye. Jubitere i do Jok kuca. Kan jumade ceke. 
E ndu to nini ekey. —  Indien een meisje dit vlees aanraakt, 
de ziekte heeft haar te pakken. Ze (de ziekte) zal beginnen haar 
hoofdhaar rood te maken. Ze zullen ze tot bij de Jok (Rubanga) 
ginder brengen. Ze zullen ze gans masseren (overwrijven). 
Aanstonds is die ziekte genezen.

An  (Ik) : B la z io  W atum .

35. H o e  w o rd e n  d e  g e e s te n  g e h e te n  ?

Tekine ceng utundo ma gitero won to i saka, i te yen madit, 
kan gimako nicako nyinggi. —  Wanneer de dag gekomen is 
waarop men de zieke naar de saka brengt, onder de grote boom, 
dan beginnen ze elkaar namen te geven.

NGOM OKEKE (De aarde splijt).

Ngom enyotere, elal. Een calo rundi nica. To ebedo dit; dano 
ceke giwaco : Waeyu keni woko ! Conngi p 'Alur, kan to enego 
dano, udoko kuno adek, gilal woko; keca edong ovur. —  De 
streek is te niet, gaat uiteen. Dat (d.i. die naam wordt gegeven) 
zoals dat jaar. Er was veel ziekte (sterfgevallen); al de mensen 
zeiden : Laat ons bepaald van hier weggaan ! Eertijds, bij de 
Alur, wanneer de ziekte mensen doodde, het kwam tot drie, 
b.v., dan gingen ze vaneen; die plaats daar (d.i. hun vorige 
woonplaats) werd bouwval.

ULOBO K W A R . ULOBO R W O T  (De klei is rood. De (rode)
klei is koning).

Lyel enyay i paco. Giparo ko to : to eketo jubekunyo lyél; 
ewodo ngom makwar. —  Er zijn veel (verse) graven in het dorp.
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Ze brengen aldus de overlijdens in herinnering : de dood 
maakt dat men graven delft; de dood maakt dat men rode aarde 
bovenhaalt.

PIR  W OKO [Het ding is (nog) buiten].

Niya podi wan ni woko; podi wamondo ngo i lyel muketo 
warembo, watago. —  Dat w il zeggen : w ij zijn nog buiten het 
graf; w ij zijn nog niet in het graf nedergedaald; daarom lijden 
wij, zien w ij af.

U K W IR  LOBO (Ik houd niet van de klei, van het graf).
Ngom, podi ekwira (jakwiyo ngom). Jok ebimiyo akwiro lobo 

kuber. —  De aarde w il (nog) niet van mij (ik ben iemand die 
de aarde laat rusten). Jok zal maken dat ik de aarde schonekens 
met rust laat.

JAGERO (De Sterke, de Machtige).
Een, etye ku tego madit. —  Dat w il zeggen : hij heeft grote 

macht.

UBAR  GOT. UBAR  JOK (Bergsplijter).

Romrom ngatu matek. Jok ebino ku tego madit : ebaro got.
Het zelfde als een sterk iemand. De geest komt met grote 

macht : hij splijt de bergen, de rotsen.

OTORO GANG (Hij verbreekt de omheiningen, de grenzen).
Kore lac : etoro ngom k.u kore. Ewoto dit : ay bor. —  Hij 

heeft een brede borst : hij verbrijzelt de aarde (de streek) met 
zijn borst. Hij is een felle reiziger : hij komt van ver.

OTW ORO W IY E  (Hij verheft het hoofd).

Ewoto malo. Kan ebino, etworo wiye : eneno ngom ceke.
—  Hij beweegt zich in de hoogte. Wanneer hij komt, verheft 
hij het hoofd : hij ziet gans de aarde.

Y A M U  (W ind).

An, a yamo. Abino calo yamo. —  Ik ben de wind. Ik kom 
als een wind.

UYONJO (Hij beeft).

Nyatin eyonjere, eyogere : bemyel etoro kore. —  Het kind 
(de man) beeft, schudt (onder de invloed van de geest) : het 
voortdurend beven breekt hem de borst.
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OBOKO LUK (De bladeren zijn geschoten).

Dong foyo edwogo igi. —  Nu is de vreugde voor hen terug 
gekomen (d.i. wanneer de regentijd terug gekomen is, begint 
alles te groeien). De nieuwe oogst staat op het veld. De geesten- 
bazen verheugen zich in ’t vooruitzicht van nieuwe drink
gelagen en smulpartijen.

W IR A , SONGA, OTW ORO W IY E , K A W IN Y A , OTORO 
GANG : meni ceke nying, calo nying dano, ma jucako mi pak.
—  W ira, Songa, Otworo W iye, Kawinya, Otoro Gang : dit zijn 
allemaal namen, zoals namen van mensen, die men geeft als 
lofnamen.

Tek jok emako dano, uyengo; pakerc : An, ngadi ! An, Otoro 
Gang; an, Nyilak; an, Wira. Meni ceke nying migi. Ento madit 
ni yor Alur; Jukol, nok. —  Wanneer de jok (geest) bezit neemt 
van een mens en hem doet beven, wordt hij geloofd (d.i. spreekt 
de geest door de mond van die persoon, zijn eigen lofnamen 
uit) : W ie ben ik ? Ik ben Otoro Gang; ik ben Nyilak; Ik ben 
W ira  (Wervelwind). Dit allemaal zijn hun namen. Doch het 
grootste deel (van die namen) vindt men bij de Alur (d.i. in 
de vlakte bij het meer). Bij de Jukot is het aantal ervan klein 
(d.i. geringer in vergelijking met het aantal der jok-namen, die 
men bij de A lur aantreft).

An  (Ik) : D e z i r e  U jo k .

36. P e rs o o n s n a m e n  w e lk e  in  b e t r e k k in g  s ta a n  

m e t  d e  v e r e r in g  d e r  g e e s te n  (J o k ) .

JOK KENDE. JOK O CW IYO  (Jok alleen. Jok is schepper).

Dano waco niya jok e m 'ucwiyo piny ceke, keto gicako 
kumeni. —  De mensen zeggen dat het de jok is die alles ge
schapen heeft; daarom geven ze die naam.

UJOK (Zoon van Jok. Voor een meisje AJOK).
Jucako meni, nwango jutyede. 1 min odongo; nwango iok 

uyenyo ninego nyatin kud i min. Ndu jutimo jok ci; dong 
eto ngo. Tek judaro ninyole, jucako kum eni : gin man jok. 
obodo. —  Ze geven die naam nadat ze tovermiddelen hebben 
gebruikt. De moederschoot is groot geworden; dan zoekt de 
geest het kind te doden in de moederschoot. Aanstonds echter
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past men de jok-behandeling toe; zodat het kind niet sterft. 
Na de geboorte geeft men aan dat kind de naam : dat ding, 
de geest heeft het gered.

IJ JOK mange jucako nwango jok eketo Iwet nyatin olcaro 
akara; moko nwango lake enyotere. Ndu jvlwongo kumeni.
—  De naam UJOK geeft men ook wanneer de jok het kind 
doet geboren worden met een gesptitse vinger; of ook wanneer 
het bedorven tanden heeft. Dan heet men het aldus.

JOK OCIBO (De jok heeft gegeven). W O  JOK (Zoon van jok).

N Y A  JOK (Dochter van jok).

Jok Ocibo, romrom jok umiyo. Wo Jok, romrom nyatin pa 
jok. Nya Jok, romrom nyako pa jok. —  Jok Ocibo is hetzelfde 
als jok heeft gegeven. W o  Jok is hetzelfde als kind van jok. 
Nya Jok is hetzelfde als dochter van jok.

Gin adek, lembe migi acel. Jucako kumeni tek dako ma 
k'unyol ongo. Jugamo won jok; canyo ire yat mi jok; mado 
i iye. Nwango julamo bila, niya : Jok ucero dako k'unyol. Tek 
jutimo kumeni, 7idu nyol. —  Die drie namen hebben dezelfde 
betekenis. Men geeft die namen in geval een vrouw geen 
kinderen heeft. Men ontbiedt de geestenbaas; hij klopt (d.i. 
bereidt; medicijnen zijn dikwijls gemaakt met fijngeklopte 
schors van bomen) voor haar een jok-medecijn; ze neemt die 
in. Voorafgaandelijk hebben ze de wichelaar geraadpleegd; de 
bila heeft gezegd : Een jok belet de vrouw te baren. Wanneer 
ze aldus doen, baart de vrouw ongetwijfeld.

JANJOK (Dienaar van jok).
Romrom jego pa jok. Gyero ot pa jok, en. Kwenda bende; 

ku fudo lum jok, en. —  Dat is hetzelfde als minister van de jok. 
Hij is het die het jok-hutje bouwt; hij gaat op boodschap (voor 
de jok); en hij is het die het jok-gras (waarop de zieke moet 
slapen) uittrekt.

ADOKO JOK (Ik ben een jok geworden).
Nwango ngatu m'udoko won jok madit. Dano ma weg jok, 

nyitindo pare m'elyedo ko jok meni, mwoka ceke gitero pa 
won jok meni. Tekine ngatu ma cam ocek pare een, de tero 
keca. Nyitindo pare meno, tek ginyolo nyitindo migi, gicako 
‘nyinggi : ADOKO JOK; romrom jok unyay dit iwa. —  Deze
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naam geeft men wanneer iemand een groot geestenmeester is 
geworden. Een man die geestenmeester is, zijn kinderen 
(zijn) de mensen die hij met zijn jok heeft behandeld (d.i. 
de mensen die genezen werden door een jok-meester 
worden aanzien als zijn kinderen). Alle eerste vruchten 
(van het veld) dragen ze (als geschenk) naar die jok- 
meester. Indien er iemand is, wiens veldvruchten later 
rijp  worden, hij ook hij draagt ze daar (d.i. bij de jok-baas). 
Indien deze, zijn kinderen, (op hun beurt) kinderen heb
ben, ze geven hun de naam : ADOKO JOK. Dat w il zeggen : 
de jok is voor ons zeer talrijk geworden (d.i. ook ik ben als 
een jok-meester die veel kinderen (jok-kinderen) heeft.

KER JOK (Het koningschap van jok). CENG JOK (De dag
van Jok).

Tek ajoga, ma won jok , woto nitimo jok; ento ebedo ndu 
niwot nitimo jok : tic pare de timo ngo kuber. Dano waco : 
ldoko ajoga m'ucamo ker jok ? Ebedo abeda calo jok. —  Een 
ajoga, die een geest bezit, reist rond om zijn jok-behandeling 
toe te passen; doch hij doet waarachtig niets anders dan rond
reizen om die behandeling te doen : zijn (eigenlijke) werk doet 
hij niet goed. De mensen zeggen : Zijt gij een ajoga geworden, 
die het koningschap van de geest hebt bemachtigd ? (d.i. meent 
ge dat gij de koninklijke waardigheid bezit en niet werken 
moet?). Hij blijft zonder iets te doen, zonder te werken, zoals 
een jok (of een koning) doet.

OKUM U (Akumu voor een meisje).

Jacako meni tek dako iye dongo; engeyo kalcare ongo 
m'udongo : Mungu keto ku ryeko pare. Dako engeyo ngo niya 
iye nuti. Dano mange neno : mon wadi ku co neno, gin. —  Die 
naam geeft men wanneer de schoot der vrouw groot wordt; 
de vrouw weet niet hoe haar zwangerschap is geschied : God 
is er de oorzak van, door zijn verstand. De vrouw weet niet 
dat ze zwanger is. De andere mensen zien het : haar gezellinnen 
en de mannen zien het, zij.

Tek iye meni odongo ma podi ju  ku ngeyo ngo, elalo kot de. 
Kan julwongo ngatu m 'utumo Okumu meni. Bino nitomo. —  
Indien de zwangerschap ver gevorderd is, zonder dat men het 
weet, dit kan zelfs de regen verjagen. Dan ontbiedt men 
iemand die de Okumu afsnijdt. Hij komt de Okumu afsnijden.
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Tek jutomo, jumako ragwec ma oyo nyango kum ot. Jutono 
i kongo rimo ne. Won nyatin ku min gimado i kongo meca. 
En Okumu. —  Wanneer men de Okumu snijdt, vangt men 
een ragwec (hagedisje) dat zich in de morgenzon tegen de wand 
van de negerhut verwarmt. Men laat zijn bloed in bier drup
pelen. De vader en de moeder drinken van dat bier. Dat is 
de Okumu.

UTW 1 KENDE (Het is alleen ontstaan). Zelfde betekenis als
Okumu.

TUNDERU.

Tek dako ma iye odongo, ndu kulo wodo iye. Uwok ku bang 
nyodo pare. Kan julamo bila. Bila waco : Jutere i kulo : kulo 
udaro iye re. Kan jumako nilwongo ajoga nitero i kulo. —  
Indien daar een vrouw is in ver gevordende staat van zwan
gerschap, de rivier (de riviergeest) beëindigt haar zwanger
schap. Dit gebeurt omstreeks de (normale) tijd der bevalling. 
Dan zal men de wichelaar raadplegen. De bila spreek uit : Dat 
men haar naar de rivier brenge : ’t is de rivier die haar zwan
gerschap voltooid heeft. Dan begint men de ajoga te ontbieden 
om ze naar de rivier te brengen.

Gibiwok i kulo. Ajoga emako nigyero olobo mi kido ni ot. 
Tek edaro nigyero, kan Iwongo dako, ebino niluto cinge i ot 
meni. Mako niwaco : Lam ! —  Ze zullen bij de rivier komen. 
De ajogo begint een huisje te bouwen met de modder der 
rivier. Wanneer hij gedaan heeft met bouwen, dan ontbiedt 
hij de vrouw, dat ze haar hand kome steken in dat huis. Hij 
begint te zeggen : Spreek de wens uit !

Ajoga ewaco : lnyol kuber. Iting nyitindo i kori ! Romrom  
tek e ku nyol ongo. Ndu nyitindo pare dongo. Jucako nyinge 
Tunderu (Tunduru). —  De ajoga zegt : Baar voorspoedig. Neem 
uw  kinderen op tegen uw  borst ! Juist alsof ze niet gebaard 
had. Waarachtig haar kinderen worden groot. Men geeft het 
de naam Tunderu (Tunduru).

ADEC.
Nwango junyolo nyatine yor i ngeye, jucako nyinge Adec. Dano 

ceke nyolo nyatin yor i tyende, ka ber. Yor i ngeye rac. Nwango 
jok etimo re niya. —  Indien dat kind geboren wordt met de rug
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het eerst, geeft men het de naam Adec. Al de mensen brengen 
hun kind ter wereld met de voeten vooruit; dan is het goed. 
Met de rug het eerst is slecht. Dit betekent dat de jok het 
gedaan heeft.

OPIYO, APIYO , ODONGO, ACEN, OKELO.
Meni ceke nying rut ma jucako. —  Dit zijn allemaal twee- 

lingnamen die men geeft.

Opiyo, Apiyo : meni ju  mi kwong, ma jular junyolo. —  
Opiyo, Apiyo : dit zijn namen voor het kind dat eerst geboren 
wordt.

Odongo, Acen : meni mi tok cen. —  Dit zijn namen voor 
het kind dat daarna komt.

Dako mange, tek unyolo nyatin i ngey rut meni, jucako 
nyinge Akelo, tek nyatin ma nyako. Tek nyico, nyinge bedo 
Okelo. —  Een vrouw, indien ze een kind baart na de tweeling, 
men geeft de naam Akelo, indien het een meisje is. Indien het 
een jongen is, zijn naam is Okelo.

An  (Ik) : I z id o r i  U yungin i.

NYILAK .

Dako ma edaro nigamo ic, ecungo acunga ngo. Gicido, 
gilwongo ajoga. Ebino, eyeko sasi kum dako. Ajoga waco : A ! 
Binyol nuti ! Tekine inyol, kuno nyako, wubicako nyinge 
Nyilak. Nyilak, een jok migi. —  Wanneer een vrouw zwanger 
is geworden, haar zwangerschap is niet voorspoedig. Men gaat 
de ajoga roepen. Hij komt, hij schudt de kroes over de vrouw. 
De ajoga zegt : A  ! Ze zal baren ! Indien gij baart, mis
schien een meisje, ge zult zijn naam noemen Nyilak. Nyilak 
dat is een van hun geesten.

37. A n y o d o , d e  w it t e  g ees t.

Jok Matar Anyodo, jukafiri gikete ni rwot migi. Ka lembe 
etundo, kuno to, giringo i bange nipenjo : Kabot ni.kane ? Nyut 
iwa, rwot ! —  De heidenen maken Jok Matar Anyodo tot hun 
koning. Wanneer er iets voorvalt, b.v. ziekte, ze lopen naar 
hem om hem te ondervragen : W aar is redding ? Toon het 
ons, koning !
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M i kwongo ebimondo niyengo hum dano moko acel. Ndundu 
dano maca emako niyero jok. Kan edaro niyero niya junek 
dyel manyok i te yen madit, jukafiri gitimo ku ba doge 
m'ewaco. —  Vooreerst zal hij binnengaan (in iemand) en zal 
hij zijn lichaam (d.i. het lichaam van de man in de welke 
de geest zijn intrede heeft gedaan) doen beven. Aanstonds zal 
die mens beginnen te spreken van een jok (d.i. zal die mens 
verklaren dat de ziekte te wijten is aan een kwade geest). 
Wanneer hij zal gezegd hebben dat ze een geitenbok moeten 
doden aan de voet van een grote boom, de heidenen doen zoals 
hij hun aanzegt.

Ka podi lembe pa Mungu etundo ngo, dano macol dupa 
giparo jok ecwiyo piny en. Jumoko gilwongo Nyakacwiyo.
—  Toen de woorden van God nog niet gekomen waren (d.i. 
toen de ware godsdienst nog niet gepredikt werd in de streek), 
dachten vele Zwarten dat jok de aarde geschapen had. Som
migen noemen hem (d.i. de jok) Schepper.

Jumoko giwaco (ka gibedaw), giwaco kumae : Ka jok fwa 
m'ucwiya ewaco aio ngo, abito ngo. Ka jok fwa m'ucwiya, 
ewaco ato, anda abicopo nito. —  Sommigen zeggen (wanneer 
ze vergramd zijn en hun twist met boog en pijl willen uit
vechten); ze zeggen : Indien mijn familie-geest (d.i. de geest 
die me geschapen heeft, die me tot het leven heeft laten komen) 
zegt (d.i. w il) dat ik niet sterve, zal ik niet sterven. Indien 
mijn geboorte-jok, die me geschapen heeft, zegt (d.i. wil) dat 
ik sterve, waarlijk het zal gebeuren dat ik sterf.

Anyodo ku jok matar, en ceke lembe acel. Jok mi nam, ceke 
lembe acel. Nam etye kabedo jok matar. —  Anyodo en jok 
matar, dat is allemaal hetzelfde. De geest van het meer, dat 
is (nog) allemaal hetzelfde. Het meer is de verblijplaats van 
jok matar.

Moko giay i nam. Moko, i kidi. Ecako nyinge pare : e Jal 
Kidi, pilembe eay i kidi. Moko emwocere : e Jal Okuro, pilernbe 
eay yor Okuro. Moko i got : Gisi. E ceke kabedo migi : jukafiri 
giketo lembe ne kumeno. —  Sommige (geesten) komen uit 
het meer. Andere uit de stenen (rotsen). Hij (d.i. zij) heet zich 
(alsdan) Jal Kidi (Heer Steen), omdat hij uit de stenen komt. 
Een andere juicht dat hij een Jal Okuro is, omdat hij van de
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Okuro-streek komt. Een andere komt uit een berg : (zijn naam 
is) Gisi. Dit allemaal zijn hun verblijfplaatsen : aldus willen 
het de heidenen.

An  ( Ik )  : I z id o r i  U yu ngin i.

Jok rnacon : Nyodo; enyologi. Jok matar jugyero i ding ot; 
juriko kal (agada manok). —  Een oude jok is Nyodo; hij heeft 
ze gebaard. Voor jok matar bouwt men naast de deur (van 
de negerhut); men bouwt een omheining (met klein riet).

Tek cam ecek, gimiyo ire mwoka, k'elar bilo en. —  Wanneer 
de veldvruchten rijp zijn, geeft men er hem de eerstelingen 
van, opdat hij de eerste weze om ervan te proeven.

Ot jok, jutado pem iye; jok ebedo i wiye. Juketo ire nono i 
agwata; agwata juketo i ogviede matar. —  In het geestenhuisje, 
men vlecht er een rustbed in; de jok verblijft erop. Ze zetten 
voor hem witte aarde in een kroes; die kroes zet men in een 
wit mandje.

Tek jutedo ringo, juketo de kumeni ku kwen, ku cwe i tabu.
Wanneer men vlees kookt, zet men het ook vóór met brij, 

met vleessap in een sauspotje.

Jvgamo wal, jukonjo pi i dugula, ni elogo. —  Men neemt 
een kroes, men giet water voor de deur (van het geestenhuisje), 
als om zijn handen te spoelen.

Kongo majom (ma podi junyobo anyoba) juketo i ot abila; 
man i ter agulu, ni tijm. Pa jok, juketo i ot pare. —  Zacht bier 
(dat men nog maar pas heeft gebrouwd) plaatst men in de 
abila-hut; ook van onder in de kruik, voor de geesten (der 
afgestorvenen). Voor jok, men plaatst het in zijn huisje.

Ka junwango edwono, juwaco jok emado. Tekine junwango 
eoy, juwaco romrom. Tekine eoy, ma podi juketo aketa, juwaco 
ekun. —  Wanneer men het bier uitgedroogd vindt, men zegt : 
de jok heeft het uitgedronken. Vindt men (het bier) uitgestort, 
men zegt hetzelfde. Indien het uitstort terwijl men nog bezig 
is met het te plaatsen, (dan) zegt men : de jok w il er niet van.

Ringo, uyo ecamo; giwaco : jok ecamo. Moko mon dongo 
gitingo, gicamo; giwaco gicamo law mi do rwotgi. —  Het vlees



wordt door de muizen opgegeten; men zegt ; de jok heeft het 
opgegeten. Soms nemen de oude vrouwen het weg en eten 
het op; ze zeggen dat ze het speeksel van de mond van hun 
koning eten.

Taba giketo ngo. —  Tabak legt men niet in het (jok-) huisje.

38. D e  g e e s t  A la - K a r o z i  r e d t  d e  A lu r .

M i hwongo Ala elar ebino Uwiny, ma jok edaro Alur ceke. 
Nyinge Javuru ma jok elar elwonge. —  Vooreerst A la kwam  
het eerst aan in de streek van Uwiny, toen de ziekte al de Alur 
uitroeide (d.i. in de tijd dat er een zeer verderfelijke ziekte 
heerste). De man, die Ala het eerst (tot zijn dienst) riep, zijn 
naam was Javuru.

Ewaco ni Javuru : Ucok ira kwen ku dyang ku rombo de. 
Urwone Javuru ecido ba rwot Uwiny. Ewaco : Ucok kwen 
piyopiyo ! Gin moko ebino i do nam ! Rwot Uwiny efoyo dit; 
ecido piyopiyo. —  Hij (Ala) sprak tot Javuru : Verzamel brij 
voor mij en koeien en ook schapen. Des anderendaags Javuru 
ging bij koning Uwiny. Hij zei : Breng spoedig brij bijeen ! 
Er is iets op komst, op de oever van de Nijl ! Koning Uwiny  
was zeer verheugd; hij ging met spoed (die bevelen uitvoeren).

Ginego dyang ku rombo. Ala ewaco : An abino nilaro wun ! 
Uoro jakwenda para ! Gicidi pa Kuba, emi sanduku ! Kuba 
emiyo sanduku adek. —  Men slachtte koeien en schapen. Ala  
zei : Ik kom u redden ! Zendt mijn boodschapper(s) ! Dat ze 
bij Kuba gaan, dat hij koffers geve ! Kuba gaf drie koffers 
(de geest w il behandeld worden als een koning, die zijn rijk
dommen wegsluit in koffers).

Ala ewaco : Kan sanduku etundo, ugyer ot paral Uwiny  
ewaco : Wagyero ot peri, etum ! Kawoni amito nyingi ! —  Ala 
sprak : Wanneer de kisten aangekomen zijn, bouw mijn huis ! 
Uwiny sprak : W ij hebben uw  huis gebouwd; het is voltooid ! 
Nu begeer ik uw  naam ! (d.i. nu begeer ik te vernemen welke 
uw  naam is).

Ala ewaco ni rwot : Nyinga. Nyamola, dak o para. An, 
Karozi nyico. —  A la sprak tot de koning : M ijn naam. Nyamola 
is mijn vrouw. Ik, Karozi ben de man.
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Ewaco : Javuru, alar ameki ! Iweki mon peri ceke. Abimiyo 
iri ryeko para. Javuru efoyo dit pi lembe pa Ala. —  Ala sprak : 
Javuru, ik heb u sedert lang gevat (d.i. bezit van u genomen 
als mijn vertrouwensman). Verlaat al uw  vrouwen. Ik zal u 
mijn verstand geven. Javuru was zeer verheugd wegens de 
woorden van Ala.

Ala ewaco : Dano ma ku mako lembe para ngo, gibito ceke. 
Ento Javuru alar amake; ebidoko rwot. —  Ala sprak : De 
mensen die mijn woorden (d.i. mijn geboden, mijn voorschrif
ten) niet zullen aannemen, ze zullen allen sterven. Doch Javuru 
is de eerste die ik gevat heb; hij zal koning worden.

Dano ceke ma gicido bang Javuru, ceke gicido ku rupia, 
nineno kude Javuru. Kawoni Javuru edoko rwot : juyeye ayeya.
-  Al de mensen die bij Javuru gingen, allen gingen ze met 

rupee’s (Engels koloniaal muntstuk; Uwiny, Kuba en Yoana 
Okelo zijn hoofd in het Engels grondgebied), om ermee Javuru 
te zien. Thans is Javuru (als) een koning geworden : men draagt 
hem (d.i. op reis laat hij zich dragen in een typoi, draagstoel, 
zoals koningen en Blanken dat doen).

Gioro jakwenda pa Yoana. Yoana een ewaco : Amito lembe 
pa sitani ongo ! Giwaco : Uweke. Lembe pare ! Ebito en. Ewaco 
niya esomo : ebito. —  Ze zonden een boodschapper naar Yoana 
Okelo (Jan Okelo, een christen, hoofd van Panyamur). Yoana, 
hij, sprak : Ik begeer het gedoe van de duivel niet ! Ze zeiden : 
Laat hem. ’t Is zijn zaak ! Hij zal sterven, hij. Hij zegt dat 
hij « bidt » (d.i. dat hij een aanhanger is van het christen 
geloof) : hij zal sterven.

Ala ewaco : Amito dano ceke gigamo yat para, nibodo dano 
ceke. Dano, ma ku gamo yat para ngo, gibito ceke pi lembe 
para ! Javuru kende, jego para,, ebibot ! Javuru kende ebito 
ngo. Kawoni amito unyay i ngom ceke pa Ojuro ! —  Ala sprak : 
Ik w il dat alle mensen mijn geneesmiddelen nemen, om al 
de mensen te redden. De mensen, die mijn geneesmiddelen niet 
nemen, zullen allen sterven wegens mijn woorden ! Javuru 
alleen, mijn minister, zal gespaard blijven ! Javuru alleen zal 
niet sterven. Nu wil ik dat gij u vermenigvuldigt in geheel 
de streek van Ojuro !



Giwok pa rwot Ojuro. Giwodo dyang ku dyel; mange giwodo 
atum. Giketo majuneno migi poto; majuneno migi poto kende.
—  Ze kwamen aan bij koning Ojuro. Ze haalden (voor hen) 
uit koeien en geiten; verders haalden ze uit geweren (d.i. ze 
gaven koeien, geiten en geweren aan de aanhangers van Ala). 
Als hun verkenningsteken stellen ze repen koevel; hun verken- 
ningstekens waren alleen repen koevel.

Alur giwinjo lembe kumeno, uketo gimako kite pare, pi 
lembe pa Ala. Alur giwaco : Jok ma ekado jok mange ceke. 
Ala, won piny ceke ! Gilwongo Ala Mungu migi, ma sago jok 
ceke. Gïlwongiri ju  pa Nyamola, dako pare. —  De Alur hoorden 
dat de zaken zo waren, daarom namen ze zijn teken, ter oor- 
zake van de woorden van Ala. De Alur (d.i. de heidenen) zei
den : A la is een jok die alle jok’s overtreft. Ala is de meester 
(bezitter) van alle zaken ! Ze heetten Ala hun God, die alle joks 
overtreft. Ze gaven zich de naam van mannen van Nyamola, 
zijn vrouw.

Ala ewaco ni Javuru : Tekine ioro ongo jukwcnda para... 
Javuru ewaco : Rw ot, abioro jukwenda peri. Gibicido nitendo 
dano peri ceke ! Ala ewaco ni Javuru : Kawoni anyay i ngom 
ceke ! —  Ala sprak tot Javuru : Indien gij mijn gezanten niet 
zendt... Javuru sprak : Koning, ik zal uw  gezanten zenden. 
Ze zullen al uw  mensen gaan behandelen. A la sprak tot 
Javuru : Nu ben ik groot geworden in geheel het land.

An  (Ik) : M ak s im  TTpeny T o .

39. D e  r iv ie r g e e s t  e n  d e  z w a n g e r e  v ro u w .

Ka dako egamo iye, m'etundo i wang kulo, ndundu lit emake. 
Iye eyenyo nidubire. Ndundu giringo bang ajoga. —  Wanneer 
een vrouw zwanger is, dat ze bij de rivier komt, aanstonds 
krijgt ze pijn. Ze dreigt een misgeboorte te hebben. Aanstonds 
loopt men bij de ajoga (wichelaar).

Ka gitundo paco p'ajoga, gikwongo niguro atero te mbegi 
i dye ot. Ekan ajoga en eneno, ndundu emako ningamo ku 
elwiyo de, nilwongo jok pare. —  Wanneer men bij de woning
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van de wichelaar komt, begint men met een pijl te planten 
aan de voet van de paal in het midden van het huis. Wanneer 
de ajoga de pijl ziet, aanstonds begint hij te gapen en hij fluit 
ook, om zijn geest te roepen (d.i. in zich te laten komen).

Ekwanyo sasi i Iwete; emako niyeko. Ndundu jok etundo.
-  Hij neemt de tover kroes in de hand; hij begint te schud

den (met de kroes). Aanstonds komt zijn geest (d.i. de geest 
komt bezit nemen van de wichelaar).

Ewaco ni dano en niya : M in kulo eneno dako peri; egawe. 
Dako, kido engor ire. Ci, cul kulo. lmak aforo mi kukonde, 
iter keca. Dako okwong ningolo kum aforo en law doge. Kan 
iter i kulo, iculi tanda pare. Ento ka dako enyolo, wuyek anda !
—  Hij (de wichelaar) zegt tot die man : De riviergeest heeft uw  
vrouw gezien; hij heeft ze met een kwaad oog aanschouwd. 
U w  vrouw, de rivier (de riviergeest) heeft tegen haar gebromd. 
Ga de rivier tol betalen. Neem beslag van meel, draag het daar. 
U w  vrouw spuwe eerst speeksel van haar mond op dat meel. 
Dan draagt gij het naar de rivier, betaal haar eten. Doch 
wanneer uw  vrouw baart, dan laat gij waarlijk met de sasi- 
kroes schudden !

Ka dako en enyolo nyatin, giyeko. Ngalu ma yeko adranga, 
ebino. Tekine ewok, Iwongo dyel acel mi yeko adranga. —  
Wanneer de vrouw een kind ter wereld brengt, schudt men rnet 
de sasi-kroes (om de riviergeest naar de rivier terug te brengen). 
De man die de riviergeest met de sasi-kroes bewerkt, komt. 
Wanneer hij daar is, vraagt hij een geit (als betaling) voor 
zijn bedrijf.

Emako niyeko. Ebiketo adranga ebibedo i dugula. Eketo 
bombo i te wiye, kud i bote de, i ngute de. Mange juketo mogo 
i dekele; juketo i dugula. Tekine judaro niketo piny mi adranga, 
ajoga ecako wer ni adranga. —  Hij begint te schudden met 
de kroes. Hij zal de adranga (d.i. de mens door de riviergeest 
aangedaan) zetten dat hij in de deuropening blijft. Hij hangt 
een bombo-twijgje aan de hals, ook aan de armen, ook aan 
de nek. Verder giet men meel in een potscherf; men zet de 
potscherf in de deuropening. Wanneer men die dingen van
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de riviergeest heeft gereed gezet, de ajoga zet een wijsje in 
voor de riviergeest :

Twon gweno po' k'ukok,
Adranga kulo, dok tuu y o ! (bis).

Adranga, wengi to !
Adranga kulo, dok tuu yo !

—  De haan heeft nog niet gekraaid,
Adranga der rivier, ga naar t’uwent terug ! (bis). 

Adranga, uw  oog is dood !
Adranga der rivier, ga naar t’uwent terug !

Tekine gidaro niwero wer maen, gicako mange :
Utinga yo ! Awobi y o ! Utingo min kulo !

Utinga dre ! Udwoka kakara !
Utingo min kulo !

—  Wanneer ze gedaan hebben met dat wijsje, beginnen ze 
een ander :

Gij neemt me weg, jongelingen ! Gij neemt de riviergeest weg ! 
Gij handelt goed met me weg te nemen !
Gij brengt me terug naar mijn woning !

Gij neemt de riviergeest weg !

Adranga emako ringo i kulo ku jayeko adranga karacel. 
Giringo i kulo. Bombo giwodo dong i wang pi. —  De Adranga 
(d.i. de vrouw of de mens door de adranga bezeten) zet het 
op een lopen naar de rivier te zamen met de adranga-meester. 
Ze lopen tot bij de rivier. De bombo-twijgjes neemt men af 
bij de rivier (en laat ze daar liggen).

Gidwogo paco. Gimako niyeko kendo. Ajoga egamo bombo 
mange, eketo i te wiye kendo. Gicako wer : —  Men gaat terug 
naar het dorp. Men begint opnieuw met de kroes te schudden. 
De Ajoga neemt andere bombo-twijgjes en hangt ze wederom  
aan de hals. Ze zetten een deuntje in :

Adranga wanwango te kutembo yo !
Adranga kulo, te kutembo yo !

Adranga kulo, te rabolo yo !
Adranga kulo !

De adranga hebben we gevonden onder de wilde banaanboom ! 
De adranga der rivier, onder de wilde banaanboom !

De adranga der rivier, onder de banaanboom !
De andranga der rivier !
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Giringo kendo i kulo. Tekine adranga eringo, ajoga de eringo 
bende. Bombo meca. ajoga ewodo, eketo wang pi. —  Ze lopen 
nogmaals naar de rivier. Wanneer de adranga loopt, loopt ook 
de ajoga. Die laatste bombo-twijgjes, de ajoga neemt ze af 
en legt ze neder bij het water.

Macen kendo giringo; giweko kendo i kulo. Gitugo wot, 
gidwogo paco. —  Daarna loopt men nogmaals; nogmaals laat 
men (de twijgjes) bij de rivier. Men begeeft zich op weg, men 
gaat terug naar het dorp.

Jayeko adranga ewaco : Amito rombo; acido niculo kudo 
kulo ! Ngatu m 'ulwongo jayeko adranga, egamo rombo acel, 
emiyo. Won adranga etwiyo rombo i laro, ereyo ter nyime 
palala. Kan emondo i ot, ecako wer mir adek : —  De adranga- 
meester zegt : Ik verlang een schaap; ik ga ermede de rivier 
tol betalen ! Hij die de adranga-meester heeft geroepen, neemt 
een schaap en geeft het. De adranga-meester bindt het schaap 
vast op de plaats en wrijft palala (rode aarde) over het voor
hoofd (van het schaap). Toen treedt hij de woning binnen en 
zet een derde wijsje in :

Dolo, k'iringi ya !
Wac nying m em, awinjo !

K 'iringi y a !

Dolo, loop !
Zeg de naam van uw  moeder, ik luister !

Loop !

Kan jayeko adranga edaro nicako wer kumeni, won adranga 
ewok; ecodo rombo, eringo kudo i kulo. Jayeko adranga de 
eringo bende. —  Wanneer de adranga-meester de zang aldus 
heeft gezongen, komt de adranga-zieke buiten; hij rukt het 
schaap los en loopt ermede naar de rivier. De adranga-schudder 
loopt met hem ook.

Tekine ngatu ma adranga emako, epodo i pi ku rombo de, 
ginyono rombo wang pi. Won adranga etomo ngute; rimo emol 
i pi. Kan eto ceke, giwodo woko, giyango ceke. Nwango 
jubetedo kwen i paco. Gitedo ringo ceke do kulo. —  Wanneer 
de mens, dien de adranga heeft gepakt, in het water valt en 
het schaap ook, vertrapt men het schaap op de oever van het 
water. De adranga-meester snijdt er de keel van over; het 
bloed vloeit in het water. Wanneer het gans dood is, trekt

7
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men (het schaap) uit het water, men vilt het gans. Onder
tussen kookt men brij in het dorp. Men kookt al het vlees op 
de oever der rivier.

Gigamo cwinye, givulo, gitere i do kulo. Giwok wang kulo. 
Gilamo; giwaco : In, min kulo, wakelo iri rombo; to key kum 
nyatin para. Gilamo kumae. —  Men neemt de lever, men 
roostert ze, men draagt ze bij de rivier. Zij spreken de wens 
(gebed) uit; ze zeggen : Gij, riviergeest, we brengen u een 
schaap; dat de ziekte geneze in mijn kind. Ze bidden aldus.

Ka kwen ecek, gimako kwen ku ringo. Gilamo ceke. h'u 
ma ngatu ma yeko adranga ewok, emako nibolo kwen, elamo : 
Kulo, abino niculo : to key kum nyatin pa jal en. Aculi ndu : 
tin eni to key. Amiyi rombo : to key tin ! —  Wanneer de brij 
gaar is, nemen ze brij met vlees. Ze spreken allen de wens 
(het gebed) uit (terwijl ze vlees en brij offeren aan de rivier). 
En wanneer de adranga-meester aangekomen is, begint hij brij 
te werpen (in de rivier); hij spreekt de wens uit : Rivier, ik 
kom u betalen (d.i. genoegdoening schenken) : dat de ziekte 
geneze in het lichaam van die mens. Voorwaar ik heb u tol 
betaald : moge vandaag nog de ziekte genezen zijn ! Ik heb 
u een schaap gegeven : dat de ziekte geneze aanstonds !

Ka edaro nilamo, gicamo kwen ceke. Ringo moko jayeko 
adranga edok kude i paco pare. —  Wanneer hij de heilwens 
heeft uitgesproken, eten ze al het vlees op. Een deel van het 
vlees, de adranga-meester gaat ermede huiswaarts.

Elyelo w i jakumelit. Basi. —  Hij scheert het hoofd van de 
zieke. Afgelopen.

40. N o g  o v e r  d e  r iv ie r g e e s t .

1 kwongo, tone kan emako dano, ebogo dano ngbo; ento 
andanda emako nyitindo mi kor. —  Vooreerst, wanneer die 
ziekte iemand te pakken heeft, maakt ze die mens gans rood; 
doch vooral pakt ze kinderen der borst aan (d.i. kinderen die 
nog de moederborst nemen).

Kan gitengo adranga i kum dano, juketo min nyatin i dugula; 
jayek sasi ebedo yo ngey min nyatin. M in nyatin ebedo i 
dugula, ka ringo ngwec. —  Wanneer men de adranga (rivier-
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geest) oproept over iemand, plaats men de moeder van het 
kind in de deuropening; de sasi-schudder blijft (d.i. plaatst 
zich) achter de rug van de moeder. De moeder van het kind 
blijft (d.i. plaatst zich) in de deuropening, (gereed) om te 
lopen.

Jutwodo nyiti baladekele, juketogi i nget min nyatin; 
nwango juketo palala ndri i baladekele ne. M in nyatin jutwiyo 
bombo i ngute ku i ngeye. —  Men plaatst kleine potscherven 
rondom de vrouw, men plaatst ze aan de zijde van de vrouw; 
eerst heeft men palala (rode aarde) in die scherven gedaan. 
De moeder van het kind, men bindt bombo-twijgjes aan haar 
hals en op haar rug.

Dano ma nyico ringo wang adek; mir angwende ringo ndu 
i kulo. Dano ma nyir ringo wang angwen; mir abije ringo i 
kulo. —  Een mannemens loopt drie maal; de vierde keer loopt 
hij voorwaar tot bij de rivier. Een vrouwmens loopt vier maal; 
de vijfde keer loopt ze tot bij de rivier.

Tek gitengo, adranga ehido i w i min nyatin. Bitingo dekele 
acel, eringo ko i agyek ayo; eketo dekele edong kakeca ku 
bombo ceke mi kume. —  Wanneer men de adranga oproept, 
neemt hij bezit van de moeder van het kind. Ze zal een pot
scherf opnemen; ze loopt ermede tot aan een tweesprong (van 
de weg); ze zet daar de potscherf neder, die daar blijft met 
al de bombo-twijgjes van haar lijf.

Tek eringo doko wang aryo, jateng waco : Wukel dyel 
p'adranga, kara ering i kulo ! Jukelo rombo, jutwiyo te dero 
keno. Tek judaro nitwiyo rombo, kan eringo ngwec ceke : 
uromo kakare. —  Wanneer ze twee maal heeft gelopen, zegt 
de adranga-meester : Brengt de geit (d.i. het schaap) van de 
adranga, dat hij naar de rivier lope ! Men brengt het schaap, 
men bindt het daar onder de voorraadmand. Wanneer men 
het schaap heeft vastgebonden, dan loopt de vrouw alle lopen : 
ze voltooit het getal.

