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V O O R W O O R D 

Dit proefschrift is een deel van een drieledig werk 

over den godsdienst der Galla, dat, naar ik hoop, binnen 

afzienbaren tijd in druk zal verschijnen en waarvoor ik 

reeds het materiaal heb verzameld en den noodigen voor-

arbeid heb verricht. 

Daar een kennis der religie van het Gallavolk onmo

gelijk is zonder een kijk op hun geheele cultuur, heb ik 

in het eerste deel de voornaamste kenmerken van die cul

tuur besproken, waarin zoovele verklaringen liggen beslo

ten van de godsdienstige opvattingen en gebruiken, die 

in het tweede deel behandeld zullen worden. Vooral als 

men bedenkt, dat een primitief volk weinig bezit, wat niet 

tot de religie of de magie behoort of ermee verbonden wordt 

zal men een, op het eerste gezicht, lange inleiding in de 

geheele cultuur bij een werk, dat alleen den godsdienst., 

en de magie behandelt, alleszins gerechtvaardigd vinden. 

Het tweede deel van het boek, waarvan reeds een stuk 

in deze dissertatie is opgenomen, houdt zich met de G-alla-

religie in meer strikten zin bezig en zal de volgende 

hoofdstukken bevatten: 

I Vreemde invloeden 

II Het geloof aan Wak, het hoogste wezen 

III De eeredienst van het hoogste wezen 

IV Wak in het dagelijksche leven der Galla 

V Wak en de zedelijkheid 

VI De hoogere wezens onder Wak 

In een derde afdeeling zal de magie bij de Galla ter 

sprake komen, die, zoo vaak met den godsdienst vermengd, 

in een werk over de religie, al is het ter aanvulling, 

toch niet onbesproken mag blijven. 

Aan de behandeling der verschillende stamgroepen 

liet ik telkens een tamelijk omvangrijk overzicht van de 

ontdekkingsreizigers bij de Galla voorafgaan, waardoor 

de namen onder de citaten den lezer meer vertrouwd zullen 

worden en het hem tevens mogelijk zal zijn, zelf na te 

gaan, waar en wanneer de auteur zijn inlichtingen verza

melde. Een dergelijke inleiding is ook onmisbaar voor de 

interne en externe bronnenkritiek en de scheiding der ech

te geschreven bronnen van de tweedehandsche werken. 

De niet-Nederlandsche citaten in den tekst zijn door 

mijzelf vertaald, tenzij de karakteristieke zegging me 

tot een onvertaalde weergave deed besluiten; de citaten 

in de noten zijn, zooveel mogelijk, in de oorspronkelijke 

taal aangehaald. Ik heb daarbij naar een zekere volledig-
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heid gestreefd om de vorming van een eigen oordeel te 

vergemakkelijken, dat niet verkregen kan worden, wanneer 

de tekst met eigen woorden wordt neergeschreven en van 

de bron alleen de naam en de bladzijde overblijft. Pe uit

gebreidheid der literatuurlijst is eenvoudig een gevolg 

van de omstandigheid, dat over een historisch onderwerp 

niet goed te schrijven is, zonder een zoo volledig moge

lijke kennis der feiten, die ik, in dit geval, alleen 

door een zoo volledig mogelijk aantal geschreven bronnen 

verwerven kon; het overzicht der geraadpleegde werken zal 

ook een hulp zijn bij eigen studie. Door den nood van den 

oorlogstijd, die zelfs het vreedzame domein van Vrouwe 

Scientia wist aan te tasten, zijn me enkele bronnen on

toegankelijk gebleven. 

Ha deze meer technische opmerkingen een enkel woord 

over het groóte nut der kennis van de Gallareligie. Mis

schien zou iemand me, al na de gedeeltelijke lezing van 

dit geschrift, het woord willen toeroepen, waarmee TELLEZ 

zijn Gallageschiedenis besluit; "Dit is genoeg over de 

Galla en zeer veel minder zou zelfs genoeg zijn!". SCHMIDT 

heeft gewezen op het uitzonderlijke belang der G-allastu-

die voor de kennis van den oudsten godsdienst der Semie

ten. Daar deze volken nl, allen reeds een hoogcultuur 

hebben, kan men bij hen de oudere vormen der religie heel 

lastig meer nagaan. Een groóte hulp is daarbij nu het nog 

primitieve volk der Galla, die als Kuschieten zeer nauw 

met de Semieten verwant zijn en die van de andere Kuschie

ten hun heidenschen godsdienst in vele gebieden het zui

verste hebben bewaard. Ze zijn de bron voor den ouden 

godsdienst der "Hamieten". 

Maar ook buiten dit nut biedt de studie van de cul

tuur der Galla nog vele voordeelen en is ze van ongekend 

belang voor de cuituurgroepeering van Afrika in het alge-

aeen, voordeelen, die echter slechts door goede onderzoe

tingen en een nauwgezette bronnenvergelijking verkregen 

kunnen worden. Daardoor alleen wordt, ook voor het Galla-

gebied, het gezegde bewaarheid: "l'Afrique apporte toujours 

quelque chose de nouveau!". 

Amsterdam, October 1940.· 
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EERSTE НООІЮЗТТЖ 

D E » H A M I E T I S C H E" G A L L A 

O F О H 6 M О 

I DE "HAMIETISCHE" GALLA 

De Galla worden tot de "Hamietische" volken gerekend 

en met het neerschrijven van het woord "Harniet" stooten 

we al op een moeilijkheid, daar het bij den huldigen 

stand van het onderzoek nog niet volkomen vaststaat, wat 

het, in linguistischen, anthropologischen en ethnologischen 

zin, zuiver inhoudt. Dit is ook de reden, waarom de uit

drukking . "Hamietisch" in zoo hopeloos vele beteekenissen 

voorkomt. 

WÖLEEL heeft in een goed artikel 1/ de onbewezen 

veronderstellingen opgesomd, waarmee het begrip "Hamiet" 

zooal in de taalkunde, anthropologie en volkenkunde ver

bonden wordt. We moeten er ons op de eerste plaats goed 

van bewust zijn, dat taal, ras en volk begrippen zijn, 

die elkaar lang niet altijd dekken en dat dus een volk 

met een "Hamietische" taal niet steeds de "Hamietische" 

rassenkenmerken zal bezitten of drager van een cultuur 

zal zijn, die door de ethnologen (en cultuurhistorici) 

als "Hamietisch" wordt bestempeld. 

Het is naar WÖLIIDL een aprioristische opvatting, 

als anthropologen ieder volk in Afrika "Hamietisch" noe

men, wanneer ze meenen er Europeïde kenmerken bij ont

dekt te hebben; want dan gaat men van de vooropgezette 

gedachte uit, dat Europeïde rassenkenmerken alleen door 

"Hamieten" naar Afïika kunnen zijn gekomen, terwijl het 

toch vaststaat, dat van de drie verschillende Europeïde 

rassenvormen, die bij de "Hamietisch" sprekende volken 

gevonden worden, "ninstens twee Europeïde rassenelementen 

onafhankelijk van het volk met een Oerhamietische taal 

naar Afrika moeten zijn gekomen, dat dus al voor Noord

en Noordoostafrika de gelijkstelling Europeïd-Hamietisch 

zonder grond is". 2/ 

..In de volkenkunde komt vaok een dergelijk a priori 

voor. Hier vereenzelvigt men de "Hamieten" met veetelers 

en spreekt vaak van "Hamietisehen" invloed, zoo gauw 

men ergens met veeteelt te doen heeft; en toch zijn noch 

1/ Einige Afrikanische Axiome und ihre Grundlagen. 
2/ I.e. и-110-





2 

"alle Afrikaansche veetelers, wat de taal betreft, Hamie-

ten, noch alle volken met echte Hamietische talen uit

sluitend of ook maar typische veetelers" l/. Hiermede 

wil ik natuurlijk niet beweren, dat er geen "Hamieten" 

zijn, die het veetelersbedrijf beoefenen of een veetelers-

cultuur hebben, zooals ook van de andere vooropgestelde 

meeningen, die met het woord "Hamietisch" samenhangen, 

niét gezegd kan worden, dat ze onjuist zijn, omdat men 

het bewijs ervoor schuldig gebleven is. 

A Linguistisch 

De oorspronkelijke beteekenis van "Hamietisch" is 

de linguistische, maar ook op taalkundig gebied zijn hier 

de meeningen verdeeld. BROCKELMANN twijfelt eraan, of er 

een "Hamietische" taaistam bestaat. 2/. Volgens hem is 

hij niets anders dan de Semietische taal, die, van het 

Aziatische gebied naar Afrika gekomen, door de vermenging 

met de talen, die ze daar vond, verschillende vormen 

heeft aangenomen, een theorie, die ook op anthropologisch 

en ethnologisch terrein haar aanhangers vindt. Zoo schrijft 

LITTMANN b.v.: "Men verklaart het ontstaan van de Hamie

tische volken van Afrika het beste door aan te nemen, dat 

verschillende Aziatische stammen van de Semietische fami

lie, zich op verschillende tijden in verschillende gebie

den, met verschuilende Afrikaansche stammen hebben ver

mengd" 3/. 

ZYHLARZ houdt het "Hamietisch" voor een taaistam, 

die zich echter al vroeg in afzonderlijke talen met eigen 

ontwikkeling heeft gesplitst; de laatste uitloopers van 

deze talen zijn dan de tegenwoordige "Hamietische". 

ZYHLARZ geeft een samenvatting van zijn meening in de 

volgende woorden: "Zur Zeit, wo das semitische Verbum 

noch seine äüteste Gestalt hatte, nämlich die, wie wir 

sie im alten Ostsemitischen (Akkadisch) vor uns haben, 

damals lagerte beduinisches Altsemitisch bereits weithin 

auf nordafrikanischem Boden. Naturgemäss bewirkte diese 

Isolierung einerseits und die zwangsläufige Symbiose mit 

Fremdstämmigen daselbst andererseits eine völlig von der 

asiatischen Entwicklung abweichende Richtung. Volksstamm 

und Sprache erfuhren in ihren afrikanischen Lebensräumen 

ganz unterschiedliche Eigenschicksale, deren weitere Felge 

1/ I.e. p.lll. 
2/ Gibt es einen hamitischen Sprachstamm? 
3/ Abessini en p.23о 
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eben die vielfältige und dennoch heute noch den einstigen 

Zusammenhang verratende Differenzierung geworden ist, 

welche das Wesen der modernen Hamitensprachen so schwierig 

und kompliziert erscheinen lässt" 1/. Hieruit blijkt, dat 

ZYHLARZ's opvatting niet zoover van die van BROCKELMANN 

afstaat, als vaak wordt beweerd. Alleen meent ZYHLARZ, 

dat de "Hamietische" talen een eigen "Arttypus" zijn, ter

wijl BROCKELMANN aan het bestaan van een eigen "Hamieti-

schen"taaistam twijfelt. 

De vergelijkende taaistudie, die zich voorloopig 

nog hoofdzakelijk tot de parallellen van het Oudegyptisch 

met het Berbersch beperkt, geeft een basis voor het op

stellen van historische taaltypen. Wanneer dus een volk, 

wat de taal betreft, met het Oudegyptisch en het Berbersch 

verwant is en aldus ook met het Semietisch, kan men zijn 

taal Hamietisch noemen 2/. 

Het Galla wordt bij de Oosthamietische (Kuschietische) 

talen ingedeeld en behoort tot de Oost- of Laagkuschieti

sche groep, waartoe eveneens het Saht, Dánkali (Afar) 

èn Somali gerekend worden en bovendien de, door CERULLI 

ontdekte Burdschi-Konsogroep, talen door de Amaro Burdschi 

(Bambala), Konso en Gardulla (Tschirascha) gesproken 3/. 

MORENO wil bij deze Oostkuschietische groep ook het Darasa, 

Kambatta, Alaba, Sidamo en Hadia (Gudiella) voegen 4/, 

talen, die door andere linguïsten tot de Oostsidamagroep 

gerekend en met alle andere Sidamatalen Hoogkuschietisch 

genoemd worden 5/. Het Sidama zal nog later ter sprake 

komen bij de behandeling van de aangrenzende en vroegere 

stammen van het door de centrale Galla bezette gebied. 

Ik zal in het vervolg het verwarrende woord "Hamie* 

tisch" vermijden en alleen van Kuschietisch spreken, als 

ik de cultuur bedoel, die aan de volken van deze taal

groep eigen is 6/. 

De Galladialecten laten zich tot vier groepen terug

brengen; de oostelijke dialecten door de Arsi en in het 

1/ Das geschichtliche Fundament der hamitischen Sprachen 
p. 450-451. 

2/ WÖLFEL I.e. p. 109. 
3/ CERULLI Etiopia Occidentale II,p.181; Studi Etiopici 

I, La lingua e la storia di Hararp.V. 
4/ Grammatica della lingua Galla p.19. 
5/ Het Sidama noemt MORENO Westkuschietisch en laat er 

het Ometo, Dschandschero, Kaffino, Garó, Motscha, Anfillo, 
Schinascha en het Ghimira-Madschi onder vallen, waarvan, 
naar de gebruikelijke indeeling, het Ometo een eigen 
groep vormt, het Dschandschero tot het Noordsidama en 
de volgende talen tot het Westsidama gerekend worden. 

6/ Bij het aangeven der meening van andere auteurs moet 
het natuurlijk gebruikt worden, maar de vaak aprioris-
tische beteekenis wil ik van den beginne af uitsluiten. 
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Harargebied gesproken; de Tulamádialecten van Schoa; de 

Metschadialecten met een noordelijke (Limmu, Guma, Lieka, 

Nonno) en een zuidwestelijke groep (Dschimma ЛЪЪа Dschifâr); 

de zuidelijke dialecten van de Bararetta en Kofira Galla 1/. 

В Anthropologisch 

PUCCIONI 2/ en vooral LESTER 3/ hebben zich met de 

anthropologie der Galla bezig gehoben, terwijl von EICK-

STEDT o.a., in zijn Rassenkunde 4/ er een rijk materiaal 

over heeft verzameld. De laatste, die de ongelukkige nei

ging heeft om door de vorming van nieuwe woorden de naam

verwarring nog te vergrooten, rekent de Galla tot de 

Aethiop'^den", welk begrip zich bij hem zoo ongeveer met 

"Kuschieten" dekt 5/. De Kuschieten (zooals ook het West-

hamietische Berber- en Tuaregtype) zijn volgens von EICK-

STEDT uit het "urhamitische" type ontstaan, dat men anthro

pologisch wel het beste voor een groep kan houden, die 

tusschen het "vorwiegend mediterranen Gemisch der Nord-

afrikaner und den vorwiegend orientalidem Gemisch von 

Innerarabien" in staat. Het "urhamitische" type is uit de 

"protomediterrane", "südeuropide" "Langkopfgruppen" ont

staan en was al in het praehistorische Egypte aanwezig. 

Dat zouden dan de voorvaderen van de Kuschieten geweest 

zijn. 

Een tweede "europoide" invloed is van Zuidarabië 

gekomen, vanwaar "orientalo-armenoide Gemische" naar het 

gebied van het tegenwoordige Abessinië opdrongen. 

De derde component van de Kuschieten is de "negride", 

die misschien niet eens een component, maar meer een ken-

teeken van deze "mediterrane" overgangsgroEp is. Naar von 

EICKSTEDT kan men de Aethiop"iden" een ras van de tweede 

orde noemen 6/. De kern ervan zijn de Galla en de West-

somali. 

De edele houding van de Galla en de schoonheid van 

hun vrouwen worden door vele schrijvers geroemd. PUCCIONI 

geeft voor hun gemiddelde lichaamslengte 167.8 cM. aan 7/; 

1/ CONTI ROSSINI Etiopia e genti d'Etiopia, p. 337; vgl.ί 
CERULLI The Folkbiterature of the Galla of Southern 
Abyssinia, p. 11-12. 

2/ Africa Nord-Orientale e Arabia. 
3/ Les Gallas; vgl. ook ¿ESTER Annexe Anthropologique 

Appendice II in: AZAIS Cinq années de recherches 
archéologiques en Ethiopie. 

4/ Rassenkunde und Rassengeachichte der Menschheit. 
5/ I.e. p.492 e.v. 
6/ vgl.:LESTER en MILLOT - De Rassen der menschheid p. 118-

119. 
7/ I.e. p.105. 





de Galla zijn mesocephaal (hoofdindex: 76.1) 1/. Progna-

tisme is niet oorspronkelijk; de neus lijkt op die der 

Europeïdon (neusindex: 76.3). LESTER schrijft het progna

tismo en de neusverbreeding aan recenten negerinvloed toe 

2/. De lippen zijn soms wel dik, maar niet vooruitstekend 

of omgekruld, zooals bij de Negers. De baardgroei is spaar

zaam ; het hoofdhaar daarentegen groeit welig en is licht 

gegolfd of gekruld 3/. Dit alles geldt natuurlijk van een 

modeltype, zooals we dat meenen te kunnen reconstrueeren; 

de afbeeldingen van verschillende Galla leeren ons duide

lijk, hoe vaak de Negerkenmerken overheerschend zijn 

(prognathisme, ongekrulde lippen, kroeshaar enz.). 

De huidkleur der Galla is tengevolge van de klimato

logische verhoudingen en de Negervermenging heel verschil

lend. We kunnen verschillende schakeeringen vaststellen 

van de blanke tint der Europeïden af 4/ tot aan het 

diepe donkerbruin der Negers toe. LESTER concludeert: 

"De basis van het Gallavolk wordt dus door een type ge

vormd, dat men autochthoon zou kunnen noemen, mits men 

niet uit het oog verliest, dat het het resultaat is van 

een zeer oude vermenging van typen, die nu, in hun eerste 

vormen, verdwenen zijn. Op deze basis zijn vermengingen 

van lateren datum ontstaan, waarvan die met de huidige 

Negers de duidelijkste is 5/. 

De Borana schijnen het zuiverste Gallatype bewaard 
te hebben 6/, 

1/ I.e. p. 118. 
2/ "C'est au contraire, à des métissages relativement 

récents, qu'il faudrait attribuer les cas où le faciès 
nègre actuel se manifeste chez les Gallas notamment par 
l'élargissement du nez et le prognathisme de la face" 
(I.e. p. 309)o 

3/ "Das Haupthaar der Aethiopiden ist reichlich - ganze 
Mähnen feiner engwelliger Locken wehen um die Häupter 
der kriegerischen Somal und stehen nicht selten infolge 
einer leichten Kräuselung weit ab" ( von EICKSTEDT I.e. 

. P. 497). 
4/ De Galla noemen zich zelf vaak blanken: "Comme tous les 

autres Gallas, ceux de Limmou se croient et se disent 
blancs, quoique d'un teint assez foncé, et transparent 
toutefois (c'est presque la teinte du café au lait fon
cé)" (JOMARD Notice sur les Gal]£s de Limmou p. 13-14). 
De Europoide component en de "zwarte" invloed is jok 

aan de oudere auteurs vaak opgevallen. Zoo schrijft b.v. 
TELLEZ - in woorden, die anthropologisch wel niet we
tenschappelijk klinken -: "Ofschoon deze menschen oor
spronkelijk tot de blanken behoorden, hebben ze lang
zamerhand, door het klimaat van hun land, hun witte 
kleur verloren en zijn zwart geworden (Historia de Ethio
pia L.I, capr 24, fol. 60). 

5/ I.e. p. 309% 
6/ "Il tipo più puro sembra conservarsi fra i Borana: 

pelle piuttosto chiara, capelli cresputi, labbra sottili, 
scarso Torognatismo, statura piuttosto bassa, torace am
pio, muscolatura abbondante (CONTI ROSSINI l.er. p.148). 
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II DE NAAM: GALL/, EN* ORÖMÖ 

Over de beteekenis van het woord Galla zijn er zoo 

ongeveer zooveel meeningen als er auteurs zijn, die over 

de Galla hebben geschreven. Om enkele voorbeelden te noe

men: eenige schrijvers (o.a. ВЕКЕ) houden, dat de naam 

Galla van de rivier "Gala" in het Guraghéland zou komen; 

BRUCE beweert, dat de naam "schaapherder" beteekent l/; 

d'ABBADIE leidt hem van hun oorlogsroep "ilma-galla", de 

"zonen der Galla" af 2/; KRÂPF geeft als beteekenis "immi

grant" 3/; meer klassiek gevormde menschen hebben Galla van 

het Griekschefá/.c*. - melk, willen afleiden 4/. Om een meer 

moderne schrijfster te noemen - WERNER houdt het voor mo

gelijk, "though I haräly like to put forward the suggestion", 

dat een verbastering van het Gallawoord voor "goeden dag", 

"agum ingala", later als bijnaam werd gebruikt 5/. Zoo 

heeft men keuze genoeg! 

Ik geloof, dat het de beste oplossing is, met CERULLI 

aan de beteekenis "immigrant" vast te houden, zooals ook 

KRAPF's voorslag was; REINISCH wees in zijn Somali-woorden-

boek al op het woord gal - vreemdeling, in verband met 

den naam van het Gallavolk 6/. Een latere beteekenis van 

gal is "niet-Mohammedaan" en in dezen zin wordt Galla ook 

gebruikt, wat aanleiding kan geven tot verwarring 7/. 

1/ Travels to discover the source of the Nile I, p. 402. 
2/ Sur les Promo p. 168; vgl.:PAULITSCHKE Beiträge zur 

Ethnographie und Anthropologie der Somal, Galla und 
Hararî "ΐΠ 8̂  

3/ Reisen in Ost-Afrika II, p. 94. 
4/ zie b.v.: TELLEZ I.e. 
5/ The Galla of the East Africa Protectorate p. 121. 

Een eJgenaardigQ verklaring, doer de Mohammedanen,uitgedacht, 
is b.v. bij CORNTvALLIS HARRIS te lezen. De naam zou dan 
door den Profeet zelf gegeven zijn. Hij zond nl. een bode 
naar den stamvader der Galla, "Wolláboo", om hem te vra
gen zich tot het ware geloof te bekeeren. Hij kreeg een 
afwijzend antwoord: "gal la" berichtte de bode: "hij zei, 
neen!". (The Highlands of Aethiopia III, p. 45). 

6/ Bij CERULLI I.e. p.31 ; zie ook: PHILLIPSON Notes on the 
Galla. 

7/ "En Ethiopie, le mot Galla sert surtout à indiquer un état 
social, et ce nom est donné à toutes les populations qui 
ont conservé le culte naturaliste des époques patriarcales 
et ne sont ni chrétiennes ni musulmanes. Le mot Oromon, 
lui, sert à indiquer une race particulière (il y a des 
Oromons chrétiens ou musulmans qui ne sont plus Gallas). 
Révoil rapporte que les pomalis, parlant de l'époque où 
ils n'étaient point Musulmans, disent: lorsque nous étions 
Gallas" (SOLEILLET Voyages en Ethiopie, p.114, noot 3; zie 
ook: p.252); vgl.: von der DECKEN: "Der Name Galla soll nach 
Krapf soviel als "Eingewanderte" bedeuten. Brenners Angabe, 
wonach bei den Küstenbewöhnern alle Barbaren und Ungläubige 
den Namen "Galla" führen, hat indessen weit mehr Wahrschein 
lichkeit für sich; Galla werden z.B. auch die Masai genannt 
(Korre-Galla), die Wakuafi und andere mehr. Die Galla selttb 
nennen sie Orma d.i."starke oder tapfere Männer". Aus die-
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Het is zeker, dat de naam door hun naburen aan de 

Galla gegeven is en dat ze zichzelf, waar ze hun nationa

len trots hebben bewaard, nooit.zoo noemen l/. Ze geven 

zichzelf den naam Orómö (Orma of Oroma bij verschillende 

oudere schrijvers), de "mannen", de "dappere of vrije man

nen" 2/. Naar AZATS is er echter één uitzondering: de 

Afran-Kallo (Noie, Ala, Oborra en Babillé) noemen zich nl. 

noch Galla, noch Orómü, namen die ze als scheldwoorden be

schouwen, maar alleen Barentu 3/. 

sera Worte hat Krapf den Namen Ormanien zur Bezeichnung 
des gesammten Galla-Landes im Norden und Süden des 
Gleichers gebildet" (KERSTEN Baron Carl Claus von der 
Decken's Reisen in Ost-Afrika II, p. 374). 

l/ "Les tribus Oromo désorganisées comme dans la banlieue 
de Harar se nomment eux-mêmes Galla, ce qui n'arrive 
jamais là où ils ont conservé le sentiment de leur 
grandeur native. Les Oromo qui, dans le territoire 
putatif de Harar, ont conservé les traditions, s'appellent 
eux-mêmes Oromo, ou Barantu, du chef particulier des 
races de ce côté-ci" (d'ABBADIE Géographie de l'Ethiopie 
p. 302). d'ABBADIE zegt op een andere plaats: "la plu
part des Oromo ignorent leur nom de guerre" (Sur le s 
Oromo p. 169). 

2/ WERNER I.e.; TUTSCHEK: "Oromo - the name by which the 
Gallas call themselves in comparison with other nations 
and which doubtless relates to their faith" (Dictionary 
of the Galla language p. 24). 

3/ I.e. p.79. 

Фо+оФоФоі 
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EJE G A L L A S T A M M E N 

Het territorium van de Galla in Afrika's Oosthoek 

ligt zoo ongeveer tusschen 13 graden Noorderbreedte en 

2i graden Zuiderbreedte en tusschen den 35sten en 43sten 

Lengtegraad. Ze wonen in het Italiaansche Abessinië en de 

Engelsche Kanyakolonie. Het getal der Galla, dat KRAPP 

b.v.jook voor zijn tijd, veel te hoog schatte ( 6 - 8 mil-

lioen) 1/, v/ordt héél verschillend opgegeven. PAULITSCHKE 

berekende de Galla van het Harargebied (zonder de Arsi) 

op 1.3 nillioen en de Arsi op zeker 1 millioen 2/; telt 

men de Schoagalla, de stammen in het westen en noorden, 

de Borana in het centrale gebied en de Tanagalla 3/ hierbij, 

dan komt men tot een getal, dat ook zeker veel te hoog is-. 

De beste schatting van het huidige getal der Gallabevol-

king kan men maken, als men bedenkt, dat in heel Italiaansch 

Oostafrika niet meer dan ruim 7 millioen menschen wonen, 

aldus verdeeld over de Italiaansche bestuursprovincies. 

Schoa ongeveer 500.000; Eritrea en Amara met ieder onge

veer 1 millioen; Harar en Galla e Sidama met ieder onge

veer 1.600.000; Somalia ongeveer 1.300.000 4/. De Galla 

wonen voornamelijk in Harar, Schoa en in Galla e Sidama, 

waar ook nog vele andere stammen huizen, zoodat het getal 

der Galla in heel Italiaansch Oostafrika misschien ruim 

2 millioen zal bedragen, waarbij dan nog de Borana in het 

noorden van de Kenyakolonie en aan de Tana komen. 

De groóte verspreiding van het Gallavolk waarschuwt 

ons er al voor, hoe gevaarlijk het is over de Galla te 

spreken, zonder den bepaalden stam aan te geven en het 

gebied, waarin hij woont. Tallooze, geheel verschillende 

factoren zijn immers in de ver uiteengelegen streken 

werkzaam geweest en hebben er toe bijgedragen, dat er 

zich verscheidene stamgroepen hebben gevormd, hoewel het 

getal der overeenstemmende cultuurelementen tusschen de 

l/ Reisen I, p.93. 
2/ Ethnographie Nordost-Afrikas I, p«66. 
3/ "Das ganze südlich und westlich vom Tana lebende Volk 

der Galla zählt schwerlich mehr als 1 Million Angehörige" 
schreef DENHARDT in 1884, naar den indruk, die hij en 
zijn broer op hun reis van 1878-1879 hadden gekregen 
(Bemerkungen zur Originalkarte des unteren Tana-Gebie-
tes p.140). Ook dit getal schijnt me, ook voor DENHARDT's 
tijd,te hoog te zijn en is zeker sterk geslonken door de 
geweldige aanvallen, die de Galla van dit gebied te 
verduren kregen, zooals we later zullen zien. 

4/ Annuario dell'Africa Italiana p.597; de Guida dell'Africa 
Orientale Italiana, die voor de bestuursprovincies eenige 
afwijkende getallen geeft (p.33), schat de Galla in Ita
liaansch Oostafrika op 2.350.000 (p.82). Het Annuario 
is van 1938-1939, de Guida van 1938. 
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groepen, na eeuwenlange scheiding, nog verrassend groot is. 

Het zou doelloos zijn alle namen van stammen op te 

noemen, die men in de Gallaliteratuur ontmoet. LUDOLFUS 

zegt: "Septuaginta et ultra esse ferunt" 1/, maar men kan 

het getal gerust veel grooter nemen 2/. Van vele stammen 

kennen we bijna alleen de namen, vaak zonder de zekerheid 

te hebben, of het werkelijk Galla zijn, en of niet de namen 

van verschillende streken door de auteurs als stamnamen 

zijn opgevat, waardoor één stam in meerdere gebieden een 

anderen naam kreeg, een feit, dat in Abessinië, ook bij 

andere volken, zoo vaak is voorgekomen. 

Aan de tweedeu?-ing van alle Gal^Btammen is een aparte 

onderafdeeling van dit hoofdstuk gewijd. 

Ik heb de stammen in vijf groepen ingedeeld, wel voor

namelijk naar hun woonplaatsen in vijf verschillende geo

graphische gebieden. De vijf groepen zijn de volgende: 

I De Galla aan de Tanarivier 

II De centrale Galla 

III De Galla in tíchoa en de stammen ten westen en zuid

westen ervan 

IV De Noordgalla 

V De Harargalla 

I DE GALLA. AAN DE TANARIVIER 

Bronnen: Over de zuidelijkste Galla aan de Tana bezitten 
we berichten van de zendelingen KRAPF 3/, WAKE

FIELD en NEW (1863-1872), van de United Methodist Church 
Mission, die in het jaar 1861 haar arbeid in Mombas begon; 
van von der DECKEN, lio in 1865 en BRENNER, die van 1866-
67 in het muiden was, ÏÏAKEFIELD, die sedert 1862 in het 
Tanagebied werkte, stelde,voor zijn terugkeer uit het moe
derland naar Oostafrika (1883), aan RAVENSTEIN talrijke, 
waardevolle notities over het Somali- en Gallaland ter-
hand, waarvan RAVENSTEIN de belangrijkste publiceerde; 
eenige handelen over het Tanagebied en zijn bevolking. 

1/ Historia Aethiopicf. L.I, cap.XVI, no 46. 
2/ "Vuoisi che le tribù Galla superino le duecento; e 

finora mancano precide notizie che ne consentano un 
metodico raggrupranontc ene stabiliscano con esattezza 
le sedi" (CONTI ROSSINI Etiopia p.327). 

3/ KRAPF heeft zijn reizen in Oostafrika beschreven, die 
hij in de jaren 1837 - 1855 maakte. Zijn eigen woorden 
orienteeren ons over zijn onderzoekingen bij de Galla: 
"Ich war mehrmals im Gallaland, südlich von Schoa, und 
hatte einen GallaJüngling aus dem Stamm Gelan zum Die
ner und Begleiter; auch habe ich das Wollo-Galla-Land 
durchreist und bei Lamu und Malindi die südlichsten 
Galla kennengelernt" (I.e. p.98). 
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Latere aanvullingen stamjaen van Alice WERKER, die 
van 1912 - 1913 op verschillende plaatsen Galla ontmoet
te 1/, terwijl we kleinere gegevens hebben van des 
AVAHCHERS, FISCHER, die met de gebroeders DEKHARDT het 
Tanaland bereisde (1878 - 1879), SïTAYHE, die in 1889 in 
Golbanti was, PIGOTT, DUNDAS, de PREE, LINDBLOM, STIGAWD 
en PHILLIPSON, om alleen de belangrijkste te noemen 2/. 

Voor het Dschubaland, de vroegere woonplaats der Gal
la, kunnen we, buiten de Arabische geographen, nog als 
bronnen aangeven, de werken en artikelen van SMEE, (ЖЕЖ, 
CHRISTOPHER, GUILLAIN, BÒTTEG0, die tijdens zijn eerste 
expeditie (1892 - 1893) 3/ ¿Leze streek bezocht, van ELLIOTT, 
DRACOPOLI, die van I912 - 1913, van Kismayu uit, een ont
dekkingsreis naar het Lorianmoeras maakte en ten slotte van 
HAYWOOD, wiens publicatie in 1927, zijn expeditie van 1913 
beschrijft, eveneens naar het "mysterious Lorian swamp". Ook 
de onderzoekingen van PUCCIONI (met STEFANINI in 1924 en 
met GRAZIOSI in 1935) zijn van groóte waarde voor de kennis 
van het Dschubagebied en zijn bevolking, 

PAULITSCHKE, zeker de beste Gallakenner van de vorige 
eeuw, heeft in zijn Ethnographie de toenmalige volledige 
literatuur verwerkt-en een prachtige samenvatting van de 
materieele en geestelijke cultuur der Galla gegeven (in 
zijn beoordeeling en verklaring der feiten afhankelijk 
van WUNDTl), Zelf heeft hij alleen in het noorden en voor
al in het Harargebied gereisd en zijn werken zijn dus al
leen voor de Hararstannen en een deel van het Somaligebied 
echte bronnen. PAULITSCHKE is één van de meest geciteerde 
auteurs over de Galla en daarom is het goed hier, onder 
erkenning van zijn buitengewone verdiensten voor de Galla-
studie, vast te stellen, dat er in zijn werken af en toe 
onnauwkeurigheden en latere afwijkende aanvullingen voor
komen, waarbij hij het voorgaande niet herroept. De oor
zaak van deze verschillende berichten is daarin te zoeken, 
dat hij op bepaalde plaatsen een andere bron gebruikt, waar 
over andere Galla gesproken wordt, een bewijs voor de juist
heid van hetgeen ik boven zeide, dat het gevaarlijk is 
over de Galla in het algemeen, te spreken. Als voorbeeld 

1/ "My own acquaintance with the Galla, such as it is, was 
formed at the following points: 
(1) Kulesa; on the Tana, a day's journey (by mo tor launch) 
above Ngao. Behind the Pokomo village on the river-bank 
with its strip of cultivated ground stretches a grassy 
plain, on the further side of which are several Galla 
villages. One of these - I believe it is called Bilisa -
I visited, in September, 1912, in company with the late 
Sister Christine of the Neukirchen Mission. 
(2) Golbanti, above mentioned, short distance down 
stream from my headquarters at Ngao, which also, was 
frequently visited by Galla. 
(3) In December, 1912, I spent three days at Witu, 
where, as already stated, Godana Jara, the Government 
chief of the Galla has his headquarters. 
(4) In April, І91З, 1 visited Kurawa, from Mambrui, at 
the invitation and under the guidance of Abarea Worede, 
the Government headman, of whose kindness and hospitality 
I cannot speak too highly, I also had a good deal of 
conversation with Abarea and. occasionally with-other 
Galla, when they came to Mambrui" (The Galla p. 123-124). 

2/ De titels van de werken en artikels van deze ontdek
kingsreizigers en onderzoekers zijn in het literatuur
overzicht te vinden, waar men eveneens uit de dateering 
der publicaties den tijd van de reizen ongeveer kan be
palen, voorzoover hij niet reeds bij het bronnenover
zicht staat aangegeven. 

5/ Il Giuba Esplorato. 
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wil ik twee teksten uit PAULITSCHKE's Ethnographie citee
ren, waarin hij zichzelf tegenspreekt: "Die Verbrüderung 
durch gegenseitiges Blutsaugen der Preundschaftschliessen-
den, sonst so verbreitet im Inneren Central- und Ost-Afrikaa 
kommt bei Danâkil, Somâl und Galla nicht vor" (l, p.249) 
en: "Blutsbrüderschaft (orom: firôma) wird bei Galla und 
'Afar durch gegenseitiges Trinken des Blutes der Befreun
deten vollzogen" (II, p.143). Later zullen we nog andere 
onnauwkeurigheden bij PAULITSCHKE moeten constateeren. De 
indeeling van zijn Ethnographie in materieele en geestelijke 
cultuur moet ook tot herhalingen leiden, die dan niet altijd 
geheel en al gelijkluidend zijn. 

A Woonplaatsen, verhuizingen en stammen. 

De oudere berichten leeren ons, dat de zuidelijkste 

Galla, die nu, vrijwel alleen nog maar aan den linker Tana-

oever nederzettingen hebben, vroeger veel verder naar het 

noorden en het zuiden woonden. Daar de verhuizingen van de 

Zuidgalla - vooral die van den lateren tijd, die we zui

verder kunnen nagaan - zoo leerrijk zijn als een voorbeeld 

van een volksverhuizing "voor onze oogen" en tevens de 

verschuivingen in het Dschubaland van zulk een groot belang 

voor het vaststellen van den Gallatrek in Afrika's Oosthoek 

in het algemeen, noet ik de gegevens voor dit gebied wat 

uitvoeriger behandelen. 

De Galla hebben, misschien nog in de dertiende eeuw 

aan de golf van Aden gewoond; de oude graven met steen-

hoopen, die in het Somaligebied tot aan de Dschuba worden 

gevonden, schrijft men eenstemmig aan de Galla toe l/. In 

de discussie na de lezing, die JAMES in 1885 te Londen over 

zijn reis in Somaliland hield, sprak KING over een graf, 

reeds door BURTON 2/ vermeld, op het eiland Sa'du-d-din 

(Sad ad-din), vlak bij Zeila. Hij groef het uit, maar vond 

er niets inr Dichtbij echter groef hij twee andere graven 

uit, waarbij hij den Galla-oorsprong kon vaststellen 3/. 

1/ Zie o.a.: RÜVOIL Vallee du Darror p.275; SWAYNE Seventeen 
trips through Somáliland p.20; PUCCIONI Etnografia delle 
Genti della Somalia p.121. 