Biay kendo ku ngwec 'ju k ', ecodo tol, eketo ko ngwec. eringo 
ndu i kulo. —  Ze zal nogmaals (d.i. de laatste keer dat ze loopt) 
opstaan met vlugheid, ze zal het touw stuksnakken en bepaald 
tot aan de rivier lopen.



Tek edaro nicodo dyel m'eringo ko i kulo, awobi manda e 
ma gwari ringo i toke; emaro ci to i pi. Kan etundo cengini do 
pi, epodo ndum ku rombo de i te toke. Kadi kut madwong 
ma kidi ni iye, de Iworo ngo. —  Wanneer ze het schaap heeft 
losgerukt met hetwelk ze naar de rivier loopt, ware (d.i. sterke) 
jongelingen zijn het die haar met geweld achterna lopen; ze 
zou kunnen de dood gaan vinden in het water. Wanneer ze 
dicht bij het water is gekomen, valt ze ploem, ook met het 
schaap achter haar. Zelfs een grote diepte, waar stenen in 
zijn, ontziet ze niet.

Kan edaro nipodo, ndundu (nwango dano gitye cengini) 
giwode. —  Wanneer ze gevallen is, aanstonds (wanneer mensen 
daar dichtbij zijn) halen ze haar uit.

Ajogane kan ewok, emako rombone, ewaco : Wuyang 
rombone ! Nwango ande gimyeno kwen de, gibino ko. Gicamo 
ko ma avula kuca i do kulo. —  Als de ajoga aankomt, neemt 
hij het schaap, en zegt : Vilt het schaap ! Ze hebben onder
tussen brij gekookt, ze komen ermede. Ze eten ermede het 
geroosterde vlees ginder, op de oever der rivier.

Dyende ka juyango, jular jutomo wiye ongo. —  Wanneer 
men de geit (d.i. het schaap) vilt, begint men niet met eerst 
de kop af te snijden.

Kan gidaro niyango ceke, ringe judwogo ko paco ngo. 
Ajogane dok ko yo mi tim i paco pare. Judwogo ko paco ngo : 
adranga mar o bidwogo kendo. —  Wanneer men (het schaap) 
gans gevild heeft, gaat men niet naar het dorp terug met het 
vlees ervan. Die ajoga gaat ermede door de pori naar zijn dorp 
terug. Men gaat er niet mede naar het dorp terug : de adranga 
zou kunnen nogmaals terugkeren.

Kan gidaro, gingwenyo osabo mi kulo, gireyo ndu cwiny 
nyatin ku min. —  Wanneer ze gedaan hebben (met eten), nijpt 
men modder van de rivieroever af en trekt er bepaald strepen 
mede op de maag van het kind en de moeder.
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We je giwero kumae :
Twon gweno po'k'ukok yo !
Adranga kulo, dok tuu yo !

Wang adranga kulo,
Adranga, wengi to !

Dok tuu yo !
—  De adranga-zang zingt men aldus :

De haan heeft nog niet gekraaid !
Adranga der rivier, ga naar t’uwent terug !

Het oog van de adranga der rivier,
Adranga, uw  oog is dood !

Ga naar t’uwent terug !

An (Ik) : D e z i r e  U jok .

41. D e  s c h a a m te lo z e  b e d r ie g e r i je n  v a n  d e  A jo g a .

Ajoga, dano ma wiye tek dit. Jatego wie ma yo ka nge, e 
ma copo andanda nityedo. Ajoga, tekine ewok, ndundu mako 
nilwongo piny, niya jum i ire; kan emaki nityet. Ewaco : Tyet 
meno adaro nineno : ebedo tyet pa jok kabisa. Ka udaro nimiyo 
piny ma alwongo, aketo jok ndundu. To dong ne g o dano ngo. 
Ka podi jukumiyo ire piny ongo, ekwero. Nwango emako 
niwondo dano ku tego wiye pare eca, ku lembe maswaswa 
nino. Ento tekine emako nityedo, eketo apira dit, nipiro dano 
ma gilwonge, nikwalo ndu andanda. —  De ajoga is een man 
met een zeer hard hoofd (d.i. een schaamteloos man). Een 
schaamteloos man die van elders komt (d.i. die van de streek 
niet is), hij is het die waarlijk zijn toverbedrijf kan uitoefenen. 
Indien de ajoga (ergens) aankomt, begint hij aanstonds betaling 
te vragen, dat ze het hem geven; dan w il hij zijn bedrijf 
beginnen. Hij zegt : Deze behandeling, ik heb het gezien : ze 
is de behandeling helemaal voor een kwade geest (d.i. om de 
kwade geest te verwijderen). Indien gij mij gegeven hebt wat 
ik vraag, aanstonds stel ik de jok (d.i. aanstonds begin ik de 
behandeling om de jok-ziekte te genezen). Dan zal de ziekte 
geen mensen meer doden. Indien ze hem nog niets hebben 
gegeven, weigert hij. Hij is begonnen de mensen te bedriegen 
door zijn schaamteloosheid, met die dingen van geen waarde. 
Doch wanneer hij de behandeling is begonnen, veroorzaakt hij 
veel verveling aan de mensen die hem geroepen hebben; hij 
besteelt ze zonder de minste twijfel.

An  (Ik) : F i l ip o  J a leb e .
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Ajoga miralur, kan ebino nityedo, emako cogo, ekano i law. 
Ka etundo cengini jakumelit, eketo dano ceke gibedo ka maleng; 
en ebedo ka macol. Basi. Emako niwodo cogo pare, ma ekano 
i law, nibolo i ngom. Alur, ka gineno, giwaco : Ajoga ewodo 
to andanda. —  De ajoga der Alur, wanneer hij zijn bedrijf 
gaat uitoefenen, neemt beenderen en verbergt ze in zijn huid 
(d.i. in de huid die hem tot kleed dient). Wanneer hij bij de 
zieke komt, doet hij al de mensen blijven op een opene plaats; 
hij zelf blijft in het duister. Zo. Hij begint de beenderen uit 
te halen die hij in zijn kleedsel heeft verborgen en ze op de 
grond te werpen. Wanneer de A lur dat zien, zeggen ze : Do 
ajoga haalt waarlijk  de ziekte uit het lichaam.

Yang con awinjo va ewaco ira ajoga acel ecido niwonde. 
Ewaco ire : Mira dyel acel. Abiloko in, ibidok. ajoga bende. 
Ni kwongo va eyiyo. Ento ka gicido kude i lum, ajoga emako 
niwondere. Va ewaco : Aka ! In, ajoga, imito niwonda kumae, 
i lembe mi vupo ! Ajoga edok iye : Andanda, awaco iri kabisa : 
kan icido niwodo to, imako cet uyil. ikano i law péri, ku eet 
anyara romrom. —  Vroeger heb ik mijn vader horen zeggen 
dat er een ajoga was die ging om hem te bedriegen. Hij sprak 
tot hem : Geef me een geit. Ik zal u veranderen, gij zult ook 
ajoga worden. Om te beginnen stemde vader toe. Doch wanneer 
hij met hem in het grasland was gegaan, begon de ajoga hem 
te bedriegen. Vader sprak : W at ! Gij, ajoga, gij wilt mij 
bedriegen met woorden van leugen ! De ajoga antwoordde 
daarop : W aarlijk , ik zeg het u bepaald : wanneer gij gaat 
de ziekte (uit het lichaam van een zieke) halen, gij neemt uyil- 
drek; gij verbergt dat in uw  vel (d.i. in het geitenvel waarmede 
de Alur zijn gekleed) en anyara-drek gelijkerwijze. (Uyil en 
anyara zijn namen van muscus-katten.)

Va waco : Ka lembe kumae, basi ! Dong amito ngo Icite mi 
vupo nicamo mali pa dano manano. Kan ajoga eneno va elcwero, 
Iworo m.ake. Ewaco ni vwa : Ento lembe en kud iwaci niya 
an javupo ! —  Vader zei : Indien het zo is, afgelopen ! Ik wil 
niet meer van dat leugenachtig gedoe, om zich het bezit der 
mensen zonder reden toe te eigenen ! Toen de ajoga zag dat 
vader weigerde, werd hij bevreesd. Hij sprak tot vader : 
Echter vertel deze zaak niet dat ik een bedrieger ben !

An (Ik) : L e o n s io  L eb e .
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42. D e  s lu w h e id  v a n  d e  jo k  e n  z i jn  t r a w a n te n .

Ka kec enuti, jok ebedo mbe i paco; dano ma weg jok ceke 
gicopo ngo niido jok. —  Wanneer er honger (d.i. schaarste aan 
voedsel) is, is er geen spraak van jok in de dorpen; de mensen 
die bezitters van geesten zijn, denken er niet aan de geest op 
te roepen.

Ka mwoka ecek, won jok etedo ambaza mi jok; ecoko weg 
jok nicamo mwoka. Ka gidaro nicamo, gimako niweco swaswa. 
Won jok icaco : Jok para dong gibino ngo pir ango ? Wabitengo 
kawonini jok. —  Wanneer de eerste vruchten rijp zijn, de 
bezitter van de jok kookt een feest van de jok (d.i. geeft een 
feestmaal ter ere van de jok). Hij roept al de bezitters van 
geesten bijeen, om die eerste vruchten te eten. Wanneer ze 
gedaan hebben met eten, beginnen ze over allerhande zaken 
te spreken. De bezitter van de geest zegt : Waarom komt mijn 
geest niet meer ? W ij zullen hem op staanden voet oproepen.

Gikelo vul, kud akengere, ku sasi. Gimako nitengo jok. Jok. 
emako dano; emako niyengo matek. Ekelo lembe : Uteng ira ! 
Jok emaka ! An, a Jal Okelo ! Atundo ! Uwora, kara uboti ! 
To kud ewok i paco ! Kara lim ebin ! Kara upor mon ! 
...Vbineno canl Ubineno can ! Kan eloko dwonde, ewaco: 
Ling ! Ling ! Pirango ituco lembe ? Gimiyo iwa ango ? Kud 
iwaci ! —  Ze brengen de grote trommels en de akengere- 
trommels, en de kroezen. Ze beginnen de geest op te roepen. 
De geest maakt zich meester van de mens; hij begint hem 
geweldig te doen sidderen. Hij brengt woorden (d.i. hij begint 
te zeggen wat hij w il) : Roept de geest in mij ! De geest heeft 
me gevat ! Ik, ik ben Heer Okelo ! Ik ben hier ! Vereert mij, 
opdat gij moget gered wezen ! Dat er geen ziekte kome in het 
dorp ! Dat er rijkdom kome ! Dat gij moget vrouwen bezitten ! 
...Ge zult afzien ! Ge zult te lijden hebben ! Dan verandert hij 
zijn stem en zegt : Zw ijg  ! Zw ijg  ! Waarom maakt ge dat 
kenbaar ? W at geven ze ons ? Spreek niet !

Jumange jumiru gibipako ndu : Wod Okuro ! Wod Okuro ! 
Wajolo ! Waneni ku loka ca ! Wajolo ! Rin ku dugula : wayiyo 
i n !  Y  er lembe ceke ma ibino kude! Y  er lembe mi to; ngom 
eling dit ! —  Andere mensen, dienaars, zullen hem loven : 
Zoon van Okuro ! Zoon van Okuro ! Wees welkom ! W ij zien
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u komen van ginder aan de overkant ! Wees welkom ! Kom 
langs de deur binnen : wij zien u graag komen ! Zeg alles 
waarom gij komt ! Zeg ons hoe het gesteld is met de ziekte; 
de aarde is zeer stil (d.i. zeg ons de oorzaak van ziekte, enz., 
opdat we weten wat we moeten doen; thans is het zeer stil 
in de streek : geen geest komt ons zeggen wat we behoeven 
te doen).

43. Ook een vrouw kan Ajoga zijn.

Ka min jok edaro nitundo paco pa jakumelit, utyeno gimako 
nitengo jok. M in jok e dako m'utengini kabisa. Gimako nitengo 
jok; giteng soro dyewor ku dyeceng du. Gitengo niromo yenga 
acel. Dyel ma acama, tung moko gicamo dyel angwen; moko 
adek. —  W’anneer de bezitster van de geest in het dorp van 
de zieke is aangekomen, begint men des avonds de geest op 
te roepen. De bezitster van de geest is een vrouw van gevorder
de leeftijd. Men begint de geest op te roepen; men roept hem 
op gans de nacht en gans de dag door. Men doet die oproeping 
gedurende een week. De geiten die men eet : op sommige 
plaatsen eet men vier geiten; op andere plaatsen, drie.

Kan ceng abiro uromo, giwodo; git ere i lum te yen madit. 
Gilyelo w i dano ma giluto i kume jok. Gilyelo ceke. Gikiko 
wiye ku nono matar kumae. —  Wanneer de zeven dagen om 
zijn, beëindigt men de plechtigheid; ze dragen de zieke in het 
grasland onder een grote boom. Ze scheren het hoofdhaar van 
de mens, voor wie ze de jok hebben aangebracht. Ze scheren 
gans het hoofd. Ze maken ronden met witte kleiaarde op de 
volgende manier (op het hoofd van de zieke).

Gituk, gidwogo paco. Tekine podi gitundo paco ngo, nwango 
podi gibino i  te paco, ju  ma paco gingorogi kud ucok. Tekine 
ju  mi tim usago, gikado i paco; tekine ju  mi paco usago, 
giryemo ju  mi tim, (ento ali ongo, tuko). —  Ze begeven zich 
op weg; ze gaan terug naar het dorp. Wanneer ze nog niet 
in het dorp zijn aangekomen, wanneer ze dicht bij het dorp 
komen, de dorpelingen bekogelen ze met de vruchten van de 
ucok. Indien de mensen die van het grasland terug komen 
overwinnaars zijn, ze treden het dorp binnen. Indien de dorpe
lingen overwinnaars zijn, verjagen ze de mensen die van het 
grasland terug komen (doch er is geen twist; ’t is maar spel).
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Ka gidwogo paco, dong gitengo ceng nica i lela, ma vura 
elal ko ndu. Gicamo jam  pa won to dit. — Wanneer ze terug 
zijn in het dorp, dan roepen ze die dag de geest op op het dorps
plein, waarna de vergadering uiteengaat. Ze eten grotelijks op 
de kosten van de zieke.

An (Ik) : D e z ir e  U jok .

44. De Ajoga haalt de ziekte uit het lichaam van de zieke.

Won to bicido nilamo bila. Bila biwaco : Ulwong ajoga, 
ebin niwodo to iw u i paco. Jabila biwaco n'ajoga m'ulamo ire 
bila : Ci, in, ku bange m'iwaco. Ngatu mange bicopo ngo 
nitimo calo in. Ajoga waco : M i piny ira, kara aci niwodo to 
meni. —  Iemand die een ziekte heeft, zal de bila gaan raad
plegen. De bila zal zeggen : Roept de ajoga, dat hij de ziekte 
kome uithalen voor u in uw dorp. De raadpleger zal zeggen 
tot de ajoga die voor hem de bila heeft aangesproken : Ga 
gij zelf, zoals gij hebt gezegd. Iemand anders zal niet kunnen 
doen zoals gij. De ajoga zegt : Betaal me opdat ik die ziekte 
ga uithalen.

Jabila bidok paco ninyobo kongo. Te kongo eek, bioro juci 
Iwongo ajoga. Nwango ajoga ucoko yat ceke m'ebino ko paco. 
Biwok canyo yat nini. Juteko ire kongo i wal aryo; emado mi 
oio m'ewok ko. Biwaco : Ulwong mon, uteng ira, kara amak 
wodo to. — De raadplegende man zal huiswaarts gaan om bier 
te brouwen. Wanneer het bier gereed is, zal hij zenden de 
ajoga roepen. De ajoga heeft al de medecijnen bijeengebracht, 
waarmede hij naar het dorp komt. Hij zal daar aankomen en 
die medicijn fijn kloppen. Ze scheppen voor hem bier in twee 
kroezen; hij drinkt het op de grote zaak waarvoor hij komt. 
Hij zal zeggen : Boept de vrouwen; dat ze de geest oproepen 
opdat ik bekwaam zij de ziekte uit te halen.

Mon ku co biwok nitengo ajoga. Giketo vul kud akengere; 
sasi de gikelo. Gimako nitengo jok. Ajoga bimako niido jok, 
kara umi ire tego niwodo. Bimyel i vura pa dano. Bikudo sibira. 
Ebituk ku ngwec : fuk. Eringo, nange emako tung i cinge; eci 
ku yengo : kidikidi. Bimako niweco piyopiyo : Ikuro ango 
ma ikubino ngo ? —  De vrouwen en de mannen zullen komen 
de ajoga (helpen de jok) opwekken. Men plaatst de trommels



106 LEGENDEN, GESCHIEDENIS EN G EBRLIKEN

en de akengere-trommels; ook de kroezen brengt men. Men 
begint de jok op te roepen. De ajoga zal beginnen de jok op 
te wekken, opdat hij hem de kracht geve uit te halen (nl. de 
ziekte). Hij zal dansen in de vergadering der menschen. Hij 
zal op zijn fluitje blazen. Hij zal opspringen met spoed : fuk. 
Hij loopt, terwijl hij de hoorn in zijn hand houdt; hij schudt 
de hoorn voortdurend : kidikidi. Hij zal vlug beginnen spreken : 
Op wat wacht gij dat gij niet komt ?

Ebiwodo sibera, tabu, wend opokogi. Tek edaro niwodo to, 
ewaco : Aketo to i cing mon ma giketo to iw u i paco, Dano 
ceke biwaco : Keti. — (Uit het lichaam van de zieke) zal hij een 
fluitje, een kommetje, de tuit van een kroes halen. Wanneer hij 
gedaan heeft met de ziekte uit te halen, zegt hij : Ik leg de 
ziekte in de hand der vrouwen die bij u de ziekte veroorzaken 
in het dorp (d.i. ik zal de vrouwen aanwijzen die de ziekte 
veroorzaakt hebben). Al de mensen zullen zeggen : Leg.

Kan edaro niketo, ju  m'uketo i cinggi waco : Itongowa ! 
Wanwango jok kane ? Wamyelo ma megwa ku myelo ? Nango 
edaro nilewo wigi. —  Wanneer hij gedaan heeft met te leggen 
(d.i. met de vermeende schuldigen aan te duiden), de mensen 
in wier hand hij gelegd heeft, zeggen : Gij beschuldigt ons 
valselijk ! Waar hebben wij een jok gevonden ? Dansen wij, 
wijl onze moeders niet hebben gedanst ? (De dansende geest is 
de geest die des nachts voor de huizen der mensen danst en 
aldus de mensen betovert). Doch hij heeft ze reeds over- 
schreeuwd.

E ndu dano ne key. Jumiyo dyel adek n' ajoga; dok tugi.
— Alsdan waarlijk die mens geneest. Ze geven drie geiten aan 
de ajoga; hij gaat terug.

An (Ik) : D e z ir e  U jok .

45. De slotplechtigheid bij het oproepen van een geest.

Cing ma gimito niwodo jok, gituk, gicido i saka kuca te yen 
ma i lum. Ento mond abende madongodongo kwa e ma gicido 
i  saka ku kwaro jok maco de madongodongo kwa. E ma 
gicido kuca i lum ku vul ceke, ku sasi ceke, kud akengere ceke. 
ku kworv ceke, k'abindo (agulu ma doge manok) de ceke : piny 
mi jok ci ceke ma gimiyo ko ire Iworo. Gitero ceke kuca i saka
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ku dyel ma gici nego kuca. — Op de dag dat men de jok- 
oproeping wil beëindigen, begeeft men zich op weg, men gaat 
naar de saka ginder onder een boom, in het grasland. Doch 
’t zijn de jok-vrouwen van zeer hoge ouderdom welke zich 
naar de saka begeven, met de jok-grootvaders ook van zeer 
hoge ouderdom. Zij zijn het die zich ginder naar het grasland 
begeven met al de trommels, met al de kroezen, met al de 
lange trommels, met de kworu-huiden, met al de abindo- 
kruiken : al het gerief van de jok, waarmede ze hem vereren. 
Ze dragen dat alles naar de saka ginder met de geit die ze 
ginder gaan slachten.

Ka gitundo kuca, gimako nitengo jok. Ndundu jok eido 
kendo. Gineno kumeni, gimako dyel. Gimako nilamo keca mi 
jok. Ka gidaro nilamo dyel ceke, ginege. Aol mi dyel mamiyo 
giketo i wiye ku palala de ku nono ceke. Giketo i wiye pa 
won jok en, ma gidaro nitero i saka kuca. —  Wanneer ze daar 
aangekomen zijn, beginnen ze de geest op te roepen. Aanstonds 
komt de geest nogmaals op. Ze zien aldus (d.i. zo gebeurt het); 
ze nemen de geit. Ze spreken de heilwensen uit ginder in de 
saka van de geest. Wanneer ze gans gedaan hebben met de 
heilwens op de geit uit te spreken, slachten ze de geit. Het 
vette buikvlies van de geit zetten ze op zijn hoofd (d.i. op het 
hoofd van de zieke), met rode en witte aarde. Ze zetten dit op 
het hoofd van de zieke, die ze ginder in de saka hebben 
gebracht.

Dyel en ma ginego i saka, gicamo ceke ku yor uca i lum : 
manok de gidwogo ko ngo paco. Giwaco niya gimaro to, ka 
jok eneno gitero ringo en i paco : ebikelo to mange igi kendo.
— Die geit, die ze in de saka slachten, ze eten ze gans op 
ginder in het grasland : zelfs met een weinig ervan komen ze in 
het dorp niefc terug. Ze zeggen dat ze zouden kunnen sterven, 
wanneer de geest ziet dat ze dat vlees naar het dorp dragen : 
hij zal (d.i. zou) hun nogmaals een andere ziekte brengen.

Gituk, gidwogo paco. Gimiyo ucok ni dano ma paco, ungolgi 
i wang ayo ku Iwiny. Ento Iwiny en gikedo ku kidi; moko 
rmikulu (gilwonge tong jok; een tyang bel ku agada). Ju ma 
giay i saka, giryemo dano en mapaco. Ento dano mapaco 
giringo akakaka, nimiyo igi Iworo manano swaswa. Ento 
giryemogi ku tego migi ngo. — Ze staan op, ze gaan terug naar
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het dorp. Men geeft ucok-vruchten in de hand van de dorpe
lingen, opdat ze hun de weg zouden versperren met oorlog. 
Doch die oorlog vecht men uit met stenen; verder met mukulu’s 
(deze heet men lansen van de jok; het zijn stelen van sorgho 
en van riet). De mensen die van de saka komen, verjagen de 
dorpelingen. Doch de dorpelingen vluchten met opzet, om hun 
eer aan te doen, welke (echter) niet veel te betekenen heeft. 
Ze verjagen ze niet door hun kracht.

Ka gimondo i ot, giketo timbu. Ndundu jok eido. Gigamo 
ryedi nilyelo w i dano en. Gimako yuk wiye, gikwoyo ni ngisa 
i wang ngete kud osaw aol karacel. Gingabo agwaka. Gilwongo 
en niya pend jok migi. —  Wanneer ze het huis zijn binnen
gegaan, stellen ze de timbu-trommel. Aanstonds komt de 
geest op. Ze nemen een scheermes om het hoofd van die man 
te scheren. Ze nemen het haar; ze naaien het (in een zakje) 
tot een amulet aan zijn zijde, te zamen met het buikvlies. Ze 
hangen ze kruislings over de schouder. Ze noemen dat de 
navel van hun jok.

Lembe en mandanda mi tyet mi jok matar ku rubanga de 
ceke. Basi. Lembe meni doge etum ceke. —  Zo is het waarlijk 
met de behandeling van de witte geest en van al de rubanga’s. 
Ziezo. Deze beschrijving is geheel te einde.

An (Ik) : A tanasi Owenjo.

46. De reiniging.

M i kwongo jucido nilamo bila. Kan bila biwaco niya : 
Ulwok kumu. Tekine ukulwoko kumu ngo, to ebinego u anda.
—  Om te beginnen gaat men de wichelaar raadplegen. Alsdan 
zal de bila zeggen aldus : Reinigt uw lichamen. Indien gij 
uw lichamen niet vrijwaart, zal de ziekte u zonder twijfel 
doden.

Ju m'ucido nilamo bila, gibidwogo niwaco niya : Bila ewaco : 
Julwok kumu. Tekine jukulwoko kum ngo, dano bito. —  De 
mannen die de wichel zijn gaan raadplegen, zullen terugkomen 
om te zeggen aldus : De bila zegt : Men reinige uw lichaam. 
Indien men zijn lichaam niet vrij maakt, zullen de mensen 
sterven.
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Ndundu jubimako ninyobo kongo. Tekine kongo ecek, 
jvbicido nilwongo ajoga. Ajoga ebitundo paco; gibimado kongo.
— Aanstonds zal men beginnen bier brouwen. Wanneer het 
bier rijp is, zal men de ajoga gaan roepen. De ajoga zal in 
het dorp aankomen; men zal het bier drinken.

Orwone nyango, kan ajoga bicoko dano ceke; gibidilo i lela. 
Kan ebifodo kumgi ceke, i  do abila, kud uboko. — Des anderen
daags morgens, toen zal de ajoga al de mensen bijeenbrengen; 
ze zullen samenkomen op het dorpsplein. Hij zal op hun 
lichaam slaan, in de nabijheid van de abila-hut, met een 
twijgje.

Macen jubikwogo kwen akuioga ku i it ulu. Jubici ko i  lum; 
man atero jucido kudo i lum. —  Daarna zullen ze brij op
warmen in ulu-bladeren. Ze zullen ermede in de pori gaan; 
verder een pijl, ze gaan ermede in de pori (d.i. ze dragen een 
pijl mede).

Jubitongo ko fun jo ceke. Kan rimo ewok, jubigamo kwen 
mande jukwogo; juruco ko rimo m'uwok i fun jo ceke. Kan 
ngatu man ebingolo law doge kum kwen ma juruco ko rimo 
pare. Dano ceke gingolo law nini. — (Met de pijl) maken ze 
een insnijding in eenieders kuit. Wanneer het bloed zijpelt, 
zullen ze de brij nemen die ze hebben opgewarmd; ze wrijven 
er het bloed mede af, dat gevloeid is uit eenieders kuit. Dan 
zal eenieder zijn speeksel spuwen op de brij waarmede ze zijn 
bloed hebben afgeveegd. Al de mensen spuwen dit speeksel.

Kan jubayo i lum. Tekine bila ewaco : Ulwok, uter yo 
nyango, jutero yo nyango. Tekine ewaco yo reto, jutero yo reto.
—  Dan werpen ze het weg in het gras. Indien de bila zegt : 
Neemt het kwaad weg; draagt het naar de kant der opgaande 
zon, ze zullen het naar de kant der opgaande zon dragen. 
Indien de bila zegt langs de kant der ondergaande zon, ze 
zullen het naar de kant der ondergaande zon dragen.

Gibiay i  lum kuca, gidwogo; nwango ajoga edong pare i lum  
kuca. Gibirnondo i ot; gibiciko banggi i  ot. Kan ajoga ebidwogo, 
ewaco : Unuti? Gibiwaco : Wanuti ! —  Ze zullen uit de pori 
ginder komen, ze komen terug; terwijl de ajoga van zijn kant 
ginder in de pori blijft. Ze zullen de hut binnengaan; ze zullen



zich opsluiten in de hut. De ajoga zal terugkomen; hij zegt : 
Zijt gij daar ? (d.i. leeft gij nog?). Ze zullen zeggen : W ij 
zijn hier !

Macen emako nifodo kum ot. Ebigwoyo nduru : Tl ii, w u , 
wu ! Uto ceke ! Ju mi ot gibiwaco : Wanuti ! Ajoga biyabo 
dugula; ewaco : Uwoki ! Gibimako niwok ka gi ceke woko.
— Daarna zal hij op de hut slaan. Hij zal de noodkreet uit
stoten : W u, wu, wu ! Gij zijt allen dood ! De mensen in de 
hut zullen zeggen : W ij leven. De ajoga zal de deur openen; 
hij zegt : Komt buiten. Ze zullen beginnen buiten te komen, 
met zovelen ze zijn.

Moko mako nigweyo tyende. Moko ejako bote : To, r in g il 
To ring ku yamo ! Kuma be yot ! Ju ma weg atum mako 
nikilo i atum : W i atum ebe malo ! Lak atum ay ku ringo !

De een begint op de grond te stampen. Een ander slaat met 
de arm : Ziekte, maak u weg ! Dat de ziekte met de wind 
wegvliege ! Mijn lichaam weze licht ! Zij die een boog hebben 
beginnen de boog te trekken : De top van de boog weze naar 
boven gericht ! Dat de sterkte van de boog terugkome (van 
de jacht) met wild !

Lembe en Alur gitimo ni jamone m'ukece; kara to bende 
m'ubino ninege, ukadi. Gitimo ku ba mwoka mi cam ceke, ku 
ba dwi ceke. — Dit doen de Alur wegens een vijand, die ze 
vervolgt; ook opdat de ziekte, die ze komt doden, voorbijga. 
Ze doen dit telkens de eerste vruchten op het veld rijp zijn, 
(ze doen dat) elke maand.

An (Ik) : B la z io  W atum .

47. Nog de reiniging.

Gicido nilamo bila. Bila epor, ewaco : W ucidi, wulwok kumu. 
Ka k'ulwoko ngo, wubito ! —  Ze gaan de bila raadplegen. De 
bila spreekt uit en zegt : Gaat, reinigt uw lichamen ! Indien 
ge uw lichamen niet reinigt, zult gij sterven !

Gidok paco. Giwakiri ceke dye paco. Ajoga ebino niwodo to, 
nilwoko kulwoka. —  Ze gaan terug naar huis. Ze worden 
allen opgeroepen in het dorp. De ajoga komt de ziekte weg
jagen, hij komt de kulwoka verrichten.

i  10 LEGENDEN, GESCHIEDENIS EN GEBRUIKEN
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Gicokiri, gidilo, gicungo kvd atum migi. Ngatu m'umako 
atum ongo, ajoga ewaco ire : Jajok bibino niumo tipuni ku 
ludo ! Tipu peri bidoko ngic ! — Ze komen bijeen, ze zijn bij
een; ze staan (daar) met hun boog. Hij die zijn boog niet neemt, 
de ajoga zegt hem : De behekser zal uw evenbeeld, uw schim 
komen bedekken met een trechter ! Uw  schim zal koud worden ! 
(d.i. gij zult sterven).

Ka ajoga ebino, egoyo kum dano kud oboko. Efitdo yuk wic 
mi dano ceke, ek.eto i nyar opoko. Dano gingolo law i nyar 
opoko; etero ceke; eci niguro i wang ayo. — Wanneer de ajoga 
komt, slaat hij op het lichaam van allen met een twijgje. Hij 
trekt (enige) hoofdharen van alle mensen uit, hij steekt ze in 
een kroesje. De mensen spuwen speeksel in het kroesje; hij 
draagt alles mede; hij gaat het vastmaken op de weg.

Egamo lum, erewo ko tyendgi. Man eketo w i dano. Bilo 
eoy w i dano. Ecoko bilone i  nyar opoko, ecido niguro ceke i 
wang ayo, kara yamo etero to ka mabor. ■— Hij neemt gras, 
hij (steekt het aan en) met het vuur overgaat hij hun benen. 
Ook houdt hij het boven hun hoofd. De as valt neer op de 
mensen. Hij verzamelt de as in een kroesje; hij gaat alles 
planten op de weg, opdat de wind de ziekte ver weg zou 
meevoeren.

Macen dano ceke gipikiri i ot. Giciko dugula. Ajoga ebino, 
edongo i w i ot, niya : W unuti ! Gin niya : Wambe ! Elokere, 
ecido nidongo w i ot mange, niya : Wunuti ? Gin niya : Wambe ! 
Tekine edaro ot ceke kumeno, ecido ma dong jukuneno kume 
ngo. Gibot. —  Daarna versteken al de mensen zich in de huizen. 
Ze sluiten de deur. De ajoga komt, klopt op het huis en zegt : 
Zijt ge daar ? Zij (antwoorden) aldus : W ij zijn hier niet. 
Vervolgens gaat hij op een ander huis kloppen en zegt : Zijt 
gij daar ? Zij antwoorden aldus : W ij zijn hier niet ! Wanneer 
hij al de huizen aldus gedaan heeft, vertrekt hij zonder dat ze 
hem nog zien. Ze zijn gered.

48. Een soort biecht.

Alur mi ngom en cekeceke nitnndo dye w i rok ceke gitimo 
romrom. Alur, kan to madwong etundo ninegogi, cwiny migi 
mako dyeng pi lembe ceke ma gikwongo nitimo ka podi gimbe
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ku to. — De Alur al van deze streek tot aan al de vreemden, 
doen hetzelfde. De Alur, als er een grote ziekte komt om ze te 
doden, hun ziel begint beangstigd te zijn wegens de woorden 
(d.i. hetgeen) die ze begonnen zijn te doen, wanneer ze nog 
niet ziek waren.

Kan dano eci nito, emako nigolo aja m i iye, pi Iworo pa to 
m'uci ninege. Piny cekeceke mareco ma etimo, egolo ceke ni 
wagi, ewinji. —  Wanneer een mens gaat sterven, begint hij 
het kwaad van zijn binnenste uit te halen, wegens de vrees 
voor de dood die hem gaat doden. Al de slechte dingen die 
hij gedaan heeft, hij openbaart ze aan zijn evenmens, dat hij 
(ze) hore.

Ka dano en edaro nito, wagi en ecopo ngo nimeyo lembe 
m'egolo ire : erwinyo calo gik upiny m'upodo te kut, ma 
jucopo niwodo ngo. — Als die mens gedaan heeft met sterven, 
die evennaaste mag de woorden niet verspreiden, die hij hem 
geopenbaard heeft : ze gaan verloren als iets dat in een water
diepte valt, dat ze niet kunnen uithalen.

Dano ma emito piny pa juwagi ku ma jager ceke gicopo 
nigolo ig i, pi ndiri mi to m'uci negogi. Dano ma cwiny migi 
epong ku lembe mi lewic, giwaco cekeceke. Ku mon gicikiri 
niyero migi bende, lembe ma gitimo. — De mens die de dingen 
van zijn evenmens heeft begeerd en de hovaardige willen wel 
hun binnenste openbaren, wegens de vrees voor de dood, die 
ze gaat doden. De mensen waarvan de ziel vol is van schandige 
(zedeloze) zonden, zeggen ze allemaal. En de vrouwen moeten 
ook het hunne zeggen, hetgeen ze gedaan hebben.

Ento nyitindo kendgi ma judunyogi adunya ku ngiliza; 
mange ku uywic, ma juketo tere i  mac. — Doch de kinderen 
alleen zijn het die men berookt met ngiliza-hout; anders met 
een bezem, waarvan men het onderste in het vuur heeft 
gestoken.

Hasi, lembe en elwar andanda; waneno ku wangwa anda.
— Ziezo, dat is iets van waarlijk groot belang; we hebben het 
waarlijk met eigen ogen gezien.

An (Ik) : A th an as i Owenjo.
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49. Hoe men de onvruchtbaarheid geneest.

Alur, ka ginyomo nyir, ka nyakone eyenyo nipor, gicodo 
upoco mi ngeye; gikano ko. —  Wanneer de Alur jonge dochters 
(d.i. een vrouw die nog niet heeft gebaard) huwen, wanneer 
zulk een meisje wil van haar man weglopen, ze trekken de 
upoco (soort staart uit vezels gemaakt, die de vrouwen dragen) 
af; ze verbergen ermede het meisje (d.i. door de upoco te ver
stoppen, zo menen de Zwarten, verstoppen ze ook de persoon 
aan wie de upoco behoort).

Kan nyako epor, nico erogo nyako. Egamo ngara, elnto upoco 
i ngara. Kan gibikunyo w i lela citak, kara nyako kud enyol.
— Wanneer de jonge vrouw werkelijk haar man verlaat, de 
man betovert ze. Hij neemt een bel en stopt de upoco in de 
bel. Dan zal hij de bel ondergraven op een plaats van citak- 
mieren, opdat de jonge vrouw (die hem verlaten heeft) niet 
bare.

Kan nyako ebedo kwe, eparo ninyol ongo, nico pare maen 
elwongo won ra, bino nibayo ra i kume. — Wanneer de jonge 
vrouw lange tijd blijft, ze wil (kan) maar niet zwanger worden,, 
die laatste man van haar roept de ra-meester, opdat hij kome 
de ra (onvruchtbaarheid) wegwerpen uit haar lichaam.

Ka gityedo ra, gimako tigo aryo, acel sinda, acel mvera. Girego 
ceke. Ka gimako kal, girego i kidi m i mogo. Ka gimako uboko, 
it ulu. Gikwoyo uboko. Gikonjo iye mogo karacel ku pi. Girubo 
ceke kuber, giketo i  mac. —  Wanneer men de ra meestert, 
neemt men twee parels, een sinda en een mvera. Men maalt ze 
(fijn). Dan neemt men gierst, men maalt ze op de maalsteen. 
Vervolgens neemt men ulu-bladeren. Men naait ze aaneen. Men 
giet er meel in te zamen met water. Men roert alles schoon 
dooreen, men zet het op het vuur.

Kan edaro nikwok, gimako mogo pa tigo ma girego. Gikonjo 
i kwen ma gikwogo. Gingwenyo kwen aryo matindotindo, 
gitudo iye. Gikonjo mogo tigo i  kwen en. — Wanneer het meel 
gerezen is, neemt (men) het meel der parelen die men gemalen 
heeft. Men giet het in de brij die men heeft gekookt. Men 
nijpt twee kleine stukjes van die brij af; men duwt er een 
putje in (met de duim). Men giet het meel der parels in die brij.

8
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Ka giketo i wal woko. Dano ceke gibino nineno. Gilamo giidi 
ceke. — Dan zet men (die brij) buiten in een kroes. Al de 
mensen komen zien. Ze bezweren al de bergen.

Ka gidaro nilamo, jatyedo ra eay ndu malo ku kwen aryo i 
cinge. Emako ka dano ceke ginene. Ecanyo kwen acel kuca, 
yo nyango; acel yo reto. —  Wanneer ze de bezwering hebben 
uitgesproken, staat de ra-meester op met de twee brokjes 
brij in de handen. Hij neemt ze, daar al de mensen hem zien. 
Hij werpt een brokje brij ginder naar het Oosten; een ander 
naar het Westen.

Kan ecanyo, emako uwic angwen kud atero ma tye ku bonde 
aryo. Eguro atero aryo i ngom. Elwongo dano adek ecoro 
cengini bange; m ir angwende en. Kan epoko uwic adek i  cing 
dano en; pare edong acel. —  Wanneer hij (de brij) weggewor
pen heeft, neemt hij vier bezems en twee pijlen met hun steel. 
Hij plant de twee pijlen in de grond. Hij roept drie mensen, 
ze komen dicht bij hem; hij is de vierde.

Ka gimako niwiro i kum dako. Gitingo tigo en ma gicanyo 
w i gudi. Tigo acel edok ni pino; acel ebino ni vuvu. — Ze 
beginnen de bezems te draaien rond het lichaam van de (jonge) 
vrouw. Ze nemen de parelen op die ze naar de bergen hebben 
geworpen; een der parelen is een pino (wesp) geworden; de 
andere is een bromhorzel geworden.

Pino ku vuvu giringo pa dano m'ukano upoco pa nyako ma 
jamugomba. Gikelo kendi pa dako en. Ka tye i tubu, gigamo 
kuca, gidwogo ceke. — De wesp en de horzel vliegen naar de 
man die de upoco van de onvruchtbare vrouw heeft verstopt. 
Ze brengen het kleedingstuk van die vrouw. Zelfs al steekt het 
in een pijlenkoker, ze halen het ginder, ze brengen het terug.

Ka gidaro nikelo piny en, Alur giloko. Gikwoyo ni ngisa ni 
dano en. Ka emako ic, jatyet en ecamo dyel; edok ni kwaro 
pa nyatin ma dako enyolo. Gicako nyinge niya Nyatigo; ma 
nico ke, gicako Upoy cen. —  Wanneer ze die zaken hebben 
gebracht, de Alur veranderen ze. Ze naaien ze tot een amulet 
voor die vrouw. Wanneer ze zwanger wordt, krijgt de ra- 
meester een geit; hij wordt (aangezien als) de grootvader van 
het kind dat de vrouw ter wereld brengt. Ze noemen het kind 
Nyatigo (dochter der parelen); voor een jongen, men heet hem 
Upoy cen (Herinnert u). : A th an as i Owenjo.
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50. Om rijk te worden.

M i kwongo jubilamo bila. Bila bipor : jumak dyel, jugyer 
ko lamara, kara piny uwok : dyel ku dyang, mon, piny ceke; 
tek bila julamo kumeni. —  Eerst gaat men de bila raadplegen. 
De bila zal uitwijzen : men neme een geit, men bouwe ermede 
een lamara-hut, opdat de rijkdom kome : geiten en koeien, 
vrouwen, alle rijkdom. (Aldus is het) wanneer men zo de bila 
raadpleegt.

Kan julwongo ngatu ma naka gyero lamara, bino nigyero.
— Dan roept men de man die gewoonlijk de lamara-hut bouwt, 
dat hij kome bouwen.

Tek ewok, jumiyo kwer manyen ire. Kan mako furo ka 
lamara. M i lamara meni, jutongo uduk, man afido. Uduk 
juguro iye ni tyende; afulo jutwiyo i kume. Man aroy ni lumne. 
Man acwiny podo, jujebo kud uduk. —  Wanneer hij aange
komen is, geven ze hem een nieuwe veldhak. Hij begint de 
plaats van de lamara te bebouwen. Voor die lamarahut, kapt 
men uduk en afulo (twee soorten houtgewas). De uduk plant 
men in de grond als onderdeel; de afulo bindt men hoger. 
Verder (gebruikt men) aroy als gras (voor het dak). Verder 
mengelt men acwiny podo met de uduk.

Tek judaro nigyero, kan jutomo dyel. Jutedo ringone keca; 
jucamo. Tek judaro nicamo, kan jumako ogwede matar; 
jupyedo yor Angal, yor Acer, yor A lur, yo Mokambo, yo 
Pandoro. yo Padeya, kara niya piny uwoki. —  Wanneer ze 
gedaan hebben met bouwen, slachten ze de geit. Ze koken het 
vlees daar zelf; ze eten. Wanneer ze gedaan hebben met eten, 
nemen ze een kleine witte wan; ze wannen (ermede) langs de 
kant van Angal, langs de kant van Acer, langs de kant der 
Alur-vlakte, langs Mokambo, langs Pandoro, langs Padeya, 
opdat zodoende rijkdom moge te voorschijn komen.

Kan jubilamo : Nyir, uwoki : walut ambaza tin ! Dyang 
uwoki ! Dyel uwoki ! M ali ceke uwoki ! Ngeca bende woki ! 
Jupyedo ogwede : Pyet ! Pyet ! Jukudo yat : Tu ! calo yiro.
— Dan zullen ze hun wensen uitspreken : Meisjes, komt : laten 
we nog vandaag het huwelijksfeest inzetten ! Dat koeien aan



komen ! Dat geiten aankomen ! Dat alle rijkdom aankome ! Dat 
ook slavinnen aankomen ! Ze wannen met de kleine wan : 
Pyet ! Pyet ! Ze blazen : Tu ! zoals rook uit het hout.

Jumiyo ringo mutwo ni ngatica, man kwer. — Ze geven 
gedroogd vlees aan die mens (aan de lamara-meester), verder 
een veldhak.

Tek jutimo, kuni ndu piny ewok. Ngatu ma timo, myero piny 
ewok. Julwongo ru en, kara etim. — Wanneer ze de lam ara 
verrichten, komt aanstonds rijkdom aan. Hij die de lamara 
verricht, doet de rijkdom verschijnen. Ze roepen hem bepaald, 
opdat hij dat doe.

Tek judwoko ot manyen, julwonge ndu; en ci gyero lamara, 
ku bang ot ma jugyero ci. — Indien men elders een nieuw huis 
bouwt, men roept hem; hij is het die het lamara-hutje bouwt 
bij de hut die men maakt.

Een lembe mi lamara. — Zo is het met de lamara.

An (Ik ) : Iz id o r i.

Lamara (wamara) jugero i ding ot, cengni dugula, pi mali. 
Mbaja jugero i wang ayo pi mon, kara dako ebin piyopiyo.

De lamara-hut bouwt men tegenaan de woonhut, bij de 
deur, om rijkdom te verkrijgen. De mbaja bouwt men op de 
weg wegens een vrouw, opdat de vrouw spoedig zou komen.

Juteno kidi. Ogwede juketo i wang ayo ku yat i  iye. Jupyedo. 
Julamo dako : Bin piyopiyo ! Udaw ku meru ! A li nyay i ot !
—  Men plaatst stenen (zoals de stenen van de haard, waarop 
men de kruiken zet). Men legt een ogwede (kleine wan) op de 
weg, met tovermiddel erin. Men want. Men bezweert de 
vrouw : Kom spoedig ! Twist met uw moeder ! Er weze veel 
ruzie bij u in huis !

Ugugu jugero i ding ot, pi, nyitindo, kara ku gito. — De 
ugugu Trouwt men bij de woonhut, wegens de kinderen, opdat 
ze niet sterven.
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51. De wichelaar wordt geraadpleegd.

M i kwongo to mako dano. Ka jubiioaco : Ha ! TJbedo ming- 
ming nedi ? U begalo kum ngadi nedi, ma ukulamo bila ongo 
pirango ? E m'unyuto kato ceke. De kuno to pa won amone, 
kuno to pa jok , ceke bila wacore. Pa jamone ku pa jok, ceke 
bila nyutore kato re. Jok ku jamone gir ango ? Jamone e jajok. 
Jok ke ango ? Sitani ! — Vooreerst een ziekte vat een mens aan. 
Dan zal men zeggen : Ha, waarom blijft ge daar zo dom ? 
Waarom talmt gij bij de ziekte van die mens, dat gij de bila 
niet raadpleegt ? Waarom ? De bila is het die de toedracht der 
ziekte toont. Ook als het de ziekte is van een vijand (d.i. door 
een behekser veroorzaakt) ofwel de ziekte door een kwade geest, 
dit alles zegt de bila. Ziekte van de vijand en van de boze geest, 
’t is de bila die er al de betekenis van toont. De jok en de 
vijand, wat betekent dat ? De vijand, dat wil zeggen een 
behekser. En de boze geest, wat is dat ? De duivel !

Jubioro jakwenda nilamo bila bang ajoga. Jakwenda erombo 
kud ajoga ninedi ? Niya : Nwango ayenyo nicido i  bengi. Lembe 
pa to. Iko ci ponji do bila ma waco kato ceke. —  Men zal een 
boodschapper zenden om de bila te raadplegen bij de ajoga. 
Hoe is de ontmoeting van de boodschapper met de ajoga ? Hij 
(d.i. de boodschapper) spreekt aldus : Ik zoek bij u te komen. 
Het is ter oorzake van de ziekte. Ga de bila ondervragen, die 
de oorzaak van alle ziekte zegt.

Ajoga bilamo bila. Bila biwaco . Vtyet tyet rnir abila. 
Tekine utyedo meno, kumako piny ongo, kan ubigamo tyet 
mange. Ubiponjo asuu, kan to ebedo asu ! Dano gibiwaco niya : 
Ha, lembe makane ma bedo kumeno ? Lembe pa to no ku 
unen ku tara : udok ni bila kendo. To meno podi ukunwango 
kakare ongo. Ukor i bila maber anda; kan ubinwango kato. 
Kuno to pa jok bende, ceke bila biwaco re. — De ajoga zal de 
bila aanspreken. De bila zal zeggen : Past de behandeling der 
abila toe. Indien gij die behandeling doet (en) ze past niet (d.i. 
gij hebt er geen baat bij), dan zult gij een andere behandeling 
nemen. Gij zult voort beproeven, indien de ziekte voort blijft ! 
De mensen zullen zeggen : Ha, welke zaak is van die aard ? 
De zaak van die ziekte aanschouwt ze niet als geksch eerder ij : 
gaat terug naar de bila. Die ziekte, ge hebt er het rechte eind
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nog niet van gevonden. Maakt heel schoon onderscheid in de 
uitspraak der bila; dan zult gij de toedracht der ziekte vinden. 
Misschien is het een jok-ziekte; ’t is de bila die u alles zal 
zeggen.

Gidok nilarno bila. Kan bila waco : To meno ndu to pa jok ! 
L)ano waco : Ha, .to edaro nibedo to pa jok ! Uringi bang ajoga . 
ubin nilaro dano ! Jubinyobo kongo, jubioro kivenda bang 
ajoga. Agama : kadi dyel de jumiyo m ir agama. —  Ze gaan 
terug de bila raadplegen. Dan zegt de bila : Die ziekte is 
waarachtig een jok-ziekte ! De mensen zeggen : Ha, de ziekte 
is eindelijk uitgemaakt als zijnde een jok-ziekte ! Loopt naar 
de ajoga : hij kome de mensen redden ! Ze zullen bier brouwen, 
ze zullen een boodschapper zenden naar de ajoga. Om hem te 
halen : ze zullen zelfs een geit geven als geschenk om hem te

halen- An (Ik) : F il ip o  Jalebe.

52. Het wichelen.

Kwonde mi lamo bila etye dupa. Moko lamo ku wara; moko 
ku bol mi atero; moko ku gagi; moko kud utute; moko ku bel; 
moko ku kal. —  De manier van het wichelen is veelvuldig. 
De een wichelt met stukjes leder; de ander met de steel van 
een pijl; een ander met muntschelpen; een ander met de utute- 
vrucht; een ander met sorgho; een ander met gierst.

Ngatu m'ucido nilamo bila bang ajoga, ter o franka ni ajoga. 
nica. Con ma podi franka ombe, jucungo bel, kuno kal, i  katoko. 
Kawoni dong franka, kuno acel, kuno aryo, kuno adek. — Hij 
die de bila gaat raadplegen bij de ajoga, draagt franken naar 
die ajoga. Eertijds, toen er geen franken waren, stopte men 
een mand vol sorgho of gierst (als gift voor de ajoga). Nu (geeft 
men) voortaan franken, ofwel een, ofwel twee, ofwel drie.

Ajoga bipenjo : Nedi ? Noka itundo ngo i banga manano ! En 
edok iye : Ongo. Para nini ubelwar i kuma. Orwo man, orwo 
man, orwo man : to kwa i kuma ! A, ngatu acel, en beri ? Aa, 
ber ongo ! Tin amito in ke iyeny ka to para ! —  De ajoga zal 
vragen : Wat is er ? Nooit kwaamt ge bij mij zonder reden. 
Hij (d.i. de raadplegende man) antwoordt daar op : Neen (’t is 
niet zonder reden). Wat ik thans aan de hand heb, is te zwaar. 
Elke dag, elke dag, elke dag : niets anders dan ziekte in mijn
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lichaam ! A, (als alles valt op) een mens, is dat goed ? Neen, 
neen, ’t is niet goed ! Vandaag begeer ik dat gij de oorzaak van 
mijn ziekzijn zoekt !

Ajoga ebimako nilamo. Emako agwata, ekonjo iye bel, nying 
bel apar. Emako do agwata ku cinge aryo ceke; cinge acel i  do 
agwata ma yo kucel; acel i ma yo kun. Ebiloko bel nini i nget 
agwata kurucel. Ewiro aw ira, calo mon ma wiro cam i udero, 
kan giyeko wang cam. — De wichelaar zal beginnen te raad
plegen. Hij neemt een drinkkroes, giet er sorgho in, tien graant
jes sorgho. Hij neemt de rand van de kroes met zijn beide 
handen; een hand op de rand langs ginder; een (andere) hand 
op de rand langs hier. Hij zal die sorgho op de ene zijde van 
de kroes draaien. Hij beweegt (de kroes) weg en weer, zoals 
de vrouwen welke het graan op de kleine wan bewegen, wan
neer ze het graan wannen.

Ewiro niromo nusu mi saa. Kan emako niyero lembene. 
Moko ewaco : To ni i  paco ma tuwu ! Won to biwaco : Kor iye. 
Podi icoko paco ceke; dong ike ilam an ku mon para. En koro 
i bila. —  Hij draait de kroes, gelijk een half uur. Dan begint 
hij er de woorden (de betekenis) van te zeggen. Bij voorbeeld 
zegt hij : De (oorzaak van de) ziekte is in uw dorp. De zieke 
zal zeggen : Verdeel erin (d.i. zeg wie in het dorp de oorzaak 
is). Thans neemt gij heel het dorp bijeen; spreek voortaan 
mijn naam uit en die mijner vrouwen. Dat heet men : koro i 
bila (in de uitspraak onderscheid maken).

Kan ajoga elamo en ku mon pare kwe, jajok embe ma juket 
to i  kindgi, i  kum nyitindo kuno i kum mon pare. Ndundu 
emako niwaco ni ajoga : Lam jufwa mange ku mon migi ceke. 
Kan ajoga elamo, enwango. —  Wanneer de ajoga hem en zijn 
vrouwen vruchteloos noemt (en er is geen behekser op wie 
hij de schuld van de ziekte kan leggen, onder zijn kinderen 
of onder zijn vrouwen), aanstonds zal de raadplegende man 
tot de ajoga beginnen te zeggen : Noem mijn andere familie
leden en hun vrouwen. Wanneer de ajoga (ze) noemt, vindt hij 
(de behekser en de oorzaak der ziekte).

Ndundu ajoga emako niwaco : Umeru, ma mon pare angwen, 
e ma giketo to i kumi. Kunoya ewaco : ma mon pare aryo. En 
ma wan, Alur, wawaco : koro i lembe. — Aanstonds zal de 
ajoga beginnen te zeggen : Uw  broer, welke vier vrouwen heeft,
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hij is het die een ziekte in uw lichaam heeft veroorzaakt. 
Misschien zal hij zeggen : die twee vrouwen heeft. Dat is wat 
wij, Alur, noemen : onderscheid maken in de uitspraak.

Kan edaro niwinjo lembe pa ajoga, edwogo i  paco pa jupagi 
nidaw. I kwongo kan etwndo, ewaco : Wun, jufwa, wunega ! 
Jupagi ceke gibiwaco : Lwong nyinge, kuno nyico, kuno dako; 
Iwong nyinggi kara waryeme woko i paco mwa. Kare macon 
junege. — Wanneer hij de woorden van de ajoga heeft gehoord, 
gaat hij naar huis terug, bij zijn familieleden, om op te spelen. 
Om te beginnen, wanneer hij aankomt, zegt hij : Gij, mijn 
familieleden, gij doodt mij ! Zijn familieleden zullen zeggen : 
Noem zijn naam : ’t weze een man, ’t weze een vrouw; noem 
zijn naam opdat we hem voor altijd uit ons dorp wegjagen ! 
Eertijds werd hij (de vermeende misdadiger) gedood.

En lembe m i bila. — Zo gaat het in zake wichelarij.

An (Ik) : D e z ir e  U jok .

53. Verschillende manieren van wichelarij.

Jalam bila etomo adila abora. Kan elamo, epedo adila ma.nge 
madwong, elamo i wiye. Etingo adila matindo aryo. Ebolo i 
w i adila madwong. Ewaco : ln , i jok e, m'ikelo to ? Kan pa 
jok ongo, wara ekwero. —  De wichelaar snijdt acht stukjes 
leder. Wanneer hij de wichelarij uitoefent, spreidt hij een 
ander groot stuk leder (d.i. een stuk koehuid) uit; hij oefent 
er de wichelarij op uit. Hij neemt twee stukjes leder. Hij werpt 
ze op de koehuid. Hij zegt : Gij, jok (geest), zijt gij het die 
de ziekte hebt gebracht ? Als de ziekte niet van de geest is, 
de stukjes leder weigeren (uitspraak te doen).

Edok, epenjo abila : ln , ma ikelo to ? Kan to pa abila, wara 
eto i w i abila. Kan gitongo yen; kan judongo giguro i lela 
n'abila, gicamo i wiye orombo. — Een tweede maal onder
vraagt hij de abila (geesten der voorvaderen). Zijt gij het die 
de ziekte hebt gebracht? Indien de ziekte van de abila is, 
sterven de stukjes leder bij (het uitspreken van) de naam der 
voorvaderen (d.i. liggen de stukjes leder zodanig dat de wiche
laar verklaart dat de ziekte voortkomt van de voorvaderen). 
Dan gaat men een takje af kappen; de ouderlingen planten het 
op de open plaats ter ere der voorvaderen; men eet er een 
schaap op.
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Mange agwata. Giketo agwata, ecungo i w i wadi. Jalam bila 
epenjo : In, i jok e, m'ikelo to ? Kan agwata ecungo i w i wadi 
i lembe pa jok, nwango to pa jok. Kan ecungo i lembe pa abila, 
nwango to pa abila. Kan ecungo i lembe pa jujogi, nwango
lo pa jujogi. — Een andere manier (is met de) kroes. Men zet 
die op een andere kroes. De wichelaar ondervraagt : Zijt gij 
het, jok, die de ziekte hebt gebracht ? Wanneer de een kroes 
op de andere blijft staan bij ’t uitspreken van het woord jok, 
dan is de ziekte van de jok. Wanneer hij blijft staan op het 
woord abila, dan is de ziekte van de abila. Wanneer hij blijft 
staan bij het woord beheksers, dan is de ziekte van de beheksers.

Mange bol. Jalam bila ervdo kore ku cinge. Kan cing emoko 
i  kore i lembe pa jajok, nivango to pa jajok. Ka cing emoko i 
kore ongo i lembe pa. jajok ku pa jok ku pa abila, nwango to 
migi ongo. —  Een andere manier is met de steel (van een pijl, 
b.v.). De wichelaar wrijft met de hand over de steel. Wanneer 
zijn hand aan de steel vastkleeft op het woord behekser, dan 
is de ziekte van de behekser. Wanneer zijn hand niet blijft 
steken bij het woord behekser of jok of abila, dan is de ziekte 
niet van hen.

An (Ik) : A n ton io .

54. Hoe men de Bila raadpleegt.

1. BILA MI W ARA. — Jutoko gagi i do wara, ma tomo 
romrom, ma jukedo doge. Kurucel wara gibedo kugi apar; 
moko bedo abora; moko, angwen; moko, adek. Kan ajoga mako 
lamo bila, bolo wara ni ngatu m'ulamo bila i bange. Waco ire : 
Goy wara i goki, kara bila por ber iri. Ngatini bitimo kumeni. 
Tek wara epodo, nyuto yo ma to ay iye; loko wange yor ica. 
Meca ajoga waco niya enyuto kato, ma to ni iye. Man tek wara 
epodo, eloko wiye i bengi, i ngatu m'ilamo bila i bang ajoga 
meno, nwango bila bipor ber iri. Bende tek wara dure karacel, 
nwango ber; tek eketere, nwango jamone.

1. DE WICHELARIJ MET DE STUKJES LEDER. — Men
naait schelpjes op de rand van stukjes leder, die eenvormig 
gesneden zijn, waarvan de rand ingekorven is. Sommige 
(wichelaars) hebben tien stukjes leder; andere hebben er acht; 
andere, vier; andere, drie. Wanneer de ajoga de bila begint 
te raadplegen, werpt hij de stukjes leder naar de man die hem
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komt raadplegen. Hij zegt hem : Sla het leder op uw schouder, 
opdat de bila u een goede (d.i. duidelijke) uitspraak geve. Die 
mens zal aldus doen. Wanneer het leder valt (d.i. wanneer ze 
daarna door de ajoga geworpen worden), toont het de kant van 
waar de ziekte (dood) komt; de stukjes leder draaien zich naar 
die kant. De wichelaar verklaart dat alsof de stukjes leder de 
plaats der ziekte tonen, waar de ziekte zich bevindt (d.i. de 
plaats van waaruit de ziekte gezonden wordt). Verder indien 
het leder valt en het keert zijn bovenkant naar u, gij die de 
bila raadpleegt bij die ajoga, dan is het een teken dat de bila 
gunstig voor u zal uitspreken. Ook indien de stukjes leder op 
elkander liggen, dan is de uitspraak gunstig; wanneer ze ver
spreid liggen, dan is het een teken van een vijand.

2. BILA MA JULAMO KU PIPI. —  Ajoga gamo kom; ka 
konjo w iye p i. Kan lu to  p ip i meni i  p i. P ip i ne gicnngo i  p i. 
(Gibedo g in  adek.) Tek gipodo, nwango bila por rac d it. En 
bila  p ip i.

2. HET WICHELEN MET DE PIPI-HALMEN. — De ajoga 
neemt een stoel. (De inlandse stoelen zijn uit hout vervaardigd; 
de zitplank is min of meer hol.) Hij giet er water op. Dan 
legt hij die pipi-halmen (de pipi is een grassoort) op het water. 
Die halmen blijven (d.i. drijven) op het water. (Er zijn er drie.) 
Indien ze vallen (d.i. naar beneden vallen), dan is de bila zeer 
ongunstig. Dat is het wichelen met de grashalmen.

3. BILA MA JULAMO KU TONG. —  Juguro tong agura. 
Kan ajoga yuyo cinge kor tong meno. Tek einge moko i  kor 
tong , nwango bila  por rac. Ajoga waco : B ila  meni por rac i 
cinga nedi? Tek cinge woto yomyom, nwango bila por her. 
Meno bila m i tong. B ila  m ir  atero de rom rom ; kite acel lat m i 
tong.

3. HET WICHELEN MET DE LANS. —  Men plant een 
lans in de grond. Dan wrijft de wichelaar zijn hand over het 
bovendeel (van de steel) der lans. Indien zijn hand blijft kleven 
op de steel, dan is de uitspraak der bila ongunstig. De ajoga 
zegt : Hoe komt het dat die bila zich ongunstig uitspreekt in 
mijn hand ? Indien zijn hand lichtjes (over de steel) gaat, dan 
is de bila gunstig. Dat is de wichelarij met de lans. De wiche
larij met de pijl ook is hetzelfde; ’t is maar één soort met (de 
wichelarij door middel van) de lans.
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4. B ILA  M l SASI. —  Ajoga ma won sasi mako niyeko sasi. 
Dongo sasi i wiye; man goyo sasi i goke, man i kore, kara 
bila por ber ire. Yeko sasi : Ce, ce, ce ! Ka mako yengo kume 
niya jok umake. Kan bolo sasi i ngom. Mako y er o wec : 
Wuweko to obedo iwu i ot : ju  ma wanggi col, gineno un rac 
i wanggi.

4. DE W ICHELARIJ M ET DE KROES. —  De ajoga die met 
de kroes werkt, begint de kroes te schudden. Hij laat de kroes 
tegen zijn kop botsen; verder slaat hij de kroes op zijn schouder 
en op zijn borst, opdat de bila hem een duidelijk antwoord 
zou geven. Hij schudt met de kroes : Ce, ce, ce ! Hij begint met 
zijn lijf te schudden, alsof de jok (geest) hem te pakken had. 
Dan werpt hij de kroes op de grond. Hij begint te zeggen : Gij 
laat de ziekte in uw  huis blijven : de mannen met de zwarte 
ogen (d.i. uw  vijanden), kunnen u niet lijden onder hun ogen.

5. BILA M A JULAM O KUD OLOT. —  Ajoga ma lamo bila 
pare kud olot, qudo ter olot i ngom : k.wayo ko bila pare kara 
por maber ire. Nwango jutuco ter olot meno atuca. Ajoga kudo 
ter olot calo sibera. Kudo nyanok : k'uwak ongo. Gamo olot 
meno, wiro i wiye, kara ryeko pa bila wok iye. Ka paro ryeko 
pare. Kan waco : Wulwok kumu; to maro negowu. Een bila 
mir olot.

5. DE W ICHELARIJ M ET DE STOK. —  De ajoga die een 
stok gebruikt bij het wichelen, slaat het uiteinde van de stok 
op de grond : aldus verzoekt hij zijn bila om een goed ant
woord. Dit uiteinde heeft men uitgeboord. De ajoga blaast op 
dit uiteinde, als op een fluitje. Hij blaast een weinig (d.i. 
zachtjes) : er komt geen geluid. Hij neemt die stok, hij doet 
hem draaien boven zijn hoofd, opdat de wijsheid der bila er 
zou in komen. Dan denkt hij zijn slimheid (d.i. hij denkt na 
wat hij de mensen zal w ijs maken). Dan zegt hij : Reinigt uw  
lichamen; de ziekte zou u kunnen doden. Dat is de wichelarij 
met de stok.

6. B ILA  MI YEKO CAM KU W A L . —  Ajoga ma. lamo bila 
ku cam : jukonjo kal i meni; kadi bel. de, kadi kal de lamo ko. 
Yeko kal meni : dok loka wal kurucel bende de, loka kurucel 
de. Tek cam umoko ki i dye walne, nwango niya rac. Ento 
vupo. En bila mi cam kal ku bel ma julamo alama.

(ï. DE W ICHELAHIJ V A N  HET SCHUDDEN V A N  HET  
G RAAN M ET DE KROES. —  De ajoga die de bila raadpleegt
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met de graankorrels : met giet (enige) korrels gierst (in een 
drinkbeker) voor dit soort van wichelarij ; hetzij ook met korrels 
sorgho, hetzij ook met korrels gierst, hij wichelt ermede. Hij 
schudt die gierstkorrels (heen en weer in de kroes) : ze rollen 
langs de ene kant (van de kroes); ze rollen ook langs de andere 
kant. Indien de korrels stevig blijven kleven in het midden, 
dan is het slecht. Doch (dat is) bedrog. Dat is de wichelarij 
van het veldgewas, gierst en sorgho, waarmede men raadpleegt.

7. B ILA  M I TUNG  M A  JULAM O. —  Ajoga gamo tunge, keto 
i ngom. Tek jutumo dyel, won tung meno gamo rim dyel meni, 
reyo do tung, kara tung ungwi to. Lamo tung : Tek to nuti, 
mak woto niyenyo to. Ndundu tung mako woto. Tung ringo 
i dye ot, dwogo bang won. Won mako ngwiyo doge, goyo tung 
i kume. Ajoga waco : Tung uyero ira niya to nuti. Wucok dano 
ubin nitengo jok ni tung kud an, ajoga. Dano cokiri ceke. Ajoga 
yengo tung; hik ku ngwec, niya eryerno to. To ringo i osabo dyel, 
yo te kika. Ajoga cido kuca; codo osabo ku lak dyel de, ku 
cogo de, ku sibira de; meni ceke piny ma ajoga bewodo, niya 
ewodo to. Ajoga waco : Meni ceke to m'unego un ! En tung bila.

7. DE W ICHELARIJ M ET DE HOOBN DIE M EN BE
Z W E E R T .—  De ajoga neemt die hoorn en zet hem op de grond. 
Indien men een geit slacht, de bezitter van de hoorn neemt 
dat geitenbloed en maakt er strepen mede op de hoorn, opdat 
de hoorn de ziekte rieke (d.i. ontdekke). Hij bezweert de hoorn : 
Indien er ziekte is, begin u te verplaatsen om de ziekte te 
zoeken. Aanstonds begint de hoorn te lopen. De hoorn loopt 
een huis binnen, komt terug bij zijn meester. Zijn meester 
ruikt er de mond van (d.i. de opening van de hoorn); hij klopt 
de hoorn op zijn (eigen) lijf. De ajoga zegt : De hoorn vertelt 
me dat er ziekte aanwezig is. Roept de mensen bijeen, opdat 
ze komen de geest opwekken voor de hoorn en voor mij, ajoga. 
De mensen komen allen bijeen. De ajoga beweegt de hoorn; 
hij zet het op een lopen, alsof hij de ziekte najaagde. De ziekte 
loopt (zich verstoppen) in de modder der geiten, dicht bij de 
deur. (De geiten worden des nachts binnen in de hut gebracht 
en ergens niet ver van de deur vastgebonden.) De ajoga begeeft 
zich aldaar; hij neemt een greep van die modder met (d.i. 
waarin zich zogezegd bevinden) geitentanden, beenderen, 
fluitjes; al die dingen haalt de ajoga uit de modder, alsof hij 
er de ziekte uithaalde. De ajoga zegt : Dat alles is oorzaak van 
de ziekte die u doodt. Dat is de hoorn der wichelarij.
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8. B ILA  M A JULAM O KU W I  JO. —  Meca niya nwango ju  
ma lamo bila dit. Ajoga weyo wigi. Kan mako yero niya bila 
por jamone, kuno abila, kuno aukwa, kuno tunduru. En bila 
mi wic.

8. DE W ICHELARIJ DIE M EN UITOEFENT OP HET  
HOOFD DER M ENSEN. —  Dat soort (gebruikt men) wanneer 
(het gaat om) mensen (die) zeer dikwijls de bila gaan raad
plegen. De ajoga strijkt over hun hoofd. Dan verklaart hij dat 
de bila een vijand uitwijst (als oorzaak van een ziekte), of de 
abila (geesten der voorvaderen), of de aukwa, of de tunduru. 
Dat is de wichelarij van het hoofd.

9. B ILA  M A JULAM O KU NYIG  TYELO. —  Jalamone weyo 
nyig tyende ci; ndu -por; yero ka to : kuno aida, kuno ugugu. 
Meni ma julamo ku nyig tyen jo.

9. DE W ICHELARIJ M ET DE TENEN. —  De wichelaar 
strijkt (met de hand) over de tenen; aanstonds spreekt de bila 
uit en zegt wat er is van de ziekte : misschien aida, misschien 
ugugu. Dit is het wat men uitvorst met de tenen.

10. B ILA  M A JULAM O KU NYIG  CING. —  De juweyo kum 
nyar cing; ndu mako yero te bila; kuno adranga bende, kuno 
jok. Meni eni.

10. DE W ICHELARIJ M ET DE VINGEREN. —  Gelijkerwijze 
wrijft men over de vingers; aanstonds zegt de ajoga de betekenis 
der bila : ofwel (is het) de riviergeest, ofwel een kwade geest. 
Dat is deze (d.i. daarin bestaat dit soort wichelen).

11. B ILA  M A JULAM O KU SEGA LA W . —  Jalamone ma 
lamo mulo kum sega meno. Ndu yero niya bila por kumae; gi 
maen wutim.

11. DE W ICHELARIJ M ET DE HANGSTUKJES V A N  EEN  
GEITENHUID  (mannen-kleed). —  De wichelaar (die wichelt) 
betast die hangstukjes. Aanstonds zegt hij : De bila spreekt uit 
aldus; doet dit (of dat).

12. B ILA  M A JUKONJO KO PI. —  Jakonjo pi meno : tek. 
dano m'ukwalo kwo, kadi dyel, kadi dyang (piny ceke ma 
nyinge mali ci ceke). Ngatu,, ma jakwo kwalo piny pare meno, 
tero dyel ni jakonjo pi no. Ajoga gamo tabu aryo, nwango 
ecwiyo tindotindo, tabu manyen. Kan konjo pi i tabu meno
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acel; ka keto w i wadi meca. Keto pi cungo ling i tabu. Kan 
jakwo ringo i pi; tipune cungo i pi calo mandara ma neno lak 
dano, ku dano, ku piny ceke. Ajoga bilwongo won piny bino 
ningiyo jakwo meno i kite. Ajoga waco : M i ira piny mulwar 
kara aloy wange. Won piny en waco : Podi adok penjo dano 
ma tuwa, kara ngatu m'ukwalo tucire. Dok penjo. Tek dano 
kwero ceke, dok bang ajoga niloyo wang jakwo meno. Ajoga 
tingo atero; loyo ko wang jakwo. Moko tingo ley; tongo ko 
tipu jakwo. Ndiindu dano meno to ndu. En pi akonja mi bila. 
Weg bila ceke man lamo pare tung; ceke gilamo nge ngc.

12. DE W ICHELARIJ W AARBIJ M EN W A T E R  GIET. -
De wichelaar, die dat water giet, (oefent die wichelarij uit) 
indien een man (die) gestolen heeft, het weze een geit, het 
weze een koe (alles wat de naam van rijkdom heeft). Hij, van 
wie de dief die rijkdom heeft gestolen, draagt een geit naar 
die man die dat water giet. De ajoga neemt twee kommetjes; 
hij heeft twee kleine kommetjes gemaakt, nieuwe kommetjes. 
Hij giet water in een der kommetjes; hij zet het op het tweede 
kommetje. Hij doet het water zonder beweging blijven in het 
kommetje. Alsdan loopt de dief in het water; zijn evenbeeld 
(schaduw) staat in het water, zoals een spiegel die het gelaat 
der mensen ziet, en de mensen, en alle zaken. De ajoga zal 
(toen) de bezitter van de rijkdom (d.i. de bestolen man) roepen, 
opdat hij die dief in zijn eigen beeld kome herkennen. De 
ajoga zegt : Geef me veel rijkdom, opdat ik zijn ogen uitsteke. 
De bezitter van die rijkdom zal zeggen ; Laat ik eerst terug
gaan de mensen van t’onzent ondervragen, opdat hij die 
gestolen heeft, uitkome. Hij gaat terug om te ondervragen. 
Indien alle mensen weigeren (d.i. indien niemand bekent 
gestolen te hebben), gaat hij terug bij de ajoga om de ogen 
van die dief uit te steken. De ajoga neemt een pijl en steekt er 
de ogen van de dief mede uit. Anders neemt hij een bijl; hij 
klieft ermede de schaduw van de dief. Aanstonds sterft die 
man zekerlijk. Dat is het watergieten der wichelarij. De 
wichelaars, eenieder oefent zijn ambt verschillend uit; allen 
hebben een verschillende manier.

An ( Ik )  : I z id o r i U y u n g in i.
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55. H e t  g o d s o o rd e e l v o o r  b eh ek sers .

Alur ka gineno dano migi uto dit, gilwongo jakak kwir. 
Kwir, dano m'ajoga kako gin; ngatu maswa kako ngo. —  W an 
neer de Alur zien dat hun mensen in groten getalle sterven 
ontbieden ze de man die de toverproef toepast. De toverproef, 
’t is de ajoga die ze toepast; een gewoon mens past ze niet toe.

Kwonde mi kwir gitye dupa. —  Er zijn verschillende soorten 
van toverproef.

1. K W IR  MI MAC. —  M i kwong, julamo bila. Bila biwaco : 
Wulwong ajoga ma kako kwir; obin nikako kwir i paco mwu. 
Ka juoro jakwenda, cido nilwongo ajoga. Ajoga waco : Wumi 
agama ira, kara aci nikoro i paco mwu. Ka jakwenda dwogo 
i bang dano ma paco; gimako dyel, kadi kwer. Jumiyo mir 
agama ni ajoga; kan ajoga bino.

Jumako dyel acama, ecamo. Tek edaro nicamo dyel meno, 
kan ajoga biwaco : Wucok dano ceke, ubin ni teng, co ku mon 
ceke. Kan jucoko dano, bino ni teng. Juketo teng i laro kpa. 
Nwango ajoga keto jujoko yen dupa; juduro ko mac madit. 
Ajoga gamo nget kwer, keto i mac, eek, bogire kwar. Juketo 
teng ku vul, ku sasi. Jok ido i kum ajoga.

Ajoga, nike ting kwer meni kud i mac, kwer camo kwinyo i 
mac, etwak i mac. Lworo mako ajoga, dwoko kwer i mac asu. 
Tek eneno mac utimo kwinyo, nwango jajok nuti keca i vu,ra; 
dong enango mac ongo : mac omaro wange. Lamo : Tek jamone 
nuti, mac ucere ! Tek jamone mbe, ating mac, anang ! Tek 
kumeno jamone nuti, ajoga tingo mac ongo.

Kawoni gilworo pido; macon ajoga tingo mac meno, goyo 
ndri i kum co ku mon. Ngatu ma jajok, mac wange; ma jajok 
ongo, wange ongo. Ento kan jajok, wange two rem madit. 
Een mac.

1. DE VUURPROEF. —  Vooreerst raadpleegt men de bila. 
De bila zal zeggen : Roept de ajoga die de toverproef toepast; 
hij kome de toverproef toepassen in uw  dorp. Dan zendt men 
een boodschapper, hij gaat de ajoga ontbieden. De ajoga zegt : 
Geeft me de haling (d.i. het geschenk waarmede men, iemand 
ontbiedt, haalt), opdat ik ga onderscheiden in uw  dorp (d.i. 
opdat ik de oorzaak der ziekte niet op een algemene manier
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aanduide, doch de man aanwijze die de ziekte veroorzaakt). 
Dan gaat de boodschapper terug bij de mensen van het dorp; 
ze nemen een geit of een veldhak. Ze geven (dat) om de ajoga 
te halen; dan komt de ajoga.

Ze nemen een geit om te eten, hij eet ze. Indien hij deze 
geit heeft gegeten, dan zal de ajoga zeggen : Brengt al de 
mensen samen, dat ze de geest komen oproepen, mannen en 
vrouwen. Ze roepen al de mensen bijeen, ze komen de geest 
oproepen. Ze doen die geestoproeping ten volle op het dorps
plein. Reeds heeft de ajoga hen veel hout doen bijeenbrengen; 
men hoopt het op tot een groot vuur. De ajoga neemt een 
versleten veldhak, hij steekt ze in het vuur, ze gloeit, ze wordt 
vuurrood. Men doet de geestoproeping met trommelslaan, met 
kroesschudden. De jok bestijgt (d.i. neemt bezit van) de ajoga.

De ajoga (staat) op het punt de veldhak uit het vuur te 
nemen; de veldhak stelt zich boos aan in het vuur, de veldkak 
knettert. De vrees maakt zich meester van de ajoga; hij legt 
de veldhak terug in het vuur. Indien hij ziet dat de veldhak 
boos is, dan is het een teken dat er daar in de vergadering een 
behekser is. Dan likt hij de veldhak niet : de veldhak zou hem 
kunnen verbranden. Hij bezweert : Indien er een vijand (d.i. 
een behekser) is onder de omstanders, dat het vuur (d.i. de 
gloeiende veldhak) hem belette (de veldhak te likken). Indien 
er geen behekser is, dat ik het vuur neme, dat ik het likke ! 
Indien er aldus een behekser tegenwoordig is, neemt de ajoga 
de gloeiende veldhak niet uit het vuur.

Thans vreest men het pleiten (d.i. een proces vóór de Blanke 
overheid). Eertijds nam de ajoga dit vuur en sloeg het een 
voor een op het lichaam van mannen en vrouwen. Hij die een 
behekser was, het vuur verbrandde hem; wie geen behekser 
was, het vuur verbrandde hem niet. Doch indien hij een 
behekser was, brandde het hem een grote wonde. Dat is de 
vuurproef.

2. K W IR  M I GW ENO . —  Romroni maeno, julamo bila. Ka 
bila waco : Wukak gweno; to edaro wu. Ka jumako gweno 
matindo; jucido ko i bang ajoga. Ento jnkwalo akwala, ma 
dano mange ku ungeyo ngo tundu.

Tek jnkwalo, gweno to wi dano ceke. Jumako nikoro iye 
ndri ku nying dano acelacel. Julamo ngatu man ku dako pare. 
Tek gweno mange eto kendo, dong nico mado pare kende, dako 
mado pare kende. Macen jumako gweno kendo. Tek ngatu
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ma gweno to i wiye, udoko wang aryo, vom gweno pare ndu 
juka.no ki.

Ceng ma to mako dano, juwodo vom gweno meno, jumiyo 
i cinge. Juwaco ire : I jajok : inego dano ! Vom gweno peri 
een. Ngatini biwinjo; vom gweno meno cido ko i kal pa rwot, 
niya julwonge jajok. Kan rwot waco : Utongo ngadi atonga. 
Ulwong ajoga, obin; ukak gweno i vuta, kara anen gioeno 
muto i vura kae. Ajoga biwok; jumako gweno kendo, jukako. 
Ento piny ma jukako ko kwir : man pi, man nying kwir. E 
nying yen; ebedo yor Alur; dano ceke gamo Alur. Jurego nying 
kwir meni, jukonjo i pi; ka jupiko do gweno. Tek i ja jok, 
gweno ngok ongo. Tek i jajok ongo, jidamo : gweno ngok, 
ketere aketa. Tek jupeu nuti, mako oc. Giwaco : Utongo wodwa 
atonga. Tek mon , jupagi mako oc bende : Utongo nyarwa. 
Ndu juculo piny ni dano meno, niya : Wutonge : e jajok ongo.

Tek e jajok, ju  m'ulamo bila mako oc ndu, niya gimako 
jajok migi. Kare macon, junego jajok ne ndu. Kan jupagi kelo 
kone ni rwot; ka giwayo avo migi.

2. DE PROEF M ET DE KIP. —  Zoals de vorige, gaat men 
de bila raadplegen. De bila spreekt uit : Doet de proef met de 
kip (want) de ziekte doodt u allen. Dan nemen ze kleine kippen; 
ze gaan ermede bij de ajoga. Doch ze doen het steelsgewijze, 
zodat de andere mensen het voorlopig niet weten.

Terw ijl ze aldus in ’t geheim werken, sterven de kippen 
op (de namen van) al de mensen. Ze beginnen er onderscheid 
in te maken met de namen der mensen een voor een (te noe
men). Ze noemen zo of zo een met zijn vrouw. Indien ook die 
tweede kip sterft, dan drinkt de man alleen en (ook) de vrouw  
alleen (d.i. men neemt een derde kip en doet haar het proefgift 
drinken, onder het uitspreken van de naam van de man of 
van de vrouw). Daarna nemen ze nog een kip (en doen haar 
de gif proef onderstaan). Indien de kip nogmaals sterft op 
iemands naam, verbergen ze zorgvuldig een vleugel van die kip.

Wanneer de ziekte de mensen aanvat, halen ze deze vlerk 
te voorschijn en geven zij die in zijn hand. Ze zeggen hem : 
Gij zijt een behekser : gij doodt de mensen ! Ziehier de vleugel 
van uw  kip ! Die man zal (die woorden) horen; hij gaat met 
de vlerk van die kip naar de verblijfplaats van de koning, 
want ze hebben hem behekser geheten. Dan zegt de koning : 
Gij belastert die mens, zuiver belasteren. Roept de ajoga, dat 
hij kome; dat hij de proef met de kip toepasse in mijn tegen

9
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woordigheid, opdat ik de kip zie sterven in de openbare ver
gadering hier. De ajoga zal aankomen; ze nemen nogmaals 
kippen; ze passen de proef toe.