2/ First Footsteps in East Africa I, p. 51-52. 
З/ "He himself had seen that grave-several times, and had 

been anxious to ascertain if there was anything in it; 
so he went there once with some natives with pickaxes and 
shovels to excavate. He was told there was a large treasure 
there guarded by a djin, and anybody trying to excavate 
there would certainly meet with his dead. However, he 
said he would run the risk if they would point out where 
the treasure was. He dug around the stone and moved it, 
but found nothing. He then excavated a Galla grave a 
short distance off, and about three feet below the surface 
he came upon a flooring of concrete, on which was the body 
with its head to the east, and its feet to the west. It 
was so old that the bones and skull fell to pieces in his 
fingers. In another Galla grave he found pink coral 
beads and a woman's hair-pin made of ivory". (A Journey 
through the Somali country p.644-645). 
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PAULITSCHKE merkt op, hoe er bij deze graven voor archeo

logen geen sprake kan zijn van vergissing, ondanks het 

feit, dat de Somaligraven veel op die der Galla lijken l/; 

Ook de nu nog levende Somalitraditie spreekt steeds 

over de Galla als de vroegere bewoners en medebewoners 

van hun land.· Zoo bericht b.v. de Savoyaard des AVANCHERS> 

aan wien we zoovele goede notities over den ouderen Galla-

tijd te danken hebben: "Naar het zeggen der Somali, bezet

ten zij ((de Galla.)) vroeger Berbera"2/. PAULITSCHKE vat de 

onderzoekingen over de Somalitraditie op dit punt, goed 

samen: "Men komt onder de Somali aan de golf van Aden geen 

enkele traditie tegen, die niet van de Galla spreekt als 

vroegere bewoners van den uitersten Afrikaanschen Oost

hoek, en daarbij zijn de tradities op verschillende, vaak 

ver van elkaar afgelegen punten, verzameld" 3/. 

Volgens de traditie waren de Galla in het Noordsomali-

land in voortdurende gevechten met de Dir, een van de 

oudste Somalistammen 4/. Ze werden door de Sonali in het 

groóte gebied ten zuiden van de noordelijke kustlijn vanaf 

de golf van Tadschura tot aan Kaap Guardafui, steeds meer 

verdrongen, langs de rivieren in zuidoostelijke richting 

en langs de waterbronnen bij den Indischen Oceaan naar het 

zuidwesten toe. Tegen het einde van de veertiende eeuw 

moeten ze nog in het dal van de Schebeli en tusschen deze 

rivier en de Dschuba gewoond hebben. In het zuidelijk 

Schebeligebied raakten ze slaags met een Dighllstam, de 

Dschiddu 5/, die uit de Schabellastreek 6/ kwamen, van 

waaruit de meeste aanvallen tegen het zuidelijk Somaliland 

begonnen zijn. 

De belangrijkste inval was echter die der Adschuràn 

(15de eeuw), die het volkenbeeld in de streek onder de 

1/ Die Wanderungen der 0rom6 oder Galla p.174; PAULITSCHKE 
heeft ook zelf Gallagraven onderzocht (i.e.). 

2/ Esquisse géographique des pays Promo ou Galla, des pays 
Soomali, et de la cote orientale d'Afrique p.160. 

3/ l.c 
4/ Vgl. voor deze passage: CERULLI Le popolazioni dolía 

Somalia nella tradizione storica locale; COLUCCI Principi 
di diritto consuetudinario della Somalia Italiana Meridio
nale; PUCCIONI Le popolazioni indigene della Somalia 
Italiana. 

5/ "Un interessante ricordo' della priorità e della durata 
delle lotte tra i Somali (ìiddu ed i Galla ci e stata 
conservato dai Galla Bararetta ora sul fiume Tana, i 
quali indicano i Somali in generale con l'unico nome 
di Siddu" (I.e. p.162). 

6/ Ook de Galla hebben in het Schabellagebied gewoond en 
hadden daar een koning in Goluen (Gheledi). Ze werden 
er door de Karanle, een Hawiyyastam, uit verdreven 
(CERULLI insdi SAVOIA-AOSTA La Esplorazione dello Uabi-
Uebi Scebeli p.180). 
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Schebeli sterk veranderd hebben. Ze dwongerj de Dschiddu 

zich terug te trekken en namen op hun beurt het Schabella-

gebied tot basis van hun operaties. Ook de Galla (Wardai) 

l/ werden aangepakt en moesten de hoogvlakte van Baidoa 

en de streek ten noorden ervan,verlaten. Na het gebied van 

Isscha Baidoa werd nu Bur Hacaba het Gallacentrum 2/. Met 

tamelijke zekerheid kunnen we zeggen, dat de Galla dus in 

de vijftiende eeuw de Schebeli verlaten hebben en dat het 

voornamelijk de Wardai waren, die met de Dschiddu en 

Adschuràn vochten 3/. Hoogstwaarschijnlijk heeft deze druk 

der Somali tot gevolg gehad, dat de Galla in het begin van 

de zestiende eeuw voor de zuidgrens van Abessinië versche

nen en Bali binnenvielen, zoodat we hiermede een prachtig 

gegeven in de hand hebben om den weg van de Gallaverhuizing 

van de golf van Aden tot aan Bali te kunnen vervolgen. 

Later werden de Adschuràn weer door Hawiyyastammen 

in het nauw gebracht, die det heele Schebeligebied vanaf 

Afgoi tot Schabella bezetten; de Adschuràn trokken zich 

in drie groepen terug: in het Schabellaland, in het Doi-

gebied en zelfs vestigde zich een afdeeling in Kenya. De 

Galla-Wardai behielden echter Bur Hacaba en verschillende 

hoogvlaktes en heuvels (bur) ten zuiden ervan 4/, maar 

werden in de zeventiende eeuw door de Elài, een Rahanuin-

stam, uit Bur Hacaba verdreven. Ze vluchtten door het Doi-

gebied naar den benedenloop der Dschuba, staken de rivier 

over en vestigden zich op den rechteroever, waar ze tot 

l/ over dezen naam zie: p.19-20. 
2/ Daar een nauwkeurige beschrijving van de geographische 

ligging dezer plaatsen te omslachtig zou zijn, moet 
ik naar de kaart verwijzen, die op het slot van het 
geheele boek te vinden zal zijn. Dit geldt ook voor 
de andere plaatsen en gebieden en tevens voor de woon
plaatsen der stammen, die nog behandeld zullen worden. 

3/ Er bleven wel enkele Gallacentra bestaan; zoo leeft er 
een traditie bij de Galimes (Darb'd), dat ze de Muratto-
galla van de Schebeli wegjoegen, wat in het begin der 
achttiende eeuw moet hebben plaats gehad (CEMILLI I.e. 
p.181). 

4/ "Questi dati della tradizione ci sono, in modo veramente 
interessante, confermati da un documento portoghese. 
Infatti nella lettera che il 25 luglio 1625 il padre 
Giovanni da Velasco scriveva al P.Andrea Palmeiro, Vi
sitatore delle Indie, Ь detto che la via di comunicazione 
tra Mogadiscio e l'Abissinia (via che deve senza dubbio 
identificarsi con la tradizionale carovaniera Mogadiscio 
-LÙg) era occupata: da una popolazione con a capo un 
re chiamato Himano (e cioè l'Iman degli Agurän о degli 
Hawiyya); poi dai Britamos (e cloh dai Galla Baraytuma)" 
(CERUbLI Le popolazioni p.166-167). 
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de eerste helft van de negentiende eeuw bleven l/. Ten

slotte werden ze ook van daar, door de Ogadèn, een Darbd-

stam, die eerst in confederatie door de Galla opgenomen 

was, verdreven en moesten tot over de Tana terugwijken. 

Na deze getuigenissen uit de archeologie en de tra

ditie geef ik nu een samenvatting van de berichten van de 

verschillende auteurs, die eveneens den Gallatrek van 

ncord naar zuid konden vaststellen. 

Oude gegevens 2/ bezitten we van de Engelsche zee-

kapiteins SMEE (1811) en OWEN (1822-25) en luitenant 

CHRISTOPHER (1843). 

SMEE zegt, dat de Somali een smalle kuststrook van 

den Equator tot aan Kaap Guardafui bezetten, naar dat het 

land daarachter aan de Galla behoorde 3/. OWEN spreekt 

van de verwoestingen door de Galla aangericht van "Juba" 

tot Mombas 4/ en meldt, dat ze ook aan den zuidkant van 

de Ozy 5/ (Tanagebied) en in het koninkrijk Malindi wo

nen 6/. De Swahili ("Sowhylese") werden vaak op hun koop-

mansreizen naar het binnenland door de Galla uitgeplunderd 

7/. Hieruit volgt dus, dat de Galla, op hun tocht naar het 

zuiden, in OWEN's tijd de Tana en Sabaki al hadden bereikt 

en zelfs nog verder zuidwaarts waren doorgedrongen. 

CHRISTOPHER vond Wardai Galla ten zuiden van den beneden

loop der Dschuba en aan den overkant van Bardera. Achter 

Gaúaneh (Gananéh), het tegenwoordige Lugh (Lugh Per-

l/ Over den invloed, die de Galla in de zeventiende eeuw 
aan de Dschuba hadden, bezitten we een prachtig getui
genis van de Portugeesche missionarissen: "Di un 'altra 
stirpe Galla, che abitò in Somalia, abbiamo sicura 
menzione, ed è quella dei "Garzeda" che i missionari 
Portoghesi (cfr. Rerum Aethiopicarum Scriptores, voi. 
XII, Epistulae variorum p.75 e seg.) ricordano nel 
XVII seculo come esercitante una particolare egemonia 
nel bacino del Giuba" (CERULLI I.e. p.160). De 
Gardyedclan,met bijzondere privileges,zullen we nog 
bij de tweedeeling der Tanagalla leeren kennen. Een 
frappante overeenkomst dus tusschen een getuigenis uit 
de zeventiende,met een van WERNER uit het begin der 
twintigste eeuw,over Galla, die van de Dschuba naar 
de Tana verdreven zijn! 

2/ De mededeelingen van de Arabische geographen over de 
Zandsch komen later ter sprake, terwijl we de notities 
van de Portugeesche missionarissen over de Gardied en 
Baraiturna al weergaven (noot 1 en p.13, noot 4). 

3/ Observations during a Voyage of Research, on the East 
Coast of Africa p.46 (eigenlijk niet van SMEE zelf, hij 
onderteekent van p.59-61); hij noemt de Eesoomadoo, 
Arrooseeya, Oombaney, Boran en Guracha Galla, of "as 
my instructions style them, the Giagas" (I.e. p.59)t 
de laatste zeker de lagges (lages) van de Portugeezen. 

4/ Narrative of Voyages to explore the shores of Africa, 
Arabia and Madagascar I. p.361. ~" 

5/ I.e. p.396. 
6/ I.e. p.402. 
7/ I.e. p.397. 
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гг-ndi) 1/, leefden de- Galla vail "LisVin. (Leinfflu?)", die we 

nog als de Borana ап.іІЬаЗі zullen Leeren kermen 2/. 

Ook GUILLAIN trof in 1848 nog Galla op den rechter

oever der Dschuba aan 3/ en in een brief, die d'ABBADIS 

in 1859 publiceerde, schrijft des AVANCHERS: "De Webi-Jub 

scheidt de Somali van de Galla" 4/; alleen op een eiland 

in de rivier woonden nog Wardai. Eveneens op von der 

DECKEN's kaart 5/ is de Dschuba de grens tusschen Galla 

en Somali. De Galla werden echter steeds verder terugge

slagen, zoodat BÒTTEGO op zijn kaart al tusschen Dschuba 

en Tana een lijn aangeeft, die de "confine approssimativa 

fra Galla e Somali" 6/ vormt. Een juiste tijdsbepaling 

voor het verdringen van de Galla uit het Wamagebied, aan 

den rechteroever van den benedenloop der Dschuba, is bij 

WAKEFIELD te vinden: "Vroeger was het land in bezit van 

de Kobába (Kokaba), Wajóle of Bararétta Galla, bij de 

Somali als Worra Dai (Wardai) bekend, maar ze werden om

streeks 1860 door de Kavlallata of Kablata Somali verdre

ven en Warna schijnt sindsdien een "niemandsland" geworden 

te zijn, alleen terloops door Tuni en Erlai, Bwörana en 

l/ JAMES bemerkt (1885):"There was no town on the river 
called Gananah, as marked in some maps; it was a name 
given to the river itself" (The unknown Horn of Africa 
p.330); von der DECKEN's kaart plaatst "Ganane" iets ten 
zuiden van "Lug" (KERSTEN Reisen Karte VIII); toch kun
nen we met RAVENSTEIN houden: "There can hardly be a 
doubt that Lógh is identical with the Ganana of our maps" 
Somal and Galla land embodying information collected by 
the Rev. Thomas Wakefield p. 266 T. 

2/ Extract from a Journal p.93. 
3/ "En amont de Bogué, la largeur du fleuve diminue, et on 

risque, en le remontant au delà, d'être atteint par quel
ques flèches empoisonnées, lancées par les Galla qui 
habitent la rive droite jusqu'à Ganâné et y cultivent le 
café. Quant à la rive gauche, elle est déserte, d'abord 
parce que le terrain y est, au dire des indigènes, infesté 
d'une espèce de vers qui s'introduisent dans les pieds 
des animaux et les font mourir; ensuite parce que, la 
rivière ayant des gués nombreux, on y serait exposé aux 
déprédations des riverains de l'autre bord. En approchant 
de Ganâné, tous ces dangers disparaissent; les deux rives 
sont également peuplées et cultivées, la gauche par des 
musulmans, la droite par des Galla qui sont idolâtres" 
(Documents sur l'histoire, la géographie et le commerce 
de l'Afrique orientale, partie II, tome II, p.180). 

4/ I.e. p.158. 
5/ I.e. 
6/ I.e. Carta d'insieme; vgl.: ELLIOTT: "It appears that, 

after being driven across the Juba by the Somali, the 
Gala took possession of the country to the west of that 
river. About 1842 the Somali crossed the Juba, attacked 
the Gala, and were defeated with great loss. These attacks 
were continued until 1845, when the Somali offerred peace 
on condition that they should be allowed to inhabit Juba-
land side by side with the Gala. The Gala foolishly con
sented to this. In 1848 the Somali broke the agreement 
and drove the Gala southward and westward. Many of them 
were starved into servitude under the Somali, and are now 
employed in considerable numbers as herdsmen in the 
Ogaden country" (Jubaland and its inhabitants p.558). 
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Kablala bezocht" l/. WERNER schrijft, hoe de Galla nog tot 

1874 in het heele gebied tusschen Tana en Dschuba hun kud

den weidden 2/. Ook DRAOOP'OLI zag het gestaag opdringen 

van Somalistammen, die de Galla voor zich uit naar het 

zuiden joegen."Er was en er is nog steeds een aanhoudende 

Somali ve rhuizing van noord naar zuid en west; ik heb al 

op het feit gewezen, dat de Marehan eerst onlangs de Dschuba 

overgestoken zijn, terwijl de Abdulla en de Abd Wak er al

leen door de Tana tijdelijk van weerhouden zijn om de Galla 

steeds verder zuidwaarts te drijven. Ongeveer vijf en ze

ventig jaar geleden was laatstgenoemde stam in het ongestoor

de bezit van het land tusschen de Dschuba en de Tana" en 

"in het eigenlijke Dschubaland is er slechts één Gallaneder-

zetting, maar er zijn meerdere individuen van dien stam, 

die als herders of slaven in dienst zijn van de Ogaden in 

het binnenland" 3/. 

Het terugjagen van de Galla kwam echter ook niet voor 

de Tana tot stilstarid. We· ßagfca al, hoe ze over de Sabaki 

4/ tot Mombas kwamen en ze schijnen zelfs tot op de Breedte 

van Zanzibar te zijn geweest 5/. Maar in den lateren tijd 

werden ze voornamelijk door de Akamba en Masai weer naar 

het noorden gedrongen en ten slotte over de Tana terugge-

1/ RAVENSTEIN I.e. p.267; deze notitie van WAKEFIELD stemt 
goed overeen met het gegeven uit de traditie, dat de Galla 
door de Ogadèn van de Dschuba werden verdreven (zie: p.14), 
beiden én Ogadèn én Gablalla zijn Daròdstammen. 

2/ De gebroeders DENHARDT spreken over de gevechten met de 
Somali, die eerst in het jaar 1874, door de tusschenkomst 
van de Arabieren en Swahili, ophielden. In hun tijd waren 
er op den linker Tana-oever slechts nog drie Gallaneder·-
zettingen: "nämlich unweit Kau, in Kitombini, Kisanga 
lind Sidiama; eine vierte, aber nur temporäre Niederlas
sung, "Dibbe" genannt, befand sich nahe bei Ngao" (i.e.). 

3/ Through Jubaland to the Lorian Swamp p.140 en 141; vgl. 
ook: ELLIOTT: "At Arnoleh is the only settlement of the 
Gala tribe in Jubaland, though they are to be found 
scattered among the Somali throughout the whole country" 
(I.e.). 

4/ "Die Somâl dringen hier alljährlich um ein Stück über 
den Tana und Ozi weiter gegen Südwesten vor und haben 
den Sabaki fast schon erreicht" (PAULITSCHKE Beiträge p.5). 

5/ SMEE I.e. p.58; vgl.: KRAPP: "Wir erhielten einen Besuch 
von Bana Hamade, einem verständigen und einflussreichen 
Suahili-Häuptling in Mombas. Er gab uns manche für die 
Geographie und Geschichte dieser Küste wichtige Nachricht. 
Nach seiner Erzählung war Shunguaya, eine jetzt zer
störte Stadt an der Küste-von Patta, die ursprüngliche 
Heimath der Suahili, welche von dort durch die Galla 
vertrieben nach Malindi flohen. Nachdem sie auch von 
Malindi vertrieben worden waren, flohen sie nach der 
Kilesi-Bucht, und zuletzt nach Mombas, Die Galla sollen 
damals bis Tanga und Usumbara geherrscht haben" 
(I.e. p.359). 
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worpen, waar nu alleen nog maar de Bararetta en Kofira 

wonen; de oudere auteurs spreken echter ook nog van andere 

stammen - die nu vernietigd schijnen te zijn - of van de 

twee nu nog bestaande, in andere dan hun huidige woon

plaatsen. 

Zoo heeft des AVANCHERS omstreeks 1850 "Barraratra-

Gallas" in "Takaongo près de Malindi" ontmoet; "ils avaient 

tout le type des Abyssins" l/. Op de oudere kaarten staan 

nog verschillende stammen zuidelijk van de Tana en ook van 

da Sabaki aangegeven, KRAPP's.'kaart heeft b.v. ten zuiden 

van de Sabakirivier: Makofira 2/, Tschaffa 3/ en Berrarata 

4/. De gebroeders DENHARDT teekenden op hun kaart, ten 

westen van de Tana: Rigu, Hamis, Baiesa, Ramatta 5/, Tjaffa, 

Weitju, Kofira, Ais, Kurawa 6/ en Galitja en berichtten, 

dat de Galla zich hier in twee groóte stammen splitsen, 

de Kokawe en Bararetta 7/, respectievelijk links en rechts 

l/ I.e. ρ с 164. 
2/ Ten onrechte met het Bantupraefixï 
3/ Het woord "Tschaffa-Galla" moet naar WERNER op een ver

gissing van de onderzoekers berusten. Ze worden steeds 
op den rechteroever van de Tana ingeteekend en men zou 
kunnen vermoeden, dat ze, evenals de Kofira en Bararetta, 
door de Akamba en Masai teruggeslagen, nu ook op den lin
keroever der Tana woonden. Tschaffa (chaffa) beteekent 
een lage vlakte, die in den regentijd onder water staat 
en dan later een uitstekende weidegrond wordt. De beste 
chaffa is die van Kurawa en vroegere onderzoekers moeten 
het woord voor een eigennaam hebben aangezien. En zoo 
verschijnen de "Tschaffa-Galla" af en toe weer op de 
kaarten (I.e. pe135); toch

- schijnt Chaffa ook de naam 
van een bepaalde streek te zijn, die dan haar naam aan 
de bevolking gegeven kan hebben (zie b.v.: WAKEFIELD 
Missionary and geographical pioneer in East Equatorial 
Africa p.66 en 75). 

4/ In den tekst zegt KRAPP: "Die Galla zwischen Takaungu und 
dem Dschubfluss werden in zwei Häuser oder Abtheilungen 
getheilt, nämlich in das Worra Warna (Haus Warna) und Worra 
Berrarata (Haus Berrarata),, Das Haus Warna, d.h. die Stäm
me , welche zu Warna gehören, wohnen nördlich vom Osifluss 
und erstrecken sich bis zum Dschub. Das Haus Berrarata 
wohnt vom Pokomonistrom bis in die Nähe von Takaungu. Zu 
Berrarata gehören die Stämme Tschaffa, Makofire und Ramie, 
welche südlich an die Wanika von Emberria, Kiriama und 
Kauma grenzen (i.e. p.263). 

5/ zie: p.13, noot 4-
6/ zie: noot 3. 
7/ I.e. p.141; "Der erstgenannte Stamm ist von den Somal 

fast ganz vernichtet worden" (I.e.)· 
Verschillende van de opgenoemde stamnamen zullen eenvou
dig namen van streken en plaatsen zijn, die bij vergis
sing als eigennamen worden opgevat. "Hier vollziehen 
sich die gewaltigsten Aenderungen in der Vb'lkerlagerung, 
so zwar, dass z.B. von zwölf Stämmen, welche R.Brenner 
1866 und 1867 im südlichen Gallalande als angesiedelt 
und vorhanden constatirte, G.A. Fischer ein Decennium 
später nur noch einen einzigen vorfand« Freilich bemerkt 
Fischer, weder er, noch Wakefield hätten je die Namen 
von Stämmen gehört, die Brenner anführt, ja der Reisende 
hebt hervor, es sei nicht gerechtfertigt, von verschiede
nen Galla-Stämmen im südlichen Galla-Lande zu sprechen, 
vielmehr dürfte es, meint Fischer, mehr für sich haben, 
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van de Tana. 

Het wegdringen en vernietigen der Galla ten zuiden 

van de Tañarivier door de Akamba 1/ en de Masai 2/ ging 

in een snel tempo. Men behoeft slechts enkele reisbe

schrijvingen gelezen te hebben om zich er een voorstelling 

van te kunnen maken, wat voor een schrikbeeld deze beide 

stammen voor de Galla waren. PAULITSCHKE rekende op zijn 

caart 3/ (omstreeks 1890) het heele land tusschen Tana en 

ЗаЪакі tot het Gallagebied, ja zelfs nog een stuk aan den 

rechteroever der Sabaki, hoewel hijzelf zegt: "Het land 

tusschen de Sabaki en de stad Mombas is ook al geheel vrij 

van Oromòelementen en wordt alleen door weggeloopen slaven 

эп Wa-Girijdma bewoond"4/. 

Tegenwoordig is de Tanavallei de uiterste zuidgrens 

ìer Galla geworden 5/ en al zijn er misschien nog enkele 

lederzettingen op den rechteroever te vinden 6/, toch is 

nur von einem Stamme, dem südlichen Galla-Stamme zu 
sprechen, dossen Land sich in eine grosse Anzahl von 
Districten theilt, nach welchen sich die einzelnen Galla 
benennen, ein Vorschlag, der Beachtung verdient und den 
man auch vom wissenschaftlichen Standpunkte annehmen 
kann" (PAULITSCHKE Ethnographie I, p.66-67). 

L/ Een vroegere grens tusschen Galla en Akamba was de Tiva-
rivier: "Thus old Akamba men in the Ikutha region have 
told the author that the river Tiva, which flows practic
ally through the centre of the present East Ukamba, was 
formerly the boundary between Ukamba and the Galla country" 
(LINEBLOM The Akamba p.19; dat schrijft LIKDBLOM in 1920, 
naar zijn onderzoekingen van 1911-1912). 

l/ Een voorbeeld van de decimeering der Galla, vanuit het 
noorden door de Somali en vanuit het zuiden door de Masai, 
geeft SWAYNE: "The Gallas and this place ((Golbanti )) a 
few years before my visit ((1889)) numbered between one 
and two thousand souls; they are rich in cattle, but 
latterly had been annually raided by the Masai from the 
south and the Somalis from the north, till the village 
of Golbánt» had dwindled down to about one hundred and 
fifty inhabitants and had only been kept going by the 
exertions of. and protection afforded by, the representa
tive of the United Methodist Mission stationed there!'-. 
(1?сЧ p.21) . 

5/ I.e. 
\/ I.e. po24; in zijn tijd waren er op den rechteroever 

van de Tanarivier alleen nog maar verstrooide Gallane-* 
derzettingen. PAULITSCHKE teekende daar nog Bararetta op 
zijn каазЭД hoewel reeds in von der DECKEN's reisbeschrij
ving, in plaats van Bararetta, Ramattagalla staan aange
geven, met de opmerking "Früher Sitz der Barrarattagalla 
durch die Masai vertrieben" (i.e. Karte V). 

'•)/ "At the present bime there are practically no Galla 
found south of the valley of the river Tana" (LINDBLOM 
J- О С G / ΐ> * 

5/ Zoo heeft Y/ERNER b.v. nog in April 1913 rechts van de 
Tanas in Kurawc. en Mombrui, Galla ontmoet en gesproken; 
vgl,,: PHILLIP30N: "The Barareta or Southern Galla of : 
to-day are settled on both sides of the Tana River" ,' 
(Notes)

t
 s 
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de linkeroever nu vrijwel de eenige woonplaats der Bara-

retta en Kofira, die zich van den ondergang hebben weten 

te redden; een uitzoMering vormen de Galla van het sulta

naat Witu, iets ten noorden van de Tana, aan de kust l/. 

Nog een enkel woord over den naam Wardai, die we bij 

de bespreking der Somalitraditie tegenkwamen. Bij het ci

taat van WAKEFIELD (zie: p.15) viel ons op, dat hij van de 

"Kobába (Kokaba), Wajóle 2/ of Bararétta Galla" zeide: 

"bij de Somali bekend als Worra Dai (Wardai)", waaruit 

zou volgen, dat de nu nog bestaande Bararetta afstammelin

gen van de Wardai zouden zijn. Deze opvatting vindt een 

bevestiging bij STIGAND: "De Galla, langs en bij de Tana, 

ofschoon in taal en zeden gelijk aan de Noordgalla, noemen 

zich hier "Warde"; ze worden in twee onderstammen verdeeld, 

Bara rata (Amu) en Wajoli (Tana)" 3/. Toch schijnt het me 

toe, dat we hier niet met een stamnaam te doen hebben, 

maar met een naam, die door de Somali aan alle Galla gege

ven werd, met wie ze in aanraking kwamen. Daarom gebruiken 

zoovele onderzoekers, als ze over de Galla spreken, ook 

uitdrukkingen als: "heden in Dàchubaland als de Werdey 

bekend" 4/ of "die plaatselijk 7/urday genoemd worden" 5/. 

Het is dan logisch, dat de Bararetta e.a. dezen naam mee 

naar het zuiden namen en ook nu nog Wardai genoemd worden. 

Ook de Galla, die onder den druk der Somali, langs 

de rivieren noordwestelijk naar Abessinie uitweken, hebben 

dezen naam meegenomen, die echter in den lateren tijd niet 

meer gebruikt werd en zelfs voor den naam van een ouder 

volk, dat vroeger daar woonde, werd aangezien. 

Een aanteekening bij WAKEFIELD laat ons zien, hoe 

zoo'η Wardaigroep hun woonplaatsen, aan de zuidgrens van 

Abessinie, verliet en zich in het zuidelijk Boranaland 

vestigde, van waar ze later weer wegtrok naar het gebied 

aan den rechteroever der Tana. Voor deze verhuizing geeft 

hij een tijdsbepaling: "De Bararetta hebben sindsdien vijf 

en twintig chefs gehad, waarvan ieder acht jaar aan de re

geering is, zoodat deze verhuizing ongeveer tweehonderd 

jaar geleden moet hebben plaats gevonden" 6/. WAKEFIELD's 

l/ Zie o.a.: STIGAND: "The Galla stretch down as far as 
the coast by Witu and occur on the left bank of the 
Tana" (The Land of Zinj p.179). 

2/ Zie over de "Wadjole": DENHARDT I.e. p.143. 
3/ I.e. noot 1> vgl.: des AVANCHERS: "A l'est est le pays 

de Did-el-Salmat et des Wardai-Gallas, qui s'étendent 
jusque près de Monbaça" en "De l'équateur à Monbaça tout 
l'intérieur du pays est· occupé par les Gallas-Wardai" 
(l.Cc p.162 en 165). COHNWALLIS HARRIS teekende op zijn 
kaart "Wardai Galla ten noorden van den Equator tot 1 
graad Noorderbreedte en van den 38sten tot den 42sten 
Lengtegraad (The Highlands I). 

4/ DRACOPOLI I.e. p.140. 
5/ ELLIOTT I.e. p.557. 
6/ RAVENSTEIN 1,0. noot 2, 
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notities zijn van vódr 1883» zoodat we voor deze Galla« 

verhuizing ongeveer het jaar 1670 kunnen aannemen. 

MAUD geeft een aanvulling: "Veel jaren geleden deden 

de Borans ((van Liban)) een aanval in zuidwestelijke richting 

over de Dauarivier op Dirri, dat toen door de Wurrda be

woond werd, die een "Suffara'^tam waren, d.w.z. van Somali-

afkomst l/. De Wurrda werden naar het zuidoosten verdreven 

en de invallers vestigden zich in het veroverde land. Ik 

was niet in staat om iets neer over de Wurrda te weten te 

komen. Ze hebben echter een spoor nagelaten in den vorm 

van diepe putten, vooral de beroemde Tulu Sullunn, de 

eeuwige bronnen van Dirri, die er een bewijs voor zijn, 

dat ze een veel beschaafder en meer ondernemend volk waren, 

dan hun veroveraars nu zijn" 2/. 

Ook BÒTTEG0 had al bij de Borana gehoord, dat de put

ten in hun gebied aan de "Uardà" werden toegeschreven, de 

vroegere bezitters van dat land. Hij merkt er bij op: "Het 

schijnt, dat eenige overgebleven groepen van dit volk weste

lijk van Bardera wonen" 3/, wat zuiver hun oorsprong aan

geeft (Dsch^a-gebied). 

Uit al deze gegevens is het ons duidelijk, dat een 

opmerking als van WERNER, dat de benaming "Warde" voor de 

Tanagalla "an appellation" "zou zijn "of which I can make 

nothing" 4/, alleen aan een gebrek aan literatuurkennis 

toegeschreven kan worden. 

l/ Dat de Wardai van de Somali zouden afstammen moet op 
een vergissing berusten. Door te veel ernstige onder
zoekers worden de Wardai van het Borana, Tana- en 
Dschubagebied Galla genoemd en ook hun cultuur toont 
aan, dat ze tot dit volk gerekend moeten worden (vgl. 
de notities op COHNWALLIS HARRIS' kaart: een hoofdman, 
die om de acht jaren gekozen wordt, een raad, "Liïbu" , 
de bepaalde haardracht van diengene,die vijanden gedood 
heeft, het bloedaftappen en drinken van levende diaren 
(i.e.), alles typische Gallacultuurelementen, zooals 
we ze later nog zullen leeren kennen. Het is natuurlijk 
mogelijk, dat de Somali, die zich zelfs tot in de na
bijheid van het Rudolfmeer waagden, dE cultuur in dit 
gebied beïnvloed hebben, waar vele ook met de Borana 
samenleven of onder hen een toevlucht zochten (vgl.: 
STIGAND I.e. p.287). 

2/ Exploration in the southern Borderland of Abyssinia 
p.564. 

3/ VAMUTELLI-CITERNI L'Omo p. 159. 
4/ Kritiek op STIGAND's boek The Land of Zinj; ze kent 

zelf de geciteerde plaatsen bij DRACOPOLI en BÖTTEGO. 
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В Bevolking der streken, waardoor 

de Galla vanaf de golf van Aden trokken 

en nabuurvolken van de Zuidgalla. 

Om de eventueele invloeden na te kunnen gaan, die 

op de cultuur der Galla bij hun zwerftochten door het So-

maliland en verder zuidelijk konden inwerken, laat ik hier 

een kort overzicht volgen van de vroegere bevolking in dat 

gebied en van de volken, die daar met hen hebben samenge

leefd; ook de nabuurvolken van de Tanagalla kunnen ons 

iets leeren omtrent de wederzijdsche beïnvloeding, die in 

het zuidelijkste Gallacentrum plaats heeft gehad. 

l) Jagers. 

De oudste volkjes, die we in heel Oostafrika aantref

fen, zijn resten van jagersvolken, die overal door de hoofd

bevolking als van lageren rang beschouwd en veracht worden. 

Ze worden door de Galla Wátta (in het Zuidgalla (Wat) ge

noemd, door de Amhara Waytg (Wuato, Woito, bij verschil

lende auteur^), terwijl de naam in Kaffa Mango is 1/. 

Op enkele plaatsen in het Somaliland en ook aan den 

rechter Tanaoever woont nog het oude jagersvolkje der Waboni 

en het is een opvallend feit, door CERULLI naar voren ge

bracht, dat de Somali, veel verder in het nporden, de lage

re kasten Bon 2/ noemen; zoo gebruiken de Hawiyya dezen 

naam om de lagerp kasten aan te duiden en de Dighll noemen 

de vrijgelatenen Bon 3/, een bewijs daarvoor, dat het nu 

1/ Het is belangrijk, dat ook de Sidama, waartoe de Kaffa
bevolking behoort,_hun lagere jagerskaste hebben. 
Ook is de naam Wâta bekend, terwijl tevens het meer
voud WáttS of Watö gebruikt wordt (CEHULLI The Folk-
Literature p. 202). 

2/ 'Intanto sono considerati di bassa casta, anche se 
appartenenti a tribù somale, gli individui che fra i 
somali stessi esercitano alcuni mestieri; essi si 
dividono in tre gruppi: i Tumàl che sono i fabbri, 
i Midgàn, cacciatori, medici e lavoratori di cuoio, 
gli YebTr, cantastorie ed indovini. Queste basso caste, 
perb, non costituiscono gruppi distinti, ma vivono in 
mezzo alle tribù somale, delle quali prendono il nóme; 
per esempio si riconoscono i Tumàl degli Harti dai 
Tumàl dei Merehàn ecc. Da queste basse caste, disprezzate 
per il mestiere che esercitano, vanno assolutamente 
tenuti distinti i gruppi che sono di bassa casta per 
l'origine loro distinta da quella dei gruppi somali" 
(PUCCIONI I.e. p.63). 

3/ ¿e popolazioni p.153-154) 
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in het zuiden wonende restvolkje vroeger veel verder naar 

het noorden langs de Schebeli gewoond moet hebben en daar 

in contact met de Somali moet zijn geweest l/. 

Deze kleine groepen, de "Nijlpaardjagers", "Yisschers", 

"Pijlvergiftigers", de "Eters van onrein vleesch" 2/, wor

den vaak de oerbewoners van Oostafrika, Proto-Ethiopiers, 

zelfs Oerhamieten genoemd, een gevolg ook van hun eigen 

traditie, die hen veelal tot de oorspronkelijke meesters 

van het land maakt 3/; ze worden dan ook tot verwanten der 

'Yandorobo van het Masaigebied verklaard 4/. 

Deze opvatting is in zooverre onjuist, dat noch van 

de groepen in Abessinië 5/, noch van die in Somaliland be

wezen kan worden, dat ze van één oorsprong zijn; bovendien 

hebben ze zich met verschillende andere elementen, vooral 

paria's, vermengd en deze agglomeraten zijn in verschillen

de streken veel op elkaar gaan lijken, als gevolg van een 

historisch proces, daar de verachte groepen overal aan bijna 

l/ Daar de vrijgelatenen overwegend Bantu zijn, wijst de 
naam Bon voor vrijgelatene bij de Dighll, weer op een 
vroegere verbinding en vermenging van de Negers met de 
lagere kasten. 

2/ Ook van dieren, die een natuurlijken dood gestorven zijn. 
3/ "The Watos are Gallas, dwelling on the mountain Wato-

Dalatscha, which I saw on our expedition to Maitsha, in 
the neighbourhood of the Hawash. The Watos say that they 
alone are pure Gallas, and therefore they do not marry 
the others" (ISENBERG-KRAPP Journals p.236). Het is dui
delijk, dat de Watta geen Galla zijn en dat ze om een 
voorname afkomst te bewijzen (dezelfde als van hun over
winnaars!) zichzelf tot de echte Galla promoveerden. 

4/ Op een verwantschap ook met de Bosjesmannen wordt vaak 
gewezen: "The Bon and Tidu tribes who are the bushmen 
of these parts" (CHRISTOPHER I.e. p.101); de Watta "ge
hören nach ihren Lebensgewohnheiten in die Nachbarschaft 
der Buschmänner Südafrikas" (JENSEN Im Lande des Gada 
p.249), maar CERULLI zegt terecht in The Wattä: A Low 
Gaste of Hunters, een Appendix, dat hij op zijn The 
Folk-Literature liet volgen: "The evidence of Bushmen 
in Ethiopia seems to me very vague. And even if there 
are found in the most southern regions of the plateau 
a few groups who seem possibly allied with the Bushmen, 
what arguments are there to support the hypothesis that 
they are the last remnant of a race driven out of Ethio
pia toward South Africa, rather than to opposite hypo
thesis that they are the most remote groups of the races 
of South Africa who advanced in the earliest times 
towards the north and were stopped in the declivities 
of the plateau 'by obstacles natural or human in this 
region?" (p.212). 

5/ CERULLI onderscheidt er drie: "The southern group is 
formed by the hunters living in villages along the banks 
of the Dawa, north of its confluence with the Awata, on 
the banks of the Ganal Doria, and the banks of the 
Galana Sagan, east of its confluence with the Galana 
Dulei". 
"The cehtral group is formed by the families scattered 
through the districts of the Macìa Galla and Kaffa". 
"The northern group is formed by the hunters scattered 
along the banks of Lake Tana and the Abbay, i.e. the 
Blue Nile" (i.e. p.200-201). 
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dezelfde invloeden, vanwege hun meesters, blootgesteld 

zijn geweest 1/; een voorbeeld dus van een convergentie

verschijnsel! 