Doch het ding waarmede men de toverproef toepast is en 
water en de vrucht van de kwir-boom. Dat is de vrucht van 
een boom, die is langs de kant der Alur (d.i. in de vlakte tegen
aan het meer); al de mensen gaan (die vrucht) halen bij de 
Alur. Men maalt die kwir-vrucht, men giet dat in het water; 
dan propt men het in de bek der kip. Indien gij een behekser 
zijt, braakt de kip het niet uit. Indien gij geen behekser zijt, 
men bezweert (de kip); de kip braakt het uit; (het vergif) ver
spreidt zich (b.v. op de grond). Indien uw  familieleden daar 
tegenwoordig zijn, ze beginnen te jubelen. Ze zeggen : Ge hebt 
onze zoon valselijk beschuldigd. Indien het een vrouw is, 
haar familieleden ook beginnen te jubelen : Gij hebt onze 
dochter valselijk beschuldigd. Aanstonds betaalt men boete aan 
die mens, want : Gij hebt hem valselijk beschuldigd : hij is 
geen behekser.

Indien hij een behekser is, zij die de bila hebben geraad
pleegd, beginnen aanstonds te jubelen, want ze hebben hun 
behekser gepakt. Eertijds doodden ze zonder aarzelen die behek
ser. Dan brachten zijn familieleden een gesneden bok naar de 
koning; dan sleepten ze zijn lijk weg (d.i. dan kregen ze oorlof 
om het lijk weg te slepen en te begraven).

3. KAYO  AD R A K W IR . —  Adra, ngatu ma julamo bila i 
wiye mi jok amyela. Kan epyemo niya e jajok ongo. Ju m'ulamo 
bila waco : Kara ipyemo ! Dong wateri i kal pa rwot : ici kayo 
adra ! Bende en : tek julwonge jajok , waco : Acido nimado 
kwir bang rwot. Biwok. Rwot keto jugamo atero ma knme 
jiadra. Jugobo adrane ku kor atero. Jutwomo pi i wal madit. 
Ka jumiyo adra, emoko; kan emado pi i toke. Ndundu tek e 
ja jok , adra nege ndu.

Tek e jajok ongo, cungo ling, twogo iye cekeceke, ngogo 
adra meno ceke. Tek umin ku jupagi nuti, gimako nioc. 
Giwaco : Wodwa ungogo kwir uromo; tin wakudu. 'Ndu juculo 
piny dit mir atonge ma gitongo ko dano meni. Rwot waco : 
Ucul bende ira ! Gicido ni rwot nyako. Rwot camo dano meno, 
mi vura ma gitero iye dano een manano, m 'e k'e jajok ongo.

3. DE GIFPROEF. —  De gifproef (past men toe op) iemand 
voor wie men de bila heeft geraadpleegd wegens de dansjok 
(d.i. voor iemand die beschuldigd wordt als behekser des nachts
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te hebben gedanst vóór de hut en aldus die persoon te hebben 
behekst). Dan strijdt hij het af dat hij een behekser is. Zij 
die de bila hebben geraadpleegd, zeggen : Gij durft afliegen ! 
Nu leiden we u naar (de verblijfplaats van) de koning : ga het 
vergif bijten (d.i. het vergif innemen). Ook dit : indien men 
hem (d.i. iemand) behekser heet, hij zegt : Ik ga het vergif 
drinken bij de koning. Hij zal aankomen (bij de koning). De 
koning doet ze halen een pijl met vergiftigd lichaam (d.i. een 
pijl met vergif overstreken). Men schrapt het gif af van de 
pijl. Men schept water in een grote kroes. Dan geeft men hem 
het vergif; hij neemt het in en drinkt water daarop. Aanstonds 
indien hij een behekser is, het vergif doodt hem zonder twijfel. 
Indien hij geen behekser is, hij staat daar zonder letsel, hij 
braakt heel zijn binnenste uit, hij werpt al dat vergif uit.

Indien zijn broeder en zijn bloedverwanten daar tegenwoor
dig zijn, ze beginnen te jubelen. Ze zeggen : Onze zoon heeft 
bepaald het vergif uitgebraakt; vandaag krijgt ge het met ons 
aan de stok ! Zonder uitstel betalen ze boete wegens de laster 
waarmede ze die mens hebben gelasterd. De koning zegt : 
Betaalt ook boete aan mij ! Ze betalen een dochter (als boete) 
aan de koning. De koning eet die mens (d.i. neemt het meisje 
in ontvangst), uit oorzaak van de volksvergadering, waarin  
ze die man zonder reden hebben geleid, toen hij (nochtans) 
geen behekser was.

4. KAKO K W IR  KUM  LEM BE M I K W O . —  Con ngatu 
m'ukwalo kwo, ma junene m 'ekwalo, ka juwaco niya ectd, 
ekwero, epyemo ekwalo ngo. Epyemo malek. ku pyern 
madwong. Ewaco de ecido i kal pa rwot. Malco dyel; kadi 
kwer ka nyok dyel; kadi bongo bende tero ni rwot. Waco : 
Rwot, abino, iyer lembe para ma jubala ko manano.

Kan rwot oro jakwenda pare, cido nilwongo won piny en. 
Won piny bino. Rwot waco : Ibalo dano een pir ango ? Won  
piny een waco ekwalo anda. Jukako kwir, tek rwot umito. 
Bende adra, tek rwot umito. Jubikako kwir pare. Tek ungok, 
jatongi culo ni ngatu m'etongo niya kwalo. Culo piny wel ma 
rwot ungolo. Bende ni rwot. Een lembe mi kwir kwo.

4. DE GIFPROEF W E G E N S  EEN D IEFSTAL. —  Eertijds 
iemand bedreef een diefstal; ze zagen hem stelen; toen zeiden 
ze hem te betalen; hij weigerde; hij streed af dat hij gestolen 
had. Hij streed het af met grote kracht. Hij zeide dat hij zelfs



naar (de verblijfplaats van) de koning ging. Hij nam een geit; 
ofwel een veldhak, ter waarde van een geitenbokje; ofwel ook 
een kleerstof droeg hij naar de koning. Hij zei : Koning, ik 
kom (bij u); oordeel in de zaak waarmede ze me zonder reden 
beschuldigen.

Dan zond de koning zijn boodschapper; hij ging de eigenaar 
van dat (gestolen) goed roepen. De bezitter van dat (gestolen) 
goed kwam. De koning sprak : Waarom  belastert gij die man ? 
De eigenaar zei dat hij (de beschuldige) waarlijk  gestolen had. 
Ze passen de proef met de kippen toe, indien de koning (het 
zo) wil. Ook de gifproef, indien de koning het wil. Ze zullen 
(dus) de toverproef toepassen. Indien hij braakt (d.i. het vergif 
uitwerpt), de beschuldiger betaalt boete aan de man die hij 
valselijk heeft beschuldigd dat hij gestolen heeft. Hij betaalt 
boete zoveel als de koning vonnist. Ook aan de koning (betaalt 
hij boete). Zo gaat het in de toverproef voor een diefstal.

An  ( Ik )  : I z id o r i  U yu n g in i.

56. H e t  g o d s o o rd e e l d o o r  h e t  vu u r.

Dano, ka to etundo ninegogi, gimako nilamo bila. Ndundu 
sitani emako nicwalo vupo igi. Ewaco niya : Jajok enuti i 
paco mwu. Ukak kwir ! Ndundu dano en giringo p'ajoga 
manganga, won tung mambye. Gitero ire dyel nigamo kudo.
—  De mensen, wanneer de ziekte daar is om ze te doden, 
beginnen de bila te raadplegen. Aanstonds begint sitani (de 
duivel, de ajoga) hun leugens w ijs te maken. Hij zegt hun : 
Er is een kwade behekser in uw  dorp. Raadpleegt het gods
oordeel ! Aanstonds lopen die mensen bij een grote ajoga, die 
een hoorn van waarde bezit (d.i. bij een vermaarde medicijn
man, welke een toverhoorn bezit, die de ziekten ontdekt). Ze 
dragen hem een geit om hem te halen.

Ento kan ajoga en eneno dyel utundo ire i paco, ebino 
piyopiyo ku tung pare ma ngwiyo to. Tung en, tung jobi; 
mange tung dyang, ma giketo iye jok migi (niya laiv, ngara, 
tigo mbali, muzuga). Ndundu kan ajoga en etundo paco, giketo 
teng i wang pa dano ceke, nitengo teng ni ajoga, m 'uwodo to 
kii tung pare. —  Doch wanneer die ajoga de geit ziet, die bij 
hem aankomt in zijn dorp, hij komt zeer vlug met zijn hoorn 
die de ziekte ruikt. Die hoorn is een buffelhoorn; of ook nog
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een koehoorn, waarin ze hun jok (tovermiddelen, zoals stukjes 
vel, een belletje, een mbali-parel, de maan van een dier) heb
ben gestoken. Aanstonds wanneer de ajoga in het dorp aan
komt, doen ze de « teng » in tegenwoordigheid van alle mensen, 
om de geest op te roepen voor de ajoga, die de ziekte uithaalt 
door middel van zijn hoorn.

Dano gipong madwong; gineno ire m 'ewodo ko. Andanda 
ewodo ceke i wang pa dano. Gineno soso mareco ceke (calo 
twol, ungwal, sibera, oweyo kwac, ukoko) m 'edwolo i paco. 
En gizungo n'usu madwong. —  De mensen zijn talrijk bijeen; 
ze kijken toe hoe hij (de ziekte) uithaalt. W aarlijk  hij haalt 
alles uit in tegenwoordigheid der mensen. Ze zien bucht van 
kwade aard (zoals slangen, padden, fluitjes, mest van lui
paarden, insecten), waarvan het dorp vol is. Daarover zijn ze 
verwonderd als een groot wonder.

Ento ka sibera ewok, eringo i ot pa dano mange. Dano en 
giwaco jajok, niya sibera edok i ot pa won. —  Doch wanneer 
het fluitje uitkomt (d.i. door de ajoga uitgehaald wordt als 
een oorzaak van ziekte), loopt het in het huis van een of ander 
mens. Die mens noemt men (dan) een jajok (behekser), vermits 
het fluitje terug gegaan is in het huis van zijn bezitter.

Ka gineno kumeno, judongo ma paco en adek giyeriri. Gicido
li wi kulo, niporo lembe mi to, ma juket i cing pa dano ma 
jujogi. —  Wanneer ze dat zien, worden drie ouderlingen van 
dat dorp uitgekozen. Ze gaan op een eenzame plaats om de 
gelegenheid met de ziekte te bespreken, hoe men zal doen om 
ze toe te wijzen aan de mensen die behekser zijn.

Ka gidaro ceke, gidwogo paco i wang pa dano ceke. Giwaco : 
Tinini wan waniito ajoga mwa ma wagamo, epok to i cing 
pa wegi, ma gikelo iwa to en. Wan, mwa, wamito ninego 
juwadwa ngo ! Wageno mwa jok maida kende mi dyeceng. 
Ma dyewor, nimyelo myel rac. Ceng en matin, u dano ceke 
uyer lembe en. —  Wanneer ze helemaal gedaan hebben, ze 
gaan terug naar het dorp, in de tegenwoordigheid van al de 
mensen. Ze zeggen : Vandaag zelf, w ij willen dat de ajoga, 
die we gehaald hebben, hij dele de ziekte uit in de hand van 
de bezitters, welke ons deze ziekte hebben gebracht (d.i. de 
ajoga wijze de beheksers aan die ziekte hebben veroorzaakt). 
W ij, wat ons betreft, w ij willen onze verwanten niet doden !
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W ij stemmen enkel toe in de jok die opgeroepen wordt, 
gedurende de dag. De jok van de nacht om te dansen, dat is 
slecht. Tegenwoordig, gij, alle mensen, dat deze uwe woorden 
wezen.

Dano ceke gidok i lembe mi judongo en. Giyiyo ndu. Giwaco : 
Utimo ber. Ninego dano rac ! Dano ceke pa Jok. Ku nyitindo 
ceke maco mapotopoto, ku nyir ceke podi alaya, wamito 
ngo gito ! Jujogi ma nego dano, tin wamito wigi yabire 
andanda ! —  Al de mensen antwoorden op de woorden 
van die ouderlingen. Ze zijn het eens helemaal. Ze zeggen : 
Gij handelt goed. Mensen doden is slecht ! A l de mensen zijn 
van Jok (God). En al de mannelijke kinderen, die (nog) tenger 
zijn en de meisjes die nog teder van lichaam zijn, w ij begeren 
niet dat ze sterven ! De beheksers die de mensen doden, w ij 
willen dat ze vandaag waarlijk  kenbaar worden gemaakt.

Ndundu ajoga emako tong; ekiro tong ku wi bonde woko ku 
pala madwong. Eketo dano giduro mac madit andanda. Ka 
gidaro niopo mac, ajoga eluto tong i mac, nicwinyo kudo dano 
ceke. —  Aanstonds neemt de ajoga een lans; hij neemt de lans 
(d.i. het ijzer der lans) van de steel af door middel van een 
groot mes. Hij doet de mensen een grote stapel brandhout bijeen 
brengen. Wanneer ze er het vuur hebben aan gestoken, steekt 
de ajoga de lans in het vuur, om ermede al de mensen aan 
te raken.

Ka dano ma cwinye ebedo ku lembe marac dit mi nego dano, 
mac emewo i kume andanda. Kan dano ma iye leng, ecopo 
ngo nimewo i kume : ebedo boro; ecopo ngo niwang ku mac 
en mi kwir. —  W at een mens aangaat, wiens ziel met vele 
woorden van mensen te doden blijft (d.i. die vele mensen ge
dood heeft), het vuur heeft vat op zijn lichaam waarlijk. W at 
de mens betreft wiens ziel zuiver is, het kan geen vat hebben 
op zijn lichaam : hij blijft ongedeerd; hij kan niet verbrand 
worden met dat vuur van de proef.

Ndundu ajoga eketo to i cing pa dano en ma mac edaro 
niwango. Dano ceke giwaco : Dano en mac edaro niwango : 
en jajok ! Gimako niryeme. Giyako cam pare ceke, ku dyel 
ceke. Giwaco niya jajok m'udaro dano ceke ku nego en. —  
Aanstonds legt de ajoga de ziekte in de hand van de mens 
die het vuur heeft verbrand (d.i. wordt hij aangeduid als zijnde
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de oorzaak van ziekte en dood). A l de mensen zeggen : Die 
mens, het vuur heeft hem verbrand : hij is de behekser ! Ze 
beginnen hem weg te jagen. Ze plunderen al zijn eetwaren, 
al zijn geiten. Ze zeggen : De behekser die al de mensen om
bracht door ze te doden, hij is het.

Ento jajok en eringo i kal pa rwot, nijuro pire ni rwot. 
Edoko jakal pa rwot, nikudo mac wi kabesi pa rwot. Eweko 
paco pare kabisa. —  Doch die behekser loopt naar de verblijf
plaats van de koning, om zijn geval aan de koning bloot te 
leggen. Hij wordt een man van de omgeving van de koning, 
om het vuur aan te blazen (d.i. te stoken), op de plaats waar 
de koning gewoonlijk praat. Hij verlaat zijn dorp helemaal.

Lembe ceke gien mi kwir pa mac. —  Dat zijn al de woorden 
van de proef met het vuur.

An  (Ik) : A t a n a s i O w e n jo .

57. D e  t o v e r p r o e f  

w o rd t  op  e e n  v e rm e e n d e  b e h e k se r  to e g e p a s t .

Dano kan eneno julwongo nyinge niya e jajok, eywak dit 
pi tonge ma jutongo manano. Ewaco : A n , wutonga manano. 
An, abikayo iwu adra i wang pa rwot. —  Een mens, wanneer 
hij ziet dat ze zijn naam noemen als is hij een behekser, weent 
zeer wegens de valse beschuldiging, waarmede ze hem vals 
beschuldigen. Hij zegt : Ik, gij beschuldigt me valselijk. Ik, 
ik zal u het toververgif bijten (d.i. ik zal de gif proef doorstaan), 
in tegenwoordigheid van de koning.

Kan dano m'utonge niya e jajok, en ewaco niya : Kan imito 
nikayo, kay asn ! In, jajok anda ! —  Dan de mens die hem 
beschuldigt dat hij een boze tovenaar is, hij zegt hem : Indien 
gij wilt bijten (d.i. de gifproef ondergaan), bijt maar op ! Gij 
zijt waarlijk een behekser !

Knmeno jngamo atero ma etye ku adra dit i kume. Kan 
jugobo adra mi kume ceke. Jurubo ku pi. Kan juketo, emado 
ceke i iye. Kan jutwomo ire pi i wal acel, emado ceke. Macen 
jutwomo kendo, emado ceke. —  Aldus ze nemen een pijl, met 
veel vergif erop. Ze schrappen al het vergif er af. Ze roeren 
het in water. Ze doen het hem drinken (in zijn binnenste).
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Ze scheppen voor hem een kroes vol water, hij drinkt hem 
helemaal uit. Daarna scheppen ze nog eens; hij drinkt hem 
(nogmaals) helemaal leeg.

Kan edaro nimado pi wal adek en ceke, kan en jajok anda, 
eto. Kan en jajok ongo, engogo pi ceke kud i iye. —  Wanneer 
hij die drie kroezen water heeft uitgedronken, indien hij waar
lijk een behekser is, sterft hij. Indien hij geen behekser is, 
spuwt hij al het water uit.

Kan edaro nito, jutwiyo dyel, jumiyo ni rwot. Kan jupagi 
gikunye. Kan gimiyo dyel ongo, etop woko. —  Wanneer hij 
dood is, ze binden geiten vast, ze geven ze aan de koning (als 
boete). Dan (eerst) begraven hem zijn familieleden. Indien ze 
geen geiten geven, verrot hij buiten (d.i. zonder begraven te 
zijn).

Kan eto ngo, jumalonge en, gimiyo dyel apar ku aryo ka 
min dyang acel. —  Indien hij niet sterft, zij die hem valselijk 
hebben beschuldigd, zij geven twaalf geiten, de waarde van

een koe' An  ( Ik ) : P r o s p e r  U nyona.

58. D e  b eh ek se rs  v e r s l in d e n  de  l i jk e n .

Dano eto. Jujok gicido nicamo dano mulo. Ginego gweno, 
nibilo ko nyo dano ringo mit. Jujok mange ecido nijom. —  
p]en mens sterft. De beheksers gaan de dode mens eten. Zij 
slachten een kip, om daarmee te proeven of mensenvlees lekker 
is. De andere beheksers (d.i. zij die niet moeten zorgen voor 
het slachten en het koken der kip) gaan baden.

Umin dano muto emako jok (adra), eketo i gweno. —  De 
broer van de gestorven man neemt een jok (d.i. een middel 
waarvan de beheksers zich bedienen om te doden : vergif); hij 
steekt het in de kip.

Jujogi giay nijom. Ginwango gweno ecek. Giwaco : Vkel 
gweno, wdbil ! Jatedo utoko gweno i tabu matongo (ma podi 
juwango ngo). Eketo i nyim juwadi. —  De beheksers komen 
terug van hun bad. Ze vinden de kip gaar gekookt. Ze zeggen : 
Brengt de kip, dat w ij ze proeven ! De kok schotelt de kip uit 
in een ongebakken sauspotje (d.i. in een sauspot, welke nog 
vers, niet gebakken is). Hij zet het zijn makkers vóór.
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Jadit, ma bilo wi cam, emako kwen; etwomo ko cwe; ecuto. 
Etimo : Aka, yani ! Gin mit ! Epodo i ngom. —  De oudste, die 
de eerste is om te proeven, neemt brij; hij schept er saus mee 
(uit het sauspotje); hij brengt het in zijn mond. Hij doet : Aka, 
mensen ! W at is dat lekker ! Hij valt op de grond.

Ngatu ma kucelo uwaco : Dan, iketo ahaye dit ! Ecuto bende; 
ewaco : Aka, yani ! Gin mit. Epodo i ngom. Dako mange ewaco : 
lketo ahaye dit ! Ecuto bende. Eicaco : Aka, yani ! Gin mit ! 
Epodo. —  Een andere zegt : W ijf , gij maakt veel beslag ! Zij 
ook brengt de spijs in de mond; ze zegt : Aka, mensen ! Wat 
is dat lekker ! Ze valt neder. Een andere vrouw zegt : Gij 
maakt veel beslag ! Zij ook brengt de spijs in de mond. Ze 
zegt : Aka, mensen ! W at is dat lekker ! Ze valt.

Edong jadek. Gineno ngatu m'ularo uto, eay ongo; giweko 
nicamo. Gimako nipenjo juwadi m'uto ebedo ninedi. Giweco 
ngo. —  Er blijven (nog) drie man (drie beheksers of vrouwelijke 
heksen). Ze zien dat die eerst gestorven is, niet tot het leven 
terugkomt; ze eten niet voort. Ze beginnen hun gezellen die 
dood zijn te ondervragen hoe ze het maken. Deze spreken niet.

Giwaco : Dong wacidi ! Jaryo giringo. Ghoeko ngatu acel. 
Emako yat ma gicero ko dano. Ecero ko umin. Gidwogo kude 
paco : umin ebedo makwo. Dano mapaco ceke gizungo. —  Ze 
zeggen : Laten we gaan ! Twee (hunner) lopen weg. Ze laten 
een man achter. Hij neemt een geneesmiddel waarmede men 
de mensen doet verrijzen. Hij doet zijn broer verrijzen : zijn 
broer is levend. A l de dorpelingen zijn verbaasd.

Nyalengiri, dano mi Juparam, ewaco yat nuti ma ginego ko 
dano; ento gicame ongo : ginege manano. —  Nyalengiri, een 
man der Juparam, zegt dat er een (tover) middel is waarmede 
men de mensen doodt; doch ze eten hem niet op : ze doden hem 
zonder meer.

Mac nuti ma giwoto ko dyewor. Gifudo it rubiya; qiketo i 
mac; emako it. rubiya. Giido ko wi ot., moko wi dero. —  Er 
is vuur met hetwelk ze (nl. de beheksers) des nachts wandelen. 
Ze trekken bladeren van rubiya-gras uit (de rubiya is een 
grassoort met lange, brede bladeren); ze steken ze in het vuur; 
het vuur vat de rubiya-bladeren aan. Ze klimmen ermede op 
de huizen, op de voorraadmanden.
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Ka cam etwi, gifudo cwinye. Ka cam ungok, gigamo lur 
mi wange. Ungwal ku balangongna gitero ni dano. —  Als de 
veldvruchten schieten, ze trekken er de ziel uit. Als de veld
vruchten bloeien, ze nemen het bloeimeel. Padden en kameleons 
dragen ze naar de mensen (om ze te beheksen).

B. W . —  In dit opstel is spraak van mannen en vrouwen, 
welke doorgaan als boze beheksers. Het Alur-woord TO 
betekent ofwel de ware dood, ofwel de schijndood (d.i. de 
bezwijming).

An  (Ik) : M a r s e l l o  M u k o n j o .

59. D e  z w a r te  k u n s t.

Wan, Alur, kan jukwalo dyel peri madit, kan iyenyo kwe, 
imako mali peri, icido ko bang ajoga, ma konjo pi. —  W ij,  
Alur, wanneer men zeer veel van uw  geiten steelt, wanneer 
gij vruchteloos (de dief) zoekt, gij neemt uw bezit, gij gaat 
ermee bij de ajoga, die water giet.

Ajoga ekonjo pi i tabu ku eguro atero i ngom. Eketo tabu 
ku pi iye i wi atero. Pi ecungo. Jakwo ecungo i pi. —  De ajoga 
giet water in een tabu (potje gebruikt om de toespijs in te 
doen) en zet een pijl vast in de grond. Hij zet de tabu met het 
water erin op de pijl. Het water staat stil. De dief (d.i. het 
beeld van de dief) staat in het water.

Kan ajoga elwongo in : Bin, inen jakwo m 'ukwalo dyel peri : 
ecungo i pi. Ka won dyel edaro nineno, ajoga epenje : Atime 
ninedi ? Won dyel ewaco : Amito inege woko ! —  Dan roept 
de ajoga u : Kom, zie de dief die uw  geiten heeft gestolen : hij 
staat in het water. Wanneer de eigenaar der geiten gedaan 
heeft met (hem) te zien, vraagt hem de ajoga : W at moet ik 
hem doen ? De eigenaar der geiten zegt : Ik w il dat gij hem 
doodt !

Ajoga etingo rajwer, etongo ko tipu jakwo. Kan to emake 
nyanok; eto. —  De ajoga neemt zijn zeis, hij klieft ermede de 
tipu (evenbeeld, schim) van de dief. Dan wordt hij een weinig 
ziek; hij sterft (nl. de dief).

En kuroga mi pi akonja. —  Dat is de betovering met het 
water dat men giet.

An (Ik) : H erm an  B ed ijo .
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Mokambo girego twol ku balangogna kud ungwal ku adra. 
Gikelo i tabu i wang ot, ka cam umbe i podo. —  De Mokambo 
malen (gedroogde) slangen, kameleons, padden, vergif. Ze 
gieten dit in een tabu en zetten die bij het huis, in het droog 
seizoen, wanneer er geen veldvruchten zijn op de akker.

Gigwelo ku livit lum; giketo in kin Iwetgi (tyendgi); gireyo 
i kum dano ma jakwor migi. Lobi enego danone. Kan dano ma 
lobi enego, abirbir gipong dupa wi lyende. —  Ze nemen er een 
beetje van met het uiteinde van een grashalm. Ze smeren het 
tussen hun vingers (tenen); ze wrijven het (in strepen) op het 
lichaam der mensen die hun vijanden zijn. De lobi (zo heet dit 
tovermiddel) doodt die mens (d.i. hun vijand). Als het de 
lobi is die een mens heeft gedood, komen vlinders in groot 
getal boven zijn graf.

Lobi mange (oboko manano) juketo i podo. Kan ilcado ku wi 
lobi, epongo ic. Ka jutyedo lobine, jufodo kum ot ceke, giryemo 
ko lobi. Juci jugamo yat i kulo, jumado ko dano ma kume lit. 
Jumako gweno, juyeco ceke, jubayo ringe : jubayo ko lobi.
—  Een ander soort van lobi (’t is maar een eenvoudig hout
gewas) legt men in het veld. Indien gij over die lobi stapt, 
doet het uw  buik zwellen. Wanneer men de lobi meestert, 
slaat men over gans het huis (d.i. met een twijgje, b.v. slaat 
men op het dak van het huis), men verjaagt aldus de lobi. 
Men gaat een geneesmiddel halen in de rivier; men masseert 
ermede het lichaam van de zieke. Men neemt een kip; men 
scheurt ze gans vaneen; men werpt er het vlees van weg : aldus 
werpt men de lobi weg. An (IR) . M arse ll0  Mukonjo.

Kan Alur erogo dano wadi, etero ire kuroga uyo, mange 
ragwec, mange kaki, mange alwala, ku ba lembe ma bila eyero. 
Basi, dano wadi eto. Eni julwongo kuroga. —  Wanneer een 
Alur zijn evenmens betovert, hij draagt hem een tovermiddel, 
(zoals b.v.) een muis, of een hagedis, of een civetkat, of een 
alwala-aap, volgens de uitspraak van de bila. Zodan, die 
evenmens sterft. Dat heet men kuroga.

60. H o e  m e n  e e n  v e ld  b e to v e r t .

Kan rwot ma dano pare dong ewinjo lembe pare ngo, ecido 
bang Jupapolo. Emiyo dyang pa Polo. Polo eoro dano ma giyeyo 
nyanya; ecido i ngom pa rwot en. —  Een koning, wiens onder
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danen zijn bevelen niet meer aanhoren, gaat naar de streek 
der Jupapolo. Hij geeft een koe aan Polo. Polo zendt mannen 
die het nyanya dragen; ze begeven zich naar het land van die 
koning.

Kan ewok pa rwot, rwot eketo dano acel terogi i ngom pa 
dano ma gijay ire. Ka jo ma gicido ku nyanya, giyeyo osaw 
mi bar ku opolco mi lac; ku gineno ngo kure ma giay iye. 
Wanneer ze bij de koning aankomen, de koning stelt een mens 
aan om ze te leiden in de streek der mensen die tegen hem 
opstaan. De mannen die met de nyanya gaan, dragen een zak 
met drek en een kroes met urine. Ze zien niet om (naar de 
kant) van waar ze komen.

Ka gitundo i ngom mi joca, gikonjo pi mi nyanya i podo ku 
ukoko mi nyanya ninango cam. Ka jo  en udaro nidwogo i 
paco migi, ndundu ukoko mako nicamo cam. —  Wanneer ze 
in de streek dier mensen komen, ze gieten het nyanya-water 
op het veld en de nyanya-wormen, om het veldgewas te 
verslinden. Wanneer die mensen terug zijn in hun dorp, 
beginnen aanstonds de wormen de veldvruchten te verslinden.

Pi en etye i ngom mi Musekere, yo bang pa Wo-Zeguru. Pine 
i wiye winyo kado ngo. Kan ekado, eto. Pige, wange col; lyeto 
tye i wiye. —  Dat nyanya-water bevindt zich in de streek van 
Musekere, niet ver van bij Wo-Zeguru. Dat water, de vogels 
vliegen er niet over. Wanneer ze er over vliegen, sterven ze. 
Dat water heeft een zwart uitzicht; warmte is er boven (d.i. 
het is een heetwaterbron).

Musekere, kan icamo piny pare, edoko ni ngu. Kan ewaco 
ernak dano abic, mako abic kende. —  Musekere, indien gij u 
zijn bezit toeëigent, verandert zich in luipaard (w ild dier). 
Wanneer hij zegt dat hij pakt (d.i. wanneer hij w il pakken) 
vijf mensen, hij pakt er vijf, hij alleen.

Het betoveren der velden zal wel bij alle volken bekend 
geweest zijn. Bij de Romeinen toverde men (excantare) het 
leven uit de korenaren van zijn buur naar zijn eigen veld. De 
wet der X II Tafelen luidt uitdrukkelijk : « Neve alienam 
segetem pellexeris ». In ’t algemeen was de tovernarij (jus 
divinum) door de Romeinse wet verboden.
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61. E e n  o f f e r  a a n  d e  A b ila .

Jalur, kan nyatin pare kume lit, ekwongo nilamo bila bang 
dano ma gingeyo nilamo bila. Ka won bila ecopo niwaco ire : 
Cidi, Hong yen, ma nyinge sombero. Kan icok jndongo pen, 
gibin, gigur. Kan imi igi nyog urombo; ginegi i do abila; gitedi 
de i do abila. —  De Alur, wanneer een kind van hem ziek is 
(d.i. wanneer hij een zieke in huis heeft), begint met de wichel 
te raadplegen bij een mens die verstand heeft van wichelarij. 
De wichelaar zal hem bij voorbeeld zeggen : Ga, snijd een hout
gewas af, met name sombero. Vervolgens roep de ouderlingen 
van t’uwent bijeen; dat ze komen en het hout in de grond 
planten. Vervolgens geef hun een jonge ram; dat ze die slachten 
bij de abila-hut; dat ze hem ook koken bij de abila-hut.

Kan kwen ecek, gidaro nicamo, etum. —  Wanneer de brij 
gaar is, (houden ze een maaltijd van brij met schapenvlees) en 
ze hebben gedaan met eten, dan is dat afgelopen.

Kan judongo ceke, gikiro pi i kum ngatu ma kume lit. 
Giwaco liumae ni jakumelit : Kumi ebe maleng ! lay malo ! 
Kawonini imak olot, iwot ko ! —  Al de ouderlingen sprenkelen 
water over het lichaam van de zieke. Ze zeggen aldus tot de 
zieke : Dat uw  lichaam rein weze ! Sta op ! Neem aanstonds 
een stok, wandel ermee !

Ento ryeko migi umbe. —  Doch ze hebben geen verstand (d.i. 
’t zijn heidenen en ze zijn niet onderwezen in zaken van 
godsdienst).

An  (Ik) : A n to n io .

62. D e  z e g e n  d e r  o u d e r l in g e n  o v e r  h e t  z a a iz a a d .

Alur, kan kot ecwi, dano acel ewaco ni dako : Cany kozi 
kal; kawoni acido nilwongo ajoga. —  Bij de Alur, wanneer het 
regent (d.i. wanneer de regentijd begint), zal een mens tot 
zijn vrouw zeggen : Dors gierstzaad; nu ga ik de ajoga roepen.

Kan ajoga etundo, won kozi ewodo kozi pare ku yat mange, 
nyinge ngiliza, mange ukorozo. Etere do abila, bang judongo.
—  W7anneer de ajoga aankomt, de bezitter van het zaad haalt 
zijn zaad uit, met een takje, geheten ngiliza, en een ander
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geheten ukorozo. Hij draagt (alles) bij de abila-hut, bij de 
ouderlingen (die daar zijn samengekomen).

Judongo gibijebo i kozi. Giwaco : W an, walwongo wun. 
Judongo macon, uto ceke. Ubin kakae. Tin nyatin mwu ecido 
nikwongo kozi pare. Kal pare etwi calo Iwar mi wiiva. —  I)e 
ouderlingen zullen (roerende) in het zaaizaad mengelen. Ze 
zeggen : W ij, w ij roepen u (geesten der afgestorvenen). Ouder
lingen van eertijds, gij zijt allen gestorven. Komt hier! Vandaag 
gaat uw  kind zijn zaad beginnen. Dat zijn gierst schiete als 
de haren van ons hoofd !

Gijobo i cing migi kozi kal, giketo i wigi. Giwaco : Judongo 
ceke, ma wuto con, kal pa nyatin en etwi calo Iwar mi wiwa.
—  Ze scheppen in hun handen het gierstzaad, ze leggen het 
op hun hoofd. Ze zeggen : Ouderlingen allen, die eertijds 
gestorven zijt, deze gierst van (uw) kind schiete als het haar 
van ons hoofd !

Macen ka kal ecek, nyatin mae, won kal, ewaco ni dako 
pare ku nyitindo pare : Kud ukwong nimwodo kal ! Podi acido 
bang mon jogi ku judongo ma cam,o abila. Gikwong nibolo kal 
mwa do jok ku do abila. Ka gidaro nibolo kumeno, won kal 
ecido nikayo kal pare. Kan emako kayo kal pare. —  Later 
wanneer de gierst gerijpt is, dat kind (d.i. die mens), de bezitter 
van de gierst, zegt tot zijn vrouw en tot zijn kinderen : Begint 
niet van de gierst te eten ! Eerst ga ik bij de geestenvrouwen 
(d.i. de vrouwelijke ajoga) en de ouderlingen, die het ahila- 
offer mogen eten. Dat ze eerst onze gierst voor de geesten- en 
de abila-hutten werpen (d.i. enige handvollen gierst als eerste- 
linggave aan de geesten en de abila offeren). Wanneer ze aldus 
geworpen hebben, gaat de bezitter van de gierst zijn gierst 
plukken. Dan begint hij zijn gierst te oogsten.

Macen ngatu mange, kunoya en, won kal, gibineno bala- 
ngongna ewoto i podo kal. Ju mange gibiwaco : Won podo 
ebino. Won kal ebitugo wol ku kal aryo i, cinge. Ebimiyo 
kal en aryo i cinq balangongna. Ewaco : Va, malei ! Ibino 
ber dit i podo pa-wodi. Kal ebifop. Kal epong dero. Ngatu 
ma ebino i podo para ku cwinye marac, eto ! —  Daarna 
zal iemand (misschien hijzelf, de bezitter van de gierst) 
een kameleon zien wandelen op de gierstakker. Die anderen 
zullen zeggen : De meester van het veld is gekomen. De
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bezitter van de gierst zal zich op weg begeven met twee 
stengeltjes gierst in de hand. Hij zal die twee stengeltjes in 
de hand van het kameleon geven. Hij zegt : Vader, neem ! 
Gij komt op de akker van uw  zoon; dat is zeer goed ! De gierst 
zal overvloedig zijn. Dat de gierst de voorraadmanden vuile ! 
Dat hij die op mijn veld komt met kwade bedoelingen, dat 
hij sterve.

An ( Ik )  : I z i d o r i  U yu ngin i.

63. D e  z e g e n  o v e r  d e  oo gs t.

Kan Alur gicido nikwongo podo, giketo kozi i do abila. 
Gicoyo moko i do abila. Gitingo, gilund gitero i do ot pa jok. 
Gikiro kozi ku nono. Giwaco : Kawoni cam ecek, Gilugo wot, 
gicido nikwongo -podo. Gicoyo kozi i podo. —  Wanneer de Alur 
een veld gaan beginnen (d.i. beginnen te bezaaien), leggen ze 
het zaad bij de abila-hut. Ze zaaien er een weinig van bij de 
abila-hut. Ze nemen het zaad weg; vervolgens dragen ze het 
bij de jok-hut. Ze besprenkelen het zaad met nono (wit leem). 
Ze zeggen : Nu dat het veldgewas rijpe ! Ze begeven zich op 
weg, ze gaan hun veld beginnen. Ze zaaien het zaad op het veld.

Kan cam etwi i podo, giwaco nyatin acel ecidi niguro wi 
podo. Nyatin gin aryo gicido niguro w i podo. Acwiny podo 
giguro acel i wi podo. Gireyo kwen ku mogo ngor i wiye. 
Giguro mange i te podo. Gireyo kwen i wiye. ■— Wanneer het 
veldgewas schiet op het veld, zeggen ze tot een kind (d.i. tot 
iemand) dat het ga (takjes) planten op het veld. Twee kinderen 
gaan (takjes) planten op het veld. Een takje acwiny podo 
plant men aan de bovenkant van het veld. Men strijkt brij 
en bonenmeel op zijn top. Men plant een tweede takje acwiny 
podo aan de benedenkant van het veld. Men strijkt er brij op.

Ka gidaro niguro w i podo ceke, gitero kwen i dye podo ka 
maleng; ebedo iye. Gicamo kwen ceke. Gidok i paco migi. 
Gibedo dwi angiven. —  Wanneer ze gedaan hebben met heel 
het veld te beplanten (d.i. wanneer ze die twee takjes hebben 
geplant', dragen ze brij te midden het veld, op een open plaats; 
de brij blijft daar. Ze eten al de brij op (d.i. de brij die nog 
overblijft). Ze gaan terug naar hun dorp. Ze blijven (wachten) 
vier maanden.
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Kun cam edaro eek, gioro jakwenda ecido nilwongu won 
angn, ebino nitudo cam. Kan etundo, ecido i podo, ekndo 
sibira. Elamo : Cam epong dero aryo ! Kan edaro nilamo, 
eciko won podo. Ewaco : Kawoni adaro nilamo, c,am ebipongo 
dero ceke. Won podo ewinjo lembe, efoyo dit niya won angu 
edaro niwaco ire : Cam ebipongo dero andanda ! —  Wanneer 
het veldgewas rijp is, zendt men een boodschapper; hij gaat 
de won angu (bezitter der ophoging) roepen, dat hij de vruchten 
overvloedig make. Wanneer hij aangekomen is, gaat hij naar 
het veld, blaast op zijn wonderfluit. Hij spreekt de zegen uit : 
Dat de veldvrucht twee voorraadmanden vuile ! Wanneer hij 
gedaan heeft met de zegen uit te spreken, neemt hij afscheid 
van de bezitter des velds. Hij zegt : Nu heb ik de zegen uit
gesproken; de vruchten zullen al uw  voorraadmanden vullen ! 
De bezitter van het veld hoort wat gezegd wordt; hij is zeer 
verheugd dat de won angu hem heeft gezegd : De vruchten 
zullen zeker de manden vullen !

Won podo ekayo cam ceke. Ceng mange cam edaro nitwo. 
Ewaco : Wacidu niyeyo cam para ! Giyeyo cam ceke i dero. 
Giwaco : Ucidi nilwongo won angu ! Ejobi wi cam ma epongo 
dero. —  De bezitter van het veld oogst al de veldvruchten. Op 
een volgende dag zijn de veldvruchten droog. Hij zegt : Laten 
we gaan mijn veldvruchten dragen (d.i. naar huis brengen). 
Ze brengen al de vruchten in de voorraadmand. Ze zeggen : 
Gaat de won angu roepen. Hij scheppe het bovenste af van 
de veldvruchten die de mand vullen.

W on angu ebino. Jumako ire dyel, enego dyel en; etedo i te 
dero. Ewaro wi cam m 'upongo dero. Ecamo kudo ringo mi 
dyel en .ma won cam emiyo ire. Elamo ko kendo niya : Cam, 
ebedi epongi iri dero kumeno : cam epongi dero rondo iri !
—  De won angu komt. Ze nemen voor hem een geit; hij slacht 
die geit; hij kookt ze onder de voorraadmand. Hij neemt het 
bovenste weg van de vruchten die de mand vullen. Hij eet 
ermede het vlees van die geit die de bezitter der veldvruchten 
hem gegeven heeft. Hij spreekt dan nogmaals een zegen uit : 
Dat de vruchten voort uw  manden vullen : dat de veldgewassen 
altijd uw  manden vullen.

Eni lembe miralur ma gitimo. —  Zo is het dat de Alur doen.

An ( Ik )  : M a k s im  U p e n y to .
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64. De hulde van de eerste vruchten.

Tekine cam ecek i podo, kadi bel, kadi anyogi, kadi kal, ka 
kacam ci ceke, m i tekine ucek i podo ci, won egamo edwog& 
ko paco. —  Indien het veldgewas rijp is op het veld, hetzij 
sorgho, hetzij maïs, hetzij gierst, hetzij alle veldvrucht, indien 
het veldgewas maar rijp is op het veld, de bezitter ervan 
(begint, hij) komt ermede huiswaarts.

Tekine kal ecek en, bigarno moko; ebirido kadi aryo, kadi 
adek, bidwogo ko paco. Bigamo acel, tinyo, coyo i do abila; 
bigamo acel, tinyo, coyo i do jok. —  Indien het de gierst is 
die rijp is (bij voorbeeld), hij zal er een weinig van nemen; 
hij zal er hetzij twee, hetzij drie (stengeltjes) van samenbinden; 
hij zal ermee huiswaarts gaan. Hij zal een (stengeltje) nemen, 
het zaad uitwrijven en uitstrooien vóór de abila-hut. Hij zal 
het ander nemen, uitwrijven en zaaien bij de jok-hut.

Macen tekine kal emako nitwo, jubicido nikayo; judwogo ko 
paco; jubicanyo. Kan jvbirego ni kwen. Jubitoko kwen nini, 
man mi abila, man mi jok. —  Later wanneer de gierst begint 
te verdrogen, zullen ze gaan oogsten; ze komen ermee terug 
naar het dorp; ze dorsen de gierst. Dan zullen ze de gierst 
malen, om brij (te koken). Ze zullen de brij uitschotelen, een 
portie voor de abila, een portie voor de jok.

Kan jubilwongo mon ma weg jok. Jubitingo kwen migi, 
juketo i do jok. M i co, jutero i do abila. Kan gibimako nibolo : 
mon bolo migi i do jok; co bolo migi i do abila, niya ni tipu 
judongo macon. —  Dan zullen ze de vrouwen roepen, die gees- 
tenbezitsters zijn. Ze zullen hun deel brij opnemen en bij de 
jok-hut plaatsen. (Het deel) van de mannen, draagt men bij 
de abila-hut. Dan zullen ze beginnen (de brij) te werpen : de 
vrouwen werpen haar deel vóór de jok-hut; de mannen werpen 
hun deel vóór de abila-hut; dat betekent voor de schimmen der 
ouderlingen van eertijds.

Mon bende bimako nibolo migi i do jok. Mon gimako nilamo : 
Tin wamiyo iri mwoka. To ebe umbe. Kum dano be maleng. 
Gicarn cam, etundi i cwiny migi ku nyitindo ceke. Judongo 
bende maco gilamo kumeni. —  Ook de vrouwen zullen begin
nen het hare (haar deel) vóór de jok-hut te werpen. De vrouwen 
beginnen de zegen uit te spreken : Vandaag geven we u de

10
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eerste vruchten. Dat er geen ziekte weze. Dat het lichaam der 
mensen zuiver (gezond) blijve. Dat ze eten eten; dat het tot in 
hun binnenste (tot in hun innigste wezen, tot in merg en been
deren) dringe met hun kinderen. Ook de mannen-ouderlingen 
spreken aldus de wens uit.

An (Ik) : B la z io  W a t u m .

65. De vloek van misprezen ouders.

Coïi, wan ceke, wawinjo megwa ku wegwa ku judongo mwa 
ceke ku wayo mwa ku wango mwa ku kwaro mwa ceke : 
nyatin ecikere nimako lembe ma min ku won giwaco ire ku 
wayo pare ceke. Nyatin ekwero lembe migi ongo. —  Eertijds, 
wij allen, w ij hebben gehoord van onze moeders en onze vaders 
en al onze ouders en onze moeien en onze grootmoeders en onze 
grootvaders allen ; een kind moet de woorden onderhouden die 
zijn moeder en zijn vader hem zeggen en zijn moei. Een kind 
weigert hun woorden niet (d.i. mag hun bevelen niet weigeren).

En tic madwong ku woro madwong bende. —  Dat is een 
grote zaak en (een blijk) van grote verering ook.

Kan nyitindo m 'uw injo lembe pa wegi kn pa megi ongo, 
anda ka pa wegi, nyatin en won ku min gicene, nitundo i ceng 
mi to pa won ku min. —  W at de kinderen betreft die de 
woorden van hun vader en van hun moeder niet aanhoorden 
(niet gehoorzaamden), vooral wanneer het van hun vader was, 
dit kind zijn vader en zijn moeder vervloekten het, tot aan 
de dood van zijn vader en moeder.

Kan nyatin en m'eneno min ku won gici nito, m'edwoko 
maro i banggi, ndundu gikwero lembe pare woko, giwinjo ngo. 
Giwaco ire : Con ma podi wabedo wi tyendwa, icayo lembe 
mwa ceke, iwinjo ngo. Ento kawoni ineno kero mwa evoc, 
imito nimarowa. Wayiyo ngo iri. —  W at dat kind betreft, 
wanneer het zag dat zijn moeder en zijn vader gingen sterven, 
wanneer het liefde bij hen terug bracht (d.i. wanneer dit kind 
hun wederom blijken van genegenheid gaf), aanstonds weiger
den zij volstrekt zijn woorden, ze aanhoorden het niet. Ze 
zeiden hem : Eertijds toen we nog te been waren (toen w e nog 
gezond waren), gij hebt al onze woorden veracht, gij hebt er 
niet naar geluisterd. Nu ziet gij dat onze sterkte verzwonden is, 
gij w ilt ons beminnen. Daarin stemmen we niet toe.
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Ndundu gimako nilamo; giwaco ire : Waceni ! Dogwa ma 
wawaco, ebiceno in ! Ibicenderi dit ! Ibineno can mulwar wi 
ngom woko. Lembe bicendi : lembe ceke biloyi ! Faka ku mono 
ceke, ku ruvwa ku ndiba ku pola ku macandi cekeceke, 
wawekogi iri ! Ibineno ! Wabiwinjo iri ku wang ngom mukak !
—  Aanstonds begonnen ze te verwensen; ze zeiden hem : W e  
vervloeken u ! De woorden die we uitspreken zullen uw  vloek 
zijn ! Ge zult veel afzien ! Ge zult ongemeen veel te lijden 
hebben op aarde ! Alles zal u doen lijden : alles zal tegen u 
zijn ! Ongeluk en tegenspoed alle, ellende, onheil en ramp 
en alle soort van lijden, w ij laten ze u ! Gij zult (het) onder
vinden ! W ij zullen naar u luisteren (d.i. we zullen u bespie
den en nagaan) door de spleten van de grond (d.i. van ons graf 
of van de onderwereld) !

Nyatin en cwinye engabire pi lembe en. Ka won ku min gito, 
can etundo ire. Lembe pa min giku won ecopo niay nano ngo.

Dat kind, zijn ziel is beangstigd wegens deze woorden. 
Wanneer zijn vader en zijn moeder gestorven zijn, lijden komt 
bij hem aan. De woorden van zijn moeder en zijn vader kun
nen niet zonder uitwerking voorbijgaan.

Kan kunoya umin won enuti ku nyamin min de nuti, etimo 
igi woro, nitito kume anda, pi lembe pa min ku won. —  Indien 
misschien de broeder van zijn vader nog leeft en de zuster 
van zijn moeder, (de vervloekte) geeft hun eerbewijzen om 
(aldus) zijn lichaam in orde te brengen (d.i. om de vloek van 
zich af te wenden en verschoond te blijven van de ongunstige 
gevolgen ervan), wegens de woorden (d.i. de vloek) van zijn 
moeder en zijn vader..

Basi. Lembe maen madwong ku nyarusu. Lembe mi 
nyikwayo ku nyikwayo macon. —  Ziezo. Dat is een allerbelang
rijkste zaak en een klein mirakel, ’t Is de zaak (d.i. zo was 
het sedert) van de afstammelingen en de afstammelingen van 

eertijds. . a t a n a s i  O w e n jo .

66. De wraakgeest.

Ngatu m'unego dano, kan itingo atum pare m'enego ko dano, 
cenone nego ngatu m'utingo atum; moko edwoko abelu. —  
Iemand die een mens heeft gedood, wanneer gij (iemand) zijn 
boog neemt waarmee hij de mens heeft gedood, de wraakgeest
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doodt de mens welke de boog heeft genomen; soms maakt hij 
hem krankzinnig.

Kan ikwayo atum pa ngatu mange, ici inego ko dano, kan 
idwoko ku gweno ngo, de ceno enego won atum. —  Wanneer 
gij de boog van iemand vraagt, gij gaat ermee een mens doden, 
indien gij de boog niet terug geeft met een kip, dan ook doodt 
de wraakgeest de bezitter van de boog.

Mange kan itingo kendi pa janeg dano, de ceno emeki. Mange 
ceno emako dano ma ecamo ku janeg dano. —  Verder wanneer 
gij de kleren van iemand die een mens gedood heeft in de 
hand neemt, dan ook heeft de wraakgeest u te pakken. Verder 
pakt de wraakgeest de mens die met een mensendoder eet.

Tek ceno emako dano ku rem, julwongo way mire. Way 
mire engolo law. Ewaco : Yang con itimo nyir rac; cenone dong 
etimo nyiti peri. Dong imi dyel ira, acam. Tin away ceno kum 
nyatin peri : tin awaygi, angolo. —  Indien de wraakgeest een 
mens aanpakt met een wonde (d.i. hem een wonde veroorzaakt), 
men roept zijn moei (vaders zusters). Zijn moei spuwt speeksel 
uit. Ze zegt : Eertijds hebt ge kwaad gedaan met meisjes. Nu  
heeft de nawraak uw  kind te pakken (door wonden op zijn 
lichaam te veroorzaken). Geef me een geit te eten. Vandaag 
heb ik de wraakgeest van uw  kind afgezogen. Ik heb hem afge
zogen en uitgespuwd.

Mange tekine wayu, jiyamin uru, to emake; eoro kwenda, 
ucid ugame. Wukwero. Dong to enege pa cogi; wukunye tugi. 
Macen tipune edwogo tuu, nimako dano calo jok. —  Verder 
indien uw-moei, de zuster van uw  vader, ziek wordt; ze zendt 
iemand om ze te gaan halen. Gij weigert. Dan de ziekte doodt 
ze (ze komt te sterven) bij haar man; gij begraaft ze aldaar. 
Later zal haar geest naar t’uwent komen en iemand aanpakken, 
zoals een kwade geest (jok) dat doet.

Mange ngatu m'etye ku rem m'eparo nikey ongo, de juwaco 
niya ceno ni kume. Ento ceno mi rem, juyeko ayeka. Jutwiyo 
bombo i ngut pa won rem. Kan ceno emako ngatu ca, romrom  
jok : eyengo kume. Ewok woko, eringo, ecido i te yen 
madwong. Kan gikonjo kongo i ter agulu nyakanok ku ringo 
de nyakanok i kongo. —  Verder iemand die een wonde heeft 
die niet w il genezen, dan ook zegt men dat hij een wraakgeest 
in zich heeft (d.i. dat hij gekweld wordt door een wraakgeest).
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Doch de ceno met wonden, men schudt hem af met de ceno- 
kroes. Men bindt een bombo-twijgje aan de hals van de man 
met de wonde. Dan valt de ceno op die man, juist zoals een 
kwade geest dat doet : hij doet zijn lichaam sidderen. Hij 
gaat naar buiten, hij loopt, hij begeeft zich onder een grote 
boom. Dan giet men een weinig bier onder in een kruik en 
een klein stukje vlees in het bier.

Kan jayek ceno emako won ceno; elvto wiye i agulu, kara 
eting ringo ku doge. Moko etingo anda : ceno pare ekey. Moko 
wiye emoko i agulu, eto. —  Dan neemt de ceno-schudder (d.i. 
de ceno-specialist, welke de wraakgeest verwijdert, door het 
schudden van de ceno-kroes) de man die door de wraakgeest 
is aangedaan; hij steekt zijn hoofd in de kruik, opdat hij met 
zijn mond het vlees uitneme. De een neemt het waarlijk  uit : 
zijn ceno-ziekte geneest. Een ander, zijn hoofd blijft steken 
in de kruik, hij sterft.

67. De olo-woordvoerder.

Oio, kwir mi Alur madit, m'esago kwir mange ceke. Kwir 
en, kan uru podi nuti, ka ewodo kwir pare mi oio, ewaco : 
Nyatin para, kawoni arnito niketi i kwir para mi oio. Mac en 
kan adok ambe, kara judongo gingeyi. —  De oio (is) een grote 
bediening der Alur, welke alle andere bedieningen overtreft. 
Die bediening, wanneer uw  vader nog in leven is, wanneer 
hij zich van zijn olo-bediening ontdoet, hij zegt : Mijn kind, 
nu w il ik u in mijn olo-bediening instellen. Later, als ik er 
niet meer ben, opdat de ouderlingen u erkennen.

Nyatin pare emako gweno ma nyico acel; emiyo ni Lendu, 
gimwodo. Won, nwango ewodo dyel acel mir oio, nyinge 
lcundri, ma jucamo dyewor. Gitomo dyelne dyewor nica. 
Kwen de jutedo dyewor nica, gicamo. —  Zijn  kind neemt een 
haan; hij geeft hem aan de Lendu (slaven); ze verslinden hem 
(de haan). Ondertussen haalt zijn vader een geit uit voor de 
olo-plechtigheid; haar naam (der geit) is kundri; men eet ze 
des nachts. Men slacht die geit die nacht; ook brij kookt men 
die nacht; men houdt de maaltijd.

Giketo nyatin pare, m 'emiyo gweno en, gicike nicamo ku 
ringo mir oio; giwaco ire : Kan iwoto ka mange, inwango kwir



en mir oio, jucarno, in icam ringo makwar kende. Kud icam 
eind ic ! —  Ze nemen zijn zoon, welke die haan heeft gegeven; 
ze verplichten hem olo-vlees te eten. Ze zeggen hem : 
Indien gij ergens gaat wandelen, gij vindt de mensen, ze zijn 
bezig met de olo-bediening te doen (lett. : te eten), gij, eet 
enkel rood vlees. Eet geen ingewanden !

Nyatin emako nicamo oio. Macen won emako dyel acel mi 
eind ic, ma jucamo ko. Juketogi nicamo. Junyobo kongo, agulu 
aryo, ma judongo gikwongo nimado. Giyero ko lembe mi kwir 
mir oio. —  Het kind (de zoon) begint (van dan af) de oio te 
eten (d.i. de olo-bediening uit te oefenen). Daarna neemt de 
vader een geit der ingewanden, waarmede men ze verkrijgt 
(d.i. waarmede de zoon het recht verkrijgt met de ouderlingen 
mede de ingewanden te eten). Men doet ze eten (d.i. men laat 
ze komen om die tweede geit te eten). Men brouwt bier, twee 
kruiken, die de ouderlingen eerst drinken. Men vertelt onder
tussen waarin de olo-bediening bestaat.

Ka kwen edaro nicek, julwongogi; gidok i ot nicamo kwen. 
Gilwongo nyatin en. Giketo eind ic dyel i doge, ecamo; gicike 
nicamo swa. —  Wanneer de brij gaar is, roept men ze (de 
ouderlingen); ze gaan in het huis om de brij te eten. Ze roepen 
die zoon. Ze steken ingewanden der geit in zijn mond, dat 
hij ete; ze verplichten hem er overvloedig van te eten.

Macen, ka won emito nidaro kwir mir oio ceke enyewo kwir 
mir oio ceke ma jubolo ku agoma mir oio i cinge, ma dong 
juweco ko i vura kud agoma i cinge, ma juido ko wi ot, ewaco : 
Uling ceke ! Uw inji lembe ma ayero ! ma ekato ko lembe. 
Dano ceke nwango giling; ngat acel umbe m'egamo doge : 
jadit wagi m 'unyewo oio, edaro ceke, ma ecopo nigamo doge.

-  Later, (wanneer) de vader gans de olo-bediening w il ein
digen, hij koopt gans de olo-bediening (d.i. de volheid der 
waardigheid verschaft hij aan zijn zoon), welke men uitoefent 
met de olo-staf in de hand, door dewelke men op de vergade
ring spreekt met de olo-staf in de hand, voor dewelke men op 
het dak van een huis klimt en spreekt ; Zw ijgt allen ! Aanhoort 
de woorden die ik spreek ! Waarmede men de geschillen be
slecht... Ondertussen zwijgen al de mensen; niemand is er 
die onderbreekt : een ouderling van zijn weerga, die de olo- 
bediening heeft gekocht en ze gans heeft geëindigd (d.i. die 
zich de volle waardigheid der olo-bediening heeft aangeschaft), 
die mag onderbreken.
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Dano ma ginyewo oio ngo, gilworo nidaw kude. Kan eyenyo 
nidaw kugi, giwaco ire : In, dogi doko kec : i won oio ! Wadaw 
kudi ngo ! Imaro bicima kud olot oio ! —  De mensen die de 
olo-waardigheid niet hebben gekocht, zijn bang zich tegen hem 
te vergrammen. Wanneer hij dreigt tegen hen boos te worden, 
ze zeggen hem : Gij, uw  mond is bitter geworden (d.i. uwe 
bedreigingen betekenen onheil voor ons) : gij zijt bezitter van 
de olo-waardigheid ! W e  twisten met u niet ! Gij zoudt me 
kunnen bedreigen met de olo-staf !

Dyel en ma judaro ko kwir mir oio, julwongo dyen jijo. 
Kan ewodo dyel en, junyobo kongo, daro ot ceke. Ecoko 
judongo pagi; gibino, gimado kongo soro ku dyewor. Juwodo 
igi dyel acel; gicamo dyewor nica. —  Die geit, waarmede men 
de olo-waardigheid ten volle verkrijgt, noemt men de jijo-geit. 
Wanneer hij (d.i. de vader of een ander) die geit voorbrengt, 
brouwt men bier voor alle huizen. Hij roept al de ouderlingen 
van het dorp bijeen. Ze komen, ze drinken heel de nacht bier. 
Men geeft hun een geit ten beste; ze eten ze die nacht.

Kugweno juwodo dyel en mi jijo, ma jucwalo ko won oio 
wi ot. Dyel en de jutomo wi ot kuca. Kan dyel engyele, epodo 
i ngom. Giyango dyel, jungondo ringo, juketo i mac. Cind i 
dyel ke juyero tong, ma judongo gicamo : een atuda. —  Des 
morgens brengt men die jijo-geit voor, met dewelke men de 
olo-bezitter op het dak zal steken. Ook die geit slacht men op 
dit dak. De geit rolt er af, valt op de grond. Men vilt de geit, 
men snijdt het vlees stuk, men zet het op het vuur. Doch de 
ingewanden der geit legt men van kant; de ouderlingen eten 
die : dit zijn de vette darmen.

Osaw mo, ma julwongo aol, ku rogni, ku adunde, ku cwiny : 
en julwongo tyer mi judongo, ma gicamo gi kendgi, ju  ma 
gidaro kwir mir oio. —  De vetzak, die men buikvlies heet, en 
de nieren en het hart en de lever : dit noemt men het offer 
aan de ouderlingen, dat zij alleen eten, zij die de olo-bediening 
geëindigd hebben (d.i. de volheid der olo-waardigheid hebben).

Ma podi ringo kucek ongo, jutomo gok ku cwiny; juvulo igi. 
Jumyeno kwen i wiye, gicamo : en julwongo avula mi judongo, 
ma gikwongo nibolo ko ringo. —  Wanneer het vlees nog niet 
gaar is, snijdt men de schouder en de lever; men roostert ze 
voor hen. Men kookt er brij bij, ze eten het : dit heet men het
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geroosterde der ouderlingen, waardoor men begint vlees te 
werpen (d.i. wat het eerste vlees is dat men hun voorzet .

Ka ringo m'ateda edaro nicek, gicamo. Ka gilwongo won 
oio. Gitere i do abila pa won, gigoyo pi i kume. Ka gïlam& 
doggi; giwaco : Kumi be leng ! Iwec i vura ! Dwondi be 
mayom ! —  Wanneer het kookvlees gaar is, eten de ouderlingen. 
Dan roept men de olo-kandidaat. Ze brengen hem bij de abila- 
hut van zijn vader; ze sprenkelen water op hem. Dan spreken 
ze de bezwering uit; ze zeggen : U w  lichaam blijve zuiver ! 
Spreek op de vergadering ! U w  stem weze zacht !

Oio tye ku kwonde ma judaro kwirne adek. Ni kwongo, 
iwodo dyel mi kundri. Macen iwodo mi eind ie. Ma judaro ko 
ceke, jijo. Basi. —  De oio is met drie delen waarmede men 
die bediening beëindigt. Vooreerst haalt ge de kundri-geit te 
voorschijn. Daarna die van de ingewanden. Om helemaal te 
eindigen, de jijo. Einde. ^  (Jk) . Herman Bemj0

68. Oude gebruiken aan het hof.

Con, ka podi Jamondo utundo ngo, rwodi gikwiny dit. 
Gikwiny ninedi ? —  Eertijds, toen de Blanke in de streek nog 
niet was, waren de koningen zeer streng. Hoe waren ze streng ?

Coti, kan dako pa rwot enwango dano ma edaro nijom , kari 
ma podi ekendo ngo, dako pa rwot edok paco, ewaco ni jego 
pa rwot. Jego en ecido; ewaco ni rwot. —  Eertijds, wanneer 
een vrouw van de koning een man vond die gedaan had met 
baden, was het dat hij zich nog niet aangekleed had, die vrouw  
van de koning ging huiswaarts en zei het tot de minister van 
de koning. De minister, hij, ging en zei het tot de koning.

Juoro jakwenda i bang jal en. Kan rwot engolo dyel apar, 
jucopo niculo ndundu. Kan juculo ngo, jucido, juyako dyel 
matugi ceke. Kan dyel peri mbe, iculo nyako ni rwot : ebedo 
i ot pa dako en ma enwango dano en podi ekendo ngo. —  Men 
zond een boodschapper bij die man. Wanneer de koning een 
boete oplegde van tien geiten, men kon ze aanstonds betalen 
(d.i. men haastte zich die boete te betalen). Wanneer men ze 
niet betaalde, men ging, men roofde al de geiten van te hun
nent. Indien gij geen geiten bezat, gij betaalde een meisje (d.i. 
uw  dochter) aan de koning ; ze verbleef in het huis van die
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vrouw, welke op die man gekomen was, die nog niet aange
kleed was.

Mange, paco pa rwot kabisa, jucopo ngo niwoto ku wara; 
tyelo de julwoko paco ngo; julwoko i kulo. Kan ilwoko, de 
iwiro iye mo ngo. —  Verders, ten volle in de verblijfplaats van 
de koning, mocht men niet marcheren met schoenen aan; ook 
zijn voeten wassen mocht men niet; men waste ze in de rivier. 
Wanneer uw  voeten gewassen waren, mocht gij er ook geen 
olie (boter) op strijken.

Kan de i paco pa rwot, jubedo ngo w i kom. Kan ibedo wi 
kom ku kan iwoto ku wara, ilwoko tyendi i paco pa rwot, 
iketo mo i tyendi, nwango iyanyo rwot. Rwot ewaco icaye 
acaya. —  Ook als het was in de verblijfplaats van de koning 
zat men niet op een stoel. Wanneer gij op een stoel zat en 
wanneer gij met schoenen aan marcheerde, wanneer gij uw  
voeten waste en er olie op streekt, dat was zoveel alsof ge de 
koning mispreest. De koning zeide dat ge hem oneer aandeedt.

/ lembe en ceke mi kom ku wara ku mi jom, ceke juculo 
iye. Kan iculo ngo, dyel matuu ebedo ngo. —  In al die zaken 
van stoel, van schoenen en van baden moest men boete betalen. 
Indien ge niet betaalde, de geiten t’uwent bleven niet (d.i. al 
uw  geiten werden weggehaald).

An  (Ik) : P r o s p e r  U n y o n a .

I wi riwu pa rwot jubedo ngo. Kan juneno dano m 'ubedo i 
riwu pa rwot, con jutomo atoma. Kawoni ecopo niculo. —  Men 
ging niet zitten op de dorpel van de koning. Wanneer men 
een man zag die neerzat op de dorpel van een koning, eer
tijds werd hij gedood. Thans kan hij betalen.

Dako pa rwot ecopo nilyelo w i dano mange de ngo. Elyelo 
wi pa rwot kende. Kan ginwango dako elyelo wiye pa dano, 
jande en ginego woko (giwaco ngu pa rwot en) giku dako 
karacel. —  De vrouw van de koning mocht het hoofd van een 
andere man niet scheren. Ze scheerde enkel het hoofd van 
de koning. Wanneer men een vrouw vond, die het hoofd van 
iemand scheerde, die man doodde men (men zei ; het is het 
wilde dier van de koning) te zamen met de vrouw.

Rwot kan ecamo i ot, dano ecopo niol ongo. —  Wanneer de 
koning binnenshuis at, mochten de mensen niet hoesten (in ’t 
bijzijn van de koning).



Ka junego dyel ku dyang pa rwot, dano gicopo nicamo ngo. 
Ka rwot ekwongo nicamo, ka gicamo. Dyel ku dyang pa rwot 
julwongo niya jamb ogwede. —  Wanneer men een geit of een 
koe van de koning slachtte, mochten de mensen er niet van 
eten. Wanneer de koning begonnen was met eten, dan at men 
ervan. Een geit en een koe van de koning noemt men « ding 
van het ogwede-mandje » (de ogwede is een fijn, wit mandje 
dat vooral in de dienst des konings wordt gebruikt).

Mo mi dyel mir ogwede, gicopo ngo niwiro kumgi. —  Het 
vet der geiten van de koning mocht men zich niet op het 
lichaam strijken.

Ka dako acel eyanyo ayanya i paco pa rwot, ka nyawirok 
ecopo niculo; ka nyalwak ma paco, ginege. —  Wanneer een 
vrouw scheldwoorden uitsprak in de verblijfplaats van de 
koning, indien ze een vreemdelinge was, kon ze boete betalen; 
indien ze een volkskind van daar ter plaats was, werd ze 
gedood.

Pala pa rwot, ma junego ko dano, gïlwongo niya : Or okey. 
Pala en jupako ku kado; moko ka kado mbe, gicanyo kidi 
matar, edoko romrom kado. Ka gipako ko pala en. —  Het 
mes van de koning, waarmede men de doodsvonnissen uit
voerde, heette men : Or okey. (Alle familie-genegenheid is 
voorbij.) Dit mes wette men met zout; anders als men geen 
zout had, klopte men witte steentjes stuk, ze werden als zout. 
Dan scherpte men het mes ermede aan.

Atum pa rwot jukilo aruma tyelo. —  Met de boog van de 
koning schoot men geknield.

Nying pa rwot juyero ngo. Rwot jupako : Jobi ! Ngu ! In, 
i rwot ! In i kende ! In nyatin acel ! Upit kic ! Ngom, ngom 
peri kende ! —  De naam van de koning mocht men niet uit
spreken. Lofspraak die men de koning toezwaaide, was : 
Buffel ! Leeuw (Luipaard) ! Gij zijt koning ! Gij alleen ! Gij 
zijt een enig kind (d.i. gij alleen zijt koningszoon, aangesteld 
door uw  overleden vader om hem op te volgen) ! Opvoeder 
(beschermer) der wezen ! De streek, de streek is van u alleen !
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69. Dood en begrafenis van een koning.

Ka romrom rwot, kan kuvie lit, ebedo kitdo i ot nakanaka, 
judo ngo gibiwaco : Kawoni won paco kume lit. Kan in , jego, 
idaw i paco ngo, to en biyikere ngo ! —  Wanneer bij voorbeeld 
een koning, wanneer hij ziek is, aldus voortdurend binnenshuis 
blijft, de ouderlingen zullen zeggen : Nu is de meester des 
huizes ziek. Indien gij, jego (eerste minister), niet opspeelt in 
het dorp, dan zal die ziekte zich niet voegen ! (d.i. ze zal niet 
genezen).

Kumeno jego bibino vtyerio, nwango dano ceke ginambo i 
kadipo. Kan etundo, eketo ali, edaw matek. Dano mi paco 
ceke giling : giwinjo tundu daw pa jego. —  Aldus zal de jego 
des avonds komen, terwijl de mensen praten op de kanambo 
(plaats van samenkomst en gepraat). Wanneer hij daar is, hij 
maakt zich boos, hij speelt geweldig op. Al de mensen van 
het dorp zwijgen : ze luisteren ondertussen naar de gramschap 
van de minister.

Kumeno edaw. Ewaco : ln, ngatu ma iketo to en, iwinji 
lembe ma ayero eni : to etum tin kum won paco. En ! Ka to 
etum ongo, orwo ali emwoc ! —  Zodus hij vaart (tegen hen) 
uit. Hij zegt : Gij mens die oorzaak zijt van die ziekte, aanhoor 
de woorden die ik hier zeg : dat de ziekte vandaag gedaan zij 
in het lichaam van de meester des huizes. Ziedaar ! Indien 
de ziekte niet ophoudt, zal er morgen grote ruzie zijn !

Edok paco. Orwone to ebedo komeca. Ju pare gitugo wot, 
gicido nilamo bila. Jalam bila ewaco : Uci, utom dyel wi got ! 
To bikey ! —  Hij gaat terug naar huis. ’s Anderendaags blijft 
de ziekte zoals ze was. Zijn  mannen begeven zich op weg; 
ze gaan de wichelaar raadplegen. De wichelaar zegt : Gaat ! 
Slacht een geit op de berg (d.i. ter ere van de berggeest). De 
ziekte zal genezen !

Gitomo dyel ceke manano : to bibedo asu kum, rwot. Kadok 
awobi madongo ceke gicido ngo ninene. Jego enene. —  Al de 
geiten slacht men vruchteloos : de ziekte zal voort op de 
koning blijven. Zelfs grote jongelingen (d.i. volwassen mensen) 
gaan hem (d.i. de koning) niet bezoeken. De jego bezoekt hem.



To evoyo rwot; jego ebiwaco kende ni judongo. Dano ceke 
gingeyo ngo. Kan enege, de giyero ngo. —  De dood overmeestert 
de koning; de jego zal het alleen de ouderlingen zeggen. Al 
de mensen weten het niet. Wanneer de ziekte hem doodt (d.i. 
wanneer de koning werkelijk dood is), zelfs dan zeggen ze 
het niet.

Gineno ot maber, gikunyo iye lyel. Ka gidaro nikunyo, 
enyang calo ma juyiko iye dano maeni, giteko nikunyo ni dok 
i ngete. Ka gidaro nikunyo i ngete, enyang kuber calo mi dyere, 
gitado pem i lyel. —  Ze zien uit naar een mooi huis; ze graven 
daarin een graf. Wanneer ze gedaan hebben met graven en 
het is zo diep geworden als een graf waarin ze (gewoonlijk) 
zo ’n mens begraven, beginnen ze uit te graven op de kant. 
Wanneer ze op de kant hebben uitgegraven en het is zo diep 
als in het midden, maken ze een gebinte in het graf.

Ka jugamo avo rwot. Julyelo wiye ceke kuber. Jugamo pi, 
jujomo kude ceke. Jugamo mo : juwiro kudo avo pare ceke. 
Ka juboyo kume ceke kuber. Jutere i lyel. Juketo wi pem i 
lyel. Juyiko dano. —  Men neemt het lijk van de koning. Men 
scheert mooi gans zijn hoofd. Men neemt water; men wast er 
hem geheel mede. Men neemt boter : men overstrijkt er gans 
zijn lijk mede. Dan wikkelt men mooi geheel zijn lichaam in. 
Men draagt het in het graf. Men legt het op het verhoog in 
het graf. Men dempt de put.

Dano gingeyo ngo. Ka dano muay ka mange, giwaco dong 
ebedo, nwango edaro nito. Kumeno dano giywak ongo. —  De 
mensen weten het niet. Indien er mensen van elders komen, 
men zegt hun dat hij nog leeft, dan wanneer hij reeds dood 
is. Zodus de mensen bewenen hem niet.

Ka cing ma nïya lyel jubewodo, ka juketo ywak ku vu l, dano 
ceke gingeyo. Dano giwak ku tong alunga; mon giywak knd 
ogwede apyeda. —  Op de dag dat men gewoonlijk de rouw  
beëindigt, wanneer men de rouwzangen begint (te zamen) met 
trommelslaan, dan weten het al de mensen (dat de koning 
gestorven is). De mannen rouwen met gevelde lans; de vrou
wen rouwen met de kleine wan (ogwede), waarmede ze 
wannen.

Mon pare gicako wer ywak : Kawoni paco mwa edoko mbe ! 
Wabitimera nedi ? Eweko can iwa ! —  Zijn vrouwen zetten
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de rouwzang in : Thans hebben we geen thuis meer I W at  
zullen we nu geworden ? Hij laat ons ellende na !

Nyir m 'unyomo ka mange, giwinjo niya won paco eto; gibino 
dupa. Ka ginwango agulu ku piny ma i ot ceke, ginego. 
Giwaco : Kawoni won piny edoko mbe ! Ginego jani ceke. 
Giketo ywak. Jugoyo igi vul. Giywak. Giwaco : Kawoni iweko 
can iwa ! Wok i bangwa ! Va, iweko can iwa ! —  De meisjes 
(de koningsdochters) die elders uitgehuwd zijn, vernemen dat 
de heer des huizes dood is; ze komen talrijk. Wanneer ze de 
kruiken en al het huisgerief vinden, ze breken ze. Ze zeggen : 
Nu is de bezitter dier dingen er niet meer ! Ze beginnen hun 
rouwzang; men begeleidt die met de trommel. Ze weeklagen. 
Ze zeggen : Nu laat ge ons in het verdriet ! Kom uit uw  graf 
bij ons ! Vader, ge laat ons verdriet na !

Kan kuno nico, kuno dako ma jange cwiny, etingo uno, 
ecido kude i lum i kum yat. Egamo uno, etwiyo kor yat; egamo 
uno, eroyo i ngute. Ewaco : Amito nicido kudi ! Ato bende !
—  Als er daar een man is ofwel een vrouw met verbolgen 
gemoed, hij neemt een touw, hij gaat ermede in het hoge gras 
bij een boom. Hij neemt het touw en bindt het boven aan een 
tak; hij neemt het touw en doet het om zijn nek. Hij zegt : Ik 
wil met u mede gaan ! Dat ook ik sterve !

Ka dano mange urnbe cengim, enegire kabisa. Ka dano 
mange nuti, gicido, gilare. —  Als er daar geen andere mensen 
in de buurt zijn, hij pleegt zelfmoord waarlijk. Als er andere 
mensen zijn, ze gaan, ze redden hem.

Giywak, giwaco : Pirango inegiri ? En edaro nito : lembe 
pare. Edaro nitum. Ka pirango iyenyo ninegiri ? —  Ze schreien, 
ze zeggen : W aarom  doodt gij u ? Hij is gestorven ; ’t is zijn 
zaak. Het is gedaan met hem. Waarom dan zoekt gij u te doden ?

Ka calo kakare ma podi Mondo urnbe, ka podi rwot eto, 
juyenyo jakal pare, ma gibedo ktule. Ka cam ecek, en m'elar 
eneno wang cam. Jumake, juwaco : Ci ku rwot ! Juyiko jakal 
yo te lyel; rwot ebedo yo malo ! Ka juyiko ngom i wiye. —  
Als het was zoals in de tijd dat de Blanke nog niet in de streek 
was, wanneer de koning gestorven was, zocht men de man 
van het hof, die met hem (met de koning) bleef (d.i. die altijd 
de koning diende). Wanneer het eten gaar gekookt was, was 
hij het die eerst het eten onderzocht. Men pakt hem vast, men
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zegt : Ga heen met de koning ! Men begraaft de dienaar onder 
aan in het graf; de koning ligt boven. Dan gooit men aarde 
op hem (d.i. wordt het graf gevuld).

Cing ma niya lyel ewok, jutomo dyang, julalo kudo dano.
—  Op de dag dat de rouwplechtigheden besloten worden, slacht 
men een koe en laat men daarmee de mensen uiteengaan.

Jugamo bongo, jutongo. Jupido, twodo lyel i dyere. Juwaco : 
En bongo pa ngatu m'udaro nito. Dano ceke gicopo ningeyo 
en bongo pa rwot. —  Men neemt een bongo-boom, men kapt 
er een tak van af. Men plant die rond het graf. Men zegt : 
Dat is de bongo-boom van iemand die gestorven is. Al de men
sen kunnen weten dat het de bongo-boom van een koning is.

An  (Ik) : K i .e m e n t i O y a r o .

70. Rond het gra f van een koning.

Rwot madwong, romrom Oketa, kan eto yang con, jumako 
nyatin acel ma nyico, ma rwot emaro dit, nikado dano 
mange ceke, ku nyako acel (nyawat kal). Jumino ngnte. —  
Een grote koning, zoals Oketa (toenmalige koning der Angal), 
wanneer hij stierf eertijds, ze namen een mannelijke dienaar 
(d.i. een knaap), die de koning zeer lief was, boven alle andere 
mensen, en een meisje (van koninklijken bloede). Men draaide 
ze de nek om.

Gitado pem. Nyako juketo i tere; nyico i wiye; rwot i dyere.
Men maakte verhogen (in het graf). Het meisje legde men 

van onder; de jongen, van boven en de koning, in het midden.

Dano gingeyo ngo ka rwot eto. Ka ngatu m'uwaco, junege, 
ku nyitindo pare junyewe. Kan eto, evuto dwi aryo, nwango 
dano mange ceke gingeyo ngo. —  De mensen weten het niet 
wanneer de koning sterft. Indien er iemand is die het zegt (nl. 
die bekend maakt dat de koning gestorven is), men doodt hem 
en zijn kinderen worden verkocht. Wanneer de koning gestor
ven is, ligt hij twee maanden, zonder dat de mensen het weten.

Dano ka gingeyo, nwango juketo vul. —  Als de mensen het te 
weten komen, dan zet men de trommels (d.i. dan begint men 
de openbare bewening).
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Ka dano gingeyo ni rwot eto, gicido ku dyel, ku mogo. Dano 
pare ceke giywak dit. Judongo gimako nyatin ma rwot eketo 
niya : Nyatin para en m'ubicam ker para ! —  Wanneer de 
mensen vernemen dat de koning dood is, ze gaan met geiten 
en met meel. Al zijn onderdanen wenen grotelijks. De ouder
lingen nemen het kind dat de koning aangesteld heeft, zeggend : 
Dat is mijn kind dat mij zal opvolgen !

Dano ceke giwaco ire : Ket kot ucwi, ucek cam ! Juywako 
ko uru ! —  A l de mensen zeggen hem (tot de troonopvolger) : 
Laat de regen vallen; dat hij de veldvruchten doe rijpen ! Dat 
ze ermede uw  vader bewenen !

An (Ik) : M a r s e l l o  M u k o n j o .

71. De begrafenis van een koning.

Alur con, ka rwot eto, gibedo ku tuko dit i paco pare. Jupare 
ceke gimungo pi to pa rwot, nitundo dwi adek. —  De Alur 
eertijds, wanneer een koning stierf, maakten veel complimenten 
in zijn verblijfplaats. Zijn  mannen verzwegen het afsterven 
van de koning, tot drie maanden lang.

Macen ka gineno to etundo dit i paco pa rwot, jego ma won 
rwot uweko, m'udaro lembe ceke, ebino i bang rwot. Emondo 
i ot, epako rwot. —  Daarna, wanneer men zag dat er veel ziekte 
uitbrak in het dorp van de koning, de minister, die de vader 
van de (nieuwe) koning had achtergelaten, die op de hoogte 
was van alle zaken, ging bij de (nieuwe) koning. Hij trad zijn 
huis binnen; hij loofde de koning.

Ewaco : Kawoni, niay i ker peri nitundo k'unyoni, podi 
wamondo kavuto pa uru ngo. Muketo to ceke ginyay i paco 
peri. —  Hij sprak : Thans sedert het begin van uw  heerschap
pij tot heden, zijn we de slaapplaats (d.i. de plaats waar het 
lijk van de overleden koning zich bevindt) van uw  vader niet 
binnengetreden. Dat is de oorzaak dat alle ziekten zich ver
menigvuldigen in uw  dorp.

Rwot ewinjo kumeno. Eyiyo ndundu. Elwongo jego mange; 
gimediri kugi abic, niyero lembe migi en. —  De koning hoort 
dat. Hij stemt er aanstonds mede in. Hij laat andere ministers 
roepen; ze zijn nu met vijf om die zaak te bespreken.



Cuto rwot ewaco ni ju  kal : Ucidi i ngom pa dano nicero : 
kado m'awanga ceke kudi giwang; ku ley ceke ku gitong yen; 
ku luni ceke ku gicwiny i ngom ceke; ubilo de gicopo nikudo 
ngo. —  Aanstonds zegt de koning tot zijn dienaren : Gaat in 
de streek der mensen om te verbieden : dat ze geen inlands 
zout branden (inlands zout wordt bereid uit de as van zekere 
houtgewassen); dat er geen hout gehakt worde met de bijl; 
dat er over gans de streek geen grasbrand aangestoken worde; 
ook op de ubilo (fluitje uit geitenhoorn) mag niet geblazen 
worden.

Ka gikwongo dwi acel, jego madongodongo (ma gibedo bang 
rwot, niweco kugi pi lembe maen), ka gidaro nitito lembe celte, 
giay, giciko rwot. Giwaco : Kawoni ket Lendu nikuro dano 
mi wang ayo. Kawoni wan, waci mondo i guma, nitero cogo 
rwot. Dano ceke giwek niwoto swa; ku w i rok ceke ku giwoti.
—  Wanneer ze een maand begonnen zijn (d.i. ze beginnen met 
gans een maand die verboden te onderhouden), de grote minis
ters (die bij de koning verblijven om met hem te spreken over 
die zaak), wanneer ze al die zaken hebben geschikt, ze staan 
op; ze nemen afscheid van de koning. Ze zeggen : Stelt thans 
uw  Lendu (slaven) aan om de mensen van de weg (d.i. de 
reizigers, de mensen die op weg zijn) te bewaken. W ij thans, 
wij zullen in het graf treden om (daar) de koninklijke beende
ren te dragen. Dat alle mensen ophouden zo maar op weg te 
zijn. En de vreemdelingen zelf, dat ze van de baan weg blijven !