Toch is het zeker^ dat er onder die verspreide groep

jes elementen van een ras van jagers aanwezig zijn 2/, die 

vóór de Kuschieten het land bewoonden, een feit, dat voor 

de Afrikastudie in het algemeen, van groot belang is en, 

bij verdere onderzoeking, vele problemen nader tot hun 

oplossing kan brengen. 

De Waboni, in drie centra in het Somaliland 3/ en aan 

de Tana 4/j verschillen anthropologisch zoowel van de nog 

aanwezige Banturesten als van de Somali en komen vaak, ook 

door htin geringe lichaamslengte, meer overeen met de jagers 

Van hei equatoriale oerwoucU Hún boog met ronde doorsnede 

lijkt eveneens op die der Pygmeeën, hoewel tallooze andere 

elemehteh Van hün cultuur op een beïnvloeding door de Somali 

eh de Negerlandbouwers wijzen, die vroeger het geheele 

BUidelijk Somaliland bewoonden* De naam van een der twee 

groepen, die in Afmadu wonen, de Bon Bor^n, kan wijzen op 

l/ I.e. p.212; Le popolazioni p.151. 
2/ Echte jachtmagie beschrijft b.v.GRIAULE van de "Wohito" 

aan het Tanameer, die bij het jagen op een nijlpaard 
zingen: „Mon p è r e ^рроро-^д 

Mon petit pire 
Laisse-toi manger par tes enfants !" 

en:"Pardonne-nous notre amour. 
Ta viande est bonne! 
Mon petit père .. .. " 

(Les Flambeurs d'Hommes p.155-156). 
3/ "1 nuclei Uaboni viventi in Colonia dovrebbero essere 

tre: questo del basso Giuba ((tusschen Gelib en Marghe
rita)) , un secondo a Chisimaio e in riva destra, un 
terzo nella regione di Havai, vicino a Brava a confine 
con la zona dei Balli; ma, qui a Margherita, importanti 
raggruppamenti e villaggi non sono rimasti" (PUCCIONI 
Giuba e Oltregiuba p.97T; vgl.: Le popolazioni p.71. 

4/ "Zwischen den Somal und Galla leben Waboni und Wassaniä, 
vereinzelte Reste von Völkern, die wahrscheinlich einst
mals das Land inne hatten und dann von den Galla unter
drückt wurden. Der Hauptsitz der Waboni scheint sich 
östlich vom Unterlaufe des Tana, etwa in 2° südlicher 
Breite und 40040, östlicher Länge von Greenwich zu be
finden. Dort liegen ihre Dörfer Dadobaschora, Safaräni, 
Dulo, Balawa u.s.w. Die Wassaniä haben ihren Hauptsitz 
am Mittellaufe des Tana, im Gebiëbe Korkoro" (DENHARDT 
I.e. p.141). 
"Near Kinakombé Captain Dundas encountered some Waboni, 
a nomadic tribe getting their living by hunting, and 
acknowledging the Gallas as their masters. ... Bows 
and poisoned arrows are used in their hunting expeditions 
and in this respect they resemble the Wandorobo, with 
the exception of not using the spear in hunting like 
the latter" (GEDGE A recent Exploration under Captain 
Dundas, up the River~Tana to Mount Kenia p.518). 
Ook HAYWOOD heeft aan de Tana "Boni Pygmies" ontmoet, 
die met hun vergiftigde pijlen op olifanten jagen (To 
the mysterious Lorian Swamp p.221 e.V.). 
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de afhankelijkheidsverhouding, waarin ze in vroegeren tijd 

tot de Boranagalla hebben gestaan l/. 

Ook de Wasanye, die vaak en terecht 2/ met de Waboni 

op één lijn worden gesteld, waren vroeger van de Galla 

afhankelijk 3/· Z e spreken Galla en hebben hun eigen taal 

vergeten; eveneens aan veel andere elementen van hun cul

tuur is Gallainvloed merkbaar. De clannamen, die BARRETT 

opgeeft, werden door WERNER's zegsman, bijni alle als namen 

van Gallaclans herkend 4/. Ook de Wasanye worden, evenals 

de Waboni, door de Galla Y/at genoemd. 

De Walangulu of Ariangulu hooren eveneens tot de Wa-

bonigroepen en schijnen met de Wasanye verwant te zijn. Ze 

wonen in de Taruwoestijn, ten zuiden van de Sabaki en waren 

vroeger aan de Galla onderworpen; ze weken echter naar het 

zuiden uit, om zich aan deze overheersching te onttrekken» 

Ook de Walangulu hebben de Gallataal overgenomen 5/ en 

noemen zich af en toe Wat, WERNER heeft in HOBLEY's Arian-

guluwoordenlijst bijna alleen Gallawoorden gevonden 6/. De 

Walangulu zijn uitsluitend jagers en hebben de langste bo

gen van heel Oostafrika met vergiftigde pijlen. 

1/ vgl.: ELLIOTT: "The Boni tribe formerly lived in the 
Gurreh country on the borderà of Abyssinia, where their 
sole occupation was that of hunting. Gradually they 
spread southward until they reached that part of Jubaland 
then inhabited by the Gala* who are locally termed the 
V/urday, With this tribe they made an agreement that they 
should be allowed to live and hunt in the districts of 
Afmadu and Deshek V/ama, under condition that one tusk of 
every elephant killed should be handed to the Gala, ... 
They now have settlements in Arnoleh and the hinterland 
of Port Durnford" (I.e.); zie: DRACOPOLI I.e. p.l56¿ 
WAKEFIELD spreekt nog over "Bon" aan den benedenloop der 
Schebeli en zegt, dát ze ook bekend staan onder den naam 
"Bon waranli", "Bon with spears" of "Bon gavawffh", "Bün 
with big quivers" (i.e. p.266). 

2/ Zie: p.23 noot 4 en b.v. WAKEFIELD I.e. 
"Comunque si;1., δ certo che il popolo ora rappresentato 
nella Colonia del Kenya dai Wa-Sanye e dai Wa-Boni della 
bassa valle del fiume Tana (riva destra) ha lasciato 
traccia di sb molto più a Nord, nella Somalia Meridionale 
(CERULLI I.e.). 

3/ "They are dotted about the flat bush country, some dis
tance inland from the N.bank of the Sabaki to'-about the 
latitude of Port liimford} this area was formerly occupied 
by the Gallas, and the Wa-Sania fell into the position 
of serfs to them, and some still owe allegiance to Galla 
families to this day. Luring the last fifty years, howeve' 
the Somalis have pushed the Gallas southward, and it is 
alleged that numbers of the Wasania have allied them
selves with the invading Somalis (BARRETT Notes on the 
customs and beliefs of the Wa-Giriama etc. p.23'· Notes 
on the Wa-Sania (Introductory Note by HOBLEY). 

4/ A few Notes on the Wasanye. 
5/ HOBLEY The Y/a-Lan^ulu or Ariangulu of the Таги Desert; 

HUNTIHGFORD Free Hunters. Serf-Tribes, and Submerged 
Classes in East Africa. 

6/ I.e. 
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2) Somali, 

Een tweede groep van stammen, waarmee de Galla op hun 

tochten in aanraking kwamen, zijn de Somali- Vife zagen al, 

hoe ze door dit volk in eindelooze en bloedige gevechten 

naar het zuiden en westen verdreven werden, waarbij we de 

vijf voornaamste Somaligroepen leerden kennen: de Dir, 

DarM, Hawiyya, Dighll en Rahanuin, Op verschillende plaat

sen hebben de Galla echter een tijdlang met hen samenge

woond, waardoor een wederzijdsche beïnvloeding mogelijk 

werd. Een voorbeeld van dit samenleven was de tijdelijke 

confederatie van de Galla met de Ogadèn aan de Dschuba 

(zie: p,14 en p.15, noot 6). In het noordelijk Overdschuba-

land, in de streek waar de Daua in de Dschuba stroomt, 

leefden de Galla, voor ze door de Ogadèn werden terugge

slagen, met de Gherra (Prae-Hawiyya) samen; het gebied van 

dezen stam grensde eens aan dat der Borana, bij den boven

loop der Daua, Ook wonen er Gherra in het land der Arsi, 

wier taal ze spreken l/. De Dabarre (Dighil), die nu zuid

oostelijk van Dinsor wonen, zijn uit het Arsiland gekomen, 

waar nog enkele groepen gebleven zijn; ze hebben een eigen 

taal, waarin veel Gallawoorden voorkomen. 

Ook verder naar het noorden konden, in veel vroegeren 

tijd, de Somali- en Gallacultuur op elkaar inwerken en ook 

hier hebben de Galla, behalve in de graven, ook op ander 

gebied hun sporen nagelaten. Zoo geven de Dir en Darod aan 

de lagere kasten den naam Sab, terwijl de Dighil dien naam 

aan hun eigen stam geven, waarom ze door de andere Somali, 

die er een bekentenis van de geringe afkomst der Dighll in 

zien, veracht worden. Nu is Sab de naam van één der twee 

groóte groepen, waarin de Galla Borana ingedeeld worden; 

het is een afdeeling, die nu in het Boranaland woont. Ze 

hebben dus hun naam bij de Somali achtergelaten en de ach

tergebleven groepen zijn door de lagere kasten der Dir en 

Daròd geassimileerd. De Dighil (vooral de Rahanuin) moeten 

veel Gallaelementen in zich opgenomen hebben, wat ook door 

de overeenkomst van het Dighildialect met het Galla bewe

zen wordt 2/. 

l/ "Nella zona settentrionale dell'Oltre Giuba invece, 
presso la confluenza del Ganana col Dawä, i gruppi 
Somali Garra convivevano con i Galla; ma costretti 
questi a ritirarsi dal Giuba per la sconfitta subita 
più a Sud dagli Ogadèn, une parte del loro territorio 
fu occupata dagli stessi Garra, ai quali una quarantina 
di anni fa si sovraposse un' altra immigrazione DarS'd 
della tribù Marrehan, che spinsero i Garra verso Occiden
te ed occuparono gradualmente la zona tra 'El Wäq ed il 
Giuba insinuandosi tra Garra ed Ogadèn" (CERULLI l.c, 
p.170), 

2/ CERULLI I.e. p,159-160. 
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3) Bantu. 
Zooals de Somali de Galla naar het zuiden en westen 

drongen, zoo dreven deze op hun beurt·de vroegere Neger

bevolking voor zich uit, die in het zuidelijk Somaliland 

woonde; de2e Negervolken duiden de Arabische geschriften 

hoogstwaarschijnlijk inet den naam Zandsch aan l/. Eén van 

deze manuscripten deelt mee, dat de Zandsch de beide oe

vers van de Dschuba bewoonden en noemt speciaal de Wanyika 

(Bantu), in twaalf stammen verdeeld; ze hadden als hoofd

stad Sunvaia, aan den rechter Bschuba-oever. Oit bericht 

wordt bevestigd door de traditie van de Wanyika in Kenya 

en Tanganyika, die leert dat ze uit het noorden en wel uit 

een plaats met den naam Sunvaia kwamen. Zoowel het Arabi

sche manuscript als de traditie meldt, dat de Zandsch door 

de Galla, die het Dschubagebied binnenvielen, naar het 

zuiden werden verdreven 2/. In den naam Ribi, die de 

Rahanuin aan een groep jagers van een lage kaste geven, 

die aan de Dschuba tusschen Bardera en Lugh wonen, кш?пел 

we bovendien een bewijs zien voor het vroegere verblijf 

der Wanyika aan de Dschuba. Eén van hun twaalf onderstam

men bij Mombas draagt ook nu dezen naam en de Ribi worden 

eveneens in het Arabische manuscript als één van de twaalf 

Wanyikastaimen genoemd 3/. 

l/ Andere opvattingen over de Zandsch (Zendsch, Zentsch) 
kunnen we bij verschillende auteurs vinden; vgl.: b.v* 
PAULITSCHKE, die meent, dat de Arabieren onder de Zandsch-
ten oosten van Abessinië, de Galla hebben verstaan. 
Naast andere bewijzen, o.a. het afsnijden der genitaliën 
bij de verslagen vijanden, geeft hij een niet onaardig 
argument. All al Ma'sudi noemt nl. den koning der Zandsch 
WattlÏmi, "zoon van den hoogsten Heer". Nu is Wak de 
naam van den Gallagod en iIma is in het Galla "zoon"β 
"Mas'udì hat also offenbar einen gut oromonischen Titel 
der Könige der Zendsch erkundet" (Die Wanderungen p.l67)c 
von zur MÜHLEN bestrijdt de opvatting als zouden"*de 
Zandsch» de Galla zijn: "Vielmehr ist anzunehmen, dass 
wir unter den Zentsch hamitische Völker zu verstehen 
haben, die zum axumitischen Reiche gehörten und all
mählich die Religion, Gesittung und Sprache der semiti
schen Geezvölker annahmen" (Im Banne des äthiopischen 
Hochlandes p.230). 
Andere steunen op de beteekenis van Zandsch: "This word 
"zinj", meaning "a black", was generally used to refer 
to the blacks of the East African coast" (STIGAND l,c. 
P.6-7). 

2/ CERULLI I.e. p.154-155; Sunwâya, nome anzi che secondo 
un 'ipotesi molto probabile ha designato successivamente 
diversa località successivamente centri dei Wa-Nyika 
nelle loro emigrazioni da NE verso SO, provenienza e 
direzione di marcia concordemente attestata dalle tradi
zioni di quelle tribu" (I.e.); in KRAPP's citaat (zie: 
p.16, noot 5) zagen we, hoe Sunvaia op de kust van ratta 
als de stad van oorsprong der Swahili opgegeven werd. 
Later zegt hij, dat de "Wasegedschu" door de Galla en 
Swahili van Sunvaia, een stad, "die früher der Insel 
Patta gegenüber lag", "ihre ursprüngliche Heimath", ver
dreven werden (I.e. II, p.105). 

3/ CERULLI I.e. p.156: WERNER Some Notes on the WapokomQ,.af1 

the Tana Valley p.364-365. 
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Nog verder werden de Wanyika opgejaagd en ze vestigden 

zich tenslotte in de streek van Mombas. Voor dezen laatsten 

trek bezitten we een kostbare tijdsbepaling. Van den V/anyika-

stam der Wassegeju (Wasegedschu, Mosseguejos) l/ wordt nle 

door STIGAND, uit de oude bronnen, bericht, dat ze in 1589 

de Portugeezen hielpen bij de verdediging van Malindi tegen 

de Wazimba 2/; later namen ze Mombas, Ook wordt verhaald, dat 

de Portugeezen in 1603 in Makupa drie blokhuizen bouwden om 

de "Vanioa" tegen te houden 3/. Vóór de zestiende eeuw moeten 

de Wanyika dus al het zuidelijk Somaliland verlaten hebben« 

Verschillende resten van de oude Bantubevolking, die 

door de Gallaverhuizing weggejaagd werd, zijn langs de Sche-

beli en Dschuba blijven wonen і{/с 

Aan de boven-Schebeli huizen nog Schaveli (in het 

Schabellaland), terwijl de Schidle hun nederzettingen aan 

den middenloop der rivier hebben, bij Mahaddei Uèn en het 

Duoa-degli-Abruzzidorp. De meeste dezer groepen zijn land

bouwers en van hen hebben de Somaliveetelers den landbouw 

geleerd. Alleen de Rer Issa van het dorp Dagaho (met de 

Macanne, Cavble en de eigenlijke Schidle tot den Schidle-

stam behoorend) zijn totemistische jagers en maken jacht 

op het nijlpaard met een specialen harpoen, maar ze eten 

het vleesch niet; ze noemen het dier met denzelfden naam, 

l/ Naar de berichten, kwamen ze evenals de Wagiryama (even
eens Wanyika) van Sunvaia, een goede bevestiging dus van 
hetgeen we over de Wanyika in het algemeen weten. De veel 
te weinig bekende Dominicaan dms SANTOS (met zijn rake 
opmerkingen, ook over Abessinië!) bezocht, op één van zijn 
reizen, in 1589 Lamu, Malindi en Mombas en beschreef het 
land en volk van de kust. Achter Malindi wonen, zegt hij, 
de Mosseguejos, een bijzonder barbaarsch volk, echte vee
telers, met groóte kudden runderen. Ze leven van de melk 
van deze-dieren en van het bloed, dat ze telkens bij hen 
aftappen* Ook drinken ze een mengsel van melk, bloed en 
versehe koemest, waardoor ze sterk meenen te worden. De 
mannen vechten graag en om te laten zien, dat ze iemand 
gedood hebben, nemen ze "um signal evidente do hörnern que 
mataram" mee, waardoor ze bij hun volk hoog in eere zijn. 
Deze "cultuur"elementen doen onmiddellijk aan de Galla den
ken, maar toch bedoelt dos SANTOS met zijn Mosseguejos dit 
volk niet, want hij schrijft: "Os abexins e alguns mouros 
seus visinhos, e os gallas gentíos d'està Ethiopia, todos 
tem este mesmo costume dos mosseguejos" (Ethiopia Oriental 
I, p.432 e.V.); KRAPF zegt: "die Wasegetschu werden beson-
ders als Nachkommen der Pokomo betrachtet" (I.e. I, p.265). 

2/ I.e. p.17-18; YffiRNER The Galla p.267, noot 2. 
3/ I.e. noot 3. 
4/ Ik vat hier PUCCIONI's overzicht samen (I.e. p.64 e.V.), 

die zijn uiteenzetting aldus begint: "Le popolazioni negre 
ancora oggi accantonate lungo il corso dell'Uebi Scebeli 
e del Giuba, sono correntemente considerate come gruppi 
di schiavi dei Somali liberati dai loro padroni; se questo 
può essere avvenuto per qualcuno dei nuclei negri che 
ancor oggi vivono lungo il corso dei due fiumi, non cade 
dubbio, e mi riferisco all'autorevolissima opinione del 
Cernili, che il nucleo primitivo di essi Negri sia un 
residuo delle popolazioni Bantu che, sotto la prima 
pressione Galla, abbandonarono le zone dei fiumi". 
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welker» ze aan hun stamvader geven, die met ni jlpaardenmelk 

werd gevoed (laboni-invloed van vroeger?) l/. In bepaalde 

streken van de midien-Schebeli zijn de Negers visschers 2/. 

Bij de Adonè, een landbouwersvolkje, dat in Imi aan 

de Schebeli woont, leeft nog de traditie, dat ze van een 

zeer oude bevolking stammen, de oorspronkelijke bezitters 

van het land. 

In het Goschagebied, aan den benedenloop der Oschuba, 

huizen veel Negergroepen, die met den verzamelnaam Wagoscha 

worden aangeduid, en waaronder vooral de Yiaswahili talrijk 

vertegenwoordigd zijn; veel gevluchte slaven hebben zich 

bij hen gevoegd. 

De Muschungullo (Mzigula), die ELLIOTT tot de Wagoscha 

rekent 3/, in de buurt van Margherita, zijn echte Bantu-

negers en zouden nog menschenoffers brengen. 

Tusschen Bardera en Lugh wonen de Gobawin met duide

lijke negerkenmerken. 

Hiermede zijn de voornaamste Negergroepen aangegeven, 

die nu nog het zuidelijk Somaliland bewonen 4/ als resten 

1/ vgl.: CERULLI I.e. p.157. 
2/ PUCCIONI Giuba p.30-31. 
3/ "From Mfudu to Yonti the bank is under cultivation by the 

Wa-Gosha tribes. The productions are maize and simsim. 
The Wa-Gosha are a confederacy of several tribes bound 
together for mutual protection against the Somali. The 
most important of the tribes are Wa-Zugoa, Yao, Wa-
Swaheli, Wagendu, and Mushunguli. All these tribes con
sist of fugitive slaves from the Somali, and they have 
taken refuge from their masters in the thick bush on the 
river-bank" (i.e. p.559). 
KRAPF citeert een inschrift op de poort der vesting van 
Mombas, waarin staat te lezen, dat de kapitein Francisco 
de Sexas e Cabra in 1635, vier jaar lang gouverneur van 
het fort was; dat hij verschillende steden bestrafte en 
"apenou os Muzungulos" (hij vertaalt: "ergriff einige 
Eingeborene"!) (i.e. p.181, noot 1). De Muschungullo 
zouden van Mzigula in Kenya komen. 

4/ Het zou naief zijn te meenen, dat in dit gebied, dat zoo
vele volksverhuizingen heeft gekend, alle menschentypen 
duidelijk tot de kleine primitieve jagers, Bantu, Galla 
of Somali (en Arabieren) terug te brengen zouden zijn. 
Om enkele voorbeelden te noemen: De Eile van Bur Hacaba 
met de Elài van Baidoa behooren niet tot de zuivere So
mali en zijn evenals de Tunni van Brava en het achterland, 
zeer vermengd (bij de laatste groep komen Gallakruisingen 
voor); de Dschiddu (Dighil) verschillen in hun gewoonten 
en hun taal, zoowel van de Somali als van de Arabieren; 
over de Dabarre en Gherra werd al gesproken (zie: p.25); 
in Brava leeft nog het kustvolkje der Amarani, dat zich 
én van de Somali én van de Bantu onderscheidt, en van de 
kust van Zuidarabië gekomen schijnt te zijn; ook de 
Badschuni, in Kisimayu en op de kleine Dunda-archipel 
voor de kust, toonen anthropologisch geen verwantschap 
met de Somali, maar wel met de Arabieren, hoewel bij ver
schillende individuen ook de gelijkenis met deze laatsten 
ontbreekt. Deze Badschuni komen meer met de Polynesiërs 
overeen en er zijn ook zuivere Maleische typen onder. 
Eveneens in hun cultuur worden elementen gevonden, die 
niet-Arabisch zelfs niet-Afrikaansch zijn, waarbij voor
al de kano, met een uitlegstuk aan beide kanten, en het 
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der oude Bantubevolking, waarop de Galla bij hun tocht naar 

het fcuiden zi^n gestooten; de negerlandbouwerscultuur heeft 

dus hier al op de Galla kunrien inwerken* 

4) Naburige stammem 

In het gebied der Tana - ей teh zuiden en westen, ervan 

-, waal
4
 de Galla (Kofira en Bararetta) alleen nog maar den 

linkeroever bewonen, leven vei'schillehde voiken^ Waarmee 

йе* èf in het land ten lioordeh der rivier óf ten zuiden 

ervatt) bij fruii zwerftochten tot Mombas toe, in aanraking 

¿ijh geweest. 

De voornaamste Wanyikastammen bezetten tegenwoordig 

de streek achter Mombas; de Wapokomo werden door de Galla 

niet verjaagd, maar onderwierpen zich en bleven langs de 

beide Tanaoevers wonen, een reden, waarom ze door de andere 

Wanyika veracht worden 1/. Ze zijn in dit gebied, afgezien 

van de restvolkjes, de noordelijkste Bantu 2/. Evenals de 

Galla hadden ze veel van de Somali te lijden, zoodat ze 

zelfs den Melkweg "den weg der Wakatwa" noemen, naar den 

naam, dien ze aan de Somali geven, welke bij hun stroop

tochten steeds uit het noordoosten kwamen, precies de rich

ting noordoost-zuidwest van den Melkweg 3/. Verschillende 

exogame clans der Wapokomo hebben denzelfden naam als die 

der Galla 4/ en ook de titel van het gekozen stamhoofd, 

hayù, is dezelfde als van dengene, die bij de Galla dit 

ambt bekleedt 5/. 

Van den Equator tot iets verder dan tien graden Zui

derbreedte woont langs den Indischen Oceaan het Bantuvolk 

der Swahili (ze noemen zichzelf Shirazi), een stam, die 

zeer vermengd is en ook in zijn taal duidelijk den Arabi

schen invloed verraadt. Door den handel der Swahili tot ver 

in het binnenland, zijn de Galla met hen en hun godsdienst, 

den Islam, in aanraking gekomen. 

De Watharaka (Athaka)» die aan den bovenloop der Tana 

huizen, worden dooi sommigen als verwanten van de Wapokomo 

beschouwd* Over dezen stam en hun verhouding tot de Galla 

is zeer weinig bekend. 

ί visschen op zeeschildpadden, met behulp van den remore-· 
visch, opvallen. 

1/ WERNER Some Notes p.361. 
2/ Ze hebben zeker jagersgroepen (Waboni, Wasanye) in zich 

opgenomen en zijn van landbouwers, grootendeels jagers 
geworden; ze gebruiken het typische eten der lagere kas
ten: nijlpaardenvleesch. Niet alleen met de jagers heb
ben ze zich verbonden, maar ook met de Galla, die na 
door de Somali overwonnen te zijn, hun vrouwen aan de 
Wapokomo moesten geven (CERULLI I.e.)* 

3/ WERNER The bahguage^Famjliea of Afriep p.85. 
4/ Bij de Wspreking der tweedeeli^g van alle Gallastammen 

kom ik hierop terug, ' 
5/ WERNER Pokomo Folklore p.46Q* 
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In het Teitadistrict, ten zuiden van de Sabaki, leven 

de Wateita, die vroeger hun nederzettingen aan de Tana had

den, maar door de Galla naar het zuiden verdreven zouden 

zijn. 

De verhouding der Galla tot de twee groóte stammen in 

het zuidwesten de Masai (Wakwavijfl/em. de Akamba was altijd 

vijandelijk; geregeld werden vrouwen en vee van de Galla 

geroofd en het geroep: "de Masai komen!", zoo vaak bij de 

Tanagalla gehoord, was genoeg om een paniek te doen ont

staan. De Akamba kwamen zelfs noordelijk van de Uaso Nyiro 

en Galla in Mkunumbi, ten noorden van den Tanamond, ver

telden aan LINDBLOM, dat de strooptochten der Akamba zich 

zelfs tot daar hadden uitgestrekt 2/. 

Uit deae nog onvolledige opsomming van stammen, waar

mee de Tanagalla op eenigerlei wijze in contact zijn ge

weest, blijkt al voldoende, dat we bij de bestudeering der 

zuidelijkste Galla terdege rekening hebben te houden met 

hun verschillende zwerftochten, veroveringen en nederlagen, 

en met de tallooze anders geaarde culturen, die daarbij op 

deze Galla inwerkten of die door hen beïnvloed zijn. Een 

belangrijk gedeelte van de verhuizingen van het Gallavolk 

in zijn geheel en van de elementen, die het, anthropologisch 

en ethnologisch gesproken, in zich op kon nemen, moesten 

vanzelf ter sprake komen. Voegen we hierbij de Arabische, 

Perzische en Indische invloeden 3/ langs Afrika's Oostkust 

l/ De Wakwavi (veelal foutief Wakuafi genoemd) worden vaak 
tegelijk met de Masai als naburen en bestrijders van de 
Galla vermeld. Wakwavi is een naam, waarmede de Swahili 
de landbouwende Masai aanduiden. "It would appear that 
the name Wakwavi, often applied to the agriculturalists, 
is merely a Swahili nickname borrowed from the Masai 
Kwayi or Kwapi, meaning places" (HOLLIS The Masai. In
troduction by ELIOT, p.XV). MERKER meldt, dat de "El 
kuafi" de tweede Masaigroep waren, die in het Masaige-
bied trok.. Ze werden gevolgd door de "El masai", die, 
nadat ze een tijdlang in vrede met de "El kuafi" geleefd 
hadden, hen tenslotte op leven en dood bestreden, wat 
voornamelijk in de eerste helft der negentiende eeuw 
moet hebben plaats gehad. De "El kuafi" werden overwon
nen en gaven grootendeele hun zwervend bestaan op. De 
andere onderworpen stammen , die tot den landbouw over
gingen, worden door de Masai nu ook "El kuafi" genoemd, 
wel daarom zegt MERKER, omdat ze meerendeels oude "El 
kuafi" zijn. "Trotz einer sehr beträchtlichen Vermischung 
mit Wadschagga vom nahen Kilimandscharo haben sie ihre 
ursprünglichen Charaktereigenschaften vollständig behal
ten. .. Das Verhältnis zwischen Wakuafi und Masai ist im 
allgemeinen kein schlechtes. Diese betrachten die andern 
als Stammesgenossen, wenn auch als minderwertige, weil 
die den Boden bearbeiten und nur geringen Viehbesitz ha
ben" (Die Masai p.7 e.V.). 
De Wafiome en Wambulu, die een volkseiland in het Masai-
gebied vormen, moeten, wat de taal betreft, met de Galla 
verwant zijn. 

2/ I.e. p.13. 
З/ vgl,ι HIRSOHBERG Die arabisch-persisch-indische Kultur 

an der Ostküste Afrikas en COUPLAND East Africa and its 
invaders. 
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en de Europeesche infiltratie, eveneens van de kustplaat

sen uit (o.a. Portugeezen, missionarissen en zendelingen), 

dan zullen we er wel van overtuigd zijn, dat we hier niet 

te doen hebben met een maagdelijk gebied en een onberoerd 

volk uit het donkere Werelddeel. Want wat een Arabisch 

spreekwoord van Zanzibar zegt: "Wanneer er in Zanzibar 

op de fluit wordt gespeeld, moet geheel Afrika tot aan de 

meren dansen", geldt eveneens van meerdere kustplaatsen, 

verder naar het noorden (Mombas!), met betrekking tot hun 

invloed op het binnenland. 

*сіоФо 4:C*o* 
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II DE CENTRALE GALLA 

Tot de centrale Galla reken ik die stammen - de Arsi 

in het noorden en de Borana in het zuiden -, waarvan het 

territorium zich zoo ongeveer uitstrekt van het Abessini-

sehe merengebied in het westen tot aan de Somali in het 

oosten en van den bovenloop der Hawasch (Schoagalla) en 

het Harargebied (Harargalla) in het noorden tot diep in de 

Engelsche Kanyakolonie in het zuiden. De laatste grens is 

lastig vast te stellen, omdat er bij de zuidelijkste 'cen

trale Gallastammen te weinig ethnographische onderzoekin

gen hebben plaats gehad» Praktisch kan men zeggenj dat het 

Gallaland hier tot aan het gebied der Masai-Wandorobo en de 

stammen aan den bovenloop der Tana reikt. 

Bronnen? De bronnen voor de zuidelijkste stammen, waarmede 
ik die centrale Galla bedoel, die in de streek 

wenen, welke zich ten zuiden van de lijn: noordpunt van 
het Rudolfmeer - Dschuba^ uitstrekt, zijn, zooals gezegd, 
zeer spaarzaam. In hoofdzaak zijn we hier op de berichten 
van de geographische onderzoekers aangewezen, die ons al
leen terloops iets over de volken en stammon van dit gebied 
meedeelen. We hebben hier dus bijna niet met echte ethno
graphische onderzoekingen te doen, een feit, waarmede we 
duidelijk rekening hebben te houden bij het trekken van 
conclusies uit dit materiaal.; v/at GWYNN van het zuidelijk 
stuk van Abessinië zegt; geldt ook voor de ethnographie 
der centrale Galla in Kenya; "De ethnologie van Zuilabes-
sinië is hoogst belangwekkend en het terrein voor weten
schappelijk onderzoek is zeer ruim, een onmogelijke opgaaf 
echter voor moderne reizigers bij hun haastige tochten" l/. 
CANA gaf in 1911 in een goed artikel een overzicht van het 
geographisch onderzoek in Afrika 2/ en uit zijn uiteenzet
tingen en zijn kaart blijkt duidelijk, hoeveel werk toen 
nog te doen stond. Na 1911 zijn veel leege plekken gevuld, 
maar ook nu nog is de bedoelde streek én geographisch én 
ethnographisch niet volledig onderzocht. Voor het volgende 
geldt dus in het bijzonder, hetgeen op het geheele werk 
van toepassing is, dat ik me er nl. goed van bewust ben, 
hoe nieuwere onderzoekingen veel zullen aanvullen en waar
schijnlijk ook veel zullen moeten rectificeeren. 

De voornaamste bronnen voor het zuidelijkste gebied 
zijn de berichten van MAUD (expeditie BUTTER, 1902-1905), 
bij wiens reis COLLI di PELIZZANO zich gedeeltelijk aan
sloot, de medodeelingen van GWYNN (tweede expeditie. I9O8-
1909) 3/, ARCHER, FRENCH, AYLMER en HODSON, welke in hun 
onderzoekingen vooral het gebied aan de zuidgrens van 
Abessinië betrokken. HODSON begaf zich nog verder van het 
Tertale-Konsoland naar het noorden en zette zijn reis ten 
oosten en westen van den Abessinischen merengcrdel tot 
Addis Abeba voort. HAYWOOD en DRACOPOLI, die ik al noemde, 
hebben, ten westen en noordwesten van het Lorianmoeras, 
Galla ontmoet. 

De Hongaar TELEKI, die met von HöHNEL (1887-1888) 
van Pangani door het Masai-Sukgebied naar het noorden reis
de, ontdekte de Basso Narck (het Zwarte Meer) en de Basso-
na-Ebor (het V/itte Meer), welke ter eere van den kroon
prins en de kroonprinses van Oostenrijk, Rudolf- en Ste-

l/ A Journey in Southern Abyssinia p.131. 
2/ Problems in Exploration: Afrika. 
З/ Beschreven in het geciteerde artikel. 
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phaniemeer genoemd werden l/. Ze geven alleen een opmer
king over de Borana, ten oosten van het Stephaniemeer. 
CAVENDISH'S expeditie (met ANDREW, 1896-1897) volgde de · 
route van Berbera over Lugh naar het Stephanie- en Rudolf
meer en van daar tot aan den Ugandaspoorweg, die toen al 
gedeeltelijk klaar was. Na zijn reizen in het noordelijk 
Somaliland en het gebied der Harargalla (1897), en zijn 
expeditie van Mombas door het Wateitaland'naar den Kili
mandscharo (1897-1898) 2/, trok graaf WICKENBURG in 1901 
van Dschibuti over Dschildessa naar het Zwai- en Margherita-
meer en van daar langs het Stephanie- en Rudolfmeer; vervol
gens ging de reis over het Lorianmoeras langs de Tana, naar 
Lamu 3/. STIGAND bezocht in 1909 het Boranagebied ten oos
ten van het Rudolfmeer en zette zijn tocht zuidelijk naar 
de Masai voort 4/. 

Twee beroemde reizigers, de Amerikaan DONALDSON SMITH 
en de Italiaan BUTTEGO hebben beiden in twee gevaarlijke 
expedities belangrijke ontdekkingen gedaan, die ook ethno
logisch van groóte waarde zijn; ze nemen een eereplaats 
onder de enderzoekers van Afrika in. 

DONALDSON SMITH trok op zijn eerste reis (1894-1895) 5/ 
van Berbera door het Arsiland naar het heiligdom van Scheik 
Hussein, dat hij als eerste onderzoeker bezocht en van daar 
naar Bari aan de Schebeli, van waar hij zijn reis in zuid
westelijke en vervolgens in westelijke richting voortzette, 
dwars door de Boranasteppe naar het Abai-, Stephanie- en 
Rudolfmeer. Van de oostkust van dit laatste meer kruiste 
de expeditie het Rendile- en Boranaland. Ook op zijn twee
de reis (van Berbera naar Port Berkeley aan den Nijl, 1899 
-1900) 6/ trok DONALDSON SMITH de or het Boranagebied van 
de Dschuba tot aan het Rudolfmeer. 

• BÖTTEGO's eerste expeditie (met GRIXONI, 1892-1893) 
begon eveneens in Berbera, van waar hij naar de Gánale 
Gudda (naar den president van de Società Geografica Italia
na, Ganale Doria gedoopt), den eigenlijken hoofdtak van de 
Gánale (= Dschuba = Ganana van de Somali) en naar de Daua 
(Daua Parma naar zijn geboortestad genoemd) 7/ reisde en 
zoo een groot stuk van de Boranastreek doorkruiste. Het 
doel van zijn tweede expeditie (met VANNUTELLI, CITERNI 
8/ en SACCHI, 1895-1897) 9/ was de oplossing van het pro
bleem van den loop der Omo, waartoe hij van Brava over 
Lugh naar het Abaimeer (door hem naar de Italiaansche ko
ningin, Margheritameer genoemd) trok en vervolgens naar de 
Omo en het Rudolfmeer. BÒTTEG0 viel in een gevecht met de 
Abessiniërs, SACCHI werd vermoord en CITERNI gevangen ge
nomen. Ook DONALDSON SMITH had ondervonden, hoe gevaarlijk 
een expeditie in deze streken was! 

1/ Notities over de volken om het Rudolfmeer zijn verder 
nog te vinden bij: NEUMANN (Arthur, 1895), HARRISON 
(1899-1900), AUSTIN (eerste expeditie, 1899-1900: Sur
vey of the Sobat Region. Lake Rudolf; tweede expeditie, 
1901: Among Swamps and Giants in Equatorial Africa, A 
Journey from Omdurman to Mombasa via Lake Rudolf), "" 
BROOKE (1903), PARAGGIANA (1908) en MJCHS (1934). 

2/ Wanderungen in Ost-Afrika. 
3/ Von Dschibuti bis Lamu. 
4/ To Abyssinia through an unknown land. 
5/ Through unknown African countries. 
6/ An expedition between Lake Rudolf and the Nile. 
7/ Bij Dolo, waar de Ganale Doria, na de Webi Dschestro 

opgenomen te hebben, met de Daua Parma samenvloeit, 
neemt de rivier den naam Dschuha aan. 

8/ In 1910 maakte CITERNI, de eenige overlevende van 
BÖTTEGO's expeditie, met GRUPELLI en VENTURI een reis 
van Dschibuti naar Harar en Addis Abeba en van daar 
over Dolo, langs de Dschuba, naar Brava (Ai confini 
meridionali dell'Etiopia). 

9/ VANNUTELLI-CITERNI I.e. 
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Van prins RUSPOLI's reizen gaf MARINELLI een goede 
samenvatting, net een volledige literatuurcipgave. RUSPOLI's 
tweede expeditie begon in 1893 i

n
 Berbera, van waar hij 

naar de Daua trok en langs deze rivier door de Borana-
streek naar het westen. De prins vond bij Burdschi door 
een jachtongeluk een ontijdigen dood (1893)·

 D e
 andere 

leden der expeditie keerden langs de Daua en Dschuba naar 
Brava terug (1894). 

Als bronnen voor de Borana zijn verder nog te noe
men: ARKELL-HARDWICK, CLIFFORD PLOWMAN, di SAIT MARZANO 
(1929) 1/, Fride BYLANDER, de Zweedsche zendingsdokteres, 
ZAVATTARI en JENSEN о 

Uit de mededeelingen van TAURIN-CAHAGNE (ook bij 
d'ABBADIE), des AVANCHERS (ook bij d'ABBADIE) en YÍAKEFIELD 
(ook bij RAVENSTEIN) is het niet altijd duidelijk op te 
maken, of ze de streken, die ze beschrijven, zelf bezoch
ten. 

De werken en artikelen van enkele der vermelde au
teurs zijn tevens bronnen voor de Arsi (BÖTÏÏSGO!), waar
aan nog toe te voegen zijn: RAGAZZI (1886), TRAVERSI 
(meerdere reizen), VfELLBY, die van 1898 tot 1899 van 
Berbera-Harar-Addis Abeba naar het Margheritameer reisde 
en langs den oostoever van het Rudolfmeer om de zuidpunt 
naar het noordwesten-Sobatrivier-Cairo, een anonieme Ca-
pucijn, die temidden van de Arsi schreef (1899) en dien 
ik verder als den CAPUCIJN zal citeeren, von ERLANGER, 
gedeeltelijk met NEUMANN (Oscar) (I9OO-I9OI), SALVIAC, 
die echter speciaal voor de Harargalla van belang is, 
du BOURG de BOZAS (I9OI-I902), BEY, AZAÏS en CHAMBARD 
(met hun expedities van 1922, 1924, I925 en I926, gedeel
telijk bij de Arsi) en MIZZI, die van I922-I926 bij de 
Arsi in Lago-Hullo zijn waarnemingen neerschreef, maar 
toch vooral waardevolle gegevens over de Harargalla ver
zamelde. De belangrijkste bron is wel het boek van di 
SAVOIA-AOSTA, die van I928-I929 den Ïïebi-Schebeliloop 
(de bovenrivier wordt Wabi genoemd; Vfóbi = Somali, Wabi = 
Galla en Sidamo) nauwkeurig bepaalde en door een prachtig 
geslaagde expeditie de periode van de grootere Italiaan-
sche ontdekkingsreizen besloot,"CERULLI beschreef in het 
werk de Arsigroepen aan de Yiabi. Tenslotte is nog di 
SAN MARZANO's tweede reis te noemen, gedeeltelijk door 
het Arsiland (1932) 2/. 

1/ Dal Giuba al Margherita (Attraverso le Provincie Etio-
piche del Boran, Conso, Gardulla, Gamo, Borodda, Uallamo, 
Sidamo, Galana, Burgi, Arerò e Liban). 

2/ Dalla Piana Somala all'Altipiano Etiopico (Attraverso 
le Terre del Dirre Arra, Gherire, Baie, Arussi, Sidamo, 
Gambata, Guraghe, Scioa, Cercer, Harrar, Ogaden). 
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A Stammen en hun verhuizingen. 

Behalve de twee groóte stammen, die in het centrale 

gebied wonen, de Arsi (Arussi, Aróosi, Aroosía) in het noor

den en de Borana in het zuiden, leeft, naar WAKEFIELD, nog 

een stam in het oosten, de "Ardósa", die men, volgens hem, 

niet met de Arsi moet verwarren: "De Ariósa, die noordelijk 

van de Dschuba wonen, welke hen van de Bworana scheidt, 

verschillen volkomen van de Aróósi, Arussi of Aroosía in 

het noorden, waarvan ze door de Gerire gescheiden worden. 

Men zegt, dat ze de moederstao van alle Galla zijn en ze 

worden in talrijke clans onderverdeeld, waartoe de Kako, 

Kariyu, Surihi, Lugho Baddan en Uriyu behooren; in kracht 

en aantal doen ze alleen voor de Bworana onder" l/. PAU-

LITSCHKE is, bij mijn weten, de eenige, die, steunend op 

WAKEFIELD, over de "Агббза" spreekt. 

1) Borana 

De Borana worden onderverdeeld in twee groóte groepen: 

de Gona- en Sabbostammen 2/; de families van beide afdeelin-

gen wonen door elkaar in heel het Boranaland en in ieder 

dorp worden Gona- en Sabboafstammelingen gevonden, die 

echter van hun respectievelijke hoofden afhankelijk blij

ven 3/. di SAN MARZANO geeft een indGeling van de beide 

groepen 4/, welke tamelijk nauwkeurig met die van COLLI di 

FELIZZANO 5/ overeenkomt. Ik geef het schema vrij volledig 

weer, omdat ik de meening toegedaan ben, dat vele dezer 

"stammen" eigenlijk oorspronkelijk huwelijkskiassen zijn, 

wat bij de bespreking der tweedeeling van alle Gallastam-

men behandeljd zal worden. De tusschen haakjes aangegeven 

namen zijn de stammen, die COLLI di FELIZZANO opnoemt. De 

Italiaansche schrijfwijze is, vanwege het gemak bij de 

vergelijking, behouden. 

1/ I.e. p.265. 
2/ vgl.; p.25. 
3/ COLLI di FEL·!ΖΖAHO Nei Paesi Galla a sud dello Scioa 

p.110. 
4/ Dal Giuba p.104-105. 
5/ I.e. p.110 en 111. 
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'Mulato 
Giara 

Meta 
Durani 
Gadulla 
Mancata 
Carrara 
Cucu 
Gargieda 

2/ 

(Meta) 
( Durarme) 
JGadulla) 3/ 
>Maneata) 
parara) 
^Cucu) 
Gherghedda) 

Bailad (? 

(Balladi ( 

) Gherra 
fGarena 
(Ghebbaresa) 
(Gash ) 

(')(Gherri 

ÍUata) 
(Sacujè) 
(Tuntu) /,.. ч 

(«-bra ([iifj 
(Cargiabettù) 
(Auattù) 

of Gillutu (Uaregìddù)? 
¡Malejù) 
.Arussi) 
.Dambittù) 
(Nonittu)? 

¡Uódittù) 
^Magittù) 
vConittù) 
.Sirajù) 
(Galantù) 

(Dagittù) 

of Garra of Gurra) 

4/ 

5/ 

1/ Bovendien heeft Cd.Ρ» nog: Lultù. 
2/ Cd.P. nog: Jà en Jab. 
З/ Cd.P. nog: Cargiasa. 
4/ Cd.P. nog: Baccitù. 
5/ Cd.P. nog: Alciaia» 
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De Digalùstam schijnt, naar CLIFFOHD PL07/MAN, de 

oerstam van de Borana te zijn en we zullen bij de bespre

king der ouderdomsklassen zien, dat de Digalùleden bijzon

dere voorrechten hebben. De Karraiu, die, zooals we zagen, 

door WAKEFIELD, als één der Aróósastammen opgegeven werd 

en tevens o.a. een Arsistam is, wordt van de Borana het 

meest genoemd; hij zou, evenals de Meta, naar een der zo

nen van den stamvader 7/olab, heeten l/. De beide stammen 

Jà en Jab, die door COLLI di FELIZZANO opgegeven worden, 

schijnt ook WAKEFIELD te bedoelen, wanneer hij zegt: "De 

Bworana zijn in twee groóte afdeelingen gesplitso, de Yä 

en de Yul (Yüb?), waarvan de eerste zuivere veetelers zijn 

en met hun kudden paarden, runderen, kameelen, ezels, gei

ten en schapen de streek naar het noordwesten toe bezetten, 

terwijl de Yul, hoewel ook rijk aan vee, ook pluimgierst, 

kruiden en dawa (een geneeskrachtige grassoort) aanplan

ten'^/. Van de Gardscheda zagen we reeds, dat ze in de 

zeventiende eeuw aan de Dschuba woonden, waarbij het op

merkelijke was, dat er ook een Gardyedclan bij de Tana-

galla bestaat (zie: p.14, noot 1). Het vermoeden ligt dus 

voor de hand, dat niet alleen een groep Gardscheda naar 

het zuiden verdreven werd, maar ook een afdeeling haar weg 

langs de Daua gezocht heeft en tenslotte in zuidwestelijke 

richting naar de streek van Web, haar tegenwoordige woon

plaats, getrokken is. 

De Sakuje, leven evenals de Watta 3/ in onderhoorig-

heid aan de Borana en wel der Sabbogroep; zooals van zoo

vele lagere kasten onder de Galla wordt gezegd, meldt BÖT-

1/ Zie o.a.: HYLANDER Ett ar i tält p.242; DONALDSON SMITH 
Through unknown p.177 en p.206: "The Aseba and the 
Karayu Boran ... are the richest and most powerful of 
all the Boran" (in zijn tijd stonden ze onder Abofoláto, 
"chief of all Boran"); MAUD: "The royal subtribe of the 
Subbu is Kurrayu, which is the most exclusive and power
ful subtribe of the whole nation" (i.e. p.566). 

2/ I.e. p.269. 
3/ Over de woonplaats der Watta onder de Borana zie: p.22, 

noot 5. 
Behalve de Wattajagers worden door enkele auteurs ook 
nog de V/andorobo genoemd: "The Wandorobo form here a 
very small group of people, dwelling in seven small 
villages under one chief at the north end of Lake Ste
fanie" (CAVENDISH Through Somaliland and around and 
south of Lake Rudolf p.377; vgl.: DONALDSON SMITH I.e. 
sheet 4 :"n~Gäbra & Wandorobo", ten zuiden van het Ste
faniemeer; ook: BDTTEGO I.e. Carta d'insieme. Misschien 
wordt hier echter alleen de verbantuïseerde Masaiuit-
drukking voor arme jagers op de meer noordelijke ja
gers toegepast (zie: DONALDSON SMITH I.e. p.303).

 ч 

Over de Tumtu, die eveneens, maar door hun handwerk, 
tot de groepen van lageren rang behooren, zal later 
gesproken worden. 
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TEGrO ook van hen: "Zij ... eten iedere soort van vleesch, 

zelfs van dieren, die aan een ziekte gestorven zijn" 1/. 

De Sakujeherders zijn gering in aantal en wonen in het 

Engelsche gebied, voornamelijk ten zuidoosten van Moyale 

en verder oostelijk; DONALDSON SMITH plaatste op zijn kaart 

nog "Sakuyu (Sakul)" ten oosten van den Errerberg 2/. Een 

gezellig bestaan heeft deze laagste kaste niet, want zoo-

als BÖTTEGO meedeelt, zijn de Sakuje alle slaven van Afelet 

(één van de drie Boranahoofden in zijn tijd), die ze kan 

verkoopen, dooden en berooven naar zijn goeddunken 3/. 

De bronnen melden van de Gabra, die eveneens voorna

melijk in het noorden van de Kenyakolonie en even over de 

Abessinische zuidgrens wonen, dat ze kameelherders zijn 4/. 

Ze schijnen de eerste plaats onder de lagere kasten der 

Borana in te nemen en het huwelijk tusschen beide groepen 

is zelfs toegestaan, ze worden dan ook door soimnige auteurs 

"Boran Algan" en "Boran Gabra" genoemd. Ten oosten van El 

Dera vond DONALDSON SMITH Gabra en Hawiyya samenwonen; 

deze Somali waren, volgens hem, in de laatste zestien jaar, 

van Bardera naar deze streek getrokken en hadden zich on

der de bescherming van koning Abofolato gesteld 5/. 

De Gherra (Garra, Gurra), die westelijk van de Gánale 

Doria en langs en ten noorden van de Daua Parma wonen, 

volgens COLUCCI Prae-Hawiyya, zijn een ander voorbeeld 

van Somali in het Boranaland б/. BÖTTEGO zegt van de 

1/ I.e. p.166; "i Sakuie che rappresentano l'ultimo gradino 
della scala gerarchica perchè in maggioranza schiavi e 
che si cibano della carne di qualunque animale, anche se 
morto di m-alattia" (di SAN MAEZANO I.e. p.99). 

2/ I.e. sheet 3. 
3/ I.e. 
4/ zie o.a.: BÖTTEGO I.e.; di SAN MARZANO I.e. 
5/ I.e. p.185; vgl.: DRACOPOLI: "Many of them ((Hawiyya)) 

have taken refuge among the Borana and the Gabra" (i.e. 
p.241). Sommigen noemen de Gabra daarom Sornaiiafstamme-
ungen: "Between the Huri hills and Wajeir the Gubbra 
and Sankuyu graze their camels. The former claim to be 
a branch of the Somali race, and the latter are of Galla 
descent; they both speak the Galla language" (AYLMER 
The country between the Juba River and Lake Rudolf p.295). 
In de ouderdomsklassen worden de Gabra als het symbool 
van de Gallavijanden voorgesteld: 

"Novanta soni i Gabra, 
(Ma) nove sono i Borana" (CERULLI Etiopia I, p. 

35; hij teekent er bij aan: "Gabra va qui inteso nel 
senso di "straniero" e quindi "nemico"; misschien worden 
de Somali er mee bedoeld? 

6/ Er wonen ook nog Gherra in Wajir en El Wak in Kenya: 
"Along the Abyssinian border the inhabitants are mostly 
Boran, who are of the Galla race and language. Inter
mingled with them are to be found many Ajuran Somalis, 
of the Hawiyah division, and Gurreh, another large di
vision of the Somali race. The latter, together with 
some of the Gubbra, have their headquarters at El Wakl» 
En: "now the Ajuran and Gurreh are firmly established 
at and beyond Wajeir and El Wak" (AYLMER I.e. en p.296); 
vgl.: p.25, noot 1. 
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"Garra-Lìvin": "Ook zij zijn Somali en Mohammedanen; maar 

in taal en gewoonten lijken ze eerder op hun naburen, de 

Borana" l/. 

De geweldige expansie van de Somali strekte zich dus 

niet alleen naar het zuiden, maar ook naar het westen uit. 

.7e zagen al (p.20, noot 1), hoe ze zelfs tot bij het Ru-

dolfmeer kwamen, waar von HöHNEL sporen van hun verblijf 

heeft gevonden en waar de Rendile veel overeenkomst met 

hen vertoonen. De Gherragroepen in het Borana- en ook in 

het Arsiland zijn er tevens een bewijs voor. In AYLMER's 

tijd waren er al afdeelingen van de Ogadèn en Rahanuin 

tot "Jajir doorgedrongen 2/. 

Deze uitgebreide lijst omvat nog niet alle Borana-

stammen of alle volken, die met hen samenleven of van hen 

afhankelijk zijn. Zoo wordt nog gesproken over de Gilithe 

Borana 3/» ¿e Aseba 4/, Wandu, Addo, Hofta en Borana 

Gobéisa 5/. De Tufi wonen in de streek tusschen het Lorian-

moeras en Wajir en El Wak 6/. Ook de Dscham Dscham, die 

in Amarro, ten westen van de Darasa leven, kunnen tot de 

Borana gerekend worden 7/, hoewel ze veel primitiever zijn. 

Naar BÖTTEGO hooren de "Оси", "Gogl" en "Uragà" tot de 

Dscham Dscham 8/. De Gudschi, waarover de twaalfde DIAFE 

(Abessinien-Abteilung), onder leiding van JENSEN, nieuwe 

feiten aan het licht bracht, zijn pas in den laatsten tijd 

tot aan den oever van het Margheritameer doorgedrongen. 

Ook in het meer zuidelijk gebied is het opdringen van de 

Borana naar het westen van recenten datum; hier is een trek 

naar de hoogvlakte van Tertale, ten oosten van het Stepha

niemeer waar te nemen, maar de echte Boranalanden blijven 

Liban en Dirri. De Gudschi zijn maar een kleine stam, de 

1/ I.e. p.141. 
2/ I.e. 
3/ DONALDSON SMITH I.e. sheet 3; hoogstwaarschijnlijk de 

Gillutu van di SAN MARZANO. 
4/ Zie p.37, noot 1; het is eigenaardig, dat de Aseba, die 

één van de rijkste en machtigste stammen der Borana ge
noemd worden, op de lijsten van di SAN MARZANO en COLLI 
di PELIZZANO niet voorkomen. 

5/ BOTTEGO II Giuba p.296 en 298. 
б/ DRACOPOLI I.e. p.227; ELLIOTT I.e. p.559; "From what 

I could gather, I am of opinion that these Tufi Borana 
are an inferior race to, or perhaps even ал outcast 
tribe of, the true Borana, who inhabit southern Abys
sinia" (DRACOPOLI I.e. p.234). 

7/ "I vicini Giamgiam invece appartengono alla razza Galla, 
e ne parlano la lingua e ne professano la religione ed 
il culto di Abba Muda: abitano la parte sud orientale 
della provincia fin sulla destra del Gánale Doria; 
sono meno numerosi ed ancor più. selvaggi dei Sìdama1' 
(COLLI di FELIZZANO I.e. p.106-107). 

8/ VANNUTELLI-CITERITI I.e. p.260. 
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Dscham Dscham zijn veel machtiger en talrijker, zegt 

JENSEN, die de eersten schijnbaar niet als een afdeeling 

der Dscham Dscham beschonwt 1/, Ze schijnen aan elkaar 

verwant te zijn, want AZAIS bericht: "De Gudji zijn van 

demëLfden oorsprong. "Wanneer men Gudji zegt", aldus de 

verklaring van den Abessinischen balambaras Guebra Maryam, 

"zegt men Djam Djarn". Inderdaad leven ze als broeders en 

beoorlogen ze elkaar nooit" 2/. De Wardaigroepen in het 

Boranaland kwamen reeds ter sprake (zie: p.19-20). 

2) Arsi 

Noordelijk van de Borana v/onen de Arsi, vaak Arussi 

genoemd 3/, waarvan de Wabistanmen wel het best onderzocht 

zijn 4/. De grens van deze stammen met de Somali aan den 

linkeroever der rivier, ligt daar, waar de Dakuta in de 

Wabi stroomt, ten noorden hiervan wonen Galla, ten zuiden 

Somali; op den rechteroever beginnen de nederzettingen 

der Somali zuidelijk van Malea Dube. Van deze punten 

stroomopwaarts wonen de Kararà (aan den rechteroever) met 

westelijk ervan de Raitù, Peddscha en Raià; verderop de 

Watschale, Bullalla, Gololtscha, Pasase, Waiu en Paratscho. 

Oostelijk van het Zwaimeer leven de Liému, zuidelijk van 

dezen de Badi; vervolgens langs den linker Wabioever, 

stroomafwaarts, de Woschermina, Wegè, Galamo en Gardscheda. 

De Kararà vormen met de Gardscheda, Karraiu en de 

Miétta de vier Galáltschastammen. De Raià en Raitù stammen 

1/ I.e. p.110, 436 en 438. 
2/ Oing années p.246. 
3/ Ze noemen zichzelf Arsi. De Abessiniers gaven, na de 

verovering van dit gebied, aan de provincie aan den 
linker Y/abioever den naam Arussi en aan die aan den 
rechteroever den naam Bali (CERULLI in: di SAVOIA-AOSTA 
I.e. p.135). Het woongebied der Arsi en de provincie 
Arussi dekken elkaar niet volkomen, zooals ook de pro
vincie Bali niet te verwarren is met het Mohammedaan-
sche rijkje Bali, dat de Galla misschien het eerst van 
de Abessinische landen aanvielen (zie: p.42). 
Bij de Galla komt het vaak voor, zooals ook elders, 
dat de stam naar een gebied genoemd wordt en dat dus 
soms een stam in verschillende streken andere namen 
krijgt, wat tot verwarring aanleiding geeft; een voor
beeld zagen we al bij de ïanagalla (zie: p.17, noot 7). 
Omgekeerd worden provincies en stroken naar stammen 
genoemd, zooals bij de Arsi (Arussi), hetgeen eveneens 
tot valsche opvattingen leidt, daar de grenzen van stam 
en gebied niet altijd samenvallen en bovendien de be
wegelijke stammen zich niet door de vaste grenzen der 
gebiedsdeelen gebonden voelen. De namen op verschil
lende kaarten zijn een sprekend beeld van de verwar
ring, die hieromtrent heerscht! 

4/ CERULLI I.e. p.135 e.v. 
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van de Akakù-Borana af; beiden, maar vooral de Raià, heb

ben verschillende vreemde elementen in zich opgenomen; 

met de Raià leven de Hawiyya samen. 

De Pasasà zijn een confederatie van groepen van ver

schillenden oorsprong; men rekent ertoe: de Jabsanà, 

Adamonje, Нота, Anasa., Wada, Baiò, Bafamula, Haminja, 

Adarscho, Abtschetsche, Aulidschana, Dangiè, Wote, Aiubà, 

Dafarà, Nunna, Hingoié, Watarò, Osentscho, Schadeida, 

Jasinà, Asansabà, Gurratschu en Tare. 

De onderafdeelingen van de Waiu zijn de Uta, Hambientù, 

Kasо, Hagafra, Wadschi en de Baiwanama. 

De groóte stam der Faratscho telt vele kleinere stam

men, waarvan de voornaamste zijn: de Abbiyu, Galamo, 

Fiédama, Doda, Hangièdda, Mischerà, Badi, Utallè, 

Odommannà, Korboda, Habarosà, Babbo, Biddikà, Kuiarà, 

Dschawarà, Samb, Wodditu en Daè. 

Nog tallooze andere Arsistammen worden door de au^ 

teurs in de verschillende gebieden vermeld, die ik hier 

niet opnoem, omdat voor hen hetzelfde geldt, wat ik voor 

de Gallastammen in het algemeen zeide (zie: p.9). 

Ook in het oostelijk Arsigebied is Somali-invloed 

merkbaar, wat niet te verwonderen is; zoo leeft bij de 

Kararà nog de traditie, dat hun stamvader een broeder was 

van Ogadèn, den stamvader der Somali van dien naam; aan 

den bovenloop der 'ffebi Dschestro wonen Gurra, die hoewel 

zeer vermengd (vooral met Galla), hun afkomst van de 

Ogadèn verraden; over hen en de Dabarre werd reeds gespro

ken (zie: p.25). 

3) Verhuizingen. 

Bij de bespreking der volksverschuivingen in het 

Somaliland gingen we na, hoe de Galla, onder den druk der 

Somali, deels naar het zuiden werden gedrongen, deels 

ook - en dit was de hoofdgroep - langs den bovenloop der 

Webi en Dschuba naar het westen werden verdreven. De trek 

naar het zuiden, waarvan we de laatste phase, in de vorige 

eeuw, het beste konden vervolgen, bracht al veel vroeger 

verschillende Gallastammen tot over de Sabaki. Nu schijnt 

het, dat niet alleen een deel van deze groepen - zooals 

we zagen, in den lateren tijd - over de Sabald. en Tana wer

den teruggeworpen, maar ook, dat andere afdeelingen naar 

het zuiden van Abessinië werden gestuwd l/, waar ze weer 

l/ "Dans leur émigratien meridionale, ils chassèrent de
vant eux toutes les petites tribus qui se trouvent 
maintenant au sud de Monbaça, entre cette île et la 
rivière Pangani. Au XVe siècle, ils furent repoussés 
dans le nord par les Massai et les Wa-Kuafi, et firent 
irruption en Abyssinie" (des AVANCHERS I.e. p.160). 
We moeten hierbij minstens aan de voorvaderen van de 
beide genoemde stammen denken. 
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met hun broeders samenkwamen, die uit het oosten waren 
verdreven. Hier, aan Abessinië's zuidgrens, ontstond nu, 
oostelijk van het Margherita- en Ruspolimeer, het beroem
de Gallacentrum, het paradij sland Wolläl met den berg 
Walabu, bekend uit de oude verhalen l/. Van hieruit vie
len ze het Mohammedaansche staatje Bali 2/ binnen, nadat 
dit in 1532 eerst door den Adalvorst A£med ibn Ibrahïm, 
meer bekend als Granj, "de linkshandige", veroverd was 3/. 

l/ "Al campo di Addis Alem potei raccogliere da un vecchi« 
Galla della tribù dei Gombicciu una importante tradi
zione storica, che riferisco integralmente qui di se
guito: 
"I Galla anticamente vivevano tutti presso il monte 
Walabu. Il monte era detto perciò "il V/alabu dei Borana". 
Li abitava anche la Worra Abba Muda, gente dell'Abba 
Muda. Il'Walabu era un paese meraviglioso. Nessuno 
arava né seminava. Eppure tutti i Galla avevano senza 
fatica il loro nutrimento perchè essi possedevano 
allora bovini di una stirpe miracolosa dal mantello 
tutto di colore bianco. E questi bovini davano ai Galla 
una tale quantità di-latte e di carne che i Galla non 
avevano bisogno di altro cibo" (CERULLI Etiopia II, 
p.169). 

2/ CERULLI heeft de grenzen van dit rijkje nauwkeurig aan
gegeven. Het ligt ten oosten en noordoosten van het 
Margheritameer en reikt ongeveer tot aan de bronnen van 
de Webi en Dschuba (Gánale Doria). Het kwam in het begin 
van de vijftiende eeuw onder de bescherming van den 
Negus en werd onder Ba'eda Märyäm (1468-1478) een deel 
van den Abessinischen staat. In dien tijd waren er al 
Abessinische militaire kolonies tusschen de Sidamo ge
plaatst, welke zich later, na de inneming van Bali door 
Granj, geheel aan de Sidamo assimileerden. Nadat Granj 
het veroverd had, bleef het meer dan drie eeuv/en lang, 
totdat Menilek het bezette, Mohammedaansch gebied, dus 
geheel buiten de invloedssfeer der Abessinische Chris
tenen. Daarom is ook de assimilatie van de vroegere 
militaire (Christelijke)kolonies aan de Sidamo, anthro
pologisch en ethnologisch, zoo belangrijk en dus ook 
bij de vaststelling van den oorspronkelijken heidenschen 
Sidamogodsdienst zeker niet te verwaarloozen. Misschien 
was Bali het eerste land, dat de invallen der Galla te 
verduren kreeg. Ook wordt nog van een ander optreden 
der Galla- gesproken, die den inval in Bali volgde of 
voorafging. Er wordt gezegd, dat ze Abessinië langs 
tw£e kanten aanvielen: "langs den weg van Kuera" 
(BAHREY Historia Gentis Galla p.(197)), dus door het 
land van de Koira (=BaddituJ, ten zuidoosten van het 
Margheritameer, en van het zuiden uit, waar de Galla 
de Gánale Doria overtrokken (Studi Etiopici II, La 
lingua e la storia dei Sidamo p.27-31; Etiopia II, p. 
171-172). ^~ 

3/ LUDOLFUS geeft als datum voor den inval in Abessinië, 
vanuit Bali, het jaar 1537 aan: "Pestis illa circa an-
num 1537 e regno Bali emersit" (i.e. no 14): LOBO zegt: 
"Les Galles commencèrent à paroître vers l'an 1542 
(Voyage historique d'Abissinie p.83) en bedoelt klaar
blijkelijk eveneens een "verschijnen" aan de Abessini
sche grens. Zeer vaak wordt 1537 als het invalsjaar 
der Galla genoemd. Op RüPPELL's vergissing (Reise in 
Abyssinien II, p.357), als zouden de Galla al in de 
vijftiende eeuw in Abessinië geweest zijn, heeft 
BASSET terecht gewezen (Études sur l'histoire de 
l'Ethiopie p.110). 
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In een onstuimige vaart brak het volk zich een weg naar 

het noorden; waren het in het begin meer sporadische 

strooptochten, in de tweede helft der zestiende eeuw werd 

het een echte volksverhuizing, die des te meer succes had, 

daar het Abessinische land door de oorlogen met Granj, · 

den "Attila van Afrika" verzwakt en grootendeels verwoest 

was. De oudste auteurs merken al op, dat de Galla heel 

Abessinië veroverd zouden hebben, als ze niet voortdurend 

met elkaar gevochten hadden: "ulterius progressuri, nisi 

in factiones scissi, arma in se vertissent, eoque Habessi- · 

nis paulisper respirandi spatium dédissent" 1/. DAPPER 

geeft, evenals BÄHREY, nog een andere reden op: "d'on-

strijdbaerheit der Abyssiners". "Want in voorgaende eeuwe 

hebben de strijdtbare volken Galas, die in 't Zuiden aen 

Abyssinie palen, aengelokt door de vruchtbaerheit des 

lants, en 't effens door d'onstrijdbaerheit der Abyssiners 

in de wapenen, (gemerkt hun lant rijker van Papen en Mon

niken, dan krijghsknechten is,) 2/ 't grootste gedeelte 

dezes koningrijks afgelopen. Zij vielen des jaers vijftien-

hondert zeven- en dertigh in het lantschap van Bali; ver

woesten dat en ook andere landen en hebben, na verloop 

van vele jaren, door geduurige oorlogen en overwinningen 

d'Abyssiners der wijze verzwakt, dat zij niet alleen Bali, 

maar ook Fategar, Doaro, Oggè, Bizamo, Oifate, Angote, 

gambate en andere kleine lantschappen hen afhandigh ge-

maekt hebben: ja-, 't en zij de Galas ook zelfs door ver

scheide zamenrottingen verdeilt waeren, en elkandren door 

onderlinge neerlagen kneusden, zij hadden al over lang 

l/ vgl.: BÄHREY: "Les savants font souvent des discussions 
et disent: "Comment se fait-il que les Galla nous 
vainquent, tandis que nous sommes nombreux et que nous 
avons beaucoup d'armes?" Quelques-uns ont dit que -Dieu 
l'a permis à cause de nos péchés; d'autres ont dit que 
la cause en est que nos gens sont divisés en dix 
classes, dont neuf ne vont pas à la guerre et n'ont 
pas honte de laisser paraître leur crainte; seule la 
dixième classe fait la guerre et combat dans la mesure 
du possible. Or, bien ςιμβ nous soyons nombreux, ceux 
qui peuvent faire la guerre sont en petit nombre, et 
nombreux sont ceux qui n'approchent pas de la guerre. 
De ces classes, la première est la famille des moines 
qui sont innombrables" (I.e. p.(204)-(205). Dat 
schrijft zelf een Abessinische monnik, op het eind 
van de zeáiende eeuw! Zeer interessant is de verdere 
beschrijving van de klassen. 
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gansch Abyssinie 't ondergebraght" 1/. 

Nog in de tweede helft der laatste eeuw moesten de 

Amhara met de Galla vechten, vooral onder Theodoros II; 

tenslotte trok MeniIeк II tegen hen op. Voor het laatst 

besloten de Galla, in hun volksvergadering, den Amhara 

weerstand te bieden. Zooals altijd kleedden ze hun besluit 

in den versvorm, om het gemakkelijker in hun geheugen te 

kunnen bewareni 

"Nimm den Zügel nicht vom Rosse! 

Nimm den Schmuck nicht von der Stirne! 

Nimm das Armband nicht v§m Arme! 

Ich schuf Gesetz! Ich schnitt Gesetz! 

Das Gesetz der Luba-Yäter, 

Dies das Szepter! Dies der Volksrat, 

Unsrer Galla-Väter Volksrat! 

Nach dem Ratsbeschluss verwüste! 

Die Amharer lasse fasten!" 2/ 

Maar de trotsche oproep tot den oorlog tegen hun erf

vijanden leidde niet meer tot de overwinning. Menilek on

derwierp hen in 1896 (1897) voorgoed. "Nu rest onzen vrou

wen niets anders dan je lasten te dragen en je graan te 

l/ Naukeurige Beschrijvinge der Afrikaensohe Gewesten van 
Egypten, Barbaryen, Libyen, Biledulgerid, Negroslant, 
Guinea, Ethiopien, Abyssinie p.697. 
Enkele Gallagroepen hebben, al heel vroeg, een bondge
nootschap met de Abessin'iërs gesloten tegen hun eigen 
broeders: "Prudenter usus est Rex interna illorum dis
cordia; pulsos enim a popularibus in Dembea et Gojama 
locavit, iisque in bellis contra alios Galianos félici
ter usus est" (LUDOLFUS I.e. no 50); naar MIZZI waren 
het de Ada, die het eerst een bondgenootschap met de 
Abessiniërs gesloten hebben (Cenni Etnografici Galla 
P.72). 
De verraders werden natuurlijk veracht en de Galla maak
ten er spotliederen op. Zulk een lied geeft b.v. CERULLI 
weer. "The song next rails at Râs Gobanâ, who, although 
born of Galla parents, has adopted the laws and the 
customs of the Amhara, like a gun, half of wood and 
half of iron, like a mule, half horse and half ass, like 
a toga, half cotton and half wool: 

The gun is wooden on one side. 
The fusileer has taken it, 
but I will not take it. 
This matter does not concern me. 
The mule is an ass by one side. 
(Even) if the rider rides it, 
I will not ride it. 
The toga is cotton by one side. 
This man who has worn it may wear it, 
but I will not wear it. 
This matter does not concern me. 
The king is Galla by one side. 
He who has reigned may reign, 
but I will not reign. 
To be governed does not concern me". 

(The Folk-Literature p.83-85). 
2/ LITTMANN Abessinien p.90; vgl.: Galla-Verskunst p.50. 

LITTMANN geeft een vrije vertaling van CERULLI's tekst, 
die hem woordelijker vertaalde (I.e. p.70-71)» 
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malen; nu blijft er voor ons niets anders over dan je sla

ven te zijn en je velden te bebouwen" l/. 

De kern van het Gallavolk bleef echter in Bali en 

ten zuiden en zuidoosten ervan; hier wonen de Borana, de 

"Reinen" en misschien ook nog in het oosten de Aróósa, de 

"stamvaders van alle Galla"; hier is het land van den 

Abba Muda, den "G-allapaus", naar wien ze pelgrimeeren, 

o,m zich bij hem in hun ouden godsdienst te laten onder

richten en zich bij hem hun voorvaderlijke gebruiken te 

laten inscherpen; hier kregen ze telkens weer opnieuw de 

opdracht, de Sidama - het inbegrip van al hun vijanden 

en vooral van de Abessinische Christenen (zie: p.-47) -

te bestrijden; hier is, naar hun eigen woorden, "leur mère 

patrie, leur ruche, leur source" 2/. 

En terwijl de Galla, die met wel een zeer primitieve 

materieele cultuur Abessinië binnenkwamen 3/, overal el

ders op een hoogcultuur zijn gestooten en tallooae.. -. 

cultuurelementen overnamen, zijn ze hier het minst in het 

eigenste, wat ze hadden, beïnvloed. De Borana zijn noch 

Christen, noch Mohammedaan geworden en kunnen ook anthro

pologisch - we zagen het reeds - de "Reinen" genoemd wor

den. Jammer genoeg is ons juist over dit gebied te wei

nig bekend; een diepgaand ethnologisch onderzoek bij de 

centrale Galla en vooral bij de Borana, zou zoovele duis

tere punten ook bij de andere Galla kunnen ophelderen. 

En daarvoor dringt de tijd, want de oude vormen en gebrui

ken in Afrika vallen weg en "Africa will become what 

Europe and America make of it" 4/. 

Over het vroegere opdringen der Galla naar het westen 

laat zich weinig met zekerheid zeggen. Waarschijnlijk 

kan men een trek naar het zuidwesten aannemen, nog voor 

de Galla in Abessinië vielen. Deze zou dan vanuit het 

gebied ten noorden van het Rudolfmeer zijn uitge-

1/ AZAIS I.e. p.120. 
2/ SALVIAC Un peuple antique au pays de Ménélik, Des 

Galla p.2. 
3/ "1 Galla erano in bassissimo stato di civiltà, presso 

che dei selvaggi. Ignoto ancora, о estremamente 
ridotto, l'uso dei metalli: per armi, avvalevansi 
delle aguzze corna bovine. Ignote le stoffe: i pochi 
indumenti, fatti di pelli seccate al sole. Ignota 
l'agricoltura; ignoto il cavallo, ignoti gli ovini, 
innumeri invece gli armenti di buoi; del che sino 
ad ora si hanno curiose sopravvivenze, essendo 
vietato, in taluni riti ed in talune cerimonie, 
l'uso di carneo di latte non bovini, e dovendo 
taluni loro religiosi vestirsi soltanto di pelle" 
(CONTI ROSSINI I.e. p..64). 

4/ WESTERMANN The African to-day p.l. 
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gaan l/. Naar PAULITSCHKE hebben ze op dezen tocht naar 

het zuidwesten de verbindihg van de Masai met de Nijl-

vol̂ ten -verbroken. 2/', ook DRIBERG is de meening toegedaan, 

dat onder den invloed der Galla het onderscheid tusschen 

Hamieto-ITiloten en Niloten grooter is geworden 3/. EMIN 

PASCHA rekende zelfs, op linguistische gronden, een deel 

van de Lango, ten noorden van het Kiogameer, tot de Galla 

4/. Van de noordpunt van het Rudolfmeer vonden enkele 

Gallagroepen hun weg naar Unyoro, Uganda, Ankole en 

Ruanda, waar ze de adel van het Tusschenmerengebied uit

maakten en aan de Baganda, Bayankole en Banyoro hun ko

ningen schijnen te hebben gegeven. DRIBERG geeft voor 

deze Gallakolonisten een nieuwen weg aan, die afwijkt 

van dien, welken men gewoonlijk daarvoor aanneemt. Naar 

hem zouden de Galla vanaf het Rudolfmeer, in plaats van 

zuidwestelijk naar Unyoro, Ankole en Ruanda, ineens wes

telijk naar Mongalla gegaan zijn en van daar langs den 

Nijl tot Wadelai (ten noorden van het Albertmeer), waar 

ze de rivier overstaken. Vervolgens zouden ze verder 

langs de westkust van het Albert- en Eduardmeer naar den 

zuidelijken oever van het Kivumeer getrokken zijn. Daar 

verliexen ze de zuidelijke richting en hebben, om het meer 

heen, hun weg naar het noorden, naar Ruanda en Ankole, 

genomen, van waar ze naar verschillende kanten uit elkaar 

gingen 5/» 

l/ Verder naar het noorden is aan den westoever van het 
Margheritameer geen Gallainvloed meer te bespeuren: 
"Auffallend ist das völlige Fehlen des Galla-Elementes 
an dieser Stelle; schon während des ganzen Weges am 
Westufer des Abaya entlang (Dorse-Barodda-Wallamo) ha
ben wir keinerlei Galla-Einfluss, sei es in der Spra
che, sei es in der Hüttenform feststellen können. Es 
scheint demnach, dass der Wanderzug der Galla sich auf 
das Ostufer des Sees beschränkt hat. Die letzten deut
lichen Spuren von Galla-Einfluss hatten wir an Südufer 
des Tschamo bei den Gato und Gidole festgestellt" 
(JENS7/N I.e. ρ о 265). 