Gituk, gibino i wang guma ku cogo en. Nwango agada uwoto 
ceke i ngom. Ento agada, en barua migi. —  Ze begeven zich 
op weg, ze komen vóór de begraafplaats met die beenderen. 
Reeds heeft het riet gans de streek doorlopen. Doch het riet, 
dat is hun brief (d.i. het riet is als een bevelbrief van de koning, 
waardoor alle verkeer op de wegen wordt geschorst).

Dano ceke giwinjo ndu : gimako paro cuto. Ku Lendu de 
ma kuro wang ayo gimayo dano ceke; anega de ginego. Lendu 
en nying Pa Nam. —  Al de mensen vernemen het : aanstonds 
nemen ze dit verbod in acht. En de Lendu (slaven) welke de 
wegen bewaken, beroven de mensen (welke ze op de wegen 
vinden); ja zelfs doden ze die mensen. Die Lendu, hun naam 
is Pa Nam.

Ku dano ma mondo i guma, nying migi Cobo Utom Dyel. Gin 
tic migi en, ma gibedo kudo i ngom en andanda, macon pa
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kwaro migi, m 'utwi ku rwot en. —  En de mensen die in het 
graf nederdalen (met dat gebeente), heet men Cobo Utom Dyel. 
Dat is hun werk, waarmede ze waarlijk in deze streek ver
blijven, (een werk) van eertijds, van hun voorouders, die 
begonnen zijn met die koningen.

An (Ik) : A t h a n a s i  O w e n jo .

72. De troonopvolging.

Rwot, kan eneno nyatin pare ma ryeko pare ekado mi 
juwadi, biparo kud i cwinye : Ceng macen abinyuto nyatin 
maen nicamo ker para mi ngom. —  De koning, wanneer hij 
zijn kind ziet waarvan het verstand groter is dan dat van zijn 
gezellen, zal in zichzelf nadenken : Later zal ik dat kind (die 
zoon) aanwijzen om mijn koninklijke macht over de streek 
te ontvangen.

Rwot bineno nyatin en ebedo kende, biwaco : Nyatin para, 
ko ibi/i i banga. Ayer iri lembe moko. Nwango naka eneno 
kite pare ceke : kwinyo pare ceke engeyo, ku mol pare ceke; 
edaro ningeyo kite kuber. —  De koning zal zien dat dat kind 
zich alleen bevindt; hij zal zeggen : Mijn kind, kom eens bij 
mij. Ik heb u iets te zeggen. Reeds van over lange tijd heeft 
hij (de koning) al zijn manieren gezien : al zijn gramstorigheid 
kent hij en al zijn zachtzinnigheid; kij kent helemaal goed 
zijn inborst.

Nyatin ebiwinjo lembe ma won ewaco ire, ebikano i cwinye. 
Nwango min nyatin bende edaro ningeyo lembe ne ceke. Rwot 
emako niyero ni jego pare ku judongo pare : dano madongo 
ceke gimako ningeyo lembe ne. —  Het kind (de zoon) zal de 
woorden aanhoren welke zijn vader tot hem spreekt; hij zal 
ze verbergen in zijn ziel. Reeds heeft ook de moeder van het 
kind kennis gekregen van gans die zaak. De koning begint ze 
mede te delen aan zijn minister en aan zijn ouderlingen : al 
de aanzienlijke personen beginnen die zaak te kennen.

Rwot emako kone acel : jego pare ubitero ni rwot mange. 
Ecido niyero kudo. Cing ma rwot en ebito, nwango nyalwo 
mange ceke gidaro ningeyo. —  De koning neemt een gesneden 
bok : zijn minister zal die brengen bij een ander koning. Hij 
gaat ermede de zaak mededelen. Wanneer de koning zal komen

u
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te sterven, dan zullen al de andere het weten (d.i. weten wie 
de troonopvolger is).

Ka nyatin enwango kone acel, emiyo ni won : enyewo kudo 
ker. Won efoyo. Ewaco : Nyatin para m ungeya , eni ! Ebicamo 
ker, kan adoko ambe ! —  Wanneer het kind een gesneden bok 
vindt, het geeft die aan zijn vader : het koopt er de koninklijke 
waardigheid mede. Zijn vader is verheugd. Hij zegt : Dat is 
mijn kind dat mij erkent ! Het zal koning worden, wanneer 
ik er niet meer zal zijn.

Nyatin jaker, dong abelu pare ma naka efodo kudo dano 
ceke, eweko kabisa. Dano ceke gimako waco : Cing ma rwot 
ebidoko embe, nyatin maen ecamo ker. En dong kan eneno 
dano ni kum won , ekonyo won , ku cam emiyo ni dano. —  De 
troonopvolger laat nu helemaal daar zijn grammoedigheid 
waarmede hij altijd tot dan toe de mensen afranselde. A l de 
mensen beginnen te zeggen : De dag dat de koning er niet 
meer zal zijn, zal dit kind de koninklijke waardigheid krijgen. 
De troonopvolger voortaan, wanneer hij mensen rondom zijn 
vader ziet, hij helpt zijn vader en eten geeft hij aan de mensen.

Juwadi gimako nigot i kume. Ento rwot enyuto ka piny 
ceke ni jaker. —  Zijn gelijken beginnen te preutelen tegen hem. 
Doch zijn vader toont de toedracht van alle zaken aan zijn 
opvolger.

Ka rwot eto, judongo mi paco giketo jaker elar ecoy tigo i 
lyel ma jubitero iye won. Ebolo tigo. Basi, ebedo jaker. Dano 
ma naka gingeyo ngo, gineno kum tigo. Giwaco en jaker. Mon  
pa won ceke gimiyo pi ire; elogo i wang pa dano ceke. —  
Wanneer de koning gestorven is, de ouderlingen van het dorp 
doen de machthebber (het eerst) een parel werpen in het graf 
waarin ze zijn vader zullen dragen. Hij werpt die parel. Zodus, 
hij is de machthebber. De mensen die het tot dan toe nog niet 
weten, zien het door (het werpen van) de parel. Ze zeggen : 
hij is de opvolger. De vrouwen van zijn vader dienen hem 
water aan; hij wast zich de handen in het bijzijn van al de 
mensen.

Ju kurucel m'umite ngo, ecido ba nyitindo mange pa noot. 
Nyiti rwodi gimako ningor. Ndundu atero ebemwoc. T.wak kur 
ucel gicido ba jaker; kur ucel ubecido ba ngatu ma gilaro kude.
—  Sommigen, die van hem niet willen, gaan bij de andere
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kinderen van de koning. De koningskinderen beginnen te 
morren. Aanstonds zullen de pijlen snorren. Een deel van het 
volk gaat bij de machthebber (d.i. de wettige opvolger); een 
ander deel sluit zich aan bij degene die hem de troon betwist.

An  (Ik) : K le m e n t i O y a r o .

73. Hoe men regen gaat vragen bij de koning.

Tekine gineno ceng eryeny, judongo mi Alur giwaco : Kawoni 
wacido nigamo kot bang rwot. Jadwong madit acel emako kone 
acel; juwadi mange gimako kado, ku dyel matindo. Jadwong 
ecido kude i bang rwot. —  Wanneer ze zien dat de zon schijnt 
(d.i. in een tijd van grote droogte), zeggen de ouderlingen der 
Alur : Thans gaan we regen halen bij de koning. Een ouder
ling van aanzien neemt een gesneden bok; enige van zijns 
gelijken nemen zout en kleine geiten. De ouderling gaat ermede 
bij de koning.

Tekine etundo bang rwot, epako rwot. Jobi ! Sinda ! Ngu ! 
Umvor ! Tekine edaro nipako, ekudo ubilo, ecobo tong i ngom. 
Ewaco : Kawoni, rwot, inego dano ku ceng. Iketi kot ecwi i 
ngom ongo ? Kawoni ineno cam eto ngo ? —  Wanneer hij bij 
de koning aankomt, looft hij de koning. Buffel ! Parel ! Lui
paard ! Leeuw ! Indien hij gedaan heeft met de lofnamen van 
de koning uit te spreken, blaast hij op zijn hoorntje en plant 
zijn lans in de grond. Hij zegt : Nu, koning, gij doodt uw  
onderdanen door de zon. Doet gij dan geen regen vallen op 
de aarde ? Ziet gij thans niet dat het veldgewas vergaat ?

Ka rwot ewinjo lembe pa jadwong, ewaco ire : Kawoni kot 
eb ecwi ! Podi got elwongo dyang. Tipu va de. Tekine adaro 
nitomo dyang ni got ku tijm va... Gilwongo piny maen. Rwot 
ebetimo pami eyero. —  Als de koning de woorden van de 
ouderling hoort, hij zegt hem : De regen zal onverwijld vallen ! 
De berg (d.i. de berggeest) vraagt eerst nog een koe (als offer). 
De geest van mijn (overleden) vader insgelijks. Indien ik 
gedaan heb met een koe te slachten ter ere van de berg en 
van de geest van mijn vader... Dat ding vragen ze. De koning 
doet zoals hij zegt.

Tekine jadwong edok i paco pare, rwot emiyo ngiliza i cinge. 
Ewaco : Kawoni amiyo i cingi ngiliza para. Tekine itundo i



paco, ikete do abila. Ikir pi i kum ngiliza. Kot ebicwi dit. Cam 
ebicek. —  Wanneer de ouderling huiswaarts gaat, geeft de 
koning hem een ngiliza-twijg in de hand. Hij zegt : Nu geef 
ik een ngiliza in uw  hand. Wanneer gij thuis komt, leg het 
naast de abila-hut. Sprenkel water op de ngiliza. De regen 
zal in grote hoeveelheid vallen. Het veldgewas zal rijpen.

Ka rwot eneno jadwong edok, jukal pa rwot giwaco ni rwot : 
Kud ikonji kot igi. Giyanyo in dit. Giwaco iri : Ruiot aje ke 
nino ! Rwot ebiwaco : Anda ! Uyero ira lembe mutundo.
Als de koning ziet dat de ouderling terug gegaan is, de dienaars 
van de koning zeggen tot de koning : Giet geen regen voor hen. 
Ze hebben u ten zeerste uitgemaakt (oneer aangedaan). Ze 
zeggen van u : W at voor een koning is me dat ? De koning 
zal zeggen : W aarlijk  ! Hetgeen ge zegt is goed gepast !

Rwot ebiwaco ni jukal : Amito kawoni akonji kot, ejik i 
ngom mwa. Jukal giyiyo dit. Giwaco ni rwot : Wafoyo dit 
nikonjo kot i. paco mwa. —  De koning zal zeggen tot zijn 
mannen : Ik w il thans ik stort regen, hij houde op op onze 
grond. De dienaars van de koning zijn zeer in hun schik. Ze 
zeggen tot de koning : W ij zijn zeer verheugd dat gij regen 
giet in ons dorp.

Eni nyeko mir Alur. Gicono kude juwadi i bang rwot. Basi. 
Lembe etum. —  Dat is de afgunst van de Alur. Daarmede 
brengen ze huns gelijken in ongenade bij de koning. ’t Zij zo. 
Dit is het einde.

An  (Ik) : M a k s im  U p e n y t o .

74. Hoe men regen maakt.

Con podi an pa rwot, tek watimo kot, wamako gweno macol, 
watomo rimbe i iye. Man wamako dyel macol; watomo rim 
dyel i wiye. Ringe ci wacamo. Man tek wavuto, wavuto wi 
rubiya; man wavuto wi it kutembo, kara kot niya ecwi i ngom.
—  Eertijds, toen ik nog bij de koning was, indien we regen 
maakten, namen w ij een zwarte kip, w ij slachtten (ze en 
lieten) het bloed ervan erop (d.i. op het regenmiddel) vloeien. 
Verder namen w ij een zwarte geit; w ij slachtten (ze en lieten) 
het bloed van de geit erop vloeien. Het vlees echter aten wij

164 LEGENDEN, GESCHIEDENIS EN GEBRUIKEN



VAN EEN NILOTISCH VOLK 165

op. Verder om te slapen, w e sliepen op rubiya-gras; of ook 
we sliepen op bladeren van de wilde palmboom, opdat de 
regen op de grond zou vallen.

Jukuro yenga aryo. Tek ecwi, Alur gikelo dyel dupadupa; 
gifoyo ko rwot. Giwaco : Medi kot mange. Kot becwi, becwi ! 
Tek cam mucek, gijoko cam ni rwot dupadupa. —  Men wachtte 
twee weken. Indien de regen viel, de Alur brachtten veel geiten; 
ze dankten aldus de koning. Ze zeiden : Laat nog regen vallen. 
Dat het regene, regene ! Wanneer de veldgewassen rijp waren, 
bracht men veel eetwaar naar de koning.

An  (Ik) : A r is t id e  W o n d a .

Kot ateka, juteko kot i tung dyang bende, i tung dyel bende, 
i tung amur bende, i tung jobi bende, i twok gweno bende : 
ceke juteko kot i igi. —  Het regenmiddel dat men instopt. Men 
stopt regenmiddels in een koehoorn, ook in een geitehoorn, 
ook in een amur-hoorn (antilopehoorn), ook in een buffelhoorn, 
ook in een kippenspoor : in dit alles stopt men regenmiddels.

Ju m'uteko kot nini, gicamo kwen ku cinggi ngo. Gicamo 
ku yat ma jupayo apaya, calo kurebu; e ma gicamo ko. Ringo 
ne, giduyo ku yat ma ayeda. Ka gicamo. —  Zij die zo’n regen
middel instoppen, eten de brij niet met hun handen. Zij eten 
(brij) met een stuk hout, dat men plat heeft afgewerkt, zoals 
een spaan om brij te roeren. Het vlees erbij, speet men op 
een puntig stuk hout; dan eet men het.

Tek judaro, juteko nini. Kan jutingo, juketo i od abila; man 
juketo i te kika; man jutero i ulu muroko : meca mi lum. —  
Eerst wanneer ze gedaan hebben met eten, stoppen ze het 
hogervernoemd regenmiddel (in een of ander voorwerp, zoals 
hierboven werd gezegd). Dan nemen ze het op en plaatsen het 
in een abila-hutje; anders plaatst men het onder de deur; of 
men draagt het in een holle ulu-boom : dit laatste (moet dienen) 
voor het grasland.

Tek judaro nini, kot cwi areri; oio dano ceke. Kan jubiwaco : 
Ha, kot ucwi, udoko dit. Udong uket ceng uryeny, kara jutim  
ko tic. —  Als ze daarmee gedaan hebben, valt de regen zonder 
ophouden; hij verveelt al de mensen. Dan zal men zeggen : 
Ha, het regent, het is veelgeworden (d.i. het regent zeer veel). 
Laat nu de zon schijnen opdat men aldus werke.



Kan ceng bidwogo ryeny dwi aryo, twoyo it cam ceke. Ka 
dano waco : Ha, cam uto. IJ dong ugam kot, ucwi wi cam. —  
Dan zal de zon terugkomen (en) twee maanden schijnen; ze 
verdroogt de bladeren van al de veldgewassen. Dan zeggen de 
mensen : Ha, de veldgewassen vergaan. Gaat nu regen halen, 
dat hij op de veldgewassen valle.

Ka 'judongo ma calo Muzogi, calo Ali Maswagi, kadi Iwak 
bende, twiyo kone, tero ni rwot,, ci gamo ko kot pa rwot. 
Ngatu m 'utwiyo kone, Iwongo juioadi moko gin adek : Ubin, 
water ali ni rwot, kara kot ucwi iwa. —  Alsdan ouderlingen, 
(mensen) zoals Muzo, zoals Ali Maswa, zelfs een man van het 
gewoon volk, binden een gesneden bok, brengen die bij de 
koning, gaan ermede de regen van de koning halen. Hij die 
(aldus) een gesneden bok vastbindt, roept drie van zijns gelijke : 
Komt, laten wij gaan twisten met de koning, opdat er voor 
ons regen valle.

Tek gidaro nitundo kuca bang rwot, kan giwaco ni rwot : 
Wakelo ali iri. Cam uto iwa. Wabino nigamo kol. Kan rwot 
waco : Ubino dre. Afoyo dit m 'ubino ber. Kan rwot mako dyel 
acel, ma gitomo; gicamo mi kot ma gicizo nigamo. Ee. Gidwogo 
tugi. —  Wanneer ze daar bij de koning zijn aangekomen, 
zeggen ze tot de koning : W e  brengen u twist. Het veldgewas 
vergaat (voor ons). W e  komen regen halen. Dan zegt de 
koning : Gij zijt welkom. Ik ben verheugd dat gij gepast komt. 
Dan neemt de koning een geit, die ze slachten; ze eten ze op 
de regen die ze gaan halen. Dat is het. Ze gaan terug.

Kan rwot bilwongo ju  pare moko angwen, ma konjo kot. Ju 
pare biwok. Kan rwot mako dyel acel macol, gicamo; man 
gweno macol de; juketo ko kot. Een. —  Dan zal de koning vier 
van zijn mannen roepen, die regen gieten (d.i. welke hij aan
gesteld heeft als regenmakers). Zijn mannen komen aan. Dan 
neemt de koning een zwarte geit, ze eten ze op; verder ook 
een zwarte kip. Daarmede zetten ze regen. Zo is het.

Tek ju  pare dar o nicamo dyel meni, kan ngatu acel ci jalco 
oboko ma nyinge juru; dwogo nibiyo i w i kot i abila; kiro moko 
ku pi manyic i wang polo; man tero i pi mi kulo, ci biyo.
—  Indien zijn mannen gedaan hebben met die geit te eten, 
dan gaat een man bladeren aftrekken, juru genaamd; hij komt 
terug om ze uit te persen op het regenmiddel in de abila-hut;
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hij sprenkelt er een weinig van met koud water tegen de hemel 
op; verder draagt hij het in het water der rivier en perst het 
daar uit.

Ndundu polo mako dunjo calo bilo : kot podo mako ucwi; 
fodo ju  m'ucizo nigamo kot nini, i yo; moko nwango givuto 
tvgi aryo, kan kot ucwi. —  Aanstonds beginnen de wolken op 
te komen, (zwart) als houtskool : de veldregen begint te vallen; 
hij overvalt de mensen, die deze regen gaan halen zijn, op 
hun terugweg; anders als ze tweemaal thuis hebben geslapen 
(d.i. na twee dagen), dan valt de regen.

Nota. —  Men vergelijke hiermede het AQUAELIC IUM  (lett. : 
water-aanlokking) der Romeinen. Men bediende zich van een 
holle steen, tot overlopens toe met water gevuld, om langs 
magische weg, regen te bekomen.

An (Ik ) : I z id o r i U y u n g in i.

75. De eed bij de Alur.

Ka dano acel, wagi etonge ku lembe madwong anda, kunoya 
pi jok ku lembe mange ceke ma gitundo ngo, gin gitimo ninedi ? 
Giketo cuto amone ku muke i kindgi. —  Wanneer een mens, 
zijn evenmens belastert hem met een zeer groot woord (d.i. 
in een zeer grote zaak) bij voorbeeld wegens een kwade geest 
en andere dingen die niet goed zijn, hoe doet men dan ? Aan
stonds ontstaat vijandschap en haat in hun kring.

Gituk nicido i kal pa rwot. I kal pa rwot kuca, rwot ekwongo 
ninyuto igi ot pa jego, ma gigonjo iye, niyero ka tyen lembe 
ceke kuber. —  Ze begeven zich op weg om naar de verblijf
plaats van de koning te gaan. In de verblijfplaats van de 
koning ginder, de koning begint met hun het huis van zijn 
minister aan te duiden, in hetwelk ze verblijven, om goed gans 
de toedracht der zaak te verhalen.

Ka gidaro lembe ceke, jego etero pa rwot. Ndundu ruwt 
ecwayo jego en nigamogi, nikelogi i bange. —  Wanneer ze 
gans de zaak hebben uitgelegd, de minister draagt ze naar de 
koning. Aanstonds zendt de koning die minister om ze te halen 
(en) ze te brengen bij hem.
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Ka gitundo wang pa rwot, gioc; girvmo conggi i ngom. Riool 
ecwayo jakwenda pare acel nigamo dano m'utongo tong. —  
Wanneer ze in het bijzijn van de koning komen, ze juichen 
hem toe; ze knielen op de grond. De koning zendt een bood
schapper om de mensen die gelasterd hebben te halen.

Ka dano en etundo, rwot eketo jukwenda pare (asikar) nijoko 
gweno mapotopoto mi kwir ni dano en. —  Wanneer die men 
sen aangekomen zijn, de koning zendt zijn boodschappers 
(soldaten), om kleine kippen voor de gifproef voor die mensen 
te halen.

Ka gweno en etundo paco pa rwot, gimako nilamo lam keca. 
Ka gilamo kwe, jego pa rwot gikoc ku rwot i ti w i kulo niyero 
lembe migi. —  Als die kippen in de verblijfplaats van de 
koning zijn aangekomen, ze beginnen de bezwering daar zelf. 
Wanneer ze vruchteloos bezweren, de minister van de koning 
zondert zich af met de koning op een hoogergelegen plaats 
om hun woorden te zeggen (d.i. om te zeggen wat ze onder 
elkander willen zeggen).

Ka gidaro, rwot ku jego giay i ti w i kulo, gidwogo paco 
wang dano ceke. Ndundu jego ewaco igi : Kawoni ukwong i 
nying pa rwot. —  Wanneer ze gedaan hebben, de koning en 
de minister verlaten de afgezonderde plaats, ze komen terug 
in het dorp in het zicht van al de mensen. Aanstonds zegt de 
minister hun : Nu zweert in de naam van de koning !

Anda gimako tong, giriwo i wang pa rwot, cengni kabedo 
pa rwot, m 'ebedo iye. Tong en, gilamo nying pa rwot i kume. 
Giwaco : Kan anyoto anda, rwot eting to. Kawoni adwoko 
lembe para ceke i nying pa rwot. —  W erkelijk ze nemen een 
lans, ze leggen ze dwars vóór de koning, dicht bij de plaats 
van de koning waar hij is. Die lans, ze spreken er de naam 
van de koning op uit (d.i. terwijl ze zich vóór de lans bevinden). 
Ze zeggen : Indien ik waarlijk  iets misdaan heb, dat de koning 
een ziekte vatte ! Nu heb ik al mijn woorden (d.i. al wat ik 
gedaan heb) op de naam van de koning overgebracht.

Ka gidaro nikwongo i nying pa rwot, gikado tong. Ka gidaro 
nikado tong en, ma rwot etingo to ngo, ndundu jatongo wagi 
eculo nyako acel ni rwot ku kone acel madwong, pi nying pa 
rwot ma gikwongo ko. —  Wanneer ze gedaan hebben met 
zweren op de naam van de koning, ze stappen over de lans.
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Wanneer ze gedaan hebben met over de lans te stappen, dat 
de koning niet ziek wordt, aanstonds de lasteraar van zijn 
evenmens betaalt als boete aan de koning een dochter en een 
grote gesneden bok, wegens de naam van de koning waarop  
ze gezworen hebben.

Lembe en madwong anda : nying pa rwot, dano gilworo dit.
—  Die zaak is een zeer grote zaak : de naam van de koning 
vrezen de mensen ten zeerste.

Arc (Ik) : A t h a n a s i  O w e n j o .

76. De huwelijksplechtigheid.

Tekine keny etum, ororno, kan juketo nyako jutere pa cware, 
uten i ot pare. Wayo pa nyako, e m'etere pa cware. Alur, ka 
gineno nyako m'ubewoto wot pare, gicido, gimake, giketo 
emondo i ot. —  Wanneer de bruidschat volledig is, dan laat 
men het meisje leiden naar haar man, opdat het zich vestige 
in zijn huis. De moei van het meisje is zij die het meisje tot 
haar man zal brengen. Als de Alur zien dat het meisje op 
w eg is, ze gaan en nemen het en brengen het binnen in een 
huis.

Nyako ebedo i ot nitundo nindo adek : gikioero niya nyako 
kud ewok woko dyeceng, nitundo nindo adek. —  Het meisje 
blijft in dat huis tot de derde dag : men w il niet dat het 
meisje overdag buiten kome, tot de derde dag.

Ka giluto ambaza, giketo myel ku dyewor. Gilwongo angira 
ku kwen, gicam mi toy. Jal awobi ma jumako ire dako, ekelo 
kwen ku dek, gicamo, ku nyir ceke. Basi givuto. —  Wanneer 
men het huwelijksfeest inzet, begint men te dansen des nachts 
(des avonds). Men eist bonenpap met brij, hetwelke men ete 
(als beloning) voor de (nachtelijke) dauw. De jongeling, voor 
wie men die vrouw (d.i. dat meisje) heeft binnengeleid, brengt 
brij met toespijs. Ze eten dit, te samen met al de meisjes. 
Daarna gaat men slapen.

Orwone judongo gilwongo dek mi te tum, dek ma nyinge 
rec. Cwar dako ebenyewo rec; emiyo igi, gicamo. —  ’s Anderen
daags vragen de ouderlingen de toespijs van het speeltuig, toe
spijs die men rec (vis) heet. De jonge man koopt vis voor hen 
en geeft het hun; ze eten.
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Nindo adek kan etum, tic pa nyako etundo niwode, nitere 
i ot -pa cware. En tic pa judongo. —  Wanneer de derde dag 
voorbij is, dan begint de bezigheid om de verloofde buiten te 
brengen, om ze in het huis van haar man te leiden. Dat is 
het werk der ouderlingen.

Kugweno awobi gicokiri : ambaza biwok. Awobi giryeyo 
kuber i lela. —  ’s Morgens komen de jongelingen bijeen : het 
huwelijksfeest zal een einde nemen. De jongelingen stellen zich 
mooi op een rij, op het dorpsplein.

Uako ku cware gibedo i dugula. Gigwako ngutgi karacel ku 
dako pare. Giryeyo tyendgi. —  De vrouw en haar man staan 
vóór de deur (van hun huis). Ze binden zijn hals te zamen met 
zijn vrouw. Ze stellen hun voeten gelijk op een rij.

Ka jureyo palala i ter nyim nyako ku ter nyim nico. Jawod 
ambaza ekudo sibira i wiye pa nyako ku cware. Emako gweno , 
etomo wi tyendgi, kara nyako ecopo nibedo ki i ot pare, 
ninyolo nyitindo dupa. —  Men strijkt palala (rode oker) op 
het voorhoofd van het meisje en op het voorhoofd van de man. 
De ouderling, die het feest beëindigt, blaast op zijn fluitje, 
boven het hoofd van het meisje en van de jongeling. Hij neemt 
een kip; hij slacht ze op hun voeten, opdat de jonge vrouw  
moge vast blijven in haar huis, moge veel kinderen hebben.

Jawod ambaza elamo : In, dako, kan ibibedo kae kuber, 
gweno eto maber; eto, evut angete. Gweno bito. Awobi giwoy.
—  De ouderling, die het feest beëindigt, spreekt de wens uit : 
Gij, vrouw, indien gij hier goed (gelukkig, gezegend) zult 
blijven, dat de kip mooi sterve; dat ze sterve, liggend op haar 
zij ! De kip zal (zo) sterven. De jongelingen juichen.

Jawod ambaza egamo aleklek, etwiyo i cing nyako ku cware. 
Jugamo amor pi ku ley; ley ni w i goke, amor pi i wiye. Nyico 
emako atum i cinge. —  De feestbeëindiger neemt een aleklek; 
hij bindt er de hand van de vrouw en van de man mede. 
Men neemt het waterkruikje en de bijl. Men legt de bijl op 
haar schouder; men zet het kruikje op haar hoofd. De man 
neemt zijn boog in de hand.

Jawod ambaza epeyogi kud aleklek, elwore i dugula ceke, 
ewoto i wang ayo. Basi. Edwogo kugi, egonyogi. Nwango 
lembe etum. —  De feestbeëindiger trekt ze mede; hij leidt ze
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voorbij de deuren (voorbij de huizen); hij gaat ermede op de 
weg. Daarna komt hij met hen terug en maakt ze los. Dan 
is de plechtigheid gedaan.

Jugamo gweno mange, jutomo, jucido nitedo wi kidi. Gweno 
meca mi judongo : ngatu ma con etedo pare, e m'ecamo. Awobi 
camo ngo. —  Men neemt een andere kip; men slacht ze; men 
gaat ze koken op de stenen. Die kip is voor de ouderlingen : 
hij die vroeger zijn kip heeft gekookt (d.i. die vroeger bij zijn 
huwelijksfeest een kip ten beste heeft gegeven), hij mag er 
van eten. De jongelingen eten er niet van.

En lembe mir ambaza. —  Zo gaat het op een huwelijksfeest.
An (Ik) : K le m e n t i O y a r o .

77. Huwelijksgebruiken.

Nico, tek unyomo dako, ekolo keny, utum ceke. Kan waco 
ni jupagi dako : Keny utum. Udong uket dako para ubin niteno 
i ot para. Keny utum, oromo dong. —  Wanneer een man een 
vrouw huwt, hij geeft een bruidschat, ten volle uit. Dan zegt 
hij tot de familie van zijn (toekomstige) vrouw : De bruidschat 
is gedaan. Maakt nu dat mijn vrouw zich kome vestigen in 
mijn huis. De bruidschat is gedaan : hij is ten volle uitbetaald.

Kan tek dako udong ucido niteno, kan jupagi lun(d) cido 
nicamo migi gi co. Dyel nini nyinge wer. Co yuu ngi, ku wi 
ngom ceke, juman camo ba nyir migi. —  Wanneer de vrouw  
nu bij haar man is gaan inwonen, dan gaan de familieleden 
(van die jonge vrouw) op hun beurt het deel der mannen eten. 
Deze geit heet men wer. A l de mannen, over gans de streek, 
eenieder eet die wer-geit bij het gehuwde meisje van hun 
familie.

Min dyel bende jucamo ni wer. Nyok marde (madit) bende 
jucamo ni wer : ceke nying dyelne wer. —  Een moeder-geit 
eet men als wer-geit. Een grote geitebok ook eet men als wer- 
geit : de naam van die geit is allemaal (d.i. altijd) wer.

Wer nini jutomo ni jakwenda. Juwadi ma gicido kugi, ceke 
gilego alega i bange. —  Die wer-geit slacht men voor de huwe
lijksbemiddelaar. Zijn gezellen, die met hem mede gaan
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(wanneer hij de huwelijkszaak gaat bespreken en regelen), 
(allen) krijgen hun deel ervan bij hem.

Pa coge, m 'unyomo dako nini, tek giwok, givuto pa 
jakwenda, gioyo yen bende. Te dyel nini, e jakwenda camo 
eni pire, pi vuto nini. —  De (mannelijke) familieleden van de 
man, welke dat meisje huwt, wanneer ze (voor die huwelijks
zaak) aankomen, vernachten bij de bemiddelaar, ze warmen 
zich ook aan zijn vuur. Die geit neemt de bemiddelaar in 
ontvangst om die reden, nl. wegens dat vernachten.

Dyel bende jakwenda camo abiro. Nwango won dako nini 
waco ceke : Pa cog nyara ceke ubed uvnt i ot peri. —  De 
bemiddelaar ook krijgt wel zeven geiten. W ant de vader dier 
(toekomstige) vrouw zegt telkens : De familieleden van mijn 
dochter, dat ze in uw  huis blijven slapen.

Te dyel nini bende, jakwenda edok ko ire, nwango lembe 
mi co dong uturn. —  Een wer-geit ook, de bemiddelaar neemt 
ze mede naar huis, wanneer de aangelegenheid van de mannen 
is afgelopen.

Tek lembe nini lum, kan mon lun(d) cido nicamo migi : Dong 
dako teno. Wacidu nicamo mwa dong. Ka mon cido. Ka giwok, 
gicungo i yo te paco mi pa cog nyargi nica. Kan gibilwongo 
agama. .1 utero. Jugamo ko gi, judwokogi paco. —  Wanneer 
deze zaak (d.i. het bezoek der mannen aan hun pasgehuwde 
bloedverwante) van de baan is, dan gaan de vrouwen op haar 
beurt haar deel eten. De jonge vrouw woont nu in (bij haar 
man). Laten w ij nu gaan ons aandeel eten. Dan begeven de 
vrouwen zich op weg. Wanneer ze aankomen, houden ze stil 
in de nabijheid van het dorp van de man van hun dochter. 
Dan zullen ze om de agama (tol welke ze eisen om het dorp 
binnen te gaan) vragen. Men draagt de agama. Men haalt ze 
daarmede. Men leidt ze het dorp binnen.

Kan jumako kone, man nyok dyel; giribiri aryo ma gicamo. 
Kan mar o kwero ringo mi dyel nini : jum i jam cemo. —  Dan 
nemen ze een gesneden bok en ten tweede een geitebok; te 
zamen twee dingen die ze eten. (Doch) dan weigert het schoon- 
moedersgeslacht (d.i. hier de vrouwelijke familieleden der 
pasgetrouwde vrouw) het vlees van die geiten : ze moeten haar 
(eerst) de zaak voor het eten (d.i. de tol opdat ze zouden willen 
eten) geven.



VAN EEN N ILOTISCH VOEK 173

Kone, cam, ring dyel nini, e jumiyo ire asu : jukwero ngo. 
Gicamo piny abic; kan gidok tugi. —  Een gesneden bok, eten, 
het vlees van die geiten, ze geven het haar dan maar : ze 
weigeren het haar niet. Ze eten vijf dingen; dan gaan ze 
huiswaarts.

Nying dyel ma mon camo, nyinge adec. Kone bende 
julwongo adec; nyok bende julwongo adec. —  De naam der 
geiten die de vrouwen eten is adec. De gesneden bok heet men 
adec; de geitebok ook heet men adec.

Kan giweko, juteno dako ndu i ot pare dong. Kan jumanyir 
tongo ngom, dwogo ko nirwado ko kendo. Kan cwar dako nini 
birniyo ngor, jutedo ni angira. —  Wanneer ze vertrokken zijn, 
vestigt men nu bepaald de vrouw in haar huis. De meisjes 
gaan aarde uitkappen en komen ermede terug de haard over
strijken. Dan zal de man bonen ten beste geven; ze koken er 
bonenpap mede.

Jutoko kwen aryo, man ni jumaco. M i ju maco nini, juketo 
nyati kidi i iye. Kan gibicamo. Ginwango nyati kidi, gitingo. 
Ginguro ko dero, kar a cam epong dero. —  Men schotelt twee 
porties brij uit, waarvan een voor de mannen. In de portie der 
mannen steekt men een klein steentje. Dan zullen ze eten. Ze 
vinden het keitje, ze nemen het uit. Ze bekogelen er de voor
raadmand mede, opdat de mand immer vol eten weze.

An  ( Ik )  : I z id o r i U y u n g in i.

78. Hoe de ziel der jonggehuwde vrouw wordt vastgelegd.

(Lembe mi tyelo cwiny mon.)

Ka cware podi miyo ire jam cemo ngo, dako ecamo ngo kwen 
mi ot pare. Cware elwongo awobi wadi ma gicamo kugi ceng 
ku ceng. Enre e dako ecamo podi kwen pa nyeke (pa wango 
mire). Te cware miyo jam cemo, nyok dyel, kan mako camo 
kwen mi ot pare. Dyel ma cware miyo nini, tero tugi ni won 
giku min. —■ Wanneer haar man haar nog niet de zaak van 
het eten (d.i. de tol, opdat de vrouw zou mogen beginnen het 
eten in haar nieuwe woning gebruiken) gegeven heeft, dan eet 
de (jonggehuwde) vrouw nog de brij van haar eigen huis niet. 
Haar man nodigt de jongelingen, zijn gezellen, uit : zij eten 
met hem dagelijks. Doch zij de vrouw eet nog de brij van
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haar bijvrouw (van haar schoonmoeder). Wanneer haar man 
de tol voor het eten heeft gegeven, een geitebok, dan begint 
ze brij te eten in haar eigen huis. Die geit, die haar man haar 
geeft, laat de vrouw brengen naar haar thuis, naar haar vader 
en moeder.

Tek judaro niteno dako, kan julwongo mon acel, ma ku por 
bang co mange ongo, ma bino nityelo cwinye. Cwinye urnaro 
myel amyela; emaro cido nipor ba co mange; kara ebedi i ot 
pare. Cwinye nini jutyelo kud olot kwen, ma jumyeno ko 
kwen, nwango kwen mi ot pare ma dong tedo ni cware, ecamo.
- Wanneer men de vrouw in haar woning heeft ingesteld, 

dan ontbiedt men een vrouw, die niet bij een ander man is 
weggelopen, die kome om haar ziel vast te zetten. Haar ziel 
zou kunnen beven (d.i. ze zou kunnen onstandvastig worden); 
ze zou kunnen gaan wonen bij een ander man; opdat ze in 
haar huis blijve. Die ziel legt men vast met de brijstok, waar
mede men de brij omroert. Dit heeft plaats wanneer de (pas
getrouwde) vrouw reeds de brij eet, die ze in haar huis kookt 
voor haar man.

Macen tek ebedo i ot pare, kan cware bimako dyel kendo, 
jutorno atoma i ot keca. Ku eind ic etedo ko kwen ni cware 
giku jupagi, gicamo. Te dyel nini de tero ni min giku won, 
ma gicamo. Ku lawe de, won ci kendo. —  Wanneer de jonge 
vrouw nu in haar huis (bepaald) verblijft, dan zal haar man 
nogmaals een geit nemen; men slacht ze daar in het woonhuis. 
De vrouw kookt de ingewanden ervan als toespijs van de brij, 
voor haar man en voor zijn familieleden. Ze eten. Ook die 
geit laat de vrouw naar haar moeder en haar vader brengen, 
die ze eten. En ook het vel ervan, de vader zal er zich mede 
kleden.

Tek nyako bino niteno, tero pi ceng ku ceng, ku gweno bende, 
otyeno bende; tero ni kwar mire, ni/om bende. Kwar mire foyo 
dit. Keto kwar mire, tek jupagi wok keca i ot pare, uyenyo 
keny moko adek; keto kwar mire miyo mali ni jupagi. —  
Wanneer het meisje komt inwonen, draagt het water elke dag, 
des morgens en des avonds; draagt het water naar haar schoon
vader, ook om zich ermede te wassen. Haar schoonvader ver
heugt zich (daarover) grotelijks. Zodat haar schoonvader, 
wanneer haar familieleden in haar woning komen, zelfs drie 
stuks bruidgift zoekt; zodat haar schoonvader geschenken geeft 
aan haar familie.
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Lembe nini ubedo piny m 'A lur foyo dit; keto jukolo keny i 
wi mon pi lembe nini; keto jukolo piny pyer abic wi mon.

-  Dat gebruik is een ding waarmede de Alur zeer in hun 
schik zijn, zo dat ze om die reden bruidschat geven voor een 
vrouw;zo dat ze wel vijftig stuks bruidgift geven voor een 
vrouw.

Tek enyolo nyatin, kan dong ter o pi ongo. Dako ma tek ku 
timo kumeni ngo, jusoye dit, man juyanye. Mon ceke soye.
—  Indien ze moeder is geworden, dan draagt ze geen water 
meer. Een vrouw die aldus niet doet, men veracht ze, ja men 
scheldt ze uit. A l de vrouwen verachten ze.

Lembe mange : tek enyol nini, kan min kelo m,o, bino nineno 
kum nyakware, ma nyare nyolo; kelo mo dyang. Kan jutomo 
nyok dyel ire, camo; kan dok pare. Dano ceke foyo maro nini 
dit, m 'ukelo mo i kum nyatin pa nyare. —  Iets anders. Indien 
die vrouw komt te baren, dan brengt haar moeder vet (boter); 
ze komt daarmee zien naar haar kleinkind, dat haar dochter 
ter wereld heeft gebracht; ze brengt boter. Dan slacht men een 
geitebok voor haar; ze eet. Dan gaat ze terug naar huis. Al 
de mensen hebben groot genoegen aan die schoonmoeder, 
welke boter brengt voor het lichaam van het kind van haar 
dochter.

An  ( Ik )  : I z id o r i U y u n g in i.

79. Tweelingen.

Ka dano enyolo nyitindo aryo wang, acel, eni julwongo niya 
enyolo jok; mange julwongo rut. —  Wanneer iemand twee 
kinderen in eens ter wereld brengt, noemt men dat een jok 
(geest); anders noemt men dat een tweeling.

Ka dano giwinjo niya dako enyolo rut, giyanyo ayany dit; 
giyanyo ku ayany mi lewic. Giyanyo dano ma enyolo rut en; 
dako de, ku nyico de aryo ceke giyanyo dit. Ku dano mange 
giyanyiri swa kwa. —  Als de mensen vernemen dat een vrouw  
een tweeling heeft gebaard, ze schelden ten zeerste; ze schelden 
met onzedelijke scheldwoorden. Ze schelden op de mensen die 
de tweeling ter wereld hebben gebracht; de vrouw ook, de 
man ook, beiden worden zeer beschimpt. En de andere mensen 
bespotten elkander ten zeerste naar willekeur.
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Nwango min ebedo i ot. Tekine won y at podi ewok ongo, 
evvto; kadi nindo adek, de evuto, nitvndo won y al etundo. —  
Ondertussen vertoeft de moeder in huis. Indien de medicijnman 
nog niet is gekomen, blijft ze (in huis); zelfs drie dagen blijft 
ze, tot dat de medecijnman gekomen is.

Won yat nini re jucido ire ku agama : kadi dyel, kadi kwer. 
Won yat ebino kudo. Kan ebicanyo yat nini. Kan jubirego 
nyoka; jurego. Kan ebikonjo yat nini i nyoka : min rut bimado. 
De bezitter van die medicijn ze gaan hem halen met het halings- 
geschenk : hetzij een geit, hetzij een veldhak. De bezitter der 
medecijn komt dan. Hij zal die medecijn fijn kloppen. Ze 
zullen (meel voor) pap malen; ze malen (het meel). Dan zal 
hij die medicijn in de pap gieten : de moeder van de tweeling 
zal (ze) drinken.

Jumako rombo, jutomo. Rombo nini, lawe jupedo ni 
nyitindo; givuto i wiye. —  Ze nemen een schaap; ze slachten 
het. Dat schaap, de huid ervan spreidt men uit voor de kinde
ren; ze slapen erop.

Ka dako en jupagi nuti, gicwayo jakwenda acel, ecido pa 
cog dako en; etero gweno macol. Ento etundo paco ngo; ejik 
te bar ku gweno de m'ecido kudo niworo kudo rut. Dano 
mange ceke, ka gici neno rut, gicido ku gagi, mir abudu migi.
—  Wanneer die vrouw familieleden heeft, zendt men een afge
zant; hij gaat naar de pa cog (familie van de man) der vrouw; 
hij draagt een zwarte kip. Doch hij komt in het dorp niet; hij 
blijft in de nabijheid met de kip ook waarmede hij gaat de 
tweeling vereren. A l de andere mensen, als ze de tweeling 
gaan bezoeken, ze gaan met schelpen (munt van eertijds) ter 
wille van hun verering.

Nyitindo ma junyolo aryo, julworogi dit. Giwaco : Kan egawo 
in, cero ewok i wengi ! Ka nyiti rut elwongo piny bang dano, 
gimiyo igi piyopiyo. Giwaco : Emaro bibolo cero i wengi ! —  
De tweelingen die geboren worden, men vreest ze zeer. Men 
zegt : WTanneer ze u aanstaren, komt er een staar op u w  oog ! 
Wanneer tweelingkinderen iets bij de mensen vragen, geeft 
men het hun zeer spoedig. Men zegt : Ze zouden kunnen de 
staar op uw  oog werpen !

Kan podi giwodo rut ongo, kan nyitindo giwok, gimako 
niwer niya : —  Wanneer de kinderen nog niet openlijk zijn
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buitengebracht, wanneer de kinderen buiten komen, begint men 
te zingen aldus :

Hoya yi oo ! Opiyo y a, keje y o !
Hoya yi, ho ee ! Gineno wabino yo !

Kumgi konjo koyo o !
Waworo kwe ! Waworo kwe !
Dano ma jok, kara jakolo yo !

U dong o ya, keje y o !

Hoya yi oo ! Opiyo gij, koning !
Hoya yi, ho ee ! Ze zien dat we komen !

Hun lichaam stort koude uit !
W ij vereren ze vruchteloos (tweemaal).

Een mens die jok (geest) is, is kwaadaardig !
Udongo gij, koning !

80. Het vieren van een tweeling.

Alur, kan dano enyolo nyitindo aryo, giketo min nyatin evut 
i ot dwi adek. - -  Bij de Alur, als iemand een tweeling ter 
wereld brengt, laat men de moeder drie maand in huis blijven.

Gioro kwenda bang jupagi nyako. Givudo mogo; ginyobo ni 
kongo, agulu apar. Gimako urombo aryo, gicido ko. —  Men 
zendt een boodschap naar de familie van de vrouw. Men zet 
meel te week; men brouwt bier, tien (d.i. veel) kruiken. Men 
neemt twee schapen; men begeeft er zich mede op weg.

Ka giwok cengini te paco, gimako nigoyo nyatin vul migi. 
Dano mi paco giwinjo, gicokiri, gipono ucok i cinggi. Kud 
akulu gitoro. —  Wanneer ze dicht bij het dorp (waar de twee
ling is) komen, beginnen ze te slaan op een kleine trom. De 
dorpelingen horen het, ze komen bijeen, ze plukken ucok in 
hun handen. En jonge rietstelen breken ze af.

Gicido ningolo ko gi i wang ayo. Ka girombo, gimako nikedo 
ko. Moko ecanyo ku kidi, moko ku ucok, moko ku akulu. —  
Ze gaan ze ontmoeten op de weg (de weg afsnijden). Wanneer 
ze dicht bijeengekomen zijn, beginnen ze ermede te vechten. 
De een werpt met stenen; de andere met ucok; nog een derde 
met rietstelen.

12
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Ka gidwogo -paco kud anyonga kwa- Ento gitimo calo ju  
ma gipodo abelu : giyanyo ayany kwa, bang adek. Ngatrr 
m'ukado gire de giyanyo. Rwot de gilworo ngo : giyanye. —  
Dan gaan ze naar het dorp terug met veel leute. Doch ze doen) 
zoals mensen die gek geworden zijn : ze schelden, niets dan 
schelden, drie dagen lang. Een eenvoudig voorbijganger ook, 
ze schelden hem. Ook de koning ontzien ze niet : ze schelden 
hem uit.

Kan gimyelo rut bang adek, giwodo rut. M in rutne gitwiyo 
bombo i ngute, calo won abelu, Ka gitere i ter olam i lum  
ku vul migi. Gimyel swaswa; kan irombo kude, iwaco nyo 
abelu. —  Als ze drie dagen lang voor de tweeling hebben 
gedanst, halen ze de tweeling uit. De moeder van die tweeling, 
ze binden haar een bombo-twijgje om de hals, als een gek. 
Dan brengt men ze onder de wilde vijgenboom, in de pori, 
met hun trommels (d.i. bij het slaan der trommels). Ze dansen, 
doch niet voor goed. Als gij ze ontmoet, gij denkt het zijn 
misschien gekken.

1 ter olam , gimyel dit ku vul : gitimo anyonga dit. —  Onder 
de wilde vijgenboom dansen ze ten zeerste, met (begeleiding 
van) trommels : ze maken veel leute.

Ka gituk, gidwogo paco. Dano mi paco gingologi i wang ayo. 
Gifodiri ku kidi kwa. Ka gitundo paco, giketo pi kongo, 
gimado. —  Dan begeven ze zich op weg, ze gaan terug naar 
het dorp. De dorpelingen versperren hun de weg. Ze bekogelen 
elkander met veel stenen. Wanneer ze in het dorp terug zijn, 
zetten ze water op het vuur voor bier; ze drinken.

Nwango jucwiyo agulu ma doge aryo; jukonjo iye kongo; 
juketo te kilca pa min rut. Ka gidaro nimado kongo, gidok tugi.
—  Ze hebben een kruik gemaakt met twee monden; ze gieten 
er bier in; ze zetten het aan de voet der deur van de twee- 
lingmoeder. Wanneer ze gedaan hebben met bier te drinken, 
gaan ze huiswaarts.

Ka nyitindo gito ma min podi enyologi i ot kuca, jukunyogi 
ngo. Juketo i agulu; ka jutere ter olam. Giwaco niya : eloy 
aloya. —  Wanneer de kinderen sterven kort nadat de moeder 
ze heeft gebaard in haar huis daar, ze begraven ze niet. Ze 
leggen ze in een kruik; dan dragen zij ze onder de vijgenboom. 
Ze zeggen : hij is verdwenen.
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Nyitindo en, kan ceke ginyir, ma jular junyolo julwongo 
Apiyo; m 'udong cen, julwongo Acen. —  Die kinderen, wanneer 
ze beide meisjes zijn, die ze het eerst baren heten ze Apiyo; 
die daarna komt, heten ze Acen.

Kan ceke gi co, acel julwongo Vdongo; acel Opiyo. Kan 
julwongo gin aryo ceke, julwongo Alwak. —  Wanneer ze beide 
jongens zijn, de ene heet men Udongo; de andere Opiyo. 
Wanneer men ze te zamen noemt, zegt men Alwak.

Macen kan min enyolo nyatin mange y o i ngeygi, de julwongo 
Acen. —  Later, wanneer de moeder een ander kind na hen ter 
wereld brengt, men heet het ook Acen.

Basi. —  Ziezo.
An (Ik) : H e r m a n  B e d ic o .

81. Een dode wil vergezeld zijn en beweend worden.

Con, ka podi Mondo gimbe i ngom, ka dano eto, juweko 
avo pare i ot. Co mi paco ceke giwodo tubu ku tong. Giwaco : 
Kawoni ito. Icido ku yeu ! —  Eertijds, wanneer er nog geen 
Blanken waren in de streek, wanneer een mens stierf, liet 
men zijn lijk in het huis. De mannen van (al) de dorpen haal
den hun pijlenkoker en hun lans uit. Ze zeiden : Nu zijt gij 
dood. Ga met uws gelijken !

Gicido, gikano adi i wang ayo. Ka dano m'ukado, ginenc, 
gimake, gicobe ku tong. Kadok dako, kadok nyico, ginege. —  
Ze gingen, ze legden zich in hinderlaag op de weg. De mens 
die voorbij ging, ze bezagen hem, ze pakten hem vast, ze door
staken hem met de lans. W as het ook een vrouw, was het ook 
een man, ze doodden hem.

Ka gidaro ninego dano, gicako wer; gidwogo kudo paco. 
Ka giyiko dano. •—  Wanneer ze de mens gedood hadden, ze 
begonnen te zingen; aldus gingen ze terug. Dan begroeven ze 
de mens (d.i. hun eigen bloedverwant welke gestorven was).

An  (Ik) : K le m e n t i O y a r o .

Con, ka dano eto, judongo kud awobi gitingo atum. Gicido 
nipondo i wang ayo. Gikuro dano mi paco mabor, ginego. —  
Eertijds, als een mens gestorven was, de ouderlingen en de



jongelingen namen hun boog. Ze gingen zich verstoppen op 
de weg. Ze wachtten de komst af van een man van een veraf
gelegen dorp. Ze doodden hem.

Dano ma ginego, ka jupagi giywage, giwaco : Waywak 
rom rom ! —  De gedode mens, als zijn familieleden hem 
beweenden, ze (d.i. de moordenaars) zeiden : Zo hebben ook 
wij geweend !

Dano ma enego, jumiyo ire yat, enyamo. Juteyo kume. 
Juwire ku palala. Julyelo wiye ceke; jukoyo ngo : majuneno 
pa janeg dano. Dano, ginene kumae. Giwaco : Jal en enego, 
en. —  De mens die gedood had, men gaf hem medicijn; hij 
kauwde ze. Men maakte inkervingen op zijn lichaam. Men 
bestreek hem met palala (rode oker). Men schoor gans zijn hoofd 
kaal; men maakte er geen figuren op. Dit was het teken van 
een mensendoder. De mensen zagen hem aldus. Ze zeiden : Die 
man heeft (iemand) gedood.

An  (Ik) : E m m a n u e l  O m a c .

82. De begrafenis bij de heidenen.

(Lembe mi lyel macon.)

Con Alur, ka dano uto i paco migi, gimako ryedi, giketo i 
vut avo muto, ma gikunyo. Judongo mi paco ceke ku mon 
dongo gibino nilamo ryedi i vut avo muto. Kan lak ryedi uay 
ku nying pa dano ma gilamo ryedi i wiye, ndundu gimako 
dano en niya janek m'unege. —  Eertijds, bij de Alur, wanneer 
iemand stierf in hun dorp, ze namen een scheermes, ze legden 
het bij het dode lichaam. De ouderlingen van heel het dorp 
en de oude vrouwen kwamen het scheermes bezweren in de 
nabijheid van het lijk. Indien de snede van het scheermes zich 
naar boven richtte op de naam van de mens die men over het 
scheermes uitsprak, aanstonds vatte men die mens, als zijnde 
de moordenaar die hem gedood had.

Kan gidaro nilyelo w i avo, gimako yat mi sasa. Gijomo kudo 
avo. Ka gidaro nijome, gitwiye maber, gitere i lyel. —  Wanneer 
ze klaar waren met het hoofd van de dode te scheren, ze 
namen hout van de sasaboom. Ze wasten er het lijk mede. 
Wanneer ze het lijk gewassen hadden, ze bonden het schoon 
in, ze droegen hem in het graf.
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Kan gitere i lyel, gimenyo mac, giluto ko dano en i lyel. 
Ma kan giyike, gimako radero, gicungo ko ngom. —  Wanneer 
ze hem naar het graf droegen, ze staken vuur aan, ze lieten 
hem aldus in het graf neer. Wanneer ze hem met aarde hadden 
bedekt, ze namen een radero-stok; ze stampten er de grond 
mede aan.

Tic mange miraryo. Giketo ulobo mi kulo. En tic pa coni. 
Jujebo karacel ku kongo majom, ma po njokanjo. Gifuyo kudo 
lyel. Gicokiri dano dupa i wi lyel. —  Een ander tweede werk : 
Ze nemen modder uit de rivier. Dat is het werk der neven 
(zusterskinderen). Ze mengen (de modder) met zoet bier, dat 
nog maar lichtjes gegist is. Ze bestrijken er het graf mede. 
Vele mensen komen bijeen op het graf.

Gimako yat mi sasa. Gijebo ku wey dyel. Giketo i pany. 
Gikiro ceke i podo kud i paco. Ka gidaro nikiro, ndundu 
gicoko atoko; gijoko ko cam mi podo ku mi dero ceke. Gidwogo 
ko nicamo wi lyel en. Julwongo niya deza pa dano muto, 
nifoyo kude; ku Iworo ceke gimiyo ire kan evuto i lyel. —  Ze 
nemen sasa-houtbereiding. Ze mengen dat met uitwerpsel van 
geiten. Ze doen het in de stampblok. Ze sprenkelen het op het 
veld en in het dorp. Wanneer ze gesprenkeld hebben, aan
stonds brengen ze de manden bijeen. Ze vergaderen ermede 
de veldvruchten op het veld en in de voorraadmanden. Ze 
komen dan terug om te eten bij het graf. Ze heten dat : de 
deza (geest ?) van de afgestorvene, om hem te verheugen. En 
alle eer geven ze hem terwijl hij in het graf ligt.

An  (Ik) : A t h a n a s i O w e n jo .

83. De plechtigheden op het graf.
(Lembe mi lyel.)

Kum dano mange kan eto, jupagi cokere. Giwaco : Dano eto 
romo. Dong waporu lyel. Wuci nigamo agada; wupor kudo 
dano, kara. wukuny lyel ! —  Wanneer het lichaam van iemand 
sterft, zijn naastbestaanden komen bijeen. Ze zeggen : Die 
mens is (bepaald) gestorven. Laten we nu zijn graf meten. 
Gaat een rietstok halen; meet de mens ermede, dat gij het 
graf graaft.

Gimako nitongo lyel; kan gimako nikunye. Kan giwaco : 
Wadaro nikunyo lyel, etnm. Dong watwiye, kara watere i lyel.
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Ze beginnen het graf te kappen; dan beginnen ze het uit te 
graven. Ze zeggen : W e  zijn klaar met het graven van het 
graf; het is gedaan. Laten w ij hem nu binden, opdat we hem 
in het graf dragen.

Kan gimako nicoyo ngom i wiye yor i ngeygi, ya gicike. Ka 
giyiko ngom i wiye. —  Ze beginnen grond op hem te strooien 
achter hun rug, om hem vaarwel te zeggen. I)an bedekken ze 
hem met aarde.

Gigamo kidi, giketo wi lyel. Giwaco : Da dit, bin nitoro wi 
lyel. Dano gibigamo cinggi, gilogo wi lyel, gifiyo kude wiye 
nyaswaswa. Podi gikuro kudo kongo nindo aryo. —  Ze nemen 
stenen, ze leggen ze op het graf. Ze zeggen : Oude vrouw, 
kom de oppervlakte van het graf kloppen. De mensen zullen 
hun handen nemen; ze wassen ze boven het graf; ze overstrij
ken er de oppervlakte mede zonder zorg. Dan wachten ze twee 
dagen op bier.

■Jubinyobo kongo. Ka nindo adek, juoro dano ma coni uci 
nigamo osabo mi kulo kugweno, ma podi piny k'uru ngo.
— Ze zullen bier brouwen. De derde dag zendt men een zusters
kind modder halen van de rivier, des morgens wanneer het 
nog niet daglicht.

Nyatin bidwogo. Gibimako nifiyo lyel. Gibiwaco : Wadaro 
niciko lyel. Pa kawoni, uyer lembe mi ywak. —  Het kind zal 
terug komen. Ze beginnen het graf te bepleisteren. Ze zullen 
zeggen : W e  hebben het graf gesloten. Thans zeg ons wat er 
van de rouwplechtigheid zal zijn.

Gibigamo kongo, ginyobo swa. Gigamo ajagi, giguro. Gimako 
dyel, ginego mir ajagi. Kongo jukonjo ter ajagi. Ka gigamo 
ywak. —  Ze zullen bier nemen; ze zullen er onbepaald veel 
brouwen. Ze nemen een ajagi-tak; ze planten hem in de grond. 
Bier gieten ze aan de voet van de ajagi-tak. Dan beginnen ze 
de rouwplechtigheid.

Giketo kugweno. Jubiwak nindo adek. Dyang junego ni ju  
manyir m 'uywak dit. Jumanyir elal ceke. Ju madongo e. 
rn'udong nicamo tyend dyang. —  Ze beginnen de bewening 
des morgens. Ze rouwen drie dagen. Ze slachten een koe voor 
de meisjes, welke geweldig wenen. De meisjes (daarna) gaan 
uiteen. De volwassen mannen, die blijven om de poten der 
koe op te eten.
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Kan jumako dyel, gijebo ku tyend dyang, gicamo. Di e, 
gidok ceke. Edong co. Gimako nitimo oio bang aryo. Junego 
dyang. Kan umbe, junego dyel, gicamo. —  Dan neemt men 
een geit; (men slacht ze), men mengelt ze met de poten der 
koe, men eet. Zo geschiedt het; ze gaan allen terug. Blijven 
alleen de mannen. De belangrijke zaken bespreken ze twee 
dagen. Men slacht een koe (voor hen). Indien men geen koe 
beeft, slacht men een geit. Ze eten.

Gigamo nyatin pa ngatu muto; giketo i paco pa ngatu. : Dong 
i paco pa uru. Idong ibe maber ! —  Ze nemen het kind (de 
zoon) van de gestorven man. Ze stellen hem aan in het dorp 
(het huis) van die man : B lijf in het dorp (het huis) van uw  
vader. B lijf nu met het goede ! (Vaarwel !)

84. Rouwplechtigheden en erfenis.

Dano, kan to acel emake, bicande nakanaka; kan etye kuno 
ku dyang dak acel, kadok dyel rorno dak acel, jakume lit 
ebiwaco : Kawoni fodi ato ngo ! Ka jùtyeda ku tyet ceke, ma 
dyel etum, nyo kan abito ! Jubitimo tyet ceke : dyel ebitum; 
ku dyang ceke kan gitum, basi abito ! —  Een mens, wanneer 
een ziekte hem te pakken heeft, zal ze hem voortdurend last 
veroorzaken. Als hij hetzij honderd koeien heeft, hetzij honderd 
geiten, de zieke zal zeggen : Nu ben ik nog niet dood ! Wanneer 
men mij zal behandeld hebben met alle (tover) behandeling, 
dusdanig dat de geiten op zijn, dan zal ik misschien sterven ! 
Men zal alle behandeling (op mij) doen : de geiten zullen op 
zijn; en als (ook) al de koeien op zijn (en het helpt niet), wel 
dan, dan zal ik sterven !

Ka lim edaro nitum ceke, lo bibino matek; enege. —  Als al 
de rijkdom op is, de ziekte zal hevig komen; ze doodt hem.

Kan edaro nito, nduru ebeywak. Dano mi paco ceke gingeyo 
nduru. Dano madongo gibiwaco : Kud ular uywak ! Podi juko 
jukuny lyel. Ka judaro niyiko dano, basi, ka dano ceke 
gibiywak ! —  Wanneer hij gestorven is, stoot men de rouw
kreet uit. De mensen van al de dorpen kennen die kreet. De 
aanzienlijken zullen zeggen : Haast u niet te rouwen ! Dat 
men eerst het graf make. Wanneer men de mens zal begraven 
hebben, wel dan, dan zullen al de mensen de rouw vieren !
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Ka lyel enyang, kadok ku dyeceng, jukwongo nicwinyo mac : 
juwiro w i lyel ku wi vur ceke. En calo dano muto pa Jupadri : 
gikwongo nikiro pi mi mugisa i kum, lyel. Pa jukafiri, mac.
—  Wanneer het graf diep genoeg is, het weze ook bij klaar
lichten dag, men begint met vuur te maken (d.i. men steekt 
een toorts uit gras aan) : men draait ermede over het graf en 
over gans de put. Dat is als met een gestorven mens bij de 
Paters : zij beginnen met w ijwater over het graf te sprenkelen. 
Bij de heidenen gebruikt men vuur.

Ka gidaro niyiko dano, jucido niyenyo ka min vul madit, 
kud akengere ceke, ku vul matindo ceke : giketo umwute, 
gigoyo. Dano ceke gicokiri niywak, dyeceng ku dyewor ceke.
—  Wanneer men de mens begraven heeft, men gaat ergens een 
grote trommel zoeken en akengere (lange trommels) en vele 
kleine trommels : men begint de umwute-dans; men slaat de 
maat van die dans op de trommels. Al de mensen komen bijeen 
om de rouwplechtigheid mede te maken, gans de dag en gans 
de nacht.

Ento gitye ku ryeko dit : ngatu ma cam pare mbe, giywage 
ngo. —  Doch ze zijn zeer slim : iemand die geen eten (ten 
beste) kan geven, men beweent hem niet.

Ka mi co, vuto nindo adek. Ka gilal. —  Als het van een man 
is, duurt het reeuwen drie dagen. Dan gaan de mensen uiteen.

Ka gimako ywak, giywak ku tong alunga. ■lakwor ecopo ngo 
nikado ka ma giywak kud, i iye. Ka gineno, gicopo ninege. -  
Wanneer ze aan het rouwen zijn, ze rouwen met gevelde lans. 
Een vijand mag niet voorbijgaan op de plaats van de rouw
plechtigheid. Indien men hem ziet, zou men hem kunnen 
doden.

Kumeno ka lyel etye cengini nilal, junyobo kongo dupa. Kn 
ngatu m 'uto nini, naka etye ku dyang, jugamo dyang aryo; 
acel junego ni co; acel junego ni nyir, ni dano ma giywak. 
Ku kongo jutingo kurucel ni mon. Kumeno dano ceke gicamo.
—  Aldus wanneer de grafplechtigheid haar einde nabij is, 
brouwt men een groot aantal kruiken bier. Wanneer die gestor
ven mens eertijds bezitter van koeien was, men neemt twee 
koeien. Een koe slacht men voor de mannen; een (andere) 
slacht men voor de meisjes (en vrouwen), voor de mensen die 
gerouwd hebben. Een deel van het bier neemt men uit voor 
de vrouwen. Aldus alle mensen eten.
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Ka gidaro nicamo, rna dano giyenyo dok i paco migi, judongo 
gibiwaco : Kawono mon gibin nineno nyitindo pa cogi m'udaro 
nito, maneno awobi pare gibedo dupa : gimaro bidaw pi mon ! 
Dako m'umito nyatin ma ebibedo ka won , ewac kawoni ! —  
Als ze gedaan hebben met eten, dat de mensen zoeken naar 
hun huis terug te keren, de ouderlingen zullen zeggen : Dat 
thans de vrouwen komen de kinderen zien van hun man die 
gestorven is; want zijn volgroeide jongens zijn talrijk : ze 
zouden kunnen ruzie krijgen wegens de (te erven) vrouwen ! 
De vrouw, die het kind (d.i. de man) w il, die in de plaats van 
zijn vader zal blijven, zegge het nu !

Nyatin madit jubikete i paco pa won : en bibedo won paco, 
m'eyero lembe rn'uwok kakae. —  De oudste zoon zal men aan
stellen in de verblijfplaats (het huis) van zijn vader : hij zal 
daar de meester des huizes zijn, welke de zaken zal regelen, 
die daar voorkomen.

Kumeno ka mon ma gimito nigomo nyatin, gicikiri niyiyo i 
wang pa dano ceke. Ka gidaro niyiyo, gimiyo ire pi i wang 
pa dano ceke. Kumeno dano ceke giwaco : M on , ubedi kuber 
ku nyico m wu eno, maneno to enyoto, en ! Kumeno mon 
gibedo. —  Zodus de vrouwen die willen een kind (d.i. een 
zoon van hun afgestorven man) huwen, ze moeten haar toe
stemming geven in tegenwoordigheid van al de mensen. 
Wanneer ze hun toestemming hebben gegeven, ze geven hem 
water (d.i. ze gieten water op zijn handen; hij wast er zijn 
handen mede) in het bijzijn van al de mensen. Aldus al de 
mensen zeggen : Vrouwen, blijft in vrede met deze uwe 
man, want de dood heeft (alles) verbrod. Zo ! Zodus de vrou
wen blijven (bij die man).

Ka ceng ku ceng nico efuro ni ju  kurucel, ali etundo. Dako 
ma nico ef uro ire ongo, emako niyero : Kawoni nico para elanda. 
Acido niyenyo ka nico mange. Kawoni aneno can pi to ! 
Kumeno wayo pare gidaw i wiye. Kan ebedo kuber i ot pare.
—  Wanneer dag op dag de man veldwerk doet voor de enen 
(d.i. ten gerieve van een deel zijner vrouwen), ontstaat er 
getwist. De vrouw, voor dewelke haar man niet werkt, begint 
te zeggen : Thans heeft mijn man me van kant gelaten. Ik ga 
op zoek naar een ander man. Thans ben ik in de ellende wegens 
de dood (van mijn vroegere man) ! Zodus haar mans zuster



speelt op tegen haar. Dan blijft ze in vrede in haar huis 
wonen.

Basi. Lembe etum. —  Ziezo. Het verhaal is ten einde.

An ( Ik )  : K le m e n t i O y a r o .

Alur, ka gineno dano eto, umin elago dako pare. Dano ceke 
gibino nineno. Jupagi gimake, gitere i do lyel pa umin. Jupagi 
gikete i w i kom. —  Wanneer de Alur zien dat een mens gestor
ven is, zijn broer erft zijn vrouw. Al de mensen komen zien. 
Zijn verwanten nemen hem en leiden hem bij het graf van 
zijn broer. Zijn  verwanten doen hem neerzitten op een stoel.

Dako pa umin etero pi ni yore. Elogo pi. Kan edaro nilogo 
pi, jupagi giwaco : Kawoni idaro nüago dako pa umeru. lbedi 
kude maber dit. Kan ibedo kude marac, ebiweki ! —  De vrouw  
van zijn broer draagt water naar haar schoonbroer. Hij wast 
zijn handen. Wanneer hij zijn handen heeft gewassen, zijn 
verwanten zeggen : Nu hebt gïj de vrouw van uw  broer geërfd. 
Blijf ermede heel goed (d.i. wees er heel goed mede). Indien gij 
er slecht mede handelt, zal ze u verlaten !

Kan judongo pagi giwaco kumae. Juwodo agidu kongo. 
Giniado ceke. Ginego dyel i w i lyel. Gicamo ceke, ku nyir ceke, 
ku mon ceke, ku co ceke. —  Aldus spreken de ouderlingen 
van zijn familie dan. Men haalt een kruik bier te voorschijn. 
Ze drinken allen. Ze slachten een geit op het graf. Ze eten 
allen en de meisjes en de vrouwen en al de mannen.

An ( lk )  : M a k s im  U p e n y t o .

85. De verschrikkingen van de hongersnood.

Alur gibe giwaco niya kec, ma ay yo piny, kec ma julwongo 
niya ndro, ma elalo dano cekeceke, enego dano mumbe. —  De 
Alur verhalen dat een hongersnood, welke van beneden (d.i. 
van de Alur-vlakte) kwam (d.i. welke aldaar begon), geheten 
werd ndro (hongersnood). Deze hongersnood joeg al de bewo
ners (uit hun dorpen) weg en doodde er vele.

Yang con, moko ma enego dano dit, nyinge ndro anew. E 
m'enego dano dit andanda. Dano gito swa. Jukunyo ngo dano 
gito calo gweno. Ngatu moko embe matek : dano cekeceke
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avo kwa. —  Vroeger nog, was er een andere hongersnood die 
zeer veel mensen deed sterven; de naam ervan is ndro anew. 
Deze deed bijzonder veel mensen sterven. De mensen stierven 
talloos. Men begroef ze niet : de mensen stierven als kippen. 
Er was geen enkel mens meer sterk 4 al de mensen waren 
puur lijken.

Elalo dano cekeceke. Alur gikado nam. Mo/co gibedo asu 
lokani. Dano ma jundiri ginyewo nyitindo migi cekeceke; 
kendekende edong dano ma pigi ber. —  Die hongersnood joeg 
al de mensen uit hun dorpen weg. De Alur staken het meer 
over. Anderen bleven voort langs deze kant van het meer 
wonen. De vreesachtige mensen verkochten al hun kinderen; 
er bleven alleen maar de mensen over die goed waren vd.i. 
alleen de mensen met een goed, teder hart verkochten hun 
kinderen niet).

Jumalo ginyewo nyitindo migi dit. Nyir pa rwot junyomogi 
ku cam. Dano mareco ceke ginyomo. Tekine ngatu ma won 
cam ci, enyomo. Kadi Jalendu de enyomo. —  De bewoners van 
boven (d.i. de Angal, de Acer, enz. die in de Alur-vlakte niet 
wonen) verkochten hun kinderen in groten getalle. De konings
dochters, men huwde ze uit voor eten. (Al) de mensen van 
geen waarde namen ze tot vrouw. Zelfs de Mulendu huwde ze.

Dano giyenyo gin ma gicam kwe; ento ginwango ngo. Tekine 
ginwango ma calo kata, ndundu gicamo. Kan gicamo kwir 
ma yang dano ku camo ngo; e ma keto gito. —  De mensen 
zochten vruchteloos naar voedsel; ze vonden er geen. Indien 
ze iets vonden dat op aardappelen geleek, aanstonds aten ze 
het op. Toen aten ze dingen waarvan de mensen zich eertijds 
onthielden. Dat was de oorzaak dat ze stierven.

Mokambo ginego dano dit i ndro eni; manke Jukot de ginego 
dano dit. Gidaro dano ceke pi cam m'udong tugi. E ma keto 
judongo ma tuwa giwaco niya : Tekine inyolo nyatin ma 
janyap, nwango paco peri eto. —  De Mokambo-mensen doodden 
veel mensen tijdens die hongersnood. Ook de Jukot doodden veel 
mensen. Ze moordden de mensen uit wegens het voedsel dat 
bij hen gebleven was (d.i. in die streken was er geen honger- 
nood; er werd veel gestolen; vele van die dieven werden door 
die Mokambo en die Jukot gedood). Daarom zeiden de ouder
lingen in mijn streek : Indien gij een lui kind ter wereld 
brengt, dan is uw  dorp dood.
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Juneno avo ngo : umeru de ineno avo re, icopo ngo nitingo. 
Ento icido asu yo kusaka. Avo ineno ku wengi; imito nitingo; 
ento icopo ngo nitingo. Nwang boti mbe nikunyo; ley kende- 
kende. —  Men zag niet om naar een lijk : gij zaagt het lijk  
van uw  broer, gij gaaft u de moeite niet het op te rapen. Doch 
ge zette uw  weg voort om eten te gaan kopen. Het lijk zaagt 
ge met uw  ogen; ge wilde het wel oprapen, doch ge waart 
niet sterk genoeg om het op te nemen. Toen had uw  arm de 
kracht niet om het te begraven; de dieren alleen (deden dit, 
d.i. ge waart verplicht het lijk te laten liggen, als aas voor de 
dieren).

Iparo lembe mi kec. Iwaco : An de abito. Kawoni an acido 
asu. To ke abitimo ninedi? To pa kec yang juparo ! Ju wada, 
wacidu mwa; edaro dong lembe pare romo ! Gicido asu 
niyenyo cam. —  Ge waart (alleen) bekommerd met de honger
snood. Ge zeide : Ik ook ik zal sterven. Thans zet ik mijn reis 
voort. W at zal ik aan de dood verhelpen ? Kan men zich (thans) 
bezorgd maken om een afsterven wegens honger ! Mijn mak
kers, laten we onze weg vorderen; hij heeft zijn rol uitge
speeld ! Ze zetten hun reis voort om eten te gaan zoeken.

Ngatu m'unego wedu nini, de icamo kude. —  Iemand die 
zo’n familielid van u gedood had, zelfs met hem zoudt ge 
gegeten hebben.

Jamiru de edoko rwot, tekine etye ku cam ci. Dano ceke 
gibedo te dero pare. Tekine ewaco lembe moko mi kazi, 
ndundu giwaco : Orwa ! Waci watim iri ya, rwoda ! —  Zelfs 
de slaaf werd koning, indien hij maar bezitter van voedsel was. 
Al de mensen bleven (verwijlden) onder hun voorraadmanden. 
Indien hij maar een woord gewaagde over werken, aanstonds 
zeiden ze : Zend ons ! Dat we gaan voor u werken, mijn koning !

Tekine ealo doge acel : U dano ma ubedo kakae, amito keu 
ceke, uci yo kazi para, kara abimiyo iwu cam moko ! Podi doge 
k'upodo ngo, ndundu giwaco : Wacidu kawonini, kara wabot !
—  Indien hij maar zijn mond opende (en zei) : Gij mensen, 
die hier verblijft, ik verlang dat gij allen u naar mijn werk 
begeeft, opdat ik u enig voedsel geve. Nog was hij niet uit
gesproken of aanstonds zeiden zij : Laten we op staanden voet 
gaan, opdat we gered worden !
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Ka gicido i podo, gitimo kazi matek, kara won cam eml cam 
mulwar. Gitimo kazi ku ngiri kwa. —  Wanneer ze zich naar 
het veld begeven hadden, werkten ze daar met geweld, opdat 
de eigenaar hun veel eten zou geven. Ze deden werk met grote 
begeerte.

Kumeno kec eketo dano gidoko wor mumbe. Kan worwot, 
de emiyo Iworo ni won cam, kara won cam emiye cam moko, 
kara ebot ku do lembe mi kec. Lembe matek andanda. —  
Aldus de hongersnood maakte de mensen zeer mak. A l was het 
een koningszoon, ook hij gaf eer aan de bezitter van voedsel, 
opdat de bezitter van voedsel hem enig eten geve, opdat hij 
zou gered worden uit de aangelegenheid van de hongersnood. 
De zaak was waarlijk  zeer moeilijk.

Eni lembe mi kec madit, ma tekine cam etum ceke. —  Zo 
was het tijdens een grote hongersnood, wanneer al het voedsel 
op was.

An  (Ik) : A u g u s t in o  T u n d e r u .

86. Hoe men iemands dienstman werd.
(Lembe macon mir anyewa.)

Yang con, dano gibedo ku mon acelacel. E  m'uketo ginyay 
dit. Murogo nwang podi urnbe. Jok de nwang podi umbe. Bila 
podi umbe; bila ginyay i ngom kawoni. —  Eertijds elke mens 
bleef met één vrouw. Dat was de oorzaak dat ze zeer vermenig
vuldigden. Toen bestond er nog geen beheksing. Ook geen 
kwade geest (waardoor men andere mensen doodt) bestond toen 
nog niet. Wichelen bestond toen niet; de wichelpraktijken heb
ben zich pas nu over de streek verspreid.

Ma yang con, mali makeca de mbe. Dyel acel junyewo ku 
cam pong der o ma romo pir aryo, katuku madwong : meca mi 
vong dyel. Dero ma romo pir adek, ka enyewo min dyel. E 
m'uketo dano gitoo ku musoma mon. —  Eertijds was er ook 
niet veel rijkdom. Een geit kocht men met veldvruchten, 
genoeg om een dero (voorraadmand) te vullen, die gelijk was 
aan twintig grote katuku (manden) : dat was voor een jonge 
geit. Een dero die gelijk was aan dertig (katuku), kocht een 
grote geit. Dat maakte dat de mensen stierven, zonder gehuwd 
geweest te zijn.
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Ngatu ma won janyap ekelo mon ongo : etoo ku musoma 
mon. Manke ka nyameru umbe, de ikelo mon ongo. —  Iemand, 
die een luie vader had, bracht geen vrouw in huis : hij stierf 
ongehuwd. Verders, indien gij geen zuster hadt, ook gij bracht 
geen vrouw.

Jamusoma, mali umbe : mon ekelo ngo. Ram ebedo kude.
—  Een ongetrouwde had geen rijkdom : hij geraakte niet aan 
een vrouw. Zó dat hij aldus bleef.

Ebibedo kwe. Ebineno adiyane gimondo i ot. Ewaco : Aka, 
yani ! Can mi kuma esago ! hiwada, ma junyolowa wakugi, 
cekeceke gimondo i ot; ceke gikelo mon. An ke abikelo para 
awene ? —  Hij zou lange tijd zo gebleven zijn. Hij zou zijn 
jeugdgezellen (d.i. mensen welke dezelfde leeftijd hebben) zien 
in hun huis binnengaan (d.i. huwen). Hij zegt : Mensen lief ! 
De ellende die op mij weegt, gaat al te ver ! Mijn makkers, 
met dewelke w ij samen geboren zijn, hebben allen een huis
gezin gesticht; allen hebben een vrouw gehuwd. En ik, wanneer 
zal ik er een inbrengen ?

Won de ebiyero kumeno : Woda , watim lembe meno ninedi ? 
Timba wek agam anyewa. Timba wabedi jamiru pare ! Nyatin 
awendo ma wabimako, timba water ire ! —  Ook zijn vader zal 
aldus spreken : M ijn zoon, hoe zullen we die zaak beredderen ? 
W el, laten we verkoop halen (d.i. laten we ons verkopen; laten 
we de dienstbaren van een rijke man worden). Laten w ij zijn 
slaven (dienaren) worden. (Zelfs) het kleine parelhoen, dat we 
zullen vangen, laten we het hem dragen !

Wode eyiyo : Timba watim komae, kara emï iwa. nyati dyel 
moko manok, wapidi ! —  Zijn  zoon stemt toe : Het zij zo ! 
Laten we aldus doen, opdat hij ons een klein geitje geve, dat 
we opkweken !

Won etugo wot. Ecido ba won mali. Ewok, ebedo nyamot.
—  Zijn vader begeeft zich op weg. Hij komt aan; hij blijft 
(daar) stil zitten.

Ka won mali ewaco ire : Nedi ? Naka ibino tuwa ongo do ! 
Eyo, naka awoto ngo tuu. Meni ke m'ukela : can m'ukela i 
bengi ! Can usaga ! Can usaga k'i wiya ! Woda eto musoma. 
Awaco niya gin moko ni cingi, imî ira, akony ko woda !
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Wakude de, timba wabe jamiru peri. Wabifuro fur iri ! —  
Dan zegt de rijke man tot hem : W at is ex* gaande ? Nooit 
eertijds kwaamt gij bij mij ! —  Dat is waar, nooit kwam ik tot 
bij u. Ziehier wat me brengt : ’t is de armoede die me bij 
u brengt ! De armoede overmeestert mij ! De armoede stijgt 
me tot boven het hoofd ! M ijn zoon sterft ongehuwd. Ik heb 
gedacht dat ge iets in uw  hand hebt (d.i. dat gij bezitter zijt 
van rijkdom) dat gij me gevet, opdat ik er mijn zoon mede 
helpe ! Ik met hem (ook), het zij zo, wezen we uw  slaaf. W e  
zullen voor u uw  veld bewerken !

Won mali ewaco : A eno, iyero dre ! Ni e, dano ceke gibedo 
ku w agil Meni k'idok i paco peri. Kan ibidwogo i banga, 
ibinwango nyati dyel moko asayo; abimiyo iri abic. Ibibedo 
jamiru para andanda ? Eyo, eyo ! Abibedo jamiru peri 
and and a ! —  De rijke man zegt : Dat is het ! Goed gesproken ! 
Zo is het ! A l de mensen blijven met huns gelijken ! Voor 
alsnu ga terug naar uw  thuis. Wanneer gij bij mij zult terug 
komen, gij zult bevinden dat ik u enig klein geitje gezocht 
heb; ik zal er u vijf geven. Zult gij waarlijk mijn dienstbare 
zijn? Ja, ja ! Ik zal waarlijk uw  dienaar zijn.

Ka edok paco pare, ebifoyere mumbe. Wode de ebifoyire. —  
Wanneer hij terug is in zijn dorp, zal hij zich ten zeerste 
verheugen. Ook zijn zoon zal zich verheugen.

Kan etugo wot; ewiyo tol, etero i lum. Ebimako awendo. 
Ka won edok i bang won mali; won mali ebifoyo awendo 
mumbe. —  Dan zal hij zich op weg begeven; hij draait een 
touw, hij draagt dit in het hoge gras. Hij zal een parelhoen 
vangen. Dan zal de vader teruggaan bij de rijke man; de 
rijke man zal ten zeerste met het parelhoen in zijn schik zijn.

Macen ebinego ringo; de ibitere i bange. Ju macon gitimo 
kumae. —  Daarna zal hij een stuk w ild doden; dit ook zal 
hij naar hem dragen. De mensen van eertijds deden aldus.