2/ I.e. ρ,170, PAULITSCHKE noemt de slagen, die Granj den 
Galla toebracht, nog voor ze in Bali binnenvielen, de 
oorzaak van hun uitwijken naar het zuidwesten. 

3/ "At that time doubtless there was not such a great 
distinction as there is now between the Nilotics and 
the Nilo-Hamitics: they were both Nilotics, only dif
ferentiated by a greater degree of Hamitisation due to 
the latter living in closer proximity with the Gala, 
but since that day and the dispersal of the Shilluk-
speaking cluster, the process of Hamitisation has 
proceeded more rapidly in the latter, and it has become 
necessary to.distinguish the groups both for cultural 
and linguistic reasons" (Gala colonists and the lake 
regions__q_f Africa p.204-205). 

4/ Bij' PAULITSCHKE Ethnographie I, p.27. 
5/ I.e. p.213; de weg, dimDRIBERG voorslaat en de tra-

ditioneele zijn op de kaart aangegeven. 
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В Vroegere bevolking van het door 

de centrale G-alla bezette gebied en 

naburige stammen. 

Het grootste volk, waarop de Galla bij hun inval in 

Bali stootten, waren de Sidama, welke ook nu nog-, in ver

schillende groepen, de voornaamste westelijke Gallaburen 

zijn en die door het opdringen der Galla van de Somali 

gescheiden werden l/. 

De Sidamastammen bewoonden vroeger een veel grooter 

gebied dan thans; in het oosten de naburen der Somali, 

strekte hun land zich zeer ver naar het noorden uit, mis

schien wel tot over den Blauwen Nijl. Onder den naam Si

dama worden linguistisch de Kuschietisohe niet-Gallavolken 

van het westen samengevat, maar Sidama heeft nog andere 

beteekenissen, wat tot groóte verwarringen aanleiding kan 

geven. We zagen al, hoe de Galla iederen vijand en vooral 

de Christenen Sidama noemen 2/, in het algemeen ook hen, 

die niet het ware (heidensche) Gallageloof hebben. Nu is 

Sidamo ook de naam van één der Sidamavolken, waarmee de 

Galla vóór hun inval in Abessinië het eerst in contact 

zijn geweest, zoodat waarschijnlijk daardoor de naam op 

de heele groep van Sidama is overgegaan 3/; door de voort

durende gevechten met dit volk, werd zijn naam gelijk aan: 

niet-Galla, vreemdeling, vijand. Toch is de band tusschen 

de Sidamavolken niet alleen negatief, in den zin van niet-

Galla, maar er bestaat zeker, in linguistisch, anthropolo

gisch en ethnologisch opzicht, een groóte overeenkomst 

tusschen de verschillende groepen. Het vroegere Abessini-

l/ Ik volg hier voornamelijk de uiteenzettingen van CERULLI: 
Note su alcune popolazioni Sidama dell ' Abi'ssinia merio-
nale; Studi Etiopici II en III, Il linguaggio dei 
Giangero ed alcune lingue Sidama dell'Omo; Le popola
zioni sidama, secondo due recenti esplorazioni italiane, 
en van CONTI ROSSINI I.e. en Studi su popolazioni dell' 
Etiopia. 

2/ "Colla parola Sidama molte tribù galla intendono signi
ficare gli Abissini e tutti coloro che professano la 
religione Christiana" (CECCHI Da Zeila alle frontiere 
del Gaffa II, p.32, noot 1); des AVANCHERS maakt een 
onderscheid: "A leur tour ils appellent Sidama, tous 
les peuples non nègres, qui les ont précédés en Ethio
pie et qui conservent encore un faible reste de Christia
nisme. Les Éthiopiens vraiment chrétiens sont appelés 
Amara par les Ylmorma et même par les Sidama" (bij 
d'ABBADIE Géographie p.256). 

3/ Vóór den Gallainval woonden de Sidamo niet alleen aan 
de beide oevers van de boven-Wabi, maar ook meer zuide
lijk, ten oosten van het Margheritameer tusschen den 
bovenloop der Webi en Dschuba, ongeveer dus binnen de 
grenzen van het toenmalige staatje Bali. 
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sehe keizerrijk volgde de eerste terminologie en duidde 

met Sidamo alleen het gebied aan, waar het volk van dezen 

naam woonde l/. Het Sidamaland was in verschillende staten 

en staatjes ingedeeld en behoorde tot de rijkste landbouw

gebieden van Abessinië. Koffie (Kaffa!) en katoen waren 

de bekendste voortbrengselen; het tribuut van de vazal-

staten aan den Negus bestond, naar Abessinische documenten 

uit de veertiende en vijftiende eeuw melden, uit katoen; 

bij de Hadia bestaat een oud gebed, waarin den hemelgod 

gesmeekt wordt: "Zegen het katoen!", een bewijs voor den 

hoogen ouderdom der katoencultuur in deze streken. 

Philologisch en ethnologisch kunnen we bij de Sidama 

vier groepen onderscheiden: 

a) De Y/estsidama. 

Hiertoe behooren: de Kaffitscho (Garo (Boscha) en 

Schekka (Motscha)), de bewoners van het Kaffarijk, dat on

danks den Gallainval in Abessinië, bleef bestaan en eerst 

in 1897 door Menilek onderworpen werd; de Anfillo aan de 

Saint Bonrivier (Baro), die een Sidama taaleiland vormen 

in het Gallaland (Y/olleggà) 2/; de Bworo, door de nabuur

volken Schinascha genoemd, ten noorden van den Blauwen 

Nijl in Godscham (d'ABBADIE gaf aan dit volk den naam Gonga, 

welken echter alle drie Westsidamagroepen aan zichzelf ge

ven); de Ghimira 3/ in het land van dien naam, ten zuiden 

en zuidwesten van Kaffa. Hiertoe behooren ook de Bienescho, 

Sehe, Kaba, Schakko, Nao en Madschi, waarvan de laatste 

drie niet in Ghimira wonen. 

b) De Oostsidama 4/. 

1/ Galla e Sidama is nu de naam van één van de vijf bestuurs-
districten, waarin de Italianen Italiaansch Oostafrika 
hebben ingedeeld; het omvat het geheele zuidwesten van 
de kolonie, van Wolleggà tot aan de plaats, waar de Daua 
Parma de zuidgrens gaat vormen en heeft Dschimma als 
hoofdstad. 

2/ Ze hebben de Maonegers onderworpen en linguistisch aan 
zich geassimileerd. 

3/ De Ghimira zijn én anthropologisch én linguistisch een 
Sidamavolk met een Nilotisch substraat. 

4/ Zooals we al zagen (p.3, noot 5) rekent MORENO het z.g. 
Oostsidama,(waarbij hij ook het Burdschi voegt) niet 
tot de Sidamatalen, waaronder, volgens hem, alleen de 
drie andere groepen.'vallen, die hij Westkuschietisch 
noemt: "Attraverso le suindicate ricerche mi sono for
mata la convinzione che dalla famiglia di lingue cusci-
tiche attualmente chiamate sidama deve essere assoluta
mente stralciato il cosidetto sidama orientale. Il si-
damo, il cambatta con la sua varietà dialettale tambaro, 
il gudella, il darasa e il burgi, che ho dimostrato 
rientrare nel gruppo, hanno ben poco in comune con 
l'ometo, il giungerò, il caffino e il ghimira" (Le mie 
indagini linguistiche nel Galla-Sidama p.52). CONTI 
ROSSINI sluit zich ten deele bij hem aan: "Non esito, 
parimenti, ad accedere in pieno al punto di vista del 
Moreno, Soltanto, in via provvisoria e sino a più pro
fondi accertamenti, preferirei fare della famiglia 
sidàmo-hadià un егитэтэо a sé. distaccato per ora anche 
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De voornaamste vertegenwoordigers hiervan zijn de 

Sidamo 1/, wier naam, zooals we zagen, op het heele volk 

is overgegaan en die vroeger een veel uitgestrekter gebied 

bewoonden; nu hebben ze hun nederzettingen aan de oostkust 

van het Margheritameer tot aan de Wabibronnen. De Kambatta 

(met de Tambaro) wonen westelijk van de Sidamo tot aan de 

Omo; de Bilatté scheidt de Eambatta van de Arsi, meer in 

het oosten. Misschien spreken ook de Alaba een Kambatta-

dialect. De Hadia (Kabiena in het noorden (Hadia V/ambe) en 

Maraco in het zuiden (Hadia Tufte)), ten noorden van de 

Kambatta, langs de Omo, vormden voor den Gallainval een 

staat, welke zich tot aan de grenzen van Schoa uitstrekte; 

de Hadia geven zichzelf den naam Gudiella. De Darasa hui

zen ten zuiden van de Sidamo, tusschen de Gallastammen 

der Gudschi en Dscham Dscham 2/. 

c) De Omosidama (Ometi). 

De Wolano (Kullo) 3/ wonen in het land van dien naam, 

ten noorden van het Margheritameer. De Gamo met noordelijk 

ervan de Zalá en Gofa, toonen, evenals de Borodda, veel 

overeenkomst met de Wolamo, In de taal der Gofa vindt men 

sporen van het contact, dat ze met de niet-Kuschietische 

Bakko (zie: p. 57) hebben. Het isolement, waarin de Badditu 

(Koira, door de Borana Hamàro Badditu genoemd) in de ber-

dal cuscitico orientale come va distaccato dal cuscitico 
occidentale; in ugual modo in via provvisoria e sino a 
migliori constatazioni, farei un gruppo a se delle 
lingue ghimira ..." (Kritiek op MORENO's boek Introdu
zione alla lingua Ometo p.694). 

l/ Het verwondert ons niet, dat de Sidamo, die zooveel van 
de Galla te lijden hadden, tegenover de Gudschi "spinne
feind" zijn (JENSEN I.e. р. ЗТ» zooals ze ook de Borana 
in het algemeen haten. 

2/ AZAIS rekent de Darasa tot de Galla (I.e. p.234), een 
fout, die ook COLLI di FELIZZANO maakte (i.e. p.107). 
"Wir haben die Darassa nur auf ihrer Ostseite kennen 
gelernt, wo sie an die Gudji grenzen. An ihrer West
flanke grenzen sie an die Djam Djam Die Darassa 
sitzen folglich in einer Zwickmühle zwischen zwei Galla-
Stämmen, und es kann kein Zweifel über den Ausgang herr
schen: noch ein paar Jahrzehnte weiter, und die Darassa 
sind von den benachbarten Galla nicht mehr zu unter
scheiden; ihre Sprache wird verschwinden; ihre Kultur
güter werden mutatis mutandis auf die Galla übergehen; 
und künftige Ethnologen werden dann Gelegenheit haben, 
alles für die Galla in Anspruch zu nehmen" (JENSEN 
I.e. p.110). 

3/ "Nei riguardi linguistici, la lingua più diffusa è il 
cullo о ualàmo, designazioni entrambe europee: alla 
prima corrisponde l'indigeno dona dawro, alla seconda 
l'indigeno wolaitta dona. La doppia designazione si 
riferisce alle due principali aree di diffusione: il 
Cullo о Dauro, sulla destra dell'Omo, a oriente del 
Gaffa, regno d'antica formazione, e il Ualàmo, altro 
regno indipendente sulla sinistra del fiume, e confinante 
a nord coi Tambaro, ad ovest con l'Omo, a sud coi regni 
di Cuccia e di Gâmo, ad est coi Sidàmo sul fiume Buatte" 
(CONTI ROSSINI Etiopia p.389). 
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gen ten zuidoosten van het Margheritameer leven, heeft 

hen veel archaistische vormen doen bewaren. De kleine groep 

der Zaissè woont ten zuiden van het Ruspolimeer. De taal 

der Dokko schijnt met het Wolamo verwant te zijn, evenals 

die der Dolio, een variant van het Dokko. De Tschara wor

den, evenals de Dokko, vaak als Negers beschouwd, 'maar 

verschillende elementen in hun taal moeten tot die der 

Omosidamagroep gerekend worden, 

d) De Noordsidama. 

Dit zijn de Dschandschero (Jamma), welke ethnologisch 

een ander substraat hebben (menschenoffers, monorchie!), 

maar die linguistisch tot de Sidama behooren; ze wonen 

westelijk van de Guraghé in het boven-G-ibiédal. 

Hiermede is een overzicht gegeven van het Sidamavolk 

in het algemeen en zijn tevens de Sidamanaburen van de 

centrale Galla (ook de vroegere bevolking van het door hen 

bezette gebied) en eveneens van de Gallagroep, die ik hier

na zal bespreken, aangegeven. Zoovele namen op de kaarten, 

waarvan het zeer lastig is te achterhalen of ze een taal, 

een volk, een landstreek of een rijkje aanduiden, zijn 

ons meer vertrouwd geworden. Het belang van een juiste 

indeeling en een uitgebreide lijst van de volken, waarmee 

de Galla in contact zijn geweest of nog zijn, zal ons la

ter duidelijk worden, telkená wanneer de wederzijdsche 

cultuurinvloed ter sprake zal komen. 

Buiten de Sidamavolken grenzen nog de Konso, Burdschi 

1/ en Gardulla (ten zuidwesten van het Ruspolimeer) ooste

lijk aan de Borana. Hun taal wordt, evenals die der Gato 

en Gidole (aan den zuidoever van het meer), tot de Laag-

kuschietische groep gerekend. 

Ten oosten en zuidoosten van het Rudolfmeer wonen 

de Rendile (kameelherders), die, naar hun eigen woorden, 

verdreven Somali zouden zijn. Ze hebben den Islam verge

ten en toonen nu in hun godsdienst veel overeenkomst met 

de Masai 2/. Ten zuiden van de Rendile hebben de Samburr 3/ 

1/ De Burdschi zijn volgens de traditie uit Liban gekomen, 
vanwaar ze door de Borana verdreven werden; ze noemen 
de Borana met den naam, dien alle Galla zichzelf geven: 
Orómö, dit zijn voor hen dus de Galla. MORENO ziet in 
de vroegere woonplaats der Burdschi, tegelijk met het 
oorspronkelijk verblijf der Sidamo in Bali, vlak bij de 
bakermat der Laagkuschieten, een bevestiging voor zijn 
thesis, waariïi hij de Burdschi-Sidamogroep tot de Laag-
kuschietische talen rekent (Kritiek op CERULLI's boek. 
Studi Etiopioi II, p.456-458; Note di lingua Burgi p.350). 

2/ STIGAND I.e. p.94; AYLMER I.e. p.295; DONALDSON SMITH: 
"The Rendile are tall and handsome, with complexions as 
light as the Somalis, and strong Hamitic features. They 
have a language of their own, but their vocabulary con
tains many Somaliwords" (I.e. p.351). 

3/ "The Samburr are usually referred to as "Samburu" by 
those who do not know them, this word being a Swahili 
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hun nederzettingen, wier gebied eens tot aan het Rudolf

meer reikte. Ze zijn veetelers en schijnen van de Masai 

af te stammen, ze spreken dan ook hun taal 1/. De Turkana, 

die thans westelijk van het Rudolfmeer leven, woonden 

vroeger meer naar het noordwesten en hebben de Burkenedschi 

(Masai) van het meer verdreven 2/; ze schijnen een ver

menging van Masai en Niloten te zijn 3/. 

De zuidelijke Boranagrens verloopt vaag in het Suk-

Masai-Wandorobogebied. 

Ili DE GALLA IN SCHOA EN DE STAMMEN 

TEN WESTEN EN ZUIDWESTEN ERVAN. 

Bronnen: De bronnen voor deze Gallagroep, vooral voor die 
van Schoa, zijn zeer talrijk, zoodat ik alleen 

de voornamere auteurs zal noemen. Talloos zijn de Abessi-
nische reisbeschrijvingen, die uiteraard zich vooral op 
Schoa concentreeren. Vele ervan, hoe belangrijk voor Abes-
sinië zelf ook, brengen weinig nieuws over de Galla, hoe
wel af en toe ook in dit materiaal een kostbaar gegeven 
ligt verscholen. Vaak wordt in deze werken een speciale 
beschouwing aan de Galla in het algemeen gewijd, die ter 
oriënteering en vergelijking van groot nut kan zijn, voor
al waar het den vroegsten tijd betreft, maar die toch voor 
de diepere kennis van de verschillende stammen met hun 
bijzondere eigenaardigheden te vaag is en veelal ook op 
een "van hooren zeggen" door de Abessiniërs berust en- ' 
de feiten dan van een Abessinisch, dus vijandig standpunt 
laat zien» 

Tot de eerste schrijvers, die ons Abessinië en later 
ook de Galla nader brengen 4/, behooren de Portugeezen 
en vooral de Portugeesche Jezuïeten van de zeventiende 
eeuw, wier notities echter, op een enkele uitzondering na, 
langen tijd of onuitgegeven of bijna ontoegankelijk waren. 
LOBO's 5/ Historia de Ethiopia, die in 1659 te Coimbra 
uitgegeven zou zijn, was alleen in de Fransche vertaling 

corruption of their name, which is unpronounceable to 
the Bantu" (STIGAND I.e. p.84). 

1/ AYLMER I.e.; STIGAND I.e. p.55 e.v. en 85. 
2/ "It should be noted that according to native tradition, 

it is only some fifty years ago since the Burkeneji 
section of the Masai were driven from the Kerio Valley 
west of Lake Rudolf by the Turkana-Suk" (JOHNSTON The 
Uganda Protectorate II, p.843). 

3/ "The Turkana and Suk must have been one people not many 
centuries ago. They are certainly the result of a ming
ling between the Masai stock (when the latter existed 
in the countries to the north of the Karamojo) and a 
Nile Negro race, with perhaps a dash of the Bantu" (I.e. 
p.852). Van de Gallasporen, die WELLBY en NEUMANN ten 
zuiden van het Rudolfmeer meenden te zien in verschil
lende s teenen kringen, die op het fundament van een hut 
leken, zegt von HöHNEL: "I believe that both these 
travellers were mistaken, and that what they saw were 
merely the wind shelters built by passing parties of 
raiders and others" (The Lake Rudolf Region p.38). 

4/ Namen als ALVAREZ, CASTANHOSO, BERMUDEZ (16de eeuw) 
en later PASZ, MÉNDEZ, d'ALMEIDA, FERNANDEZ, BARRADAS, 
TELLEZ en LOBO zijn in de Abessiniëliteratuur overbe
kend. 

5/ LOBO was van ІбгГ-ІбЗЗ in Abessinië. 
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van le GRAND (1728) bekend; TELbEZ schreef in 16G0 een 
Historia de Ethiopia, naar de gegevens van d'ALMEIDA be
werkt, een boek van groóte zeldzaamheid l/. De meeste ge
schriften der Jezuïeten bleven echter onuitgegeven, tot
dat BECCARI een prachtige uitgave verzorgde 2/.· Ook over 
den inval in Bali en verder in Abessinië hebben de Jezuïe
ten verschillende gegevens. 

Op het einde der zestiende eeuw schreef de Abessinische 
monnik BAHREY een goede en vaak geestige Historia (rent i s 
Galla 3/, eveneens met kostbare gegevens over de eersxe 
Gallainvallen en den eersten Gallatijd in Abessinië. Ook 
verschillende andere Abessinische kronieken bespreken van
zelf de Galla. 

De waardevolle Historia Aethiopica van LUDOLFUS steunt 
vooral op TELLEZ en de mededeelingen van den Abessinier 
GREGORIUS, die hij "mei relatione" weergeeft, waardoor hij 
niet in den echten zin een bron is te noemenc 

Na de reizen en onderzoekingen der Jezuïeten volgt 
eerst in de achttiende eeuw de beroemde tocht van den Schot 
BRUCE (1768-1773), die van Masâaua naar Gondar en van daar 
naar het Tanameer trok. Hij beweert de ontdekker der bron-
van den Blauwen Nijl te zijn, maar het is zeker, dat deze 
eer aan den Jezuïet PAEZ toekomt, die haar anderhalve eeuw 
tevoren bezocht. Wellicht is niemand van de schrijvers 
over Abessinië, vooral in den vroegeren tijd, zoozeer aan 
kritiek onderhevig geweest als BRUCE 4/, maar vaak ten 
onrechte; voor de kennis van Abessinië en ook van de Galla 
blijft zijn werk van waarde, hoewel later veel gerectifi
ceerd moest worden. Voor Noordabessinië is ook de expedi
tie van SALT (met PEARCE, 1809-1810, op aandringen van 
VALENTIA) van belang. Dan volgen RüPPELL (1832-1833), 
wiens boek tot de klassieke Abessiniëliteratuur behoort, 
waarin echter weinig over de Galla te vinden is en Antoine 
d'ABBADIE (ten deele met zijn broer Arnaud en den missio
naris SAPETO), die van 1837-1847 groóte streken van Abes
sinië bereisde en tot Limmu en Kaffa, dat hij als eerste 
Europeaan bezocht, doordrong. Hij is één van de beste 
bronnen voor de cartographie van Abessinië en heeft zeer 
belangrijke gegevens over de Gudru Galla. De zendelingen 
ISENBERG en KRAPF (voorafgegaan door GOBAT) trokken niet 
alleen door Schoa maar bezochten ook de andere landen van 
Abessinië (1839-1842). Hier mag ook TUTSCHEK niet onver-

l/ BASSET zegt ervan: "Ce livre, déjà au commencement du 
siècle, était d'une telle rareté que Sait n'en connais
sait que trois exemplaires en Angleterre. J'ai le re
gret de n'avoir pu le consulter que dans les passages 
traduits par Ludolf, d'après lequel je l'ai toujours 
cité" (I.e. p.2-3); BASSET geeft den titel niet zuiver 
aan. Gelukkig zijn in Nederland enkele exemplaren te 
vinden. STEVENS moet in 1710 een Engelsche vertaling 
uitgegeven hebben Travels of the Jesuits in Ethiopia 
(London). 

2/ Ook de Hakluyt Society heeft enkele Portugeesche ge
schriften in een vertaling toegankelijk gemaakt. 

3/ Ik gebruik de Pransche vertaling van GUIDI; de Duitsche 
van SCHLEICHER heeft in vakkringen (PRAETORIUS, NöLDEKE 
en LITTMANN) geen goede kritiek gehad. 

4/ SALT, die hem van "wilful deviations from the truth" 
beschuldigt, schrijft over hem: "as Mr.Bruce, though 
in the habit of constantly abusing the Jesuits, was not 
averse from borrowing pretty largely from their works, 
of which the reader may be satisfied by a comparison 
of his writings with either those of Tellez or Lobo; 
particularly the former, from whom he has taken whole 
pages without any acknowledgment" (A voyage to Abys
sinia and travels into the interior of that country 
p.341 en 301). 
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meld blijven, die in München met Gallahulp een woorden
boek en een grammatica samenstelde, waarin veel gegevens 
over de Metscha vervat zijn. Op d'ABBADIE's aandrang, werd 
in 1846 het apostolisch vicariaat der Galla gesticht,dat aan 
- den lateren - kardinaal MASSAJA werd toevertrouwd. Deze 
Capucijn was, met korte onderbrekingen, van'1846 - 1880 
in Abessinië, en in zijn groot werk liggen rijke gegevens 
over de Galla verscholen; een voorbeeld van pioniersarbeid 
niet alleen voor de missioneering, maar ook op ethnogra
phisch gebied. De kritiek van KOETTLITZ op MASSAJA (en 
des AVANCHERS en KRAPF) is onrechtvaardig. Hij zegt, dat 
ze hun berichten in de grenslanden verzamelden en dat hun 
"preconceived notions hardly fitted them to present 
unbiassed reports on a heathen people". TUTSCHEZ's gram
matica zou bewijzen, dat de Galla "simple atheists" waren 
l/, een opmerking, die wel heel dom is, daar juist hierin 
de heerlijkste Gallagebeden te vinden zijn, gericht aan 
den éénen hemelgod, dien ze in zijn almacht en voorzienig
heid prijzen. 

De Società Geografica Italiana organiseerde in 1876 
een expeditie, waarvan ANTINORI 2/saiCHIARINI deel uitmaakten; 
ze bereikten na veel moeite Schoa (van Zeila uit) en van 
hier begaf CHIARINI zich met CECCHI in 1878 op weg naar 
Zaffa. Ze trokken door de verschillende Gallagebieden naar 
Gera, waar de koningin beiden gevangen nam. De Capucijn 
des AVANCHERS, de eenige, die van MASSAJA's missie over
gebleven was, stierf, hier, hoogstwaarschijnlijk door de 
koningin vergiftigd, tijdens het verblijf van de beide 
onderzoekers. CHIARINI bezweek eenigen tijd later aan de 
gruwelijke ontberingen. CECCHI werd tenslotte verlost door 
de tusschehkomst van twee andere Italiaansche onderzoekers, 
ANTONELLI en BIANCHI, bij Ras Adàl, het hoofd van Godscham. 
Hoewel de expeditie (1878-1881) aldus ten deele mislukte, 
blijft CECCHI's en CHIARINI's arbeid van een ongekende 
waarde ook voor de ethnographie van de Galla en hun drie-
deelig boek is een standaardwerk van de Abessiniëlitera-
tuur. 

SOLEILLET (zijn reizen vallen tusschen 1882 en 1884) 
trok van Obok naar Ankober en vervolgens naar Zaffa langs 
een meer zuidelijken weg dan die, welkaaCECCHI volgde. 
Hij werd door Menilek tot "Malkagnat" van Arebsa benoemd 
en kon in die kwaliteit, naar zijn zeggen, de Galangalla 
van dit gebied bestudeeren 3/. SObEILLET brengt vele nieuwe 
gegevens, maar het is lastig zijn materiaal te controlee
ren, terwijl het onzeker blijft of hij werkelijk de Galan 
beschrijft. De reizen van BORELLI (1885-1888) naar Harar 
en naar de Omo zijn ook voor de ethnographie zeer vrucht
baar geweest. Van het geheimzinnige Zaffa, het - vaak on-
bereikte - doel van zoovele ontdekkingsreizigers, zijn 

1/ Notes on the Galla of Y/alega and the Bertat p.55. 
2/ ANTINORI kreeg van Menilek Let Marefià bij Ankober, 

dat het centrum werd van den Italiaanschen invloed en 
het Italiaansche wetenschappelijk werken in Abessinië. 

3/ "Pour le moment, grâce à la bonté de 3.M. Ménélik II, 
ma vie s'écoule assez doucement, ce roi ayant bien 
voulu me nommer titulaire d'un malcagnat (fief); je 
suis indépendant sur une terre qui ne relève que du 
roi et mène à peu près l'existence des barons du moyen 
âge dans leur manoir 
J'ai ainsi une centaine d'administrés, et un territoire 
d'une bonne journée de longueur sur une demie de lar
geur, qui est traversé par la rivière Accaki, affluent 
du fleuve l'Aouach" (Voyages p.18); vgl.: p.252: "Je 
vais ici donner quelques détails sur les Gallas de 
Galane, tels que j'ai pu les connaître, après avoir 
été chargé, en qualité de Malkagnat, d'administrer 
ceux d'Arebsa". 
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door BIBBER'э expeditie (met von MïLIUS, 1905) veel duis-
terheden opgehelderd. De Zwitser MONTANDON reisde van 1909-
1911 naar' Ghimira; hij is één van de belangrijkste onder-
zoekex's voor dit gebied. Ook AZAIS, diaiik al bij de Arsi 
noemdej is eveneens voor de Galla en de andere stammen 
ten zuidwesten van Schoa een goede bron. 

CERUbLi ondeïzocht in een prachtige expeditie (1927-
1928) niet alleen de ouderdomsklassen van verschillende 
Schoagalla, maar trok ook door Dschimma, Kaffa, het Wol-
leggà- en Liékaland en wist een hoogst waardevol materiaal 
over de volken in deze streken te verzamelen. Hij is, bij
na voor alle Galla, één van de meest betrouwbare auteurs 
en door zijn functies, eerst in het Abessinië van den Ne
gus en later in Italiaansch Oostafrika, waarvan hij nu 
vice-gouverneur is, was hij in staat bijna blijvend "Peld-
forschungen" te doen, waardoor hij wel de beste Gallaken-
ner is geworden. 

Voor de ethnographie van het Wolleggà- en Liékaland 
zijn de beschrijvingen van den Zweedschen zendeling NORD-
FELDT, behoudens enkele onnauwkeurigheden, een welkome 
aanvulling. 

Met deze schrijvers over de betreffende Gallagroep 
zijn de bronnen voor dit gebied niet uitgeput. Tallooze 
werken zijn nog te vermelden, die, hoewel in mindere mate, 
van belang zijn ca. die van COMBES en TAMISIER (1835-
1837), die vooral op RüPPELL steunen; JOMARD (1839), over 
de Galla van Limmu, naar de mededeelingen van Ouaré, een 
Galla uit Sobitché (Limmu); PERRET en GALINIER (1839-1842); 
LEPEBVRE (1839-1843); ROCHET d'HÉRICOURT (1839-1844); 
CORNWALLIS HARRIS (gedeeltelijk met ВЕКЕ, twee reizen, 
1840-1843); JOHNSTON (Charles, 1841-1842); LEJEAN (1862-
1864); MATTEUCCI (gedeeltelijk met GESSI, VIGONI en BIANCHI, 
drie reizen, 1877, 1878-1879, 1880-1881, waarvan de laat
ste buiten het Gallagebied valt); BIANCHI (1879-1880); 
STECKER (gedeeltelijk met ROHLPS, RAPPRAY en ABARGUES de 
SOSTEN in Noordabessinië, maar ook van belang wegens zijn 
expeditie naar Zuidwestabessinië, 1880-1883); SCHUVER (1881-
1882); PRANZOJ (1882-1883); AUBRY; TRAVERSI,(dien ik al 
bij de Arsi noemde, maar die ook materiaal over deze Galla
groep verzameld heeft, vooral van 1887-1888); WELD BLUNDELL 
(met KOETTLITZ en HARWOOD, 1898-1899); AUSTIN op zijn eer
ste reis 1/; GWYNN (eerste expeditie 2/ met JACKSON, 1899-
1900 en 1900-1901, gedeeltelijk met Le ROUX); DUCHESNE-
POURNET (1901-1903); de CASTRO; ATHILL; CIRAVEGNA (1926-
1928) enz. 

Tot de onderzoekers, die door hun publicaties over 
Abessinische onderwerpen in het algemeen, ook voor de 
Gallastudie een groóte waarde hebben, behooren o.a.: 
COHEN, GRIAULE, CONTI ROSSINI, CERULLI en MORENO. 

A Stammen. 

De belangrijkste afdeelingen van deze groep zijn: 

de Dschidda, Gombitschu, Abbitschu, Gullalliè, Oborra en 

Miétta, wier ouderdomsklassen CERULLI grondig onderzocht 

heeft, de Galan, Ada, Betscho, Ketschu en een Metschagroep. 

Verder naar het noorden wonen de Tuloma. In het westen 

zijn o.a. te noemen: de Liben, Gudru, Horro, Amuru, Sibu 

en Tschellia; de Metscha (Matscha) zijn de grootste stam 

in het westen en zuidwesten, waartoe de Wolleggà- en Liéka-

1 / Zie: p .33 , noot 1. 
2 / Surveys on the proposed Sudan-Abyssinian F ron t i e r , 
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galla, de Nonnu, Obo enz. behooren. De Nonnu, Botor l/, 

Tschora en Adschalo (ten zuiden van de noordelijkste 

Gibiébocht) zijn, naar CECCHI, afdeelingen van de Obo. 

Ten oosten van deze stammen wonen de Tadalliè en de Soddo, 

welke laatsten, hoewel ze-tot het Christendom overgegaan 

en gedeeltelijk met de Guraghé vermengd zijn, toch nog 

aan de oude Gallagebruiken vasthouden 2/. · Vervolgens wo

nen nog de Dschilli ten noorden van het Zwaimeer, zuidoos

telijk van de Soddo. De Galla van de rijken Limmu 3/, Guma, 

Gomma, Gera en Dschimma Abba Dschifar 4/ behooren even

eens tot de Metscha; ook in Kaffa is nog Gallainvloed merk

baar. 

В Verhuizingen, vroegere bevolking van 

het door de Schoagroep bezette gebied en 

naburige stammen. 

De Metscha (Borana) hebben, naar een waarschijnlijke 

traditie, in de eerste helft der zestiende eeuw het beken

de Gallacentrum tusschen het Margheritameer en de Dschuba, 

bij den berg Walabu, verlaten en veroverden Wolleggà, waar 

eenige afdeelingen zich bij den heiligen berg Walel ves

tigden. Vandaar zijn enkele Metschagroepen naar Liéka ge

trokken 5/, waar de Liéka Wayu nu nog hun belangrijkste 

l/ "1 Botor sono i primi Galla, che possono dirsi indipen
denti nel più vero senso della parola, lungi come sono 
da ogni contatto con tribù più forti di loro" (CEGCHI 
l.o. p.131). 

2/ AZAIS I.e. p*149. 
3/ Vaak Limmu Ennaria genoemd, naar het oude Sidamarijk^e 

Ennaria, om het van het meer noordelijke Limmu, bij 
den Blauwen Nijl, te onderscheiden; vgl.: BLOWDEN Tra
vels in Abyssinia and the Galla country p.305. 

4/ Abba Dschifar is de oorlogsnaam van den koning van 
Dschimma, "Heer van den appelschimmel", naar de gewoon
te bij Galla en Amhara om den naam van hun paard als 
oorlogsnaam te kiezen, "Great man or warriors are 
generally better known by those ((namen)) of their hor
ses than their own. In the country of the Wallo Gallas 
and in Worroheimano, the men frequently address each 
other as "father of such a horse" (I.e. p.159). 
d'ABBADIE's naam werd als zulk een oorlogsnaam opgevat: 
"Ces gens naifs me firent l'honneur de couper en deux 
mon nom patronymique d'Abbadie et de me rendre ainsi 
possesseur d'un coursier Diya qui n'a jamais existé" 
(Sur les Promo p.184). 

5/ Naar een notitie bij d'ABBADIE wordt de traditie, dat 
de Liékagalla van den berg Walel kwamen, bij de Liéka 
zelf zóó uitgelegd, dat alle Galla daar hun bakermat 
hadden en niet alleen die Metschagroep, welke Liéka 
binnenviel. Dit is zeker onjuist, want het staat vast, 
dat de Galla uit het zuiden, niet uit het westen ge
komen zijn. 
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representanten zijn, terwijl een andere groep naar het 

zuidoosten ging (in de richting dus, van waar ze oorspron

kelijk kwamen) en de kleine staten van de Sidamaboeren 

in het Dadessa- en Omodal onderwierp 1/; ze pasten zich 

gedeeltelijk aan de Sidamagebruiken en -staatsinstellin

gen aan. De trek van de Metscha uit het Wolleggàland naar 

het zuidoosten moet plaats gevonden hebben, voordat de 

Galla zich daar zoozeer met de onderworpen Sidama vermengd 

hadden, dat ze tot den landbouw overgingen; CERULLI geeft 

als den waarschijnlijken tijd daarvoor aan, de laatste 

jaren der zestiende of de eerste der zeventiende eeuw. 

Ook de Gombitschu zijn, naar een traditie, uit het 

Walabuland gekomen; ze hebben zich eerst ten westen van 

de Hawasch neergezet en zijn later met de Ada over de ri

vier verder naar Schoa getrokken. 

Bijna overal zijn de Gallaveetelers van deze groep 

op een bevolking van'Sidamalandbouwers gestooten, wier 

regeeringsvorm de erfelijke monarchie was. Het republi-

keinsche ouderdomsklassensysteem, dat de Galla meebrach

ten en dat ze zeker al in hun uitzwermingsland, oostelijk 

van het Margheritameer, in het begin der zestiende eeuw 

bezaten, werd hier onder invloed van den staatsvorm der 

Sidama veranderd, zooals we bij de bespreking der ouder-

domeklassen zullen zien. Overal vond in deze gebieden 

een cultuurvermenging plaats, waarbij we verschillende 

graden kunnen onderscheiden. Een uiterlijk teeken hier

van is de wijze van opnemen in de ouderdomsklassen; ge

schiedt dit b.v. in Liéka bij een Sidama-"vreemdeling" 

nog met een apart ceremonieel, in Dschimma wordt er, wat 

dit geval betreft, al geen onderscheid meer gemaakt tus-

schen een Galla en een Sidama 2/. Het zuidwesten van Abes-

sinië is dan ook één van de meeste beïnvloede Gallagebie-

den, hier zijn de Galla meerendeels landbouwers geworden 

en de sporen van de Sidama- en ook van de Negercultuur 

zijn in bepaalde streken zeer talrijk. Toch blijft het 

onderscheid tusschen Galla en Sidama in de meeste Metscha-

landen, bij alle vermenging, bestaan; het is zeer duide

lijk bij de Liéka Wayu, die zich Borana noemen om zich 

van de Gabaro 3/, de onderworpen Sidamaboeren of vrijge

laten slaven, te onderscheiden. Deze tweedeeling, waarbij 

de Gabaro echter ongeveer dezelfde rechten als hun heere'n 

hebben, is bijna nog overal aan te wijzen en komt vooral 

1/ CERULLI Etiopia II, p.139-143. 
2/ Bij de andere stammen, meer in het noorden, wordt er 

nooit een "vreemdeling" in de ouderdomsklassen opge
nomen. 