Kan eto, nyatin pare edong iye. Ka macen wode de eto, edong 
ni nyakwar anyewa. Lembe matek andanda mi dano macon.
-  Wanneer hij sterft, zijn zoon blijft erin (d.i. dezelfde toe

stand van dienstbaarheid). Wanneer later ook de zoon sterft, 
(de dienstbaarheid) blijft voor de kleinzoon der dienstneming. 
Een lastige zaak (was het) voor de mensen van eertijds.
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Tekine kapeu ceke eto, won mali egamo dako peri ceke ku 
nyitindo ceke : eterogi i bange. Tekine ju  peu moko nuti, ka 
gigonyo. —  Indien gans uw  familie uitgestorven was, de rijke 
man nam uw vrouw en al uw  kinderen : hij bracht ze bij hem. 
Indien er nog enig famililid van u was, dan kochten ze 
(deze) vrij.

Eni lembe mir anyewa. —  Zo was het gestaan en gelegen met 
de anyewa.

An  (Ik) : A u g u s t in o  T u n d e r u .

87. De bloedvriendschap.

Tek kec epodo, iwaco kumae ni won cam : Kawoni ameki 
ni jarimona. IVatey kudi rimo, kara adwogi i bengi, wabed 
kudi maber. Wakwong niteyo rimo, cwinywa ribere acel. —  
Wanneer er hongersnood komt, gij zegt aldus tot de bezitter 
van eten : Thans neem ik u tot mijn vriend. Laten we met 
u het bloedpakt aangaan, opdat ik bij u kome wonen, dat 
ik bij u goed weze. Laten we eerst het bloedverbond aangaan, 
dat onze ziel zich nauw verenige.

Jarimone biwaco iri : Doki, ivuti aryo; miradek idwogi. Ka 
wabiteyo rimo dong; ndu ibibedo i banga. —  Die vriend zal 
u zeggen : Ga terug, slaap tweemaal; de derde dag kom terug. 
Dan zullen we het bloedpakt aangaan; bepaald gij zult bij 
mij blijven.

Jarimone edok, evuto aryo; mir adege edwogo. Kan etundo 
bang jarimone, jarimone epedo kolo i dye ot. Ecido, ejako 
bongo, ku lum ma nyinge julwongo niya aleklek. —  De vriend 
gaat terug en slaapt tweemaal. De derde dag komt hij terug. 
Wanneer hij bij zijn vriend aangekomen is, zijn vriend spreidt 
een mat op de vloer van het huis uit. Hij gaat en rukt bongo- 
twijgjes af en ook gras, dat men aleklek heet.

Ka gidaro niteyo, ndu jarimone egamo nyati kwen, ewiro 
ku rimo. Emiyo bang jarimone. Ngatu acel de egamo nyati 
kwen bende; ewiro rimone bende; emiyo bang ngatu acel. Ka 
gilamo, gicuto vaa ndu. —  Wanneer ze de inkerving (op hun 
lichaam) hebben gedaan, aanstonds de vriend neemt een weinig 
brij en wrijft de brij in het bloed. Hij geeft het aan zijn vriend. 
De andere ook neemt een bolletje brij en draait het in het
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bloed; hij geeft het aan zijn makker. Dan spreken ze de ver
plichting uit en zwelgen de brij ter zelfder tijd in.

Tek jal acel tek kec epodo i paco pare, edwogo ba jarimone; 
gibedo ku jarimone. —  Indien er hongersnood komt in het 
huis van een hunner, hij begeeft zich bij zijn vriend; hij ver
blijft bij zijn vriend.

E lembe ma jubido ko cam. —  Zo is het dat men aan eten 
tracht te komen.

An  (Ik) : A r is t id e  W o n d a .

88. De Taro zijn verwant met de roda-antilope.
(Lembe mi Taro ma kwero ko roda.)

Jataro acel enyolo roda. Taro ceke gikwero roda. Giwaco : 
Un, Taro ceke, kud ucam roda ! Uneno de wanyolo roda ! 
Roda, nyitindo mwa. Wacopo ngo nicamira giwa kendwa,. Wan 
de, wa roda ! —  Een Taro-man bracht een roda-antilope ter 
wereld. A l de Taro weigerden roda-vlees te eten. Ze zeggen : 
Gij, Taro-mannen allemaal, eet geen roda-vlees ! Gij ziet wel, 
we brengen roda voort ! De roda zijn onze kinderen. W e  mogen 
elkander niet verslinden. W ij ook, w ij zijn roda !

Macen jal acel, nyinge Uyiko, epyemo lembe en. Enyolo roda 
kendo mi aryo. Judongo giwaco : Nyitindo, uweki nipyemo 
ku lembe pa kwaro. —  Daarna, een man, met naam Uyiko, 
sprak dit tegen. Hij bracht nogmaals een roda-antilope ter 
wereld. De ouderlingen zeiden : Kinderen, laat het gedaan zijn 
met de woorden der ouderlingen tegen te spreken.

Nyatin pa Uyiko mange, nyinge Siri, yuk roda etye i kume.
—  Een ander kind van Uyiko, met name Siri, heeft roda-haar 
op zijn lichaam.

An  (Ik) : M a r s e l l o  M u k o n j o .

Taro, Moro, Panyimur ecamo roda ngo. Kwar migi con 
enyolo roda. Tekine gicamo, gimaro binyolo roda. —  De man
nen van Taro, Moro en Panyimur eten geen roda-vlees. Indien 
ze roda-vlees eten, bestaat er kans dat ze roda-antilopen baren.

Tekine nico ecamo roda, roda edingo ite, ekilo He, ewangö 
wiye ceke. —  Indien een manspersoon roda-vlees eet, dit snoert, 
spant zijn oor toe en maakt hem gans kaal.



194 LEGENDEN, GESCHIEDENIS EN GEBRUIKEN

89. Kippenvlees was eertijds enkel goed voor de Lendu.

Con, ka podi Mondo gitundo ngo, Alur ceke gicamo gweno 
ngo. Ento ka gweno eto, giketo Jalendu ecamo en, niya gin 
rnarac. —  Eertijds, voor dat de vreemden in het land kwamen, 
aten al de Alur geen kippenvlees. Doch wanneer een kip stierf, 
liet men ze opeten door een Lendu (slaaf), als iets dat slecht 
(vuil) is.

Tong gweno, tic pare nityedo kudo tyet ku yeko adranga.
—  De eieren dienden voor toverpraktijken en om de adranga 
te verwijderen.

Kawono nini awobi ceke mondo i tic mi camo gweno. 
Gikwong nimako rimo ku serkali. Ka gitero gweno ni serkali; 
serkali tedo igi gweno ku landi. Gibilo, ebedo mit. Giwaco : 
Aka ! Kara gweno e dek mamit komae ! Basi, wabiweko ngo, 
wabicame asu ! Judongo, wun wukwero dek mamit kabisa.
-  Thans zijn al de jonge mannen het eten van kippenvlees 

bijgetreden. Eerst hebben ze een bloedverbond met de soldaten 
gesloten. Dan droegen ze kippen naar de soldaten; de soldaten 
lieten voor hen kippen koken met vlasdotter. Ze proefden; het 
smaakte lekker. Ze zeiden : W at ! Is kippenvlees waarlijk  zo’n 
lekkere toespijs ! Als het zo is, dan zullen w ij het niet (meer) 
laten, we zullen voort kippen eten. Ouderlingen, gij laat een 
uiterst lekkere toespijs van kant.

Mon miralur gicamo rombo ngo, ku kamadulu, rec mi pi. 
Dako acel, kan ecamo kamadulu ku rombo, gicake wer kabisa. 
Giivaco ; Dako en jawanya ! —  De vrouwen der Alur eten geen 
schapenvlees en geen kamadulu, vis van het water. Wanneer 

een vrouw kamadulu-vis of schapenvlees eet, de Alur maken 
een liedje op haar. Ze zeggen : Die vrouw is onfatsoenlijk !

Dako ecamo kendekende ka cware enego ire, edunye kudo. 
Basi, kan ecopo nicamo. —  Een vrouw eet alleen schapenvlees, 
wanneer haar man er een slacht voor haar en het haar ten 
geschenke geeft. Dan mag ze ervan eten.

An (Ik) : L eonsio L ebbe.
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90. De leeuwen verslinden geen Pangyec.

Jupangyec kuca i ngom mir Anglezi, gibedo i w i got ma 
julwongo Nyaryegi. —  De mannen van Pangyec ginder in de 
streek der Engelsen wonen op de berg, die men heet Nyaryegi.

Jal moko emondo kugweno i podo. Ewinjo gin moko i nget 
podo m'ecolo iye. Ewaco : Ango ni ? Ento efuro asu. Ebedo 
nyakanok; ewinjo kendo, ecolo iye. —  Een man ging heel vroeg 
naar zijn veld. Hij hoorde iets naast het veld dat zich opende. 
Hij zei : W at is dat ? Doch hij werkte voort. Hij bleef (wachtte) 
een weinig hij hoorde het nogmaals; het ging open.

Jal ewaco : Aye ! Ango nini ? Podi aci neno ku wanga. Ecoro 
do podo. Kan eneno ravor ma engamo doge. Ewaco : Meni ke 
atimo ninedi ? —  De man zei : He ! W at is dat daar ? Laat ik 
eventjes met eigen ogen gaan zien. Hij ging tot bij de rand van 
het veld. Dan zag hij een leeuw, die zijn muil opende. Hij 
sprak : W at moet ik nu aanvangen ?

Lworo emake. Ento ebino asu i bange. Emako dwande. Cogo 
ma emako i kore ewok. Ka umvor ebenyuto ire ka ringo ma 
emako angwen ceke. —  De vrees greep hem aan. Doch hij 
kwam verder vooruit naar hem (d.i. naar de leeuw toe). Hij 
greep hem (de leeuw) bij de keel. Het been, dat hij in zijn 
borst had vastgegrepen, kwam uit. Toen toonde de leeuw hem 
hoe het gestaan en gelegen was met vier stuks w ild, die hij 
gevangen had.

Con ku con Pangyet ravor emako ngo. —  Nooit of nooit 
gebeurt het dat de leeuw een Pangyet pakt.

An  (Ik) : A u g u s t in o  T u n d u r u .

91. De vangst van een luipaard.
(Lembe pa ngu.)

Alur, ka gineno ngu emako dyel ceng ku ceng, giwaco : 
Kawoni waciku ngu ! Gibicido nitongo yen, ma giciko kudo 
ngu. Gibicido niciko ngu. —  Wanneer de Alur zien dat de 
luipaard dag op dag geiten pakt, ze zeggen : Nu laten wij de 
luipaard vangen ! Ze zullen hout gaan kappen waarmede ze 
de luipaard vangen. Ze zullen de val gaan opstellen.



Ka gidaro niciko kindu, gimako nyati dyel manok, giketo 
i kindu. Gigamo yat; gikunyo do kindu. Gigamo aukpwa : 
giryemo ni ngu; gidok paco. —  Wanneer ze klaar zijn met het 
zetten van de val, nemen ze een kleine geit en steken ze in 
de val. Ze nemen een tovermiddel; ze verstoppen het in de 
grond bij de val. Ze nemen een aukpwa-tak en jagen het onheil 
naar de luipaard; ze gaan huiswaarts.

Cing nica gidok i ot ma podi piny ku yuto. Dano mi paco 
ceke gicikiri nidok ceke i ot. Givuto. —  Die dag gaan ze 
binnen vóór dat de nacht invalt. A l de mensen van het dorp 
moeten binnen zijn. Ze slapen.

Kugweno ngatu acel ecido nilyewo kindu. Kan enwango ngu 
emoko, ekudo ubilo. Dano mi paco ceke giwinjo. Gikwanyo 
ngwec, ku mon ceke : mon gicido lcud ogwede nipido 
kudo cwinye. —  Des morgens gaat een man de val bezoeken. 
Indien hij de luipaard gevangen vindt, hij blaast op zijn fluitje. 
Al de mensen van het dorp horen dat. Ze zetten het op een 
lopen met al de vrouwen : de vrouwen gaan met hun ogwede 
(kleine wan), om er zijn geest (d.i de geest, de ziel van de 
luipaard) mede op te wannen.

Dano kurucel giyeyo ngu; giringo ku oc ku tong alunga mir 
anyonga ma ngu eto ko. Ka gidaro nitundo paco, jugamo kom 
madit, juketo keno. —  Enige mannen dragen de luipaard; ze 
lopen al zich afwendend en met gevelde lans, uit blijdschap 
dat de luipaard dood is. Wanneer ze in het dorp aangekomen 
zijn, ze nemen een grote stoel; ze zetten die daar.

Jugamo ngu, juketo w i kom. Juketo edyeng kuber. Jugamo 
tong aryo, juketo i cinge. Jugamo atum kud atero abic, juketo
i cinge. Jugamo tigo, jutwiyo ceke i cinge, nwango ebedo wi 
kom. Gitimo kite pa rwot. —  Ze nemen de luipaard, ze zetten 
hem op de stoel. Ze zetten hem dusdanig dat hij mooi aan
leunt (en recht blijft). Men neemt twee lansen, men geeft ze 
hem in de hand. Men neemt een boog met vijf pijlen, men 
geeft ze hem in de hand. Men neemt parels; men bindt ze 
om zijn pols, terwijl hij op de stoel zit. Ze doen alsof hij een 
koning is.

Mon gibino ku pi. Gigamo cinge, giroyo i pi, calo rwot ma 
logo pi. Gimiyo ire Iworo, calo ma gimiyo ni rwot. —  De 
vrouwen komen met water. Ze nemen zijn handen (poten,
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klauwen) en steken ze in het water, als een koning die zijn 
handen wast. Ze vereren hem, zoals ze een koning vereren.

Jucido niyenyo ka vul madit ma ywak kuber; vul madit ku 
nyiti vul matindo aryo. Calo kan Jukot giwinjo ngu emoko 
pa Songe, gicido ceke nimyelo. —  Men gaat ergens een grote 
trommel zoeken, welke een mooie klank heeft; (men zoekt) 
een grote trommel en twee kleine. Zoals wanneer de Jukot 
horen dat een luipaard gevangen is bij Songe, ze gaan allen 
dansen.

Kumeno dano kurucel gigoyo vid; kurucel giyeyo ngu. 
Giwoto kude i paco ceke. —  Aldus enige mensen slaan op de 
trom; andere dragen de luipaard. Ze wandelen ermede in al 
de dorpen.

Ka lyel ma con giyiko iye dano, giwok keca, giketo vul, 
gigoyo mir umwute. Gilyewo ka lyel ceke. Giwak duu niay 
sawa adek, nitundo sawa abora. —  Op de begraafplaats, waar  
ze eertijds mensen hebben begraven, daar komen ze aan; ze 
stellen hun trommels; ze slaan de umwute-wijs. Ze bezoeken 
al de begraafplaaten. Ze rouwen heel de dag van het derde 
uur tot het achtste uur.

Giyeye, gicido kudo pa rwot. Kan juwinjo gibino ku wer ma 
juwero ka ngu emoko, jugamo dyel ceke, gipiko i ot. Kan ju  
m'unego ngu, ginwango woko dyel, ginego : saliya umbe. —  
Ze dragen de luipaard, ze gaan ermede naar de koning. 
Wanneer de mensen horen dat ze komen met de zang die men 
zingt wanneer een luipaard gevangen is, neemt men al de 
geiten; men verstopt ze binnen in het huis. Wanneer zij, die 
de luipaard hebben gedood, geiten buiten vinden, ze doden 
ze : er wordt niet gepleit.

Gitundo pa rwot. Giketo myél, gimyel. Rwot emako dyel 
aryo igi : acel mi ngatu m'uciko kindu; acel gicamo swa ni 
ringo. Ka gigamo pala, giyango ngu, gicamo ringe ceke. -— 
Ze komen aan bij de koning. Ze richten een dans in, ze dansen. 
De koning geeft hun twee geiten : een is van de man die de 
val gezet heeft; de andere eet men op als vlees. Dan neemt 
men een mes, men vilt de luipaard, men eet al zijn vlees op.

Kumeno judongo ma wigi julwar, giringo i paco mi ju  
m'umako ngu, niya nicoko soso ma i paco, ma ngu emoko iye.



—  Zodan de ouderlingen met grijze haren spoeden zich naar 
het dorp van de mensen die de luipaard gevangen hebben, 
zogezegd om het bucht te vergaderen in het dorp waar de 
luipaard gevangen werd (doch in werkelijkheid om hun deel 
te hebben aan de feestpartij).

Ngatu m 'unego nica enyongo lawe ni rwot. Ka dwoko kuca 
pa rwot. Rwot efoyo dit : In, dano para maryek dit. Afoyo !
—  Dezelfde man die de luipaard heeft gedood, bewerkt de 
huid ervan voor de koning. Dan draagt hij ze ginder naar 
de koning. De koning is zeer verheugd : Gij, gij zijt een van 
mijn onderdanen, gij zijt zeer verstandig. Ik dank (u).
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An (Ik) : K l e m e n t i O y a r o .
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3. A d r iaens , L . et W agemans, G., Contribution d l'étude chimique des sols salins et
de leur végétation au Ruanda-Urundi (186 pages, 1 f igu re , 7 p l., 1943) . . fr.

4. D e W ildeman, E., Les latex des Euphorbiacées. 1. Considérations générales
(68 p ages, 1944).......................  ................................................................ fr.

Tome Xlll.

1. V an N itsen , R., Le pian (128 pages, 6 p lanches, 1 94 4 ).................................................fr.

2. F allon , F ., L'éléphant africain (51 pages, 7 p lanches, 1944>...................................fr.

3. D e W ildeman, ë ., A propos de médicaments antilépreux d’origine végétale. II. Les
plantes utiles des genres A con itu m  et H ydrocoty le  (86 pages, 1944) . . fr.

4. A d r iaens , L., Contribution â l'étude de la toxicité du manioc au Congo belge
(m ém oire  q u i a  obtenu  une m ention  h o n o rab le  au  concours an n u e l de 1940) 
(140 pages, 1 9 4 5 ) ...........................  ......................................................  . . fr.

5. D e W ildeman, E., A propos de médicaments antilépreux d'origine végétale.
III. Les plantes utiles du genre Strychn os (105 pages, 1 9 4 6 )........................... fr.
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1. Schwetz, le Dr J., Recherches sur les Moustiques dans la Bordure orientale du 
Congo belge (lac Kivu-lac Albert) (94 pages, 1 carte hors-texte, 6 croquis,
7 photographies, 1944).................................................................................. fr.

•2. Schwetz, le Dr J. et Dabtevelle, E., Recherches sur les Mollusques de la Bordure 
orientale du Congo et sur la Bilharziose intestinale de la plaine de Kasenyi, 
lac Albert (77 pages, 1 carte hors-texte, 7 planches, 1 9 4 4 )........................fr.

3. Schwetz, le Dr J., Recherches sur le paludisme dans la bordure orientale du
Congo belge (216 pages, 1 carte, 8 croquis et photographies, 1944) . . . fr.

4. Schwetz, le Dr J. et Dartevelle, E., Contribution à l ’étude de la faune malaco-
logique des grands lacs africains ( lr« étude : Les lacs Albert, Edouard et 
Kivu) (48 pages. 1 planche et 1 tableau hors-texte, 1947)............................. fr.

5. Dartevelle, E. et Schwetz, le Dr J., Contribution à l'élude de la faune malacolo-
gique des grands lacs africains (2e étude : Le lac Tanganika) (126 pages,
1 carte, 6 planches hors-texte, 1947)............................................................... fr.

6. Dartevelle, e. et Schwetz, le Dr J., Contribution à l'étude de la faune malacolo-
gique des grands lacs africains (3e étude : Sur la faune malacologique du 
lac Moero) (90 pages, 3 cartes. 4 planches, 1 photo, 1947).............................fr.

Tome XV.
I. Adriaens, L., Recherches sur la composition chimique des flacourtiacées à huile

chaulmoogrique du Congo belge (87 pages, 1946 )..............................................
t Resseler, R., Het droog-bewaren van microbiologische wezens en hun reactie- 

producten. De droogtechniek (63 blz., 1946).............................................. fr.
3. De Wildeman, E., J. Gillet, S. J., et le Jardin d’essais de Kisantu (120 pages,

2 planches, 1 9 4 6 ) ......................................................................................
4. De Wildeman, E., A propos de médicaments antilépreux d'origine végétale.

IV. Des Strophantus et de leur utilisation en médecine (70 pages, 1946). . fr.
5. Duren, A., Les serpents venimeux au Congo belge (45 pages, 5 planches, 1946). fr.
6. Passau, G., Gisements sous basalte au Kivu (Congo belge) (24 pages, 2 croquis,

2 planches hors-texte, 1 9 4 6 )................................................................................
7. Dubois, le Dr A.. Chimiothérapie des Trypanosomiases (169 pages, 1946) ........

Tome XVI.
1 . polinard, E., Le minerai de manganèse à p o lian ite  et hollandite de la haute

Lulua (41 pages, 5 figures, 4 planches hors-texte, 1946)....................... fr.
2. Schwetz, le Dr J., Sur la classification et la nomenclature des Planorbidae (Pla-

norbinae et Bulininae) de l'Afrique centrale et surtout du Congo belge 
(91 pages, 1947)........................................................................................................

3. Fraselle, E., Introduction à l'étude de l'atmosphère congolaise. La prévision du
temps à longue échéance en Afrique équatoriale (54 pages, 1947)..................

4. Polinard, E., Cristaux de cassitérite du Kivu méridional et du Maniema
(25 pages, 2 planches hors texte).....................................................................

5. De Wildeman, E., A propos de médicaments antilépreux d’origine végétale. VII.
Sur des espèces du genre Eucalyptus L ’H éritier (en collaboration avec 
L. Pynaert) (123 pages, 1947).................................................................................

6. De Wildeman, E , A propos de médicaments antilépreux d'origine végétale. VIII.
Sur des espèces du genre Acacia L. (en collaboration avec L. Pynaert) 
(77 pages, 1 9 4 7 ) ........................................................................... . . .

7. Dartevelle, E. et Schwetz, le Dr J., Sur l'origine des mollusques thalassoïdes du
lac Tanganika (58 pages, 1 9 4 7 )..................................................................... fr.

8 De Wildeman, E., A propos de médicaments antilépreux d'origine végétale. IX. 
Sur des espèces du genre Capsicum L. (56 pages, 1947) . . fr.

Tome XVII.
1. Schwetz, le D1' J., Recherches sur le Paludisme endémique et le Paludisme

épidémique dans le Ruanda-Urundi (144 pages, 1 carte, 1948).......................
2. Polinard, E., Considérations sur le système du Kalahari et ses dérivés, au Sud

du Congo belge, entre le Kwango et le Katanga (56 pages, 3 planches hors- 
texte, 1 9 4 8 ).................................................................................................. fr.

3. De Wildeman, E., A propos de médicaments antilépreux d’origine végétale. X.
Quelques espèces des genres Albizzia DURAzz.et Cassia L. (57 pages). . fr.

4. De Wildeman, é., A propos de médicaments antilépreux d’origine végétale.
XII. Sur des représentants des genres Dalbergia., Dichrostachys, Dolichos, 
Flemingia, Loesenera, Lonchocarpus, Mimosa, Parkia, Pentaclethra, Pha- 
seolus, Pongamia, Psoralea, Pterocarpus, Tamarindus, de la famille des 
Léguminosacées (en collaboration avec L. Pynaert, 114 pages, 1948). fr. 

5 De Wildeman, é., A propos de médicaments antilépreux d'origine végétale. XIII. 
Sur des espèces des genres Nerium, Aspidospermum (Apocynacèes), Clematis, 
Lawsonia, Melia, Nymphaea, Plumbago, Smilax, Terminalia, Trichilia, Viola 
(en collaboration avec L Pynaert, 100 pages, 1948) . . . fr.

Tome X IV .
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Tome X V I I I .
1. De Wildeman, ë., A propos de médicaments antilépreux d'origine végétale.

XIV. Sur des représentants des genres : Alangium, Anacardium, Semecarpus, 
Boerhaavia, Brucea, Rryophyllum, Calotropis, Carpolobia, Commiphora, 
Diospyros, Dipterocarpus, Calophyllum, Clusia, Symphonia, Lophira, Pari- 
narium (en collaboration avec L. Pynaert) (92 pages, 1949) . . . . fr. 60 »

2. De Wildeman, Ê., A propos de médicaments antilépreux d'origine végétale.
XV. Sur des espèces des genres : Adenia, Anagallis, Cedrus, Celastrus, 
Cyathula, Dieffenbachia, Bambusa, Eleusine, Icica, Leonotis, Abutilon, 
Hibiscus, Phytolacca, Psorospermum, Rhizophora, Striga et Treculia
(en collaboration avec L. P ynaert) (59 pages, 1 9 4 9 ) .......................  . fr. 45 »

3. Meulenberg, J., Introduction à l'Êtude pédologique des sols du Territoire du
Bas Fleuve (Congo belge) (en collaboration avec L. De Leenheer et G. Wae- 
gemans) (133 pages, 25 planches et 6 cartes hors-texte, 1949) . . . . fr 350 »

SECTION DES SCIENCES TECHNIQUES 

Tome I.
i. Fontainas, P., La force motrice pour les petites entreprises coloniales (188 pages,

1 9 3 5 ) ........................................................................................................ .....  . fr. 40 »
J. Hellinckx, L., Etudes sur le Copal-Congo (Mémoire couronné au Concours annuel

de 1935) (64 pages, 7 figures, 1 9 3 5 )................................................................fr. 25 »
3. Devroey, E., Le problème de la Lukuga, exutoire du lac Tanganlka (130 pages,

14 figures, 1 planche, 1938)............................................................................ fr. 60 »
L Fontainas, P., Les exploitations minières de haute montagne au Buanda-Vrundi

(59 pages, 31 figures, 1938) . .................................................... fr. 40 »
5. Devroey, E., Installations sanitaires et épuration des eaux résiduaires au Congo

belge (56 pages, 13 figures, 3 planches, 1939)......................................... fr. 40 »
6. Devroey, E., et Vanderlinden, R., Le lac Kivu (76 pages, 51 figures, 1939) . . fr. 60 »

Tome II.
I. Devroey, E., Le réseau routier au Congo belge et au Buanda-Vrundi (218 pages.

62 figures, 2 cartes, 1939)................................................................................. fr. 180 »
l. Devroey, E., Habitations coloniales et conditionnement d’air sous les tropiques

(228 pages, 94 figures, 33 planches, 1 9 4 0 ) .................................................... fr. 200 »
3. Legraye, M., Grands traits de la Géologie et de la Minéralisation aurifère des 

régions de Kilo et de Moto ( Congo belge) (135 pages, 25 figures, 13 planches,
1 9 4 0 ) ............................................................................................................  fr. 70 *

Tome III.
1. Spronck, B., Mesures hydrographiques effectuées dans la région divagante du

bief maritime du fleuve Congo. Observation des mouvements des alluvions.
Essai de détermination des débits solides (56 pages, 1 9 4 1 ) ........................fr. 35 »

2. Bette, R., Aménagement hydro-électrique complet de la Lufira à « Chutes Cor
net » par régularisation de la rivière (33 pages, 10 planches, 1941) . . . fr. 60 »

3. Devroey, E., Le bassin hydrographique congolais, spécialement celui du bief
maritime (172 pages, 6 planches, 4 cartes, 1941)......................................... fr. 100 »

i. Devroey, E. (avec la collaboration de De Racker, E.), La réglementation sur les
constructions au Congo belge (290 pages, 1942)......................................... fr. 90 »

Tome IV.
1. Devroey, E., Le béton précontraint aux Colonies. (Présentation d'un projet de

pont démontable en éléments de série préfabriqués (48 pages, 9 planches 
hors-texte, 1944).................................................................................................. fr. 30 »

2. Algrain, P., Monographie des Matériels Algrain (148 pages, 92 figures, 25 plan
ches, 4 diagrammes et 3 tableaux hors-texte, 19 4 4 )................................... fr. 130 »

3. Roger, E., La pratique du traitement électrochimique des minerais de cuivre du
Katanga (68 pages, 10 planches, 1946) . ' .................................................... fr. 70 »

4. van de Putte, M., Le Congo belge et la politique de conjoncture (129 pages, 9 dia
grammes, 1946)............................. . . . .  . fr. 80 »

5. Devroey, E., Nouveaux systèmes de ponts métalliques pour les Colonies et leur
influence possible sur l'évolution des transports routiers au Congo belge et 
au Buanda-Vrundi (97 pages, 12 figures, 12 planches hors-texte, 1947) . fr. 100 »

Tome V.
1. Devroey, E., Observations hydrographiques du bassin congolais, 1932-1947

(163 pages, 1 planche hors-texte, 1948)..........................................................fr. 140 »
2. Devroey, E., Vne mission d'information hydrographique aux Etats-Unis pour

le Congo belge (72 pages, 8 planches et 2 cartes hors texte, 1949) . . . fr. 90 »
3. Devroey, E., A propos de la, stabilisation du niveau du lac Tanganika et de

l'amélioration de la navigabilité du fleuve Congo (Bief moyen du Lualaba 
Klndu-Ponthierville) (135 pages, 6 planches hors-texte, 1949) . . . . fr. 205 »

4. Devroey, E., Béflexions sur les transports congolais à la lumière d'une
expérience américaine (96 pages, 19 4 9 )..........................................................fr. 85 »
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COLLECTION IN-4»

SECTION DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES  

Tome I.
Schebesta, le  R. P. P ., Die Bambuti-Pygmaen vom Ituri (1 fron tisp ice , x v m  

440 pages, 16 figu res , i l  d iagram m es, 32 planches, 1 carte, 1938) . . . fr.

T o m e  II.
1. Schebesta, le  R. P . P ., Die Bambuti-Pygmaen vom Itu ri (xn-284 pages, 189 figu res .

5 d iagram m es, 25 p lanches, 1941 )............................................................................... fr.
2. Schebesta, le  R. P . P ., Die Bambuti-Pygmâen vom ltu rl (ix-266 pages, 12 p lanches

hors-texte, 1948) ..........................................................................................................fr.

SECTION DES SCIENCES NATURELLES ET MEDICALES 

Tome I.
t. Robyns, W., Les espèces congolaises du genre Digitaria Hall (52 pages, 6 plan

ches, 1 9 3 1 ) ........................................................................................................ fr.
8. Vanderyst, le R. P. H., Les roches oolithiques du système schisto-calcareux dans

le Congo occidental (70 pages, 10 figures, 1 9 3 2 )......................................... fr.
3. Vanderyst, le R. P. H., Introduction à la phytogéographie agrostologique de la 

province Congo-Kasai. (Les formations et associations) (154 pages, 1932). fr. 
i Scaëtta, H., Les famines périodiques dans le Ruanda. — Contribution d l ’étude 

des aspects biologiques du phénomène (42 pages, 1 carte, 12 diagrammes,
10 planches, 1 9 3 2 ).............................................................................................fr.

S. Fontainas, P. et Ansotte, M., Perspectives minières de la région comprise entre le 
Nil, le lac Victoria et la frontière orientale du Congo belge (27 pages, 2 car
tes, 1932 )................................................... ......................................................... fr.

S. Robyns, W., Les espèces congolaises du genre Panicum L. (80 pages, 5 plan
ches, 1 9 3 2 ) ..................................................................................................  fr.

7. Vanderyst, le R. P. H., Introduction générale à l'étude agronomique du Haut-
Kasai. Les domaines, districts, régions et sous-régions géo-agronomiques du 
Vicariat apostolique du Haut-Kasai (82 pages, 12 figures 1933) . . . . fr.

Tome II.
1. Thoreau, J., et du Trieu de Terdonck, r ., Le gîte d'uranium de Shinholobwe-

Kasolo (Katanga) (70 pages 17 planches, 1933) ............................................... fr.
2. ScaEtta, H., Les précipitations dans le bassin du Kivu et dans les zones lim i

trophes du fossé tectonique (Afrique centrale équatoriale). — Communica
tion préliminaire (108 pages, 28 figures, cartes, plans et croquis, 16 dia
grammes, 10 planches, 1933) . . ...........................................................fr.

3. Vanderyst’ le R. P. H., L ’élevage extensif du gros bétail par les Bampombos et
Baholos du Congo portugais (50 pages, 5 figures, 1933)............................. fr.

4. Polinard, E., Le socle ancien inférieur à la série schisto-calcalre du Bas-Congo.
Son étude le long du chemin de fer de Matadi à Léopoldville (116 pages, 
7 figures. 8 planches, 1 carte, 1934)................................................................fr.

Tome III.
Scaêtta, H., Le climat écologique de la dorsale Congo-Nil (335 pages, 61 diagramme?,

20 planches, 1 carte, 1934)................................................................................. fr.

Tome IV.
1, Polinard, E., La géographie physique de la région du Lubilash, de la Bushimaie 

et de la Lubi vers le 6« parallèle Sud (38 pages, 9 figures, 4 planches, 2 car
tes, 1935 ................................... ................................................................ fr.

8 Polinard, E., Contribution à l ’étude des roches éruptives et des schistes cristallins
de la région de Bondo (42 pages, 1 carte, 2 planches, 1935)........................ fr.

3. polinard, E., Constitution géologique et pétrographique des bassins de la Kotto 
et du M ’Bari, dans la région de Bria-Yalinga (Oubangui-Chari) (160 pages.
21 figures, 3 cartes, 13 planches, 19 3 5 )...........................................................fr.

Tome V.
i. Robyns, W., Contribution â l'étude des formations herbeuses du district forestier 

central du Congo belge (151 pages, 3 figures, 2 cartes, 13 planches, 1936) . fr.
8. Scaëtta, H., La genèse climatique des sols montagnards de l'Afrique centrale. —

Les formations végétales qui en caractérisent les stades de dégradation 
(351 pages, 10 planches, 1937) ........................................................................... fr.
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Tome VI.
1. G y s i n , M., Recherches géologiques et pétrographiques dans le Katanga mérl-

dional (259 pages, 4 figures, 1 carte, 4 planches, 1937) . ........................fr. 130 »
2. R o b e r t , M., Le système du Kundelungu et le système schisto-dolomitique

(Première partie) (108 pages, 1940)........................................ ........................fr. 60 »
3. R o b e r t , M., Le système du Kundelungu et le système schisto-dolomitique

(Deuxième partie) (35 pages, 1 tableau hors-texte, 1941) . ........................fr. 25 »
4. P a s s a u , G., La vallée du Lualaba dans la région des Portes d’Enfer (66 pages,

1 figure, 1 planche, 1943)........................................ ■ . 50 »

Tome VII.
1. P o l in a r d , E., Etude pétrographique de l 'entre-Lulua-Lubilash, du parallèle 7°30' S.

à la frontière de l ’Angola (120 pages, 1 figure, 2 cartes hors-texte, 1944) . fr. 90 »
2. R o b e r t ,  M ., Contribution à la géologie du Katanga. —  Le système des Kibaras

et le complexe de base (91 pages, 1 planche, 1 tableau hors-texte, 1944) . . fr. 65 »
3. P a s s a u , G ., Les plus belles pépites extraites des gisements aurifères de la Com

pagnie minière des Grands Lacs Africains (Province Orientale — Congo
belge) (32 pages, 20 planches hors-texte, 1945).............................................. fr. 200 »

i. P o l in a r d , E ., Constitution géologique du Bassin de la Bushimaie entre la Mui
et la Movo (Congo belge) (50 pages, 12 planches et 1 carte hors-texte, 1949). fr. 235 »

5. M oureau , J. et L acquemant, S., Cordyceps du Congo belge (58 pages, 5 planches
hors-texte, 1949)............................................................................................ .....  fr. 210 »

SECTION DES SCIENCES TECHNIQUES 

Tome I.
I. M a u r y , J., Triangulation du Katanga (140 pages, figure, 1930)........................ fr. 50 »
i. A n th o in e ,  R., Traitement des minerais aurifères d’origine filonienne aux mines

d’or de Kilo-Moto (163 pages, 63 croquis, 12 planches, 1933 )....................... fr. 150 »
3. M a u r y , J., Triangulation du Congo oriental (177 pages, 4 fig ., 3 pl., 1934) . . fr. 100 »

Tome II.
1. a n t h o in e , R., L ’amalgamation des minerais à or libre à basse teneur de. la mine

du mont Tsi (29 pages, 2 figures, 2 planches, 1936)......................................... fr. 30 »
t. M o l l e , A . ,  Observations magnétiques faites à Ellsabethvüle (Congo belge) pen

dant l ’année internationale polaire (120 pages, 16 fig., 3 pl., 1936) . . . fr. 90 »
3 D e h a l u , M ., et P a u w e n , L., Laboratoire de photogrammétrie de l ’Université de 

Liège. Description, théorie et usage des appareils de prises de vues, du sté- 
réoplanigraphe C, et de l ’Aèromultiplex Zeiss (80 pages, 40 fig., 2 planches,
1 9 3 8 ).............................................................................................................. tr. 40 »

». T o n n e a u , R., et C h a r p e n t ie r , J., Etude de la récupération de l ’or et des sables 
noirs d’un gravier alluvionnaire (Mémoire couronné au Concours annuel de
1938) (95 pages, 9 diagrammes, 1 planche, 1939)................................  . . . fr. 70 »

5. M a u r y , J., Triangulation du Bas-Congo (41 pages, 1 carte, 1939) . . . . fr. 30 »

Tome III.
H e r m a n s , L . ,  Résultats des observations magnétiques effectuées de I93i d 1938 pour 

l ’établissement de la carte magnétique du Congo belge (avec une introduction 
par M. Dehalu) :

1. Fascicule préliminaire. — Aperçu des méthodes et nomenclature des Stations
(88 pages, 9 figures, 15 planches, 1939).......................................................... fr. 80 »

i. Fascicule I. — Elisabethvüle et le Katanga (15 avril 1934-17 janvier 1935 et 1er octo
bre 1937-15 janvier 1938) (105 pages, 2 planches, 1 9 4 1 ) ............................. fr. 100 »

3. Fascicule II. — Kivu. Ruanda. Région des Parcs Nationaux (20 janvier 1935-
26 avril 1936) (138 pages, 27 figures, 21 planches, 1 94 1 )............................. fr. 150 »

4. Fascicule III. — Région des Mines d’or de Kilo-Moto, Ituri, H aut-Uele  (27 avril-
16 octobre 1936) (71 pages, 9 figures, 15 planches, 1939)..............................fr. 80 »

5. H e r m a n s , L., et M o l l e , A., Observations magnétiques faites d Ellsabethville
( Congo belge) pendant les années 1933-1934 (83 pages, 1941) . . fr. 80 »
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Torna iv.
1. ANTHOINE, R., Les méthodes pratiques d'évaluation des gites secondaires auri

fères 'appliquées dans la région de Kilo-Moto (Congo belge) (218 pages,

2. de Grand Ry, G., Les graben africains et la recherche du pétrole en Afrique orien
tale (77 pages, 4 figures. 1 9 4 1 )......................................................................fr. 50 »

3. D e h a l u , M .,  La gravimétrie et let anomalies de la pesanteur en Afrique orientale
(80 pages, 15 figures, 1 9 4 3 )........................................................................... fr. 60 »

56 figures, planches, 1941)...................................................................................... fr. 150 »

PUBLICATIONS HORS SÉRIE.

Biographie Coloniale Belge. — Belgische K olon ia le  B iografie  (t. I, xxxiv-512 pages
et 2 hors texte, in-8°, 1948) :

B r o c h é .............................................................................................................. fr. 350 »
R e l i é ...............................................................................................................................................................................fr. 400 »

Atlas Général du Congo. —  Algem ene Atlas van Congo  (in-4°) :
R e l i u r e  m o b ile .  —  M o b ie l e  in b in d in g ............................................................... fr. 120 »

Avant-propos. — In le id in g  (60 pages, 1 carte hors texte, 1948)....................... fr. 240 »

Carte des Explorations. —  Kaart van de Ontdekkingsreizen  (C a m b ie r , R . )
(22 pages, 1 carte hors texte, 1948)............................. • .......................... fr. 100 »

Carte des Territo ires  phytogéographiques. r-r  Kaart van de Phytogeogra -
phische Streken  (R o b y n s ,  W.) (20 pages, 1 carte hors texte, 1948) . . fr. 130 »

Carte des Parcs Nationaux. —  Kaart van de Nationale Pa rken  (R o b y n s , W . )
(19 pages, 1 carte hors texte, 1948)..........................................................fr. 130 »

Sous presse.

B iographie Coloniale Belge, r -  Belgische K olon ia le  B iografie  (t. II, in-8°). 
Atlas Général du Congo. —  Algem ene Atlas van Congo  (in-4°) :

Carte géologique. —  Geologische kaart (C a h en , L .-L e p e rs o n n e , J.). 
Carte adm inistrative. —  Adm inistratieve kaart (M a s s a r t ,  A . ) .
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S ou s  presse .

Van d e r  K e r k e n ,  g . ,  L 'E th n ie  Mongo :
Vol. II et III. Deuxième partie : Visions, Représentations et Explications du monde.

D * P e t e r  S c h u m a c h e r ,  m . A . ,  E xpéd ition  zu den zentra lafrikanischen K ivu-Pygm üen  
(in-4°) :

I.  Die physische und soziale Umwelt der Kivu-Pygmâen;
II. Die Kivu-Pygmâen.

D r P e t e r  S c h u m a c h e r , M . A . ,  Ruanda-Pygmàen ( in - 4 ° )  :

I. Landeskunde und Geschichle. —  II. Das Gemeinwesen. —  III. Das Eingeborenenrecht. 
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