3/ Vaak Tschalla Gabaro genoemd, naar één van de belang
rijkste Sidamagroepen van Liéka (CERULLI l.c, p.126). 
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sterk uit bij het voornaamste offer in de ouderdomsklassen 

der Liéka Y/ayù: de Borana offeren namelijk een os, de 

Gabaro een koe en beide groepen kiezen een eigen opp-er-

hoofd, waarvan de hoofdman der Borana alleen de wetgevende 

macht bezit; ook mogen de Gabaro niet aan de bedevaarten 

naar den Abba Muda deelnemen. 

Wat de verovering der Sidamastaten voor de Galla be-

teekend heeft, blijkt al uit het vermelde feit, dat ze in 

het woord "Sidama" het inbegrip zagen van alles, wat "niet-

Galla" en wat "vijand" was. 

De tegenwoordige Sidamanaburen van de Westgalla be

sprak ik reeds bij het overzicht der Sidama in het alge

meen» 

Бе grens tusschen de Galla van de hier besproken groep 

en de zuidelijkste - eveneens Kuschietische - Agau van 

Damot, wordt zoo ongeveer door den Blauwen Nijl gevormd; 

toch geven enkele kaarten nog verder noordelijk, ten oos

ten van het Tanameer: Dschagada Galla. Бе Galla van Sohoa 

zijn uiteraard van oudsher in contact geweest met de Se-

mietisch sprekende Amhara, die tot aan de verovering door 

de Italianen de heerschers van het geheele land waren, 

met hun Koptisch Christendom een bolwerk tegen den Islam. 

Ook de Guraghé l/, ten westen van het Zwaimeer.,: spreken 

een Semietische taal; ze worden in het oosten, westen en 

noorden door de Galla omgeven en grenzen in het zuidoosten 

aan de Hadia. Zooals ik reeds opmerkte, zijn enkele Soddo-

groepen met Guraghé vermengd. 

Van de Sudannegers in het westen (de Schangalla, 

Schanqellâ der Abessiniërs) zijn o.a. de Beni Schangul, 

die ten westen van de Sibugalla wonen, te noemen 2/. Ten 

zuiden van de Beni Schangul is het land der Komo, die oos

telijk aan de Wolleggàgalla en de Anfillo grenzen; met 

die der Masongo en Bakko rekent CERULLI hun taal tot de 

Nilotische groep. Бе Madschano (door de Galla Massongo ge-

l/ "Possono definirai genti di fondo Sidàma cui si sono 
sovrapposti strati di genti semitizzate, giungendo a 
formare dialetti semitici profondamente alterati" 
(CONTI ROSSINI Etiopia p.132). 

2/ "The higher lands round Mendi are the furthest extension 
in this direction of the Galla. We now descend into a 
hotter and lower country inhabited by the Shankalla 
or East Sudan races. The Berta used to be the principal 
tribe in these parts, but the Bervishes so completely 
wiped them out that the answer of the Arab guide to the 
uestion as to their whereabouts is the simple ma fish 
"they don't exist"). The Beni Shongul who represent 

the Muhammedan vassals of a semi-Arab reigning family 
inhabit the hot unhealthy country between the Babus 
and Pamaka" (WELB BLUNDELL Exploration in the Abai 
Basin. Abyssinia p.550). 
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noemd) zijn door de invallen der Galla en Sidama naar het 

westen gedrongen; ze wonen ten zuiden van de Barorivier 

tot aan het Gura Pardagebergte en hebben in het noorden 

de Galla, in het oosten de Motscha en in het westen de 

Anuak (Anywak, door de Abessiniërs Jambo genoemd) tot na

buren l/. De Anuak zijn de meest oostelijke Shilluktak. 

Tenslotte leven er nog Watta onder de Metscha ver

spreid en zijn van hen afhankelijk 2/. Ook in Kaffa en 

Schoa zijn verschillende groepjes dezer lagere jagerskaste 

vastgesteld. 

IV DE NOORDGALLA. 

Ook in Schoa kwam de machtige expansie der Galla niet 

tot stilstand. Enkele stammen drongen tot Amhara door en 

de noordelijkste uitlooper der Azebò 3/ reikt tot aan 

Wodschetat en grenst daarmee aan Tigré, het hart van Abes-

sinië. De Noordgalla, waarvan de Wollo vooral zoo vaak 

in de Abessinische geschiedenis optreden, zijn, wat hun 

oude gebruiken betreft, bijna niet onderzocht. 

Bronnen: Tot de schaarsche bronnen kan men rekenen: KRAPF, 
BLOWDEN (1848), RAFFRAY (1882), STECKER, ABARGUES 

de SOSTEN, SIMON (1885). WYLDE (1901) en FRANCHETTI (1928-
1929), terwijl ook BRUCÉ, SALT, d'ABBADIE, MASSAJA, CECCHI 
enz. materiaal over deze Galla bijeengebracht hebben.' 

De voornaamste stammen van deze groep zijn de Wollo 

(Wallo), Jedschù, Raia en Azebò. De zeven Wollostammen 4/, 

1/ vgl.: CONTI ROSSINI I.e. p.159-161. 
2/ CERULLI wijst er op, hoe ook de "Fuga-Galla", waarover 

BIANCHI schrijft (Alla Terra dei Galla p.376 e.V.), 
met hun primitieve bogen, tot de jagers van de centrale 
groep (zie: p.22, noot 5) moeten behooren (The Watta 
p.213-214). Ze wonen tusschen de Soddo en Guraghé en 
schijnen van deze laatsten afhankelijk te zijn. 

3/ PLOWDEN noteert: "The most distant, stretching to the 
north, is the country of the Azobo Gallas" (I.e. p.310) 
en dat schijnt waar te zijn, hoewel SIMON op zijn kaart, 
noordoostelijk van de Azebò, zelfs boven 13 graden 
Noorderbreedte, nog algemeen "Gallas" plaatst 
(L'Sthiopie. Voyage en Abyssinie et chez les Gallas-
Raiaa). 

4/"The Wollo Gallas are divided into seven houses or tribes; 
namely: Worra Himáno, under the present Chief Iman Liban; 
Worra Kallo, under the sway of Berroo Loobo; Lagga Chora, 
under Adara Bilie, or Abba Daghet; Tehooladere, under 
Amade, or Abba-Shaol; Boranna, under Abba Damtо ; 
Laggambo and Charso, under Amade and Daood-Berille; 
and Lagga-Hidda, under Assandoollo" (ISENBERG-KRAPF 
I.e. p.324-325); vgl.: MASSAJA: "Ex istis primitivis 
stirpibus supponuntur orti populi Legambo, Wollo, Warra 
Kallo, Warra Aimanò, Egu et Ayubu, qui partem Abyssiniae 
vallarunt versus meridiem et orientem usque ad Tigré" 
(Lectiones Grammaticales p.249, noot 3). 
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naar CECCHI Arsi, naar CERULLI e.a. hoogstwaarschijnlijk 

Borana, zijn evenals hun voorloopers, de Jedschù, Raia 

en Azebb, omstreeks 1540 uit het zuiden noordwaarts getrok

ken 1/. Volgens KRAPP, die wel een zeer donkere' beschrij

ving van hen geeft, worden ze wellicht door geen anderen 

stam in trouweloosheid en roofzucht overtroffen; "de mo— 

hammedaansche godsdienst heeft de, op zich al, verdorven 

Gallanatuur nog meer verdorven11 2/; nu is het meerendeel 

der v7ollo tot het Koptische Christendom overgegaan. De 

noordelijkste stammen zijn vanzelf het meest met de heer-

schers van Abessinië in aanraking geweest; bijna allen 

spreken ze Amharisch. 

V DE HARARGALLAo 

Bronnen: Vaak wordt als eerste Europeaan, aan wien het 
gelukte, als Arabisch koopman vermomd, Harar 

binnen te dringen (1855) BURTON genoemd; hij zelf kent 
zich ook die eer toe. Toch schreef CHRISTOPHER al in 1843: 
"From Zeïla I hired five camels, and joined a Káfilah to 
proceed by land; we reached Adhari, or Harrar, in 7 days: 
at the first day we came to a river, and for 6 days drank 
of its water; it was on our right hand. On reaching Adhari, 
we found the sources of the river; I saw them; the water 
comes out of the ground with noise The chief of 
Harrar, or Adhari (Harrar being the name of the country 
which extends within 2 days of Habesh) is named Emir 
Mohammed, and is a very just man ...... The Governor and 
his soldiers are very much afraid of the Gallas who live 
in the immediate neighbourhood of Adhari" 3/. PAULITSCHKE 
wist in 1885 met KAMMEL von HARDEGGER een goed materiaal 
over de Harargalla en de Somali te verzamelen en ook 
BORELLI, die, van Entotto uit, Harar bezocht, is eveneens 
voor deze Galla een goede bron. SWAYNE, dief zooals we za
gen, bij de Zuidgalla is geweest, ondernam met zijn broer 
zeventien reizen (1884-1893) in het Somaliland en verkende 
ook het Harargebied. Menilek's veldtocht tegen Harar 
(1886-1887) werd door RAGAZZI meegemaakt. BRIOCHETTI-RO-
BECCHI reisde in 1888 van Zeila naar Harar en leverde 
goede bijdragen tot de ethnographie ook van de Galla. De 
werken van de reeds genoemde SALVIAC, AZAIS en CHAMBARD, 
en MIZZI zijn met die van PAULITSCHKE wel de voornaamste 
bronnen voor de Gallastammen van Harar. CERULLI schreef 

l/ "Die heute am weitesten nach Norden zu wohnenden 0rom<5-
Stämme (Asêbo, Raja, Jedju) sind nicht etwa auf einem 
westlichen Zuge im Westen von Zabul sitzen geblieben, 
wie angenommen werden könnte, sondern vom Süden als 
Vorläufer der Wollo-Galla nach Norden gertickt, wie ich 
zu erkunden vermochte, und zwar in der Zeit, als Granj 
unmittelbar vor seinem Tode seine grosse Invasion nach 
Nordwest-Aethiopien gemacht hatte und die feuchten 
Thalniederungen im Südosten des Aschangi-Sees aus der 
Zeit der ersten Peldzüge Muharamed Granj's entvölkert 
waren" (PAULITSCHKE Die Wanderungen p.176). 

2/ l.,c. p.106; "They themselves confess that a Wollo Galla 
is to be compared with a hyaena" (ISENBERG-KRAPP I.e. 
p.323). De behandeling, die KRAPP van Adara Bille te 
verduren kreeg, zal zijn oordeel over de ïïollo wel 
beïnvloed hebben! 

3/ I.e. p.102-103.. 
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een prachtig werk over de taal en de geschiedenis van Harar 
naar het materiaal, dat hij daar van 1926-1927 verzamelde. 
Verder zijn TAURIN-CAHA-GNE, GIULETTI, du BOURG de BOZAS. 
NEUMANN (Oscar) en MONTANDON te noemen. Ook over deze Galla 
kan men in de Abessinische reisverhalen van onderzoekers, 
die over Harar verder trokken, af en toe zeer juiste gege
vens vinden. 

De bekendste Hararstammen zijn de Noie, Ala, Oborra 

en Babillé, die samen de Afran-Kallo vormen l/, de Itu, 

geheel westelijk in het Ttschertschergebied, de Djarsso, 

Metta en Ennia (Ania, met de Humbanna 2/). Ook de Karraiu, 

ten zuidoosten van Ankober op den linkeroever van de 

Hawasch, kan men tot de Hararstammen rekenen, daar ze, 

evenals dezen, Barentu zijn 3/c 

Om een goed inzicht te krijgen in de plaats, die de 

Galla van het Harargebied innemen, is een kort overzicht 

van de geschiedenis van Harar noodzakelijk, waardoor we 

tevens een beteren kijk krijgen op de Mohammedaansche ver

overingen in Abessinië, die den weg voor den Gallainval 

vanuit het zuiden, voorbereid hebben. 

De kroniek van Negus Amda-Tsiun (1314-1344) is de 

eerste, die over het bestaan van Harar spreekt: ze ver

meldt in de lange lijst van Mohammedaansche vorsten "drie 

hoofden van Harar" 4A De drie Islamietische staten, die 

in dien tijd in het oosten lagen en geregeld strooptochten 

in het Christelijk Abessinië hielden, waren Ifat, Adal en 

Dawaro. Het is onwaarschijnlijk, dat Harar tot Dawaro be

hoorde, maar hoe zijn verhouding tot Ifat of Adal was, is 

niet uit te maken. Zeker is, dat Adal, met als hoofdstad 

Dakar, het centrum van den Mohammedaanschen staat in Oost-

af rika werd en dat in 1520 de sultanszetel van Dakar naar 

Harar verlegd werd. De emir van Harar, Atomed ibn Ibrahim, 

versloeg den sultan en nam later den titel van imam aan; 

hij werd het eigenlijke hoofd van den Hararstaat, die al

leen nog maar in naam den sultan erkende. Zooals we al 

zagen, is hij de gevreesde Granj uit de Abessinische kro

nieken 5/, die Negus Lebna-Denghel herhaaldelijk versloeg 

1/ AZAIS I.e. p.77; SALYIAC I.e. p.41. 
2/ Volgens PAULITSCHKE geen stam, maar een "Bezeichnung 

für die Beschäftigung der Bevölkerung in der Galla-Spra-
che" (Ethnographie I, p.276, noot 352), een inzicht, 
dat door de andere auteurs niet wordt gedeeld. 

3/ vgl.: ISENBERG-KRAPP I.e. p.284-285. 
4/ Hoogstwaarschijnlijk is Harar in de Z-evende eeuw vanuit 

Hadramàut gesticht op de plaats van een oude (Christe
lijke nederzetting. 

5/ Granj is een legendarische persoonlijkheid geworden en 
zijn naam en zijn daden, die hij meestal niet gedaan 
heeft, leven ook nu nog in Abessinië voort. Alles, wat 
vreemd en buitengewoon is, wordt aan hem toegeschreven. 
De menhirs in het megalithengebied, staan alleen bekend 
onder den naam, "steenen van Granj"; hij nam zoo'n reu-
zensteen op, plantte haar met een zwaai in den grond en 
bond er zijn paard aan! Ook zou hij verschillende graven 
van overwonnen volken hebben leeggehaald en or евзіз in 
begraven hèbbem 
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en Dawaro, Sohoa, Amhara, Lasta, Bali, Guraghé, Hadia 

en verschillende Sidamalanden verder zuidelijk, veroverde. 

Ook in Tigré, Beghemder en Godscham kwamen de Mohamme-

daansche benden, totdat de Abessiniërs, door de hulp der 

Portugeezen l/, meer moed kregen en Granj in den slag bij 

Waina-Daga'(1543) doodden, waarop zijn leger de vlucht 

nam. Het gevaar van Adal was nu voorgoed bezworen, of

schoon Granj's opvolgers nog veel schade aanrichtten, 

maar het Abessinische land was bijna geheel verwoest en 

verarmd. Beide partijen, Christenen en Mohammedanen, wer

den nu door een nieuw gevaar bedreigd: de Galla, die het 

zuiden van Abessini'é waren binnengevallen. Na een soort 

interregnum van negen jaren, moest NOr ibn Mudschahid 

(I552(155l)-1569)f naar BlHREY ons vertelt 2/, Harar al 

tegen de Galla verdedigen. Uit een Arabisch manuscript, 

dat PAUIiITSCHKE van zijn reis had meegebracht, blijkt, 

dat de Galla in 1567 de stad Harar bedreigden 3/. Ook 

deze Gallaverhuizing ging van het zuiden uit; het is de 

groep, die vanuit het Arsiland naar het noordoosten trok. 

In 1577 werd de zetel van den imam van Harar naar 

Aussa verlegd,·waarvan één van de redenen de Gallainval 

was. De emir van Harar en zijn opvolgers maakten zich 

steeds meer van den imam van Aussa onafhankelijk, totdat 

in 1647 met 'Alï ibn Dawüd een eigen, zelfstandige Harar-

dynastie aan het bewind kwam. Het is nu een groot succes 

der politiek van de emirs geweest, dat ze de Galla, die 

steeds verder in den Hararstaat binnendrongen, tot Moham

medanen wisten te maken, waardoor hun rijk, in plaats van 

verzwakt door de invallers, juist versterkt werd door de 

kracht der frissche Islamietische Gallastammen. Zoo kon 

het eenig overgeblevene Moslemietische rijk met een Se-

mietische taal (het imamaat van Aussa viel in de handen 

der Danàkil) zich meer dan twee eeuwen handhaven en ver-

eenigde Galla, Somali en de Semietische Harari 4/ in één 

Mohammedaanseh centrum, dat, door de kooplieden vooral, 

tot ver over de grenzen den Islam propageerde. Van 1875-

1886 was het in handen der Egyptenaren, totdat Menilek 

l/ Een Portugeesche vloot onder dom Estevam da Gama (zoon 
van den beroemden Vasco da Gama) had in Massaua enkele 
schepen achtergelaten. De broer van Estevam, Christo-
vam, kwam nu met vierhonderd manschappen van deze 
schepen de Abessiniërs te hulp; hij werd gevangen ge
nomen en onthoofd. Na de laatste overwinning op Granj 
bleven de Portugeesche soldaten, die het avontuur 
overleefden, in Afrika en namen inlandsche vrouwen. 

2/ I.e. p.(l99). 
3/ Beiträge p.8; Ethnographie II, p.237. 
4/ Ook de Argobba, die, in een kleine groep, uit Ifat 

waren gekomen en zich ten zuiden van Harar hadden 
gevestigd, zijn Semieten. 





.62 

het in 1887 veroverde en aldus het emiraat bij Schoa voeg

de. 1/. 

In het Harargebied kregen de Galla weer de Somali 

tot naburen. Ze wonen vooral in het oosten en zuidoosten 

en trekken vaak de Erer over om het vee van de Ennia te 

rooven 2/; deze laatsten zijn al zeer sterk met de Somali 

vermengd« Hetzelfde is van de Nolè te zeggen, die even

eens veel van de Somali te lijden hebben; AZAIS meldt, 

dát de Nolè, in de nabijheid van het Somaligebied, zeer 

omzichtig zijn uit vrees voor overvallen Ъ/· Ofschoon de 

Noordsomali zelf beweren, dat hun voorvaderen Gallavrouwen 

namen, willen ze in het algemeen niets met de Galla te 

doen hebben of zich met hen vermengen 4/; alleen tusschen 

enkele Galla- en Somalistammen bestaat een soort confede

ratie tegen gemeenschappelijke vijanden 5/. 

In het noorden grenzen de Harargalla aan de Danàkil, 

die tot over de Hawasch wonen, waar vooral de Itu zich 

met hen vermengd hebben; naar MONTANDON wisten dezen van 

de Gallacultuur alleen maar de taal te bewaren 6/, wat 

zeker overdreven is, daar bij hen o.a. ook nog het karak

teristieke ouderdomsklassensysteem in eere gehouden wordt. 

In het zuidwesten sluit het gebied der Harargalla 

zich bij dat der Arsi aan; zelfs worden de Noordarsi vaak 

tot de Hararstammen gerekend en naar MIZZI hebben ze een 

bondgenootschap met elkaar 7/· 

Hiermede zijn dan de vijf groepen omlijnd, die samen 

het groóte Gallavolk vormen; tevens moest bij de behande

ling der naburige stammen een beknopte cataloog von het 

"museo di popoli", Abessini'é, gegeven worden, een noodza

kelijk kwaad om den rondgang door het museum vruchtbaar 

te maken! 

1/ vgl.: CERULLI Studi Etiopici I, p.16 e.V.; CONTI ROSSI
NI I.e. p.60-65; 

2/ NEUMANN Erom the Somali coast through Ethiopia to the 
Sudan p.7771 

3/ I.e. p.142. 
4/ PAULITSCHKE Beiträge p.6. 
5/ l,c. p.12. 
6/ Au pays Ghimirra p.180; SALVIAC zegt van hen: "La ι 

nombreuse tribu des Itou ne tient au Barentu par aucun 
lien spécial de parenté ni de coutumes; cependant/ 
sise dans la aone hararienne, elle se joignait à'. 
ceux-ci dans le pèlerinage et les suivait a Mormoro" 
(I.e. p.42). 

7/ I.e. p.74. 
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VI DE TWEEDEELING VAN ALLE GALLA-

STAMMEN EN DE EXOGAMIE. 

In de geheele Gallaliteratuur lezen we telkens be

richten, die over een tweedeeling van alle Gallastannenl 

in Borana en Barentu spreken. De twee nanen worden vaak 

verschillend geschreven, maar toch is de overeenstemning 

groot genoeg om daaruit te nogen besluiten, dat de be- » 

treffende bronnen op hetzelfde doelen. Tot aan NEW editar 

zegt niemand iets over de beteekenis van deze splitsing ; 

in twee helften bij iederen stam; alleen wordt vaak aan

gegeven, dat de Borana in het westen, de Barentu in het 4 
oosten wonen l/. Ik zal deze tweedeeling iets uitvoerige*r 

moeten behandelen, omdat, zonder een juiste kennis daar-· 

van, veel in de Gallaliteratuur niet te begrijpen is. OQk 

is ze van groot belang als een symptoom van moederrecht л 

bij de vaderrechtelijke Galla, waarin een prikkel is gev 

legen tot verder onderzoek, dat een nieuw licht op de
/\ ^ 

Gallacultuur zou kunnen werpen en daarmee het "Hamietea"-

probleem, ethnologisch gesproken, nader tot een oplossing 

zou kunnen brengen. f 

De Abessinische monnik schrijft over de Galla: "Ze 

bestaan uit twee groóte stammen, die men Bareytuma en 
Boran noemt 2/. LUDOLFUS kent ook deze indeeling in twee 
"quasi nationes"χ Bertuma en Boren 3/. BRUCE spreekt over 
westelijke Galla, die hij Borengalla noemt, terwijl hij 

den oostelijken den naam Bertuma geeft 4-/; ook op TELLEZ's 

kaart komen in het oostelijk Gallagebied Bartuma voor 5/, 

terwijl KRAPP daar op zijn kaart den afwijkenden vorm 

Berrietuma heeft 6/. Bij LOBO vinden we Bresoma 7/, een 

l/ LUDOLFUS noemt daarentegen de "Bertuma" "occidentalio-
rea" en de "Boren" "orientaliores". 
In het algemeen moet men er op letten, de Borana, de 
ééne groep van de tweedeeling der heele Gallanatie, 
niet te verwarren met de Borana in den tegenwoordigen 
geographischen zin van het woord. "One should be warned 
not to confuse the Borana, a branch of the Galla tribes 
in general, with the present confederations of the 
Borana, i.e. the Harar, the Itu, and the Arussi. Thus, 
the MaççS who certainly do not belong to the confedera
tion of the Borana are, on the other hand, of the 
Borana branch. Furthermore, their nobles call them
selves Borana in contradistinction to the plebeian Gabaro 
(CERULLI The Folk-Literature p.169). Zoo kunnen de 
Borana "eastern Galla71 (I.e. p.l40) genoemd worden, 
hoewel de Borana der tweedeeling grootendeela in het 
westen wonen. 

2/ l.,c. p. (195). 
3/ I.e. no 46.. 
4/ Travels II, p.403. 
5/ L e 
6/ I.e. II. . . " 
7/ I.e. p«31; vgl..: den naam Britamos voor de Barentu 

(zie: ρ,13, noot 4). 
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naam, die eveneens op d'ANVILLE'a kaart staat geteekend; 

d'AIMEIDA heeft Burtunâ en Boren l/. 

De Borana werden verder nog Arussi of Irdid genoemd, 

de Barentu nog Bareturna of Barentuma. 

MIZZI kent het onderscheid tusschen Borana en Barentu 

eveneens en geeft de volgende verklaring: de Borana zijn 

de zonen van Ana, terwijl de Barentu van Antu, de zuster 

van Ana afstammen. De Borana zijn dus de afstammelingen 

in de mannelijke lijn en daarmee de voornaamsten; ze zijn 

de "eerstgeborenen", een belangrijk begrip in de rechts

opvatting der veetelers! De Barentu daarentegen, zijn als 

afstammelingen in de vrouwelijke lijn, van lagere geboor

te 2/. Voor deze opvatting, die MIZZI uit de traditie heeft 

gehaald, welke hij bij de Harargalla en Arsi leerde ken

nen, pleit het feit, dat de Borana zich de "Reinen" noemen 

en eveneens de woorden van TAURIN-САНАGNE, die over de 

"infériorité d'origine" der Barentu spreekt. Ook is het 

opvallend, dat de bloedprijs, dien de moordenaar van een 

Barentu moet betalen, maar tachtig runderen bedraagt, ter

wijl de moord op een Borana op honderd beesten komt te 

l/ Historia Aethiopiae p.477. 
2/ I.e. ρ•70 ; Seaplici Constatazioni filologico-etnologiche 

Galla p.12-14. 
Misschien is het vermetel hier eenig verband te zoeken . 
met den Babylonischen god Anu (Sum.an = hemel), waar
schijnlijk de personificatie van den hemel, wien later 
een vrouwelijke god Antu terzijde werd gegeven. Niet 
alleen de namen Anu en Antu stemmen overeen, maar ook 
bestaat er in het Babylonisch een stam bür of bïr, met 
de beteekenis: voortbrengsel, afstammeling van (vgl.: 
den koningsnaam bür-sin, afstammeling van Sin, den 
maangod). Bij de bespreking van de Gallanische onder
goden Oglie en Atete, waarschijnlijk ook de personifi
catie van hemel-aarde, kom ik op dezen moederrechte-
lijken invloed bij de Galla terug, waarbij tevens het 
verband van Antu en Atete met Ischtar besproken zal 
worden. 

Naar een andere verklaring zijn de Borana. diege
nen, die uit het oosten komen (boru ^ dageraad); ̂ MIZZI 
wil echter den naam Barentu aldus verklaren (i.e. 
p.10). 

AZAIS o.a. heeft nog de belangrijke mededeeling: 
"Ceö Borana regardent comme tabou un iserpent qu'ils 
appellent borentica" en "Ces Barentu (tiennent pour 
tabou deux serpents: un serpent rougel nommé i Ima1 (fils), 
et une vipère très venimeuse qu'ils njomment akko 
(grand'mère) (l.c.'^ç.76^77) ; vgl.: SAILVIAC I.e. рЛ74^ 
Borentica (bôrantiocâ) is de enkelvoUdsvorm van bürána! 
Hiermee wordt duidelijk aangegeven, dlat ook bij de 
Galla het in Afrika wijd verbreide geiloof aan voorva-v 

deren, die zich in slangen veränderen, aanwezig is; 
daarom geeft men hun ook melk, wanneer ze bij de huttten 
komen.- Bij de bespreking der slangenver e er ing zal oote 
dit gegeven nader worden toegelicht. I и 
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staan l/. Volgens SALVIAC gaan de Barentu ook niet op 

bedevaart naar den АЪЪа Muda, maar naar zijn plaatsver

vanger, die niet in het paradijsland Wollll woont 2/. 

Lang bleef het een raadsel, wat deze tweedeeling 

verder in het Gallaleven beteekende, totdat NEW - naar 

mijn weten de eerste, die erover spreekt - ons van de 

Tanagalla vertelde: "Met betrekking tot het huwelijk 

hebhen ze een eigenaardige gewoonte. Ze zijn in twee 

stammen of klassen verdeeld, de Baretuma en de Harusi, 

en de mannen van iederen stam moeten hun vrouw uit den 

anderen stam kiezen; de Baretumas trouwen de Harusi en 

vice versa. Het huwelijk met eigen stamgenooten vindt 

men in hooge mate ongepast, daar de verwantschap te na 

is" 3/. 

Men zou geneigd geweest zijn NEW's mededeeling aan 

een vergissing toe te schrijven, wanneer ze niet door 

andere auteurs volkomen bevestigd was geworden. WAKEFIELD 

constateerde, eveneens in het Zuidgallaland, hetzelfde: 

"Er zijn twee stammen, die door de Zuidgalla als de tak

ken van het Gallaras worden beschouwd: de ééne wordt 

Arusi en de andere Barentu genoemd. Het is onder deze 

Galla een vaste huwelijkswet, dat een man tot één van 

beide takken moet behooren en de vrouw tot den anderen 

tak. Een man, die een Arusi is, moet een vrouw uit de 

Barentuafdeeling huwen" 4/. Een zuiver moederrechtelijk 

tweeklassensysteem dus, bij de vaderrechtelijke Gallai 

WERNER geeft als namen voor de twee klassen Barietum 

en Irdid aan 5/» want, volgens haar, worden de Arusi net 

1/ SALVIAC I.e. p.41; MIZZI echter geeft als den bloed-
prijs voor Barentumannen, honderd aan. Het onderscheid 
in waardebepaling van Borane en Barentu merkt men, 
bij MIZZI, alleen bij de vrouwen: voor een gedoode 
Boranavrouw moeten vijftig, voor eert Barentuvrouw maar 
dertig runderen betaald worden (Gli iStadii Civili 
Galla p.17 en 19). 

2/ SALVIAC's opmerking komt echter heelemaal niet overeen 
met de mededeeling van d'ABBADIE: "Les fils de Barento 
me semblent très-distincts dans la girande famille 
oromo, non seulement parce qu'ils sont venus plus tard, 
mais surtout par le respect profond Iqu'ils professent 
pour le Abba Muda, ce qui est une exception danö les 

Grandes tribus Tulama et Daci. Avant l'arrivée des gyptiens il partait des tribus Baranto trois ou 
quatre mille têtes de bétail sous la conduite de юеих 
qui, ayant terminé leur période actilve dans le goiu-
vernement oromo, devenaient Luba, etl qui pour ce ', 
pèlerinage s'appelaient Lemo"(Géogralphie p.308). ' 

3/ Life, Wanderings and Labours in Easttern Africa p.273; 
ook d'ABBADIE schijnt hier op te doelen, als hij zegt: 
"Les Borana scrupuleux vont plus lóijn encore et se 
marient non seulement hors de leur dlan, mais même * 
hors de leur tribu" (Sur les Promo p.183). 

4/ Marriage customs of the Southern Gallas p.323* 
5/ The GallaT.lfS" e.v. ι 
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zoo vaak Irdid genoemd. Ze schrijft, dat de Gallastammen 
in twee exogame afdeelingen (gos) gescheiden zijn, de 
Irdid (of Arusi) en de Bariétum; iedero afdeeling heeft 
een aantal clans (balbal, woordelijk vertaald: deuren). 
Een man, die tot één van de Irdidclans behoort, moet zijn 
vrouw uit één van de Bariétumclans kiezen en omgekeerd, 
zoodat a fortiori het huwelijk binnen den eigen clan 
verboden is. De balbal zijn in "linker-" en "rechterhand"-
clans verdeeld. WERNER zegt ervan: "Ik was niet in staat 
te achterhalen, welke beteekenis dit onderscheid had, 
alleen dit ééne kon ik vaststellen, dat er tusschen de 
leden van iedere groep een bepaalde band bestaat. Zoo 
moeten b.v. Ilani en Manjitu (beiden linkerhandclans) el
kander helpen, als één van beiden aangevallen wordt, of 
als één van hun leden onrecht wordt aangedaan". In iedere 
afdeeling is een centrale clan: de Meta en de Gardyed; 
men zegt van hen: "ze staan in het midden" l/. WERNER 
kon er niet achter komen of dit in overdrachtelijken zin 
bedoeld was of dat deze clans b.v. bij de, door haar 
beschreven,"JarVceremonie werkelijk in het midden staan. 
De twee centrale clans hebben bijzondere privileges; 
hun leden moeten bij huwelijken en andere belangrijke 
gebeurtenissen als getuigen (galich) optreden en wel 
moeten er steeds twee getuigen aanwezig zijn, één uit 
den Meta- en één uit den Gardyedclan, De galich zijn 
ook de scheidsrechters in oorlogstijd 2/. 

Of ook de clanindeeling met de exogamie in verband 
staat, is bij gebrek aan verdere gegevens niet uit te 
maken. De Galla verzekerden WERNER, dat een man zijn 
vrouw uit alle clans van die helft kan kiezen, waartoe 
hijzelf niet behoort, maar toch zijn er feiten, die op 
een vroegere beperking kunnen wijzen. Er bestaan nl. ver
schillende relaties tusschen enkele clans, zoodat b.v. 
gezegd wordt: "Ilani" - een linkerhandclan - "is de zwa
ger van Kojega" - een rechterhandclan -. Dit zou nu kun
nen beteekenen, dat iemand, die tot dezen linkerhandclan 
behoort, zijn vrouw alléén uit den aangegeven rechter
handclan zou kunnen kiezen en omgekeerd. Maar, zooals ik 
zeide, is het materiaal te onvolledig /om hier een oor
deel uit te kunnen spreken. \ 

1/ In de clanlijst'bij WERNER (i.e. p.137) staan Meta en 
Itu als centrale clans aangegeven, in den tekst (l.-с. 
p»140) heeft ze echter Meta en Gardyed, wat juist is. 

2/ Naar CERULLI zouden deze privileges ieen herinnering 
aan de voorrechten der Dschila, de pelgrims naar den 
Abba Muda, kunnen zijn, wat niet meer dan een gissing 
is (Etiopia I, p.61). Zijn argument tervoor zal bij de 
bespreking van den Abba Muda behand^CLd worden. 
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Als we van het bestaan van clans bij de Zuidgalla 

hooren, komt vanzelf de vraag bij ons op, of er soms 

totemisme bij hen te vinden is en dan zijn we weer alleen 

op WERKER aangewezen, die opmerkt, dat minstens drie van 

de vele clannamen, die ze opsomt, namen van boomen of 

planten zijn nl.: Kareyïi, Karar en Hajej. Nu hebben de 

Wasanye, die zoo lang met de Galla hebben samengeleefd, 

ook een KareyUclan en de leden ervan kappen nooit een 

Kareybboom om; WERNER kon echter niet te weten komen\of 

dit taboe eveneens voor den Gallaclan geldt« Ook met (be

trekking tot de andere taboes bij de Wasanye, kon ze miet 

vaststellen of deze van Gallaclans waren overgenomen.! 

Het eenige taboe, dat zeker bij den Hajejclan der GalHa 

bestaat, is het verbod om de lever van een dier te etem. 

De clans der Galla hebben eigen brandmerken voor de 

runderen. Geiten en schapen teekent men door een inker- ' 

ving aan het oor, wat twee clans ook bij het rundvee > 

doen l/. 

We moeten constateeren, dat het materiaal te gebrek

kig is om zich een oordeel over het al of niet bestaan 

van een totemisme bij de Zuidgalla te kunnen vormen. Ze

ker is het, dat de Galla in het algemeen, geen totemisten 

zijn en komen er hier in het zuiden sporen van totemisme 

voor, dan moeten die aan vreemde cultuurinvloeden toege

schreven worden, waarbij we dan het eerst aan den in

vloed der oude jagers denken. De tallooze verhuizingen 

der Tanas-tammen hebben ons al geleerd aan hoevele cul-

tuurstroomingen doze Galla blootgesteld zijn geweest. 

Bij gebrek aan verdere,zekere gegevens is er ook 

over de exogamie der beide huwelijksklassen weinig meer 

te achterhalen; men heeft haar alleen in het zuiden ge

constateerd en, als het waar is, dat er zich in het Ha-

rargebied hoofdzakelijk Barentu en in het overige Galla-

land overwegend Borona hebben gevestigd, heeft de met 

deze tweedeeling verbondene exogamie al vanzelf geen be-

teekenis meer. Het zou echter interessant zijn bij de 

Borana in hetjcentrum, ten oosten van het Margheritameer, 

waar beide groepen lang bij elkaar moeten hebben gewoond, 

de eventueels sporen van de twee huwelijksklassen met 

hun exogamie na te gaan, des te meer, daar ook de oudste 

berichten zoo opvallend over een tweedeeling van alle 

Galla spreken, evenwel zonder daarbij de exogamie te 

noemen 2/. 

1/ I.e. p.130. 
2/ Ook in het land der Arsi (Borana), waar Barentugroepen 

doorgetrokken zijn en in het grensgebied tusschen de 
Arsi en Harargalla (Barentu) zouden nog reminiscenties 
aan de vroegere exogamie kunnen voortleven. Nu huwen de 
Harargalla, vanwege het geld en de erfenis, als regel, 
binnen hun stam (MIZZI Cenni p.49). 
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Nu zijn er bij de Borana enkele gegevens te vinden, 

die er op zouden kunnen wijzen, dat hun tegenwoordige 

"stam"indeeling op de vroegere indeeling in twee buwe-

lijksklassen met verschillende clans berust, ja zelfs, 

dat de namen der "stammen", zooals die door enkele au-» 

teurs worden opgegeven (zieï p.35 e.v*), eigenlijk na4 

men van clans zijn. Het is nl. een opmerkelijk feit, ι 

dat tallooze "stam"namen der Borana woordelijk met de 

namen der clans bij de Zuidgalla overeenkomen en tevens 

met die bij de Was any e en Wapokomo l/, stammen, welke •' 

door de Galla beïnvloed zijn (zie: p.24 en 29). < 

Ter illustratie laat ik hier een lijst volgen van 

de ciano* zooals WERNER ze bij de Zuidgalla wist te 

noteeren 2/j daarnaast ëeef ik de namen, die ¿e van eem 

anderen zegsman opteekende 3/, waarbij voor het geval, f 

dat er een correspondeerende Wapokomoclan bestaat, de « 

naam met een teeken (·) is voorzien. Dan komen de lijs-* 

ten der Wasanyeclans, naar WERNER 4/ en BARRETT 5/ en , 

vervolgens de "stam"namen der Borana ter vergelijking 

e/. 

l/ De Wapokomo hebben eveneens een tweedeeling van le
deren stam: "There is a twofold division of each \ 
Pokomo tribe, however, of the existence of which I 
have just become aware, and which necessitates furthe 
enquiry. These sections are called Mperuya and 
Magomba and the chiefs of the tribes are chosen 
from them alternately" (WERNER Pokomo Folklore p.460) 

2/ The Galla p.137* 
3/ Some Galla Notes. 
4/ A few Notes. 
5/ I.e. 
6/ Hier weer naar de Italiaansche schrijfwijze weerge

geven. 





69 
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Manjitu Mánjitu 
(Machïtô?) 
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.Kareyu 
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^Digalu 
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(Bedi(Badi?)) 
fBolazu) 
(Ababia) 

Kodyega 
Sunkana 

Hajej 

Karayu' 
(Kareyu? ) 
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Itu 
Digalu 
Gámadu 
Wayu' 
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Wayama 
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Wayu Uaio 

Gogi 
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Bovendien heeft VíERNER nog: Irdid (Arusi) en 

BARRETT: Irdid en Arusi, ook als clannamen. 
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Door deze ¿э"і ijkheid der namen l/ is natuurlijk niet 

apodictisch bewezen, dat de "stammen" eigenlijk clans 

zijn, daar het b:j den traditiezin der Galla zeer goed 

mogelijk is, dax ze én voor hun clans én voor hun stammen 

namen hunner voorvaderen hebben gekozen, waarbij dan* 

enkele beroemde geregeld terugkomen; dit is ook de reden, 

waarom zoovele stammen den gelijken naam dragen.s 

Mfaar het argument wotdt nog versterkt door een be

richt van JENSEN, die van een smid uit het Boranaland 

hoorde, dat de Borana, evenals de Konso, negen huwelijks-

klassen ("Gossa") hebben 2/, waarvan de namen voor het 

grootste deel weer precies met de "stam"namen overeenko

men, zooals die door COLLI di PELIZZANO en di SAN MARZANO 

opgegeven worden; 

Boranaolans Borana"stammen" 

(JENSEN) (di SAN MARZANO) 

Hairatu 

Oriditu 3/ 

Djilittu 

Djerijeda 

Karaiju 

Maliju 

Arussi 

Matari 

Gardjamtu 

Gillutu 

Gargieda 

Karreiu 

Mal i Ci 

Arussi 4/ 

Maltarri 

Gargiaptu 

l/ Met vele parallellen zou de lijst nog te vergrooten 
zijn, daar ik alleen maar de Boranastammen naar BÖTTEGO, 
COLLI di EELIZZANO en di SAN MARZANO opgaf; PAULITSCHKE 
b.v. teekent op zijn kaart bij de Borana nog int 
Mandôgu en Ilani (Ethnographie I ) , beide eveneens ge
lijkluidend aan clannamen. Ook zijn verschillende 
,lstamllnamen der Arsi gelijk aan die der Borana en te
vens hetzelfde als clannamen bij de Tanagalla, zooals 
b.v. Miétta, Kararà, Gardscheda, Badi, Waiu en Karraili, 
terwijl b.v. Uta met een clannaam overeenkomt, zonder 
een parallel bij de Borana te hebben. Tevens is het 
opvallend, dat van de namen der Galla"stammen" "in der 
Nähe von Takaungu", welke KRAPF opgeeft: "Berrarata, 
Berrietuma, Karrar, U l a n i , Metole, Hatschetsch und 
Guio" (i.e. I, P..175)» er· vijf als сlannamen bekend 
zijn. Tenslotte moeten we;er rekening mee houden, dat 
WERNER's clanlij sten nief volledig zijn, wat door het 
verschil der twee, die z$ zelf opstelde, al duidelijk is. 

2/ I.e. p.349-350; de smid/kon goed op de hoogte zijn met 
de huwelijksbepalingen,'daar hij het klaar had gespeeld 
een vrouw bij de Konso ien één in het Boranagebied te 
hebben. JENSEN zegt van dezen bigamist: "Jedenfalls 
war er ausserordentlich gut informiert". 

3/ Misschien mogen we hier rekening houden met verschrij
vingen en fouten; dan kan Huiratu gelijk zijn aan 
Avath (Boranastamnaam) en Oriditu aan OdditS. (Uodittb.). 

4 / Ook hier dus, evenals bij de Zuidgalla en Wasanye, 
Arussi als clannaam, terwijl de ééne groep der twee-
deeling toch eveneens Arussi genoemd wordt. 
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Tenslotte zou de groóte tweedeeling der Borana in 

Gona- en ЗаЪЪоstammen een herinnering kunnen zijn aan een 

vroegere indeeling in twee huwelijksklassen, waartegen 

echter de opmerking van HODSON schijnt te pleiten, die 

van de Gona en ЗаЪЪо zegt, dat ze, door huwelijken onder 

elkaar, niet meer zoo van elkander gescheiden zijn als 

vroeger 1/, wat zou doen veronderstellen, dat ze voorheen 

niet onderling trouwden; maar bij een eventueele, vroege

re exogamie bleven de groepen toch gescheiden» 

Dit zeldzame voorbeeld van een tweeklassensysteem 

in Afrika is zeker verdere studie waard! 

VII GRONDŒESTELDHEID EN VEGETATIE. 

VEETEELT- ЕЖ LAEDBOUVïEEDRIJF 

UI DE VERSCHILLENDE GALIAGEBIEDEN. 

Na de vaststelling der woonplaatsen en groepeering 

van de verschillende stammen, moeten we den vorm van hun 

bedrijf (veeteelt of landbouw) nagaan, die immers van 

zoo groóte beteekenis is voor de richting der cultuur van 

een volk. Een kort overzicht der grondgesteldheid, van 

het klimaat en de vegetatie is daarvoor noodzakelijk, 

waaruit dan is af te leiden, in hoever het veeteelt- of 

landbouwbedrijf der Galla door de landen., waarin ze wo

nen, wordt bepaald, en ook, in hoever het onder den in

vloed van klimaat en bodem der streken^ die ze binnen

trokken, is veranderd<, 

Het Abessinische en Arabische hoogland vormde oor

spronkelijk een eenheid; in het tertiaire tijdvak ont

stond de groóte verzakking (Roode Zee en golf van Aden), 

die het Arabische plateau van het Abessinische losbrak 

en in de Oostafrikaansche inzinking haar voortzetting 

vindt. Deze instorting begint in den zeg0 Afartrechter, 

den driehoek van Dankali, die het Somalischollengebergte 

van het Abessinische scheidt en verder in de Abessini

sche inzinking, zuidwestelijk, naar den oostoever van 

het Rudolfmeer, verloopt; in deze slenk ligt Abessinië's 

merengordel, met het Zwai-, Margherita-.,, Ruspoli- en 

Stephaniemeer. Op den rand der inzinking verheffen zichv 
de, nu uitgedoofde, vulkanen en de v/arme bronnen verraden 

nog de vroegere vulkanische bewegingen in dit gebied. 

Buiten deze diepe slenk met haar steile breukranden 

vindt men in het Abessinische pláseau nog overal kleinere 

1/ Seven Tears in Southern Abyssinia pc9 en 44o 
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kloven, welke op inzinkingen lijken, die echter door 

erosie ontstaan zijn, waardoor het tafelland in tallooze 

stukken werd versneden en afgeslepen; alleen de vlakke 

restbergen zijn blijven staan, de amba's, met groóte 

platte vlakken en vaak scherphoekige kanten, In de klo

ven zoeken de rivieren hun weg, veelal in westelijke 

richting, de weinige, die naar het oosten stroomen, dro

gen uit in de "hel" van Dankali; zelfs de Hawasch kan 

de kust niet bereiken. 

De overal, als het ware, apart neergezette tafel-

restbergen, die op hun breed oppervlak vaak een dorp met 

een kerk of een klooster dragen, vormen door de diepe 

gaping, die ze van elkaar scheidt, van oudsher een be

lemmering voor het contact van de volken en stammen, die 

hier waren neergestreken, KRAPF overzag in het Wolloland 

de afgescheiden ruimten, die de natuur daar voor de men

schen gemaakt had: "Bij de zuidelijke grens van dezen 

stam had ik een heerlijk gezicht op bijna alle landen 

der Wollo-Galla. De bergketens loopen van zuid of zuid

oost naar noord en noordwest. ledere bergketen is door 

een vlakte, een rivier of een stroom van de andere ge

scheiden en wordt door een anderen Wollostam bewoond, 

juist zooals in het Gallaland ten zuiden van Schoa, waar 

rivieren de grenzen der stammen vormen" l/. 

Zoo is Abessini'é het echte gebied der schollen- en 

tafelbergen en dit scheeve en hoekige profiel van het 

land naakte eens op iemand den indruk, alsof G-od, nadat 

hij de heele wereld geschapen had, de resten en afval-

stukken, die er nog waren, alle op één hoop gooide: 

daaruit was dan Abessini'é ontstaan! 2/ Abessini'é, het 

"Afrikaansche Zwitserland", ofschoon zonder gletschers 

en met tafelbergen, die in Zwitserland Iniet worden ge

vonden, de "Citadel van Afrika", als men het als één 

hoog plateau beschouwt, met scherp gebroken kanten. 

Het Abessinische hoogland wordt in drie hoogtezonen 

ingedeeld, waarvan de grenzen echter meier door het kli

maat dan door de hoogte bepaald worden,» Tot de kolla 

hooren de heete, ongezonde, maar vruchtibare engten der 

ι 

l/ I.e. p.128; vgl.: von SAWICKI: "In erster Reihe ist 
das Hochland morphologisch durch die steilw'ánd i g en 
und tiefen Flusstäler, die besondens zur Regenzeit 
der allgemeinen Kommunikation oft unüberwindliche 
Hindernisse in den Weg legen, klar in einzelne Teil-
Landschaften gegliedert, Dies führte zur Ausbildung, 
respective Konservierung von lokaletti Volkstypen . 
(Tigre, Godjam, Schoa, Amhara u.A. )*, eventuell auch 
zur kräftigen Entfaltung von rassiailen Inseln (Guragé, 
Wollogalla u»A,)" (Der Einfluss des' geographischen 
Milieus auf die rassiale und kultutteile Entwicklung 
Abessiniens p.501-502). " ι » I 

2/ LITTMANN Abessinien p.15. 
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dalen en de westrand van het plateau; ze reikt tot onge

veer 1800 M. en is, uitgezonderd in het westen, onge

schikt voor blijvende nederzettingen. De woina dega, het 

"wijnhoogland" ligt tusschen de 1800 en 2400 M. De wijn

stok is echter zeldzaam geworden, een ziekte der ranken, 

in de vorige eeuw, heeft den wijnbouw, die ook vroeger 

niet algemeen schijnt te zijn geweest, bijna geheel doen 

verdwijnen 1/. 

"De woina de ga is vooral een weidegebied en een park

landschap, met weinig bosschen. Toch is die woudschaarschte 

niet oorspronkelijk, maar een gevolg der ontginning; ook 

nu nog wordt het boschgebied steeds kleiner, door het kap

pen der boomen (voor het hout) en door de grasbranden. 

Maar de boomgroepen en de heilige boschjes bij de kerken, 

die tegen uitroeiing beschermd zijn, bewijzen, dat het 

klimaat den boomgroei toelaat. Afrikaansche en paleo-

arktische (Europeesche) boomsoorten staan door elkaar: 

jeneverboomen, wilde olijven en vijgenboomen groeien naast 

schermacacia's en candelabereuphorbia's. 

In het drogero noorden draagt het land meer een 

steppenkarakter. 

De woina dega is het voornaamste woon- en ontginnings

gebied van Abessinië. In het Kaffaland en in de streek 

ten westen van de Didessarivier, in het lager gelegen 

gedeelte van het zuidwesten dus, is ze een zuiver land

bouwgebied. Hier is de bodem te vruchtbaar en de tempera

tuur te zacht voor de veeteelt. Verder is de woina dega 

een gebied van landbouw en veeteelt" 2/. 

Het echte hoogland behoort tot de dega, die door de 

koude zelden voor landbouw 3/ geschikt is; de dega omvat 

alle gebieden boven de 2400 M.: de gedeelten van het 

hooggebergte boven deze grens, de berghellingen en de 

weiden..met de bosschen, die zich uitstekend tot veeteelt 

Ieenen. 

Men onderscheidt op het Abessinische hoogplateau 

een "kleinen" (April tot Juni) en een "grooten" regentijd 

(Juli tot September), maar toch kunnen er, het zuide

lijke Boranaland niet meegerekend, de regenbuien in den 

"kleinen" regentijd net zoo erg zijn of nog overvloediger 

dein in den "grooten" „ In het algemeen kan men zeggen, 

dat het klimaat naar het zuiden toe vochtiger wordt. 

Het Somalischollengebied vormt met zijn noord- en 

noordwestrand de zuidgrens der halfVoestijn van Dankali 

1/ I.e. p.16. 
2/ JAEGER Afrika р.24б. 
3/ Met landbouw bedoel ik steeds, niet een bepaalden vorm 

van het bewerken van den grond, maar de veldarbeid in 
het algemeen, tegenover de veeteelt. 
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en helt geleidelijk naar het zuidoosten af, wat duidelijk 

aan den loop der rivieren te zien is. Op den steilen 

noordwestrand volgt, in zuidoostelijke richting naar de 

kust, een savannengebied, dat in een steppenland met lage 

boschjes overgaat. Deze steppe strekt zich ook ten zuiden 

(Boranasteppe) en zuidoosten van Abessinië, tot over den 

Equator uit. Langs de geheele kust, ongeveer tot aan de 

Tana, ligt een smalle woestijnstrook; in dit droge land 

heeft de Schebeli geen kracht genoeg om den Indischen 

Oceaan te bereiken. 

De Somalitafel is veel armer aan regen dan het Abes-

sinische hoogland.. De noordwestelijke rand alleen krijgt 

veel buien, de noordrand is zeer droog; naar het zuidoos

ten neemt de droogte steeds toe tot aan het dorre woestijn

gebied langs de kust. In het zuiden bij den Equator is de 

neerslag weer iets grooter. 

In het noordwesten wordt hoofdzakelijk landbouw be

dreven, maar verder is de Somalitafel een zuiver veeteelt

gebied, waar alleen in de oasen langs de rivieren (Schebeli 

en Dschuha) landbouw mogelijk is. 

Dit is, in groóte trekken, de* gesteldheid van het 

land, waarin de Galla wonen en woonden en hiermee is, in 

de meeste gevallen, al bepaald, waar ze zich met veeteelt 

en waar met landbouw bezighouden. Vanaf de golf van Aden 

tot aan de Tana en van daar naar het noordwesten tot aan 

de zuidgrens van het Abessinische plateau (ongeveer dus 

de weg, dien de Galla bij hun eerste verhuizingen volg

den), ligt een gebied, dat zich bijna alleen tot de vee

teelt leent en hoofdzakelijk voor nomaden geschikt is; 

de bovengenoemde oasen vormen, met de Tanavallei, een 

uitzondering. Toch hebben niet alleen de grondgesteldheid 

en het klimaat het bedrijf der Galla in deze streken (en 

ook in andere!) bepaald. De invloed van het geographische 

milieu mag niet overschat worden; de historische feiten 

moeten het eerste woord krijgen en daarna eerst kunnen de 

géographie - en ook de psychologie - als tweede sprekers 

optreden. DENHAEDT schrijft over een overgang van vee

teelt tot landbouw bij de Zuidgalla: "De anders zoo trot-

sche Galla, voor wiœ, buiten het vleesch, het bloed en 

de melk van zijn runderen, andere spijzen een gruwel wa

ren, die met spot en hoon op menschen, die werkten, nl. 

op landbouwers neerzag, deze Galla heeft zich, voor het 

grootste deel, tot betere inzichten bekeerd. De nood is 

ook voor hem een harde leermeester geworden! Nadat de 

Somali zich van den veerijkdom der Wagalla meester had

den gemaakt en er voor deze laatsten, buiten de ontoerei

kende opbrengst der jacht, niets overbleef om in hun le

vensonderhoud te voorzien, doen de •verarmde Galla dienst 





75 

als herders bij de kustbewoners of verhuren zich aan hen 

als lastdragers of landarbeiders; ze moeten zelfs aan ¿e 

Sabaki, om in eigen behoefte te voorzien en ook voor den 

handel, rijst- en mtamavelden hebben aangelegd" l/c En 

even vroeger deelde NEW ons mee: "De Gallas van deze stre

ken zijn uitsluitend herders; geheel anders dan bij de 

noordelijke stammen, weten ze niets van het bebouwen van 

den grond en ze achten zich veel te ñoog voor zulk een 

arbeid" 2/. Weer later noteert WERNER van dezelfde Tana-

galla eveneens, dat ze alleen van de veeteelt leven. Deze 

citaten leeren ons, hoe foutief het kan zijn om, zelfs 

van de uiterlijke omstandigheden, de grondgesteldheid en 

het klimaat als de eenige factoren te beschouwen, die het 

bedrijf der Galla, in bepaalde streken en tijden, veran

derd hebben0 

Steeds echter, ook in de oudste bronnen, wordt er 

de nadruk op gelegd, dat de Galla oorspronkelijk veetelers 

waren 3/. Als veetelers kwamen ze uit de steppen en vielen 

l/ Erkundigungen im äquatorialen Ost-Afrika p. 16; zie ook: 
Bemerkungen: "Als Hirtenvolk sind die Galla nicht mehr 
zu bezeichnen"(p.141). Mtama is de Kiswahilinaam voor 
het negerkoren (durra, andropogon sorghum), 

2/ I.e. p.272. 
3/ BÂKREY verstrekt ons eenige gegevens over hun veeteelt, 

in den tijd van hun eerste aanvallen op Abessinië» Hij 
zegt, dat de Abessinische koning hun runderen buitmaak-
te, zoodat "velen door dezen buit rijk werden"f wat een 
kuddenbedrijf doet veronderstellen (l„c. p.(200); vgl»: 
p.(203) en (204)). Ook deelt hij mee, dat de eerste 
vier tuba (stamhoofden), waarover hij sprak, de men
schen, mannen en vrouwen, doodden en eveneens de paar
den en muilezels, maar dat ze de schapen, geiten en 
runderen lieten leven (i.e. p.(l99)); na deze vier komt 
'ЪиЪа Mcslë", de eerste, die op paarden en muilezels 
reed en deze dieren dan ook wel niet meer gedood zal 
hebben. "Luba Birmagë" van de Borana maakte schilden 
van gedroogde runderhuiden (i.e. p.(20l)). Verder wer
den er, naar BSIffiEY, bij de Galla menschen aangewezen 
om de runderen te slachten (qaltä), en twee mannen om 
het vleesch te braden en te snijden (w'ä&o) ; vijf perso
nen (halabdo) kregen de opdracht, de Icoeien van de ge
he el e"~gröëp~ te melken, twee om de melk in de vaten 
(dit woord ontbreekt in den tekst) te doen (te&ito), 
terwijl de barbado, zeven in getal,' de runderen naar 
den stal moesten terugdrijven en de* verdwaalde dieren 
gingen opzoeken (l,c. p.(207)). * 
TELLEZ merkt op, dat de Galla van de veeteelt, niet 
van den landbouw leven: "Ze bebouwen) geen enkel land, 
noch zaaien ze, noch oogsten ze eenüge vrucht; de zeer 
groóte en uitgestrekte valleien en die schoone velden, 
die ze hebben, dienen alleen om hun het voedsel voor 
het vee te verschaffen, dat het landt vanzelf voort
brengt. Zij weiden het vee^ ze drinkJen de melk en eten 
het vleesch, die zoo goed zijn deze 'barbaren te onder
houden en dat is het eenige, waarvan ze leven, zonder 
er ooit brood bij te gebruiken" (l.c». fol.61); het
zelfde zeggen d'ALMEIDA (i.e. p.475)· en LOBO (I.e. 
p.27), die er nog aan toevoegt: "ils) n'ont aucune 
demeure fixe, et campent comme font les Arabes" (i.e. 
p.83). 
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АЪеэзіпГе aan, waar ze in de verschillende deelen van het 

hoogland, die er zich toe leenden, landbouwers zijn gewor

den. Van dezen overgang hebben we, nog in den laatsten 

tijd, een sprekend voorbeeld voor oogen bij de Gudschis 

"Als veetelers-veroveraars uit het "Tiefland" gekomen, 

waar alleen een veetelers-nomadenleven mogelijk was, zijn 

ze in het beboschte hoogland der Sidamaboeren binnenge

drongen en beginnen nu, voor onze oogen, landbouwers te 

worden, een verandering, die zoovelen hunner stamgenooten, 

al veel vroeger, in het Abessinische hoogland moesten mee

maken. De, hoewel voorloopig nog bescheiden, ensettaan-

plantingen leggen een sprekend getuigenis af van dit over

gangsproces" l/. 

Hoever deze ontwikkeling reeds gevorderd is, valt 

het meest in het westen op en SCHUVER schrijft van de 

Liéka, dat ze, hoewel in het bezit van groóte kudden, 

"toch tot de landbouwende volken gerekend moeten worden, 

want de herders zijn voor het grootste deel Denkaslaven 

en komen verder uit de armste klasse der Galla voort. 

Veldarbeid staat daarentegen hoog in eere en ik zag vaak 

heele adellijke families, met hun hoofdman vooraan, hezig 

onkruid te wieden, met dezelfde naarstigheid als hun 

slaven" 2/. 

Maar, zooals v/e al zagen, is ook in het Abessinische 

hoogland veeteelt mogelijk en in de dega zelfs bijna uit

sluitend; de Arsi van het hooggebergte zijn dan ook zon

der uitzondering veetelers. Eveneens in Abessinië wordt 

de aard van het bedrijf niet altijd door den grond en 

het klimaat bepaald; duidelijk blijkt dit uit een notitie 

van WELLBY over de Arsi aan de Makki; "De Gallas, die aan 

den oever van de Maki leven, brachten me geiten en melk, 

hun eenige middelen van bestaan. Ik vroeg hen, waarom ze 

niets verbouwden, want de grond was vruchtbaar en water 

was er veel. De eenige reden, die ze ervoor konden opge

ven, was, dat hun vaders en grootvaders het nooit hadden 

gedaan"3/. 

1/ JENSEN I.e. p.86-87. 
2/ Reisen im oberen Nilgebiet ρ.39· 

GWYNN vertelt van de V/olleggàgalla, dat ze "are es
sentially an agricultural people, though they breed 
fine cattle and a good many horses, the latter of a 
very light, rather poor class" (i.e. p.568). 
Voor het door CECCHI bereisde gebied iva het westen 
geldt het volgende: "Nel Ghèra, come in tutti gli altri 
paesi galla da noi visitati, la principale occupazione 
degli abitanti, dopo la coltivazione del· suolo, è 
l'allevamento del bestiame. Il quale perb, benché 
praticato su larga scala, non raggiunge mai lo 
sviluppo che ha presso i Galla indipendenti (i.e. 
p.282). 

3/ 'Twixt Sirdar and Mcnelik p.121. 
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De noordwestrand der Somalitafel, met de vele re

gens, is de woonplaats van verschillende Harargalla, die 

in de omgeving van Harar zelf, een oud landbouwgebied 

vonden. Toch leven niet allen op den rand van het schol-

lengebergte en verder naar het noord- en zuidwesten be

gint weer het veetelersland. PAULITSCHKE geeft ons van 

de Harargalla het volgende beeld: "Bijna de heele bevol

king, welke tot deze stammen behoort, heeft een vaste 

woonplaats en alleen een héél klein gedeelte aan de noojd -

westelijke périphérie naar de Danakil toe, zijn nomaden 

(Mutja, een fakïde van de Nole-Galla)" l/. MONTMDON 

zegt echter ook van de Itu, dat ze, evenals de Danakil, 

een nomadenleven leiden 2/; ze hebben dan ook bijenkorf

hutten. Nomaden zijn, volgens von ERLANGER, eveneens de 

Ennia: "De Ennia-Galla zijn in tegenstelling tot de Ala-

Galla een nomadenvolk, terwijl deze laatsten landbouwers 

zijn" 3/. Maar ook in deze streken verandert het Galla-

bedrijf nog steeds: naar MIZZI zijn de Galla van dit ge

bied nog grootendeels herders en eerst een zeventig jaren 

geleden (hij schreef ongeveer in 1925) moeten ze in be

paalde streken (Tschertscher en Harar) tot den landbouw 

zijn overgegaan 4/. Zijn oudere confraters vertelden hem, 

dat de vlakten van Karsa (in de nabijheid van Harar), 

Hirna, Baddesa, Malkaballo, Belbeti en Mekara voor der

tig jaren nog onbebouwd waren 5/. 

De invloed van het geographisch milieu, dat de Galla 

in het hoogland grootendeels tot landbouwers maakte, is 

hiermede aangegeven. Toch zagen we, dat het niet als de 

eenige factor mag gelden, al worden door de grondgesteld-

heid van het gebied, waarin de Galla binnenvielen, veel 

van hun gebruiken begrijpelijker of laten zich als af

wijkingen van hun vroegere gewoonten aanwijzen. Het land, 

met zijn typische bergen en hooge, glooiende weidevlak-

ten, met zijn rivieren, die in den regentijd van dunne 

stroompjes tot machtige wateren aanzwellen, die men zeer 

moeilijk kan oversteken, de eindelooze savannen en step

pen, de breede schermacacia's en sycomoren, de eeuwenoude 

baobabs en de euphorbia's, als de lichtkronen van het 

\ 

1/ Beitrage p.47. 
2/ I.e. 
3/ Bericht über meine Expedition in Nordost-Afrika in den 

Jahren 1899-1901 p.96; PAULITSCHKE echter zegt van de 
Ennia, dat ze, hoewel veetelers, geen nomaden zijn 
(i.e. p.59); vaak worden in de literctuur nomaden en 
veetelers door elkaar gebruikt en dit schijnt ook von 
ERLANGER's fout te zijn. 

4/ I.e. ρ.14. 
5/ I.e. p.47; het feest der aarde (Bio), dat ik later nog 

zal bespreken, bewijst, hoe de landbouw ook den gods
dienst heeft beïnvloed. « 
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landschap, de altijd groene podocarpus en tenslotte de 

heete bronnen - dit alles gaf aanleiding tot een natuur-

vereering, welke de Galla met de oorspronkelijk lo.ndbou-

wende Kuschieten gemeen hebben, die allen de geesten der 

bergen, bronnen, wateren en boomen vereeren« · 

Aan dit landschap pasten de Galla zich aan. Op de 

hooge bergen, waar men dichter bij Wak, het hoogste wezen 

is, worden de gebeden verricht en de godsdienstige fees

ten gevierd; op de breede weidevlakten komen de Galla sa

men in hun nationale vergadering, die zelfs den naam van 

de weide (tschaffib) heeft aangenomen. 

De Abba Bokku, de "Vader van den schepter", de hoofd

man van den stam, zegent de heete bronnen; geesten huizen 

in de "eeuwige" bronnen van het Boranagebied van Zuid-

abessinië en Noordkenya, maar bij de beroemde El Wak, 

de bron van Wak, in het Kenyaland, schijnen de Galla het, 

zooals de naam verraadt, hooger te zoeken en een gezegde 

laat Wak's macht boven die der brongeesten zien: "Alleen 

rivieren, regen en El Wak geven werkelijk water, alle 

andere wateren zijn bedrog" l/. Ook de bronnen der rivie

ren worden vereerd en Galla én Sidamo komen bij de bron 

der Webi samen om den geest hun runderen te offeren. 

In de streken, waar rivieren zijn, worden deze in de 

ceremoniën der ouderdomsklassen opgenomen en zoo ontston

den in de waterrijke gebieden nieuwe vormen van oude ge

bruiken, waarvan we later, bij de bespreking dier klapsen, 

typische voorbeelden zullen zien. Vooral wordt Atete, de 

vruchtbaarheidsgodin, maar ook de godin der wateren en 

bronnen, vereerd. Nooit zal een Galla een rivier over

steken, zonder eerst wat gras geworpen of een kip geofferd 

te hebben, met de bede aan Atete, hem voor verdrinking 

door den boosen watergeest te behoeden. Jaarlijks vieren 

de Galla het feest der Dauarivier, waarbij ze samenkomen 

om te dansen en wedrennen met paarden te houden 2/. 

De heilige boomen worden, als teeken van vereering, 

met boter gezalfd, hun wortels met bloed overgoten en 

onder hun breede bescherming worden de ceremoniën van den 

stam voltrokken. Ze vormen de gewijde plaatsen van het 

volk, ze zijn de openluchtkerk der Galla. Telkens ook 

komt in de ouderdomsklassen de plechtigheid van het·plan

ten van een podocarpus terug. 

"Wie zijn hand aan de natuur slaat, wordt als een 

tempelschender beschouwd", dit woord van HybANDER 3/ 

drukt zuiver uit, hoe de Galla tegenover de natuur staat, 

1/ WAKEFIELD bij RAVENSTEIN I.e. p.269. 
2/ des AVANCHERS Esquisse p.159. 
3/ I.e. p.273. 
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hij loopt eerbiedig door zijn eigen land, met vele atten

ties voor de goede en omzichtig voor de kwade geesten. 

De indruk der steppen* waarin alles schijnt samen 

te hangen in één machtige wijdte, de steppen, die in de 

eindelooze verte in het uitspansel lijken over te gaan, 

kan er toe hebben bijgedragen ook Wak, den hemelgod, 

soms met het firmament te doen versmelten: een ineenloo-

pen van twee werelden, dat echter nooit een pantheïsme 

wordt· 

Alles, aanpassingen, veranderingen en verschuivingen, 

die, hoewel geenszins door de omgeving alléén bepaald, 

toch van het landschap hun eigen stempel hebben gekregen, 

zooals later, bij een nadeie behandeling van den godsdienst 

en de magie, nog duidelijker zal blijken. 

±о4=о4=о4=о± 
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DEBDE HOOFDSTUK 

D E O Ü D E R D O M S K L A S S E N 

D E R • G A L L A 

INLEIDING 

Voor het begrijpen der geheele Gallacultuur is de 

kennis van het ouderdomsklassensysteem, dat bij nagenoeg 

alle stammen is ingevoerd, noodzakelijk; belangrijke ele

menten der sociologie, religie en magie zijn niet te 

verklaren zonder een inzicht in dit gecompliceerde stel

sel, dat vaak het eigenlijke stamleven beheerseht. Ik 

geef daarom in dit eerste deel een bespreking van de 

klassen in het algemeen, waardoor ons de tegenwoordige 

Gallasociologie meer bekend zal worden en tevens tallooze 

godsdienstige en magische praktijken in een verband zul

len worden gezet, die ik dan later, bij de religie en de 

magie, afzonderlijk en uitvoeriger zal behandelen. 

Het ouderdomsklassen(Gada)systeem bij de Galla was 

steeds een lastig probleem en een goede ethnographie er

over was onmogelijk, totdat CERULLI het van 1927-I928 

bij de stammen van het zuidwestelijke Schoa en bij de 

Metscha grondig onderzocht. Later maakte hij de expeditie 

van di SAVOIA-AOSTA mee (1928-1929) en wist daarbij een 

uitstekend materiaal over de klassen der Arsi aan de 

Wabi, te verzamelen. 

Door het meesterlijke werk van dezen onderzoeker 

werden vele duistere punten opgehelderd en het is nu mo

gelijk geworden ook bij de andere Gallastammen veel moei

lijkheden van het systeem op te lossen en de ouderdoms-

klassen tot ver in het verleden na te gaan in bronnen, 

wier auteurs er zelf vaak geen idee van hadden, dat ze 

een deel van het Gadasysteem beschreven. Natuurlijk blij

ven er ook nu nog problemen genoeg, maar, ofschoon de 

klassen niet overal in het groóte Gallaland hetzelfde zijn, 

kan men ze toch bij alle bekende stamgroepen aanwijzen 

en hebben ze zoovele gemeenschappelijke trekken, dat hun 

oorspronkelijke gelijkvormigheid en eenheid buiten twijfel 

staat. 

De boeken van NORDEELDT over de Wolleggà- en Liéka-

galla en van de zendelingsvrouw HYLANDER over de Arsi en 

Borana, die in de literatuur onbekend zijn, brengen vele 

nieuwe gegevens. Ze zijn een aanvulling van CERULLI's mate

riaal en voor de verklaring van het systeem en de paral

lellen met de klassen der volken, die JENSEN bezocht 

beeft, vormen ze een groóte aanwinst. Het artikel van 

CLIFFORD PLOWMAN, waarop HYLANDER ten deele steunt en van 
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MAUD hebben voor onze kennis van het stelsel bij de Bo-

rana, waarover we verder zoo slecht ingelicht zijn., een 

hooge waarde, 

I OUDEBE, ALGEMEEME BERICHTEN 

De Abessinische monnik BÄHBEY schrijft op het einde 

der zestiende eeuw: "Ze hebben geen koning, noch meester, 

zooals de andere volken, maar ze gehoorzamen aan een Lubaj 

acht jaren lang; na acht jaren wordt er een ander Luba 

gemaakt en zijn voorganger wordt afgezet. Zoo doen ze bij 

allen, op hun tijd; Luba beteekent "diegenen,, die tege

lijkertijd zijn besneden" l/e Hoe dat te combineeren is: 

één Luba, die, acht jaar lang, als hoofdman optreedt, en 

een heele groep Luba, die tegelijk besneden zijn, waar

bij men aan meerdere jonge Galla denkt, die samen regee-

ren. was lang een raadsel. Door CERULLI's onderzoek we

ten v/e nu. dat Luba een graad der ouderdomsklassen is, 

waarin de besnijdenis der leden (Luba) plaats vindt en 

waarvan de leider, Hayù (door ΒΑΗΠΕΥ Luba genoemd), voor 

den duur van den graad (acht jaar), hoofd van den gehee-

len stam is. 

LOBO noteerde, dat de Galla, om de acht jaren, een 

koning kiezen, dien ze Lubo noemen 2/. 

LUDOLFUS heeft het volgende bericht: "Octonis annis 

Ducem tamquam Hipparchum aliquem créant, Luva dicitur, 

cujus imperio Phylarchi parent, sed non nisi in bello" 3/« 

BRUCE 4/ merkt op, dat de Galla in drie groepen van 

zeven 5/ stammen worden ingedeeld; ieder van deze drie 

kiest uit bepaalde adellijke families 6/ een koning, voor 

1/ Historia ρ.(198). 
2/ Voyage historique p.27. 
5/ Historia L.I, cap.XVI, no 37; LUDOLFUS is hier afhan

kelijk van de Historia van TELLEZ (L.I, capo24, fol, 
62; vgl. : SPMNAUS Zuge aus der politischen Organisa
tion afrikanischer Volker und Staaten p.105. 

4/ Travels II, p.217-220. 
5/ Meermalen zullen we in het Gadasysteem het getal ze

ven tegenkomen, dat voor de Galla een magische betee-
kenis moet hebben; ook BRUCE is dit niet ontgaan: 
"They seem to affect the number seven" (l.с.p.217). 

6/ In de ouderdomsklassen doen zich dus nog oude. erfe
lijke rechten van bepaalde families gelden, die de 
kiesvrijheid beperken. Vele auteurs zinspelen op deze 
rechten, die uit een tijd moeten stammen, waarin de 

^8afö^si§^cA?5nft?1Jïe%naïïleïïaföoSeÏebêèafifsda5r 
structuur van het systeem, maar ook voor het achter
halen der vroegere toestanden bij de Galla, zal ons 
bij de verdere gegevens steeds duidelijker worden. 
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zeven jaar. Niemand kan echter gekozen worden, tenzij 

hij de veertig voortij is of een aantal vijanden gedood 

heeft, dat tij het getal van zijn jaxen opgeteld, veer
tig uitmaakt. Hier worden al twee dingen opgenoemd, die 
we later als karakteristieke kenmerken der ouderdoms-

klassen zullen leeren kennen: de duur van een generatie, 

ni* veertig jaren, v/at des te opvallender is, daar BRUCE 

op een indeeling in perioden van zeven jaren doelt, ter

wijl de cyclus van veertig jaren alleen voorkomt in het 

systeem van die Galla, welke de indeeling in perioden 

van acht jaren kennen 1/; ook was het de gewoonte bij de 

Galla, voor het begin der machtsperiode, strooptochten 

in het vijandelijk land te ondernemen en de pudenda als 

bewijs voor het aantal der verslagen vijanden mee naar 

huis te brengen« Dat men echter door het getal dezer ge-

doode slachtoffers de vereischte veertig jaren kan be

korten, wordt alleen door BRUCE vermeld. 

De stammen komen na elkaar aan de beurt om den ko

ning voor de toekomstige regeeringsperiode uit hun midden 

te mogen geven. De keuze heeft plaats onder een boom, 

"die heilig en de god van alle stammen schijnt te zijn. 

Hij wordt Wanzey genoemd". De nieuwe heerscher krijgt 

een schepter ("buco''1 ) 2/ vein het hout van dezen boom in 

zijn hand» De koning der Westgalla wordt "Lubo", de an

dere "Mooty" 3/ genoemd,, Onder de namen der zeven "stam

men", welke BRUCE opsomt: Elma, Kilelloo, Elma Gooderoo, 

Elma Robali, Elma Dooloo, Elma Bodena, Elma Horreta en 

Elma Michaeli 4/, komen, heel merkwaardig, al vier namen 

van ouderdomsklassen voor (Kilolè, Robalè, Dulo, Horatà), 

die ook nu nog herhaaldelijk bij vele stammen gevonden 

worden. Zoo heeft BRUCE al veel namen en gegevens, die 

op het Gadasysteem betrekking hebben, zonder dat hij het 

zelf wist of het materiaal kon ordenen. 

Waar KRAPï1 is de Lub a een priester, die uit de in

gewanden van geiten overwinning of nederlaag voorspelt; 

hij laat zijn haren "herabflattern" en heeft bij deze 

profetenceremonie een bel in de hand en een band van ko-

1/ Hoogstwaarscbiinlijk bestond, in BRUCE's tijd, de in
deeling in zeven én die in acht jaren. 

2/ Vgl. ook: I.e. p,227: "The tenth year of his reign, 
as soon as the weather permitted him, the king went 
into Gojam to oppose the inroads of the Djawi, a clan 
of the western or Boren Galla, who then were in pos
session of the Buco, or royal dignity, among the seven 
nations". Door dit teeken zijner waardigheid wordt het 
Gallaiioofd vaak Abba Bokku, Vader van den schepter, 

eenoemd. ρ deze twee nâ nen kom ik, bij de bespreking van het 
stamhoofd der Galla.·, nog terug. 

4/ I.e. p,225
0 
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per om het voorhoofd I/o KRAPF noemt het hoofd der Galla, 

dat voor zeven jaren gekozen wordt. Heyu; 'hij heeft de 

opperste leiding in den oorlog en is vrederechter in 

tijden van vrede 2/, 

Bij d'ABBADIE lesen we, dat, naar de traditie, 

Maqo Bili., ,:le Lycurgue Africain", omstreeks 1589 alle 

Galla in tien kasten of Gada indeelde, die twee aan 

twee bij elkaar hooren 3/» Ieder der tien Gada blijft 

acht jaren aan de macht en de zoon mag alleen in die 

klasse intreden, welke aan die van zijn vader correspon

deert. Daaruit volgt,, zegt d'ABBADIE, dat de zoon eerst 

twee en dertig jaren.na het neerleggen van de macht 

door zijn vader, in diens plaats kan komen. Wanneer 

een Gada de macht overneemt, wordt een plechtig offer 

gebracht. Butta genaamd; aan vreemden is het op doodstraf 

verboden dit offer mee te maken. Bij de Gudru vond het 

in September 1846 plaats en het wordt slechts om de 

acht jaren hernieuwde. Vier jaar na het overnemen der 

macht laten de leden der regeering zich besnijden. 

d'ABBADIE kent vier dignitarissen: den Abba Bokku, den 

voorzitter van het parlement 4/, den Moti, den koning 

of hoofd der uitvoerende macht, den Irressa of opper

priester en den Abba Saa, den minister van financiën, 

ledere Gada heeft een eigen schepter (Bokku) en bewaart 

dien, totdat ze weer voor acht jaren aan de macht komt 

en haar leider Abba Bokku wordt 5/. In d'ABBADIE's tijd 

1/ Reisen I, p.99. 
2/ I.e. p.106. 
3/ Sur les Promo p.174 e.ν. De Gadanamen, die hij op

geeft, staan in de Tabel der Gadanamen vermeld. 
4/ "Le Abba Bokku est, en temps de paix, le dignitaire 

le plus important"с 
5/ Een volgende passage bij d'ABBADIE, waar hij erover 

spreekt, wat er met den schepter gebeurt na de acht 
regeeringsjaren van den Abba Bokku, geeft een verdere 
verklaring: "S'il est riche, 1'ex-président garde ce 
signe de pouvoir pour son fils, qui s'en servira une 
trentaine d'années plus tard". De waardigheid van den 
Abba Bokku is dus, naar d'ABBADIE, erfelijk, in dien 
zin, dat twee en deriig jaren na zijn achtjarige ambts
periode zijn zoon aan de regeering komt. Maar de 
juiste toedracht der zaak was d'ABBADIE niet duidelijk 
want ook hij zegt weer, dat de Abba Bokku gekozen kan 
worden: "Comme il 7 a plus de Borana que de places à 
leur donner, on a recours à l'élection" en voor het 
geval, dat de Abba Bokku arm is, verkoopt hij den 
schepter aan een lid der ouderdomsklasse, waartoe zijn 
zoon behoort, waaruit dus blijkt, dat zijn zoon hem 
dan niet opvolgt; eveneens is hiermede gegeven, dat 
niet de Gada, maar bepaalde families den schepter be
waren. De oude, erfelijke rechten van sommige aristo
cratische families en het nieuwere, democratische sys
teem, waarbij de Abba Bokku gekozen wordt, de bepaalde 
familie en ook weer de bepaalde Gadait waartoe hij moet 
behooren, het feit, dat de zoon eerst veertig jaren na 
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waren echter al verschillende Gallarepublieken.despoti

sche monarchieën geworden, zooals Ъ. . Ennaria. 

Ook MASSAJA heeft enkele notities over de Galla van 

Gudru 1/, -dat hij in 1852, op zijn tweede groóte reis 

van Cairo uit,.gedeeltelijk langs den Witten en Blauwen 

Nijl, bereikte. 

De stamvader Gudru zou zeven zonen hebben gehad, 

waarvan de zeven regeerende families afstammen, die samen 

de "Torba Gudru" worden genoemd. Alle regeeringsbesluiten 

worden door de zeven vertegenwoordigers van deze families 

genomen; ze zouden ongeldig zijn als ook maar één van de 

zeven zou ontbreken 2/. Ieder van deze families heeft, om 

de veertig jaar, het recht om uit hun midden de "magistrati 

secondarii" te leveren voor het stambestuur; deze "Gada" 

3/ blijven maar acht jaar aan de macht. Hun zonen hebben 

een erfrecht op deze posten, maar kunnen pas veertig ja

ren na hun vader zijn ambt krijgen. Weer een zinspeling 

dus op de oude, erfelijke familierechten en het is opval

lend, dat, hoewel ten tijde van MASSAJA de indeeling in 

acht (veertig) jaren in zwang was, ook hier de gudere 

inrichting met het getal zeven in verband staat. In het 

vierde regeeringsjaar moeten de "Gada" zich laten be

snijden, maar, zegt MASSAJA, "né mai potei capire il 

significato di questo rito". Het hoofd van de "Gada" en 

van de "Torba Gudru." is de Abba Bokku, die, om de acht 

jaren, door de "Gada" uit diefamilie wordt gekozen. 

zijn vader met zijn cyclus kan beginnen en dus - als 
een graad acht jaren duurt - twee en dertig jaren, na
dat zijn vader het bestuur heeft neergelegd, in zijn 
machtsperiode komt en een ambt kan aanvaarden - dit 
alles was voor de oudere auteurs vaak een puzzle, die 
ze niet wisten op te lossen, vandaar, dat ze door el
kaar van "erfelijk" en "gekozen", van een familie en 
een Gada, die de macht heeft, spreken. De nadere ver
klaring van deze schijnbare tegenstrijdigheden, die 
door de nieuwere gegevens vanzelf gebracht wordt, zal 
ik bij de behandeling van het stamhoofd nog eens kort 
samenvatten. 
In Gudru behoort ook het recht van wetsvoorstel tot 
de familieprivileges: "Les lois ne peuvent être pro
posées que par un descendant de Malole, aîné des 
enfants de Gudru". 

1/ I miei trentacinque anni di missione nell'Alta Etiopia 
III, p.78-79. 

2/ I.e. II, p.199; d'ABBADIE spreekt eveneens van de 
"sept clans ou sous-tribus de Gudru" (i.e. p.176). 

J/ Het woord Gada heeft verschillende beteekenissen, 
waarop ik bij de verdere uiteenzettingen telkens zal 
wijzen. Ik gebruik het altijd alléén voor ouderdoms-
klasse, in welken zin het bij de Galla zelf het meeste 
voorkomt. Het is een opmerkelijk feit, dat we in -het 
Gadasysteem der verschillende stammen vaak dezelfde 
namen tegenkomen, die echter af en toe in een geheel 
anderen zin gebruikt worden, wat lang niet altijd aan 
een vergissing der auteurs is toe te schrijven. 
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welke van den eerstgeborene der Gudruzonen afstamt 1/. 

Hij zit de regeeringsvergaderingen voor. die op een 

vlakte worden gehouden, waar de "Gada" en de vertegen

woordigers der "Torba Gudrù" bij elkaar komen en hij 

heeft buiten de zittingen geen macht. 

MASSAJA gebruikt het woord Butta om de perioden van 

acht jaren aan te duiden, gedurende welke de "Gada" hun 

ambt uitoefenen 2/, maar hij kent toch ook Butta als 

den naam der belangrijkste plechtigheid in de ouderdoms-

klassen: "Botta dicitur etiam caeremonia religiosa et 

civilis, qua novi gada instituuntur et proclamantur" 3/· 

Het Gallabestuur ziet er, naar NEW, als volgt uit: 

"Het land wordt geregeerd door een chef (heiyu), onder-

chef, en hun "lubu" (groep) van toibs of raadslieden,, 

De chefs worden uit vijf verschillende families gekozen 

en ieder blijft acht jaar aan het bewind" 4/, Met deze 

"vijf families" moeten de vijf ouderdomsklassen bedoeld 

zijn, zooals ons later duidelijk zal v/orden, 

KEHSTEN noemt het stamhoofd Heiitsch en zegt: "Over 

de Galla in de buurt van Takaungu deelt Decken mee, dat 

ieder van de zeven stammen, waarin ze ingedeeld zijn, 

twee hoofden heeft, welke om de zeven jaar hun ambt aan 

anderen overgeven. Eén van beiden heet de groóte, de an

dere de kleine Heiitsch (Heiu); ieder heeft een "Mora" 

bij zich, die zijn bevelen uitvoert. Onder deze vier 

hoogste regeeringsambtenaren staat de "Laskari" of de 

openbare spreker, die door hen van tevoren op de hoogte 

wordt gesteld en dan in de vergaderingen het woord voert. 

De Heiitsch is tevens de eenige koopman van den stam, 

niemandv^an zijn onderdanen mag direct met vreemdelingen 

handel drijven. De noordelijke Galla hebben een totaal 

verschillend bestuur" 5/· 

Tegen den naam, dien KRAPF aan het stamhoofd geeft, 

komt ВЕЕНЖЕ op en hij beweert, dat de opperste "Sultan" 

der Galla niet Heiu, maar Heiitsch heet 6/. 

De titel, welken CE С CHI voor het hoofd van een 

1/ Aan de besnijdenis zal, evenals aan het stamhoofd, in 
dit hoofdstuk een afzonderlijke bespreking werden ge
wijd. 

2/ I.e. p.189; vgl.: Leçtiones р.2бі-2б2, noot 4: "Botta 
est periodus octo annorum, quibus elapsis cessare de-
bent omnes legitimi officiales publici, veluti Abba 

. ..'bukù et Gadà, ut novis locum cédant". 
3 / l . c . 
4/Ь1£ер*273. 
5/ Reisen ! !> p.376. 
6/ Forschungen in Ost-Afrika р.4бЗ. 
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Gallastim opgeeft, is "ajù" of "bou" 1/. On de acht ja

ren wordt een nieuwe Hayo, gekozen 2/ in een vergadering, 

waaraan iedere Galla als kiezer kan deelnemen, die de 

volgende vier inwijdingstijdperken van acht jaren ("gada") 

3/ heeft doorgemaakt: "debelé", "fola", "condàlla" en 

"gadôna" of "darôna", de "vierde en laatste inwijdings

periode", net het belangrijke Buttàoffer on de besnijde

nis op het.slot. Daarna laat CECCHI toch nog twee graden 

volgen, nl. dien der "luba", getuigen en raadslieden op 

de groóte vergaderingen en der "buba" 4/, welke den 

"gadôna" nog éénmaal raad geven en de vroegere wetgeving 

op hen overdragen, maar zich dan in het particuliere le

vert terugtrekken. "Dit alles is zóó geregeld, dat er 

tusschen de besnijdenis van den vader en die van den 

zoon altijd een periode van veertig jaren of vijf "gada" 

ligt" 5/« Hier is dus sprake van vijf graden van acht 

1/ Da Zeila I, p.526 e.ν. Hij kent ook den naan Abba Bokku: 
"Solennità cotesta che avviene sotto la direzione di 
un АЪЪа Воcu (padre dello scettro) .... (I.e. II, 
p.287^; vgl.: "Accanto ai lubà stanno vecchi capi 
nessi a riposo,-col grado di acacajù, di ex-ajù о 
abbà bocu" (I.e. p.131). 

2/ Ofschoon de Haya gekozen wordt, zegt CECCHI toch: Il 
titolo di Ajù e ereditario nella faniglia" (i.e. I, 
Ρ·530) en: "E quegli poi che per condizioni di famiglia 
e-destinato a sedere all'alto posto di a.jù . ·· (I.e. 
p,527). Dus uit bepaalde families wordt iemand tot 
Hayù gekozen, "che per-qualità superiori ne sarà 
creduto degno" (i.e. p.530). 

3/ Bij CECCHI beteekent Gada weer: periode of graad der 
ouderdomsklassen. 

4/ De vijf namen der perioden van acht jaren (graden), 
die, zooals we zullen zien, vaak bij de andere stammen 
voorkomen, zijn: Dabballè, Folli, Qondala, Luba en 
Yuba, waarvan er dus al drie bij CECCHI gevonden worden. 
"Gadoma", als de meest abstracte woordvorm van gada, 
beteekent: het Gadaschap, de Gadawaardigheid en heeft 
een anderen zin, naargelang Gada voor ouderdonskiasse, 
magistraat, graad, priester enz. gebruikt wordt. Mis
schien heeft CECCHI zich hier vergist en is "gadôma" 
geen graad, hoewel ook SOLEILLET van een "Guedôna,lpe-
riode spreekt. Bij "darôna" denkt men aan doröma, het 
Dorìschap; Dori zullen we nog leeren kennen als den 
naam van één der twee graden van vier jaren (Dori en 
Luba), waarin/bij sommige stammen, de machtsperiode is 
onderverdeeld. Ook kan Dori de naam zijn van één waar-
digheidsbekleeder of van de drie hoogste van het Galla-
bestuur samen. CECCHI's "buba" is met groóte waarschijn
lijkheid een fout voor Yuba. 

5/ CECCHI geeft eerst zes perioden aan en spreekt nu weer 
van vijf; ofschoon hij voor den duur der laatste twee 
graden geen tijdsbepaling noemtK is uit dezen tekst 
en uit zijn opmerking: "Colui che Ъ destinato a tale 
dignità ((Hayu)) , resta, dopo la circoncisione di suo 
padre, per otto aùmi senza poter prender parte a nessun 
•atto pubblico. In séquito egli diviene il capo dei 
debele", op te maken, dat ze samen acht jaren duren 
(het geheel a 40, daarvan 4x8 = 32 voor de eerste 
vier graden, dan de besnijdenis, waarna de zoon acht 
jaren moet wachten om Dabballè te worden). 
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jaren, de gewone indeeling der ouderdomsklassen bij de 

Galla en tevens van veertig jaren, als den duur van een 

generatie, "de veertig", die. zooals we zullen zien, zulk 

een belangrijke rol in het systeem spelenr 

Uit CECCHI's relaas komen we tot de overtuiging, dat 

hij zich geen duidelijk beeld van de klassenindeeling 

heeft kunnen vormen 1/, maar toch noemt hij wezenlijke 

kenmerken van het systeem op en hij verzamelde verder nog 

een waardevol materiaal, dat vaak vele parallellen heeft 

met de gegevens, die CERULLI, zooveel later,, wist bijeen 

te brengen; ik zal het bij de bespreking van de feiten, 

welke deze laatste opteekende, vermelden0 

Op een geheel andere plaats van zijn boek 2/, behan

delt CECCHI het Buttàoffer bij de stammen van Limmu, 

Gera, Dschimma en Gomma en daar noemt hij ook namen van 

ouderdomsklassen, zonder dat hij den samenhang schijnt te 

zien of de namen als Gadanamen herkent 3/» Hij beschrijft 

de Buttàplechtigheid als een "festa agricola"., "una 

solennità nazionale", waaraan in Gera om de beurt één 

van de vijf "alangà" deelnemen, waaruit de bevolking is 

samengesteld: "Micillè, Dulo, Uarrata, Kilolè e Mudóles". 

Dit feest vindt om de acht jaar plaats, in dien zin ech

ter, dat het in dezelfde "alangà" eerst weer na veertig 

1/ Zoo spreekt hij van vier graden#<van acht jaren en 
bij de behandeling der ceremoniën van de rtgadôma"-
periode geeft hij tijdsbepalingen, waaruit een veel 
kortere duur van dezen graad zou^ volgen; ofschoon 
hij het over vier inwijdings"gadà" heeft, voegt hij 
er toch nog twee perioden aan toe, terwijl hij dan 
later weer vijf "gada" noemt, die samen veertig ja-
ren duren, enz«, 

2/ I.e. II, p. 283-287. 
3/ Wel zegt hij: "Presso i Galla delle tribù libere, 

nello stesso anno in cui si celebra il butta (come 
altrove avemmo occasione di accennare)....о..(door 
mij onderstreept), maar verder heeft hij geen poging 
gedaan om de gegevens van beide passages met elkaar 
in overeenstemming te brengen. Vroeger heette het: 
''Nominato, come vedemmo, l'Ajù, l'assemblea si scioglie 
è ç±c.:-.ycno fitofria nel proprio paese, dove l'Ajù 
insieme agli altri titolati viene ricevuto trionfal
mente, Neil'autunno seguente essi sacrificano il 
buta (sacrifizio di un grosso toro con solenne cere
monia) ..о. (Le» I, Po529) en hier spreekt hij van 
het Buttàfeest, dat "al principio della luna di 
luglio"., onder leiding van den familievader wordt 
gevierd. Toch vindt het ook bij de in den "tekst ge
noemde stammen binnen het kader der Gada plaats. 
De naam Butta wordt door CECCHI in beide passages 

' ook verschillend geschreven. 
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jaren wordt gevierd 1/. Ook in CECCHI's beschrijving van 

het Buttàoffer lezen we vele eigenaardigheden, welke 

CERULLI eveneens bij zijn stammen vond: de rol, die "de 

zuster" speelt, de ceremonie van het ophoopen van koe

mest enz, 

CECCHI's gegevens beteekenen^ ondanks vele onduide

lijkheden, al een groóte verrijking van onze kennis van 

het Gadasysteem bij de Galla, wat ons later nog duidelij

ker zal worden, wanneer ik zijn verdere uiteenzettingen 

zal cite,eren. Enkele feiten zijn ons alleen door hem be

kend: b.v. de naam der vergadering in de lente, na het 

eerste regeeringsjaar van het stamhoofd, "seralubá" 2/ 

en de nderabà"plechtigheid, "gran festa nazionale", een 

jaar later 3/. 

Ock voor de ouderdomsklassen is CECCHI één van de 

beste oudere bronnen! 

SOLEILLET's 4/ berichten bevatten veel nieuws, maar, 

zooals ik al opmerkte, blijft het een open vraag, over 

welke Galla hij schrijft of in hoeverre hij afhankelijk 

is van de vroegere literatuur. Toch heeft hij zdóvele 

juiste opmerkingen, dat zijn gegevens zeker niet te ver-

waarloozen zijn. 

Hij zegt, dat de Galla, "de Galare du moins", in ne

gen kasten zijn ingedeeld, met de volgende namen: "Ayou, 

1/ Het woord "Alangà" beteekent naar CECCHI: zweep; "in 
questo però indica le frazioni che compongono la popo
lazione del paese; frazioni che prendono nome dal loro 
capo stipite, il cui emblema è la frusta (scettro)"; 
vgl.: MA.SSAJA I miei trentacinque IV, pe45, noot 4. 
De Gadaindeeling was CECCHI ook hier niet heelemaal 
duidelijk, maar in het licht der nieuwere onderzoekin
gen, kunnen we uit zijn berichten opmaken, dat in zijn 
tijd in Gera vijf ouderdomsklassen bestonden, wier na
men we, met uitzondering van Mudóles, nog vaak zullen 
tegenkomen; het Buttàfeest vond (zooals b.v. bij de 
tegenwoordige Schoastammen) in iedere Gada, tijdens 
haar cyclus van veertig jaren, maar éénmaal plaats, 
maar toch werd het om de acht jaar gevierd, telkens in 
een andere "alangà" of ouderdomsklasse. Het embleem 
van de "alangà" is de schepter, waarnaar haar leider 
Abba Bokku genoemd wordt, een naam, die, zooals we al 
zagen, ook CECCHI bekend is (zie: р.8б, noot l). 

2/ In deze vergadering der "gadôma" worden de wetten 
(sera) afgekondigd, wat bij vele andere stammen tijdens 
de Lubaperiode gebeurt; CECCHI's naam voor deze bijeen
komst "seralubá" geeft dus al aan, dat we. den "gadoma"-
graad, tamelijk zeker, met dien der Luba mogen gelijk
stellen. 

3/ Het is opvallend - de latere uiteenzettingen zullen het 
bevestigen - dat er vaak in de beschrijving der Galla-
cultuur iets door een auteur als belangrijk, algemeen 
gebruikelijk of, gelijk hier, als een groot feest der 
natie wordt voorgesteld, dat anderen onderzoekers, 
zelfs wat den naam betreft, geheel en al onbekend is 
gebleven. 

4/ Voyages p.254 e.v. 
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Ildimô, Yabatah, Djilláh, Mallimahy Ouatta, Kalleu^ 

Toumtòu« en "Faki" l/¿ Uit de kaste der Hayft, die in de 

rechte lijn van Datsohi, den vader van het Galangeilaeht 

afstamt, wordt de Hayù of groóte Hayù gekozen* de hoog

ste dignitaris van den stam 2/< De Galla moeten allen, 

tot welke kaste ze ook behooren,· zes graden doorloopen, 

die ieder acht jaren duren 3/; ze heeten; "Déballé, 

Poulie, Kondalla, Guedôma, Loubâ," met de besnijdenis 

in het vierde jaar, en "Youba" 4/. De zonen kunnen eerst 

Dabballè worden, wanneer hun vaders de Yubaperiode heb

ben doorgemaakt. Om de acht jaar vinden de groóte stam-

vergaderingen plaats, op een vlakte, Tsehaffiè genaamd, 

waarnaar ook de vergadering zelf Tsehaffiè heet; alleen 

de Kallu en de Dschila nemen er niet aan deelj De groóte 

Hayu., die voorzitter is> plaatst drie platte steenen op 

elkaar; stapt er op en zegt: "Hier is de wet" en dan na 

een pauze: "Past op"i vervolgens stapt hij van zijn ver

hooging af, werpt de steenen omver, met de woorden: "Er 

bestaat geen wet meer" 5/· Dan komt de meest bejaarde 

1/ MIZZI heeft bijna dezelfde lijst, die bij het Gada-
systeem der Harargalla behandeld zal worden, 

2/Weer een beperking der kiesvrijheid door oude rechten! 
3/ Dit is zeker een vergissing van SOLEILLET, 'want tal-

looze andere bronnen deelen mee, dat de Tumtu, Paki 
en natuurlijk ook de verachte ïïatta van de ouderdoms-
klaásen uitgesloten zijn; de Kallu, als de "sorciers 
très redoutes", in welken zin SOLEILLET hier het woord 
gebruikt, mogen eveneens niet in de Gada worden opge
nomen» Kallu heeft echter nog een andere beteekenis, 
welke^ evenals die der andere namen van den tekst, 
later besproken zal worden. 

4/ Behalve bij CECCHI, vinden we de indeeling in deze 
zes perioden en ook den naam "Guedôma" (CECCHI: 
"gadoma" of "daroma1,') nergens terug. De gebruiken in 
de zes graden, die SOLEILLET aangeeft, zal ik, tegelijk 
met CECCHI's beschrijving ervan, bij de parallelplaat
sen van CERULLI citeeren. 

З/'Ъе grand Ayou dit, avant de renverser les pierres: 
Gardeζ-vous, car, d'après la loi Oromon, un crime com-
mis pendant que les pierres restent renversées n'est 
point punissable, et ce moment est souvent choisi 
pour accomplir impunément les vengeances personnelles". 
Van dezen korten tijd van wetteloosheid spreken vele 
auteurs, zie b*v.: CECCHI: "Il nuovo ajù nel momento 
in cui si fa rimettere dal suo predecessore il potere, 
dichiara solennemente all'adunanza che le leggi del 
cessato governo sono annullate. Questa dichiarazione 
inaugurebbe la più completa anarchia e perciò tutti 
gli astanti sorgono in un baleno e con disperate 
grida domandano che le vecchie leggi siano ristabilite". 
Dan gaat de Hayù naar de Akakhayù, de.: "gran padri 
della patria о meglio forse, custodi delle leggi 
secrete del paese" (zie p'#8o, noot l), die zich mid
den in de bosschen in bepaalde hutten verborgen houden 
en vraagt hen of ze hem de oude wetten willen meedee-
len. Na een belooning ontvangen te hebben, stemmen ze 
er in toe en dan keert de Hayu naar de vergadering 
terug en verklaart, dat de wetten weer van kracht zijn 
(l.o. I, p.528). 
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der oudste Hayùfamilie naar voren, legt de steenen weer 

op elkaar, gaat er op staan en zegt: "Ik stel de wet weer 

opnieuw vast". Daarmede is de eerste zitting van de 

Tschaffiè afgeloopen en ieder Gadalid - met uitzondering 

der Yuba - komt in een volgenden graad. Bij de opening 

der tweede zitting legt de voorzitter een verklaring af, 

die alleen t>ij SOLEILLET is te vinden: "On doit adorer 

Ouaka, honorer le ciel et la terre, son père et sa mère, 

le Kalatscheu, le Bouckou 1/, le Tchachou, les montagnes, 

le lit des torrents, les "bosquets, le Borenticha, l1 

Atthefcheu et les sources, les Ayanâ et les Djari", een sa

menvatting dus van de religieuze (magische) voorschriften 

der Galla! Later zal een uitleg gegeven worden der namen, 

die in dit bevel van den parlementsvoorzitter voorkomen. 

Na dezen plechtigen zin worden offers opgedragen en vindt 

de "Gédòma"ceremonie plaats. In de derde Tschaffièzitting 

wordt dë verhouding tusschen de afzonderlijke personen 

en de families geregeld en de voorzitter spreekt dan het 

volgende woord, dat voor de patriarchale Galla zoo karak

teristiek is: "Eenieder is heer en meester op zijn eigen 

erf". Tenslotte worden op de laatste vergadering de "bloed-

prijzen 2/ vastgesteld en de groóte Hayu4somt daarna alle 

Gallawetten op. 

De Hayù kan oorlog verklaren, maar hij treedt niet 

op als generaal; de aanvoerder in het gevecht is de АЪЪа 

Dula (Vader van den troep), die voor dit ambt gekozen 

wordt. 

Hiermede zijn, in chronologische volgorde, enkele der 

belangrijkste oudere bronnen aangegeven, die ons al eenigs

zins in het gecompliceerde systeem inleiden. Een verdere 

1/ De Hayù hebben den schepter, naar SOLEILLET, van 
"Borenticha" gekregen, "le démon, le diable, le génie 
du mal, mais aussi de la force, de la puissance, des 
combats". Deze opmerking lijkt, op het eerste gezicht, 
wel heel vreemd, maar toch is ze in overeenstemming 
met een Boranatraditie, die hun stamvader. Sapera, een 
zoon van Satan noemt (d'ABBADIE I.e. p.189). Denken we 
hierbij aan de vereering, die de Borana voor de slang 
"borentica" (zie: p.64, noot 2) hebben en aan hun ge
loof, dat de voorvaderen zich in deze beesten verande
ren, dan is het verband Borentitscha - stamvader -
slang gegeven. Het woord Saltana is bij de Galla in 
Abessinie algemeen bekend voor den boozen geest. 

2/ De groóte Hayù begint deze zitting met de woorden: "On 
doit le prix du sang au serpent et au chat". Het vast
stellen van een bloedprijs voor de slang komt in de 
ouderdomsklassen der Galla meer voor en zal bij het 
systeem der Schoagalla nog ter sprake komen, maar 
SOLEILLET is de eenige, die het over een bloedprijs 
voor de kat heeft» Hij teekent bij deze eerste uitspraak 
van den Hayù aan: "Aucun des Oromons, par moi interrogés, 
n'a pu donner aucune-explication relative à cette 
étrange déclaration". 
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verklaring der feiten en namen kont vanzelf aaïi de orde 

bij de bespreking van CERULLI's berichten, die op zich

zelf al veel ophelderen van wat bij de vroegere auteurs 

duister is en aanvullen, wat bij hen ontbreekt„ Eén voor

naam punt is ons in ieder geval uit de aangehaalde oudere 

bronnen al duidelijk geworden, dat nl. de ouderdomsklas-

sen., in hun wezenlijke kenmerken, den Galla al bij hun 

inval in Abessinië bekend moeten zijn geweest. Ook is 

het, om met ЖЕШЕВ. te spreken, "extremely improbable"., 

dat één man, Maqo Bili, naar d'ABBADIE, zulk een inge

wikkeld stelsel ingevoerd zou hebben; de tijd, dien 

d'ABBADIE er voor aangeeft, is ook veel te laat. 

Bij- de behandeling van het Gadasysteem der verschil

lende stamgroepen zal blijken, hoe het zich in alle Gal-

lalanden, ofschoon soms door de omstandigheden in de 

verschillende gebieden gewijzigd, tot op den huldigen 

dag heeft weten te handhaven, wat ook door de Tabel der 

Gadanamen duidelijk bewezen wordt. 

II DE OUDERDOMSKLASSEN BIJ DE 

STAIMEN IN HET ZUIDWESTEN 

VAN SCHOA 

Daar de rijkste gegevens over het Gadasysteem bij de 

Dschidda, Abbitschu, Gombitschu, Miétta, Gullalliè en 

Oborra voorhanden zijn, begin ik met de bespreking van 

de ouderdomsklassen bij deze stammen, die ik uitvoeriger 

zal behandelen om dan later in het kort de afwijkingen 

en eigenaardigheden van het stelsel bij de andere stam

groepen te kunnen aangeven. Ik ontleen het volgende, wat 

het feitenmateriaal betreft, aan CERULLI's nauwkeurige 

beschrijving in Etiopia Occidentale 1/. 

Gada zijn ouderdomsklassen, waarin de Galla, bij 

het doorloopen der verschillende graden, geleidelijk de 

politieke en wetgevende macht in zijn stam verkrijgt. 

Alle mannen moeten de klassen meemaken. Het schijnt, dat 

iedere Gallastam oorspronkelijk in tien Gada was inge

deeld, terwijl deze tien weer in twee groepen van vijf 

gescheiden waren; de vijf Gada hadden in de dubbele rij 

een correspondeerend volgordenummer 2/. Geen stamlid 

1/ I, p.31 e.v. 
2/ vgl.: d'ABBADIE I.e. p.175: 

1 2 3 4 5 
Birmaji Malba Mudana Róbale Dulo 
Aldada Horata Bifole Sabaqa Kirole 
In de Tabel kon ik deze dubbele rijen en ook de volg
orde der Gada niet doen uitkomen; ook de reserve-Gada 
(zie: p.92) staan daar niet als zoodanig opgeteekend. 
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mocht tot dezelfde groep behooren als waarbij zijn vader 

was ingedeeld, maar wel noest hij zich bij die Gada aan

sluiten, waarvan het volgordenummer gelijk was aan dat 

der Gada van zijn vader in de andere groep: zoo behoor

den de zonen van de leden der eerste Gada van groep A, 

tot de eerste Gada van groep B. In den lateren tijd 

komt het meermalen voor, dat een stam maar vijf Gada 

heeft; dan behoort de zoon tot dezelfde Gada als waarvan 

zijn vader lid was, maar hij mag eerst dan intreden, 

wanneer ze aan het einde der laatste periode is gekomen 

en opnieuw, in een steeds voortgaanden kringloop, met 

de ceremoniën van den laagsten graad begint 1/, 

Bij de stammen^, die CERULLI beschrijft, komen nog 

slechts vijf Gada voor. Maar soms worden er één of meer

dere Gada in reserve gehouden, die b.v. uit den cyclus 

werden genomen, omdat in den tijd, dat zij in hun machts-

periode waren, een hongersnood heerschte of een andere 

ramp het land en volk teisterde 2/. Zoo is het met de 

ouderdomsklasse Bifolê gegaan, die de Dschidda zich nog 

kunnen herinneren. Het volgende vers geeft de reden aan, 

waarom Bifolè werd afgeschaft: 

"Het heeft alleen gemotregend en daarmee uit! 

0 Bifolè, na dezen keer is het uit!" 

D.W.Z.: We kunnen je niet meer gebruiken, want toen je 

aan de regeering was, heeft het te weinig geregend. Bui

ten den interessanten, primitieven gedachtengang van het 

vers, valt in den Gallatekst nog de aardige woordspeling 

op. Het Gallawoord bifè (motregenen) is zeker gekozen om 

den naam Bifolè belachelijk te maken; de Gallapoeet wilde 

daarmee zeggen: Gada "Motregen", we hebben je niet meer 

1/ Een uitzondering vond CERULLI bij de Gombitschu: "Però 
i bambini nati mentre il padre non è ancora entrato 
nel grado di dabballè fanno le loro cerimonie insieme 
col padre diventando contemporaneamente a lui dabballè, 
anche se eie avvenga subito dopo la nascita. Invece, 
da quando il padre è entrato nel grado di dabballè» i 
figli che gli nascono appartengono sempre allo stesso 
unico gada del padre, ma inizieranno le cerimonie col 
turno successivo al turno cui ha partecipato il loro 
padre". 

2/ Een zuiver voorbeeld van naammagie! Wanneer er een 
"Gada" wordt afgeschaft, beteekent dit niets anders 
dan dat de ouderdomsklasse (die in haar kringloop 
blijft bestaan) een nieuwen naam aanneemt, omdat de 
oude te weinig magische kracht bezat. De reserve-Gada 
komen bij vele stanneη voor en uit deze namen kunnen 
de Yuba er een kiezen - die dein weer goede voorteeke
nen schijnt te hebben - wanneer een Gada (=Gadanaam) 
vervangen moet worden, welke in haar regeeringsperiode 
ongelukkig was. Bij een enkelen Arsistam echter mogen 
de "afgeschafte" Gada daarvoor niet gebruikt worden; 
ze komen dan ook niet in de rij der reserve-Gada te 
staan. 
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noodigi 

De vijf Gada bij de Dsohidda heetenî Horatà, 

Mitsohillè, Dulo, Robalè en Birmadschi,1/, terwijl 

Bifolè in reserve wordt gehouden.. De namen der ouder-

donsklassen bij de andere starmen zijn hetzelfde, alleen 

hebben de Oborra, in plaats van Mitsohillè en Horatà, 

twee andere, ni. Melba en Haltschisa, terwijl bij de 

Gombitschu Mitschillè eveneens ontbreekt, waarvoor ze 

Mudanà kozen. Bij deze laatsten zijn Mitschillè, Melba 

en Bifolè in reserve. 

Deze Gadananen kunnen we zelfs in de oudste bron

nen terugvinden. Ook ВЙНВЕУ heeft ze al en uit zijn be

schrijving is te concludeeren, dat de Borana en Baxentu 

eigen correspondeerende Gada hebben gehad. Zoo is bij 

hen te lezen: "ten tijde van den Luba, dien de Borana 

Anbisa en de Bartuna Róbale noemen'^/ en: "Na de regee«· 

ring van vijf Luba, werden de. aonea. ад Melb-ah. besneden 

en kregen den naam Harnuf a ; ..., de Borana noenen Dulu. 

..... Harnuf a van de Bartuna .... " 3/· 

Elke Gada heeft bij de starmen in het zuidwesten 

van Schoa vijf graden, die ieder acht jaren duren, zoo

dat een ouderdonsklasse na veertig jaren haar kringloop 

heeft voltooid en opnieuw van voren af аал begint. Zijn 

er zes graden, dan duren de vierde en vijfde ieder naar 

vier jaren, waardoor de geijkte cyclus van veertig ja

ren Lintact blijft. De graden heeten Dabballè, Follè, 

1/ Dit zijn de neest- voorkonende namen van ouderdoms« 
klassen; vgl.: "Il gada degli Orono è un numero 
(certo) di gadS, il gada degli Oromo. Uno si chiama 
(H)orâta, uno Birmani, uno Mi^ille, uno Dulô, uno 
Róbale: cinque sono i gada degli Orono" (MORENO 
Favole e rime Galla p.106-107, vertaling van een 
Gallatekst;, Ook TUTSCHEK zijn deze namen bekend, 
die hij echter niet als aanduidingen van Gada zag, 
hoewel hij ze er wel mee in verband brengt; zoo 
spreekt hij b.v. van "horad'a, de eerste stam der 
Galla, met betrekking tot hun volgorde bij de be
snijdenis", "midiile" noemt hij den tweeden"stam", 
enz, (Dictionary), 

2/ I.e. p.(196). 
3/ l.c, ρ,(200); de uitdrukking "zonen van Melbah" 

laat zien, dat de nonnik de zaak niet begreep. Toch 
leert het nateriaal ons veel en we kunnen nu' ge-
nakkelijk zijn woorden omschrijven en corrigeeren; 
de leden van Gada Melba werden besneden en Gada ;· 
Harnufa nam de regeering over, omdat zij nu in haar 
Lubaperiode kwam, waardoor haar Hayù stamhoofd werd. 
Deze Hayù der Luba van Gada Harmufa noemt BlHBEY 
Luba Harmufa, alsof dat zijn eigennaam was. 
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Qondûla 1/, Luba en Yuba 2/; bij de Idassen, die uit 

zes graden bestaan, heeft de vierde den naam Dori en de 

vijfde Luba, welke dan sanen weer een periode van aoht 

jaren vol naken. 

Dé nieuwe Gadaleden worden door een Yuba, die zoo 

juist op het einde van zijn veertigjarigen cyclus is 

gekonen, in de cerenoniën ingeleid. Hij draagt den ti

tel Abba Dabballê en heeft door zijn anbt recht op den 

kop van één der offerdieren, die bij het voornaanste 

Gadafeest geslacht worden 3/· Η θ ΐ
 doel van deze peter

functie - bij de ouderdonsklassen van vele andere Galla-

stannen zal het nog duidelijker worden - is: de Gada 

ononderbroken te laten doorloopen. Daaron worden de 

Dabballê bij dezelfde plechtigheid, waarnee de Yuba 

zijn cerenoniënreeks beëindigt, aan de feestelingen als 

de nieuwe leden van de Gada, die zoo juist haax kring

loop voltooide, voorgesteld, waardoor de Gada een vol

gende veertigjarige periode ingaat. 

De Dabballê en Follè zijn, tot hun bevordering tot 

den derden graad., van de Tschaffiè, de vergadering op 

de weide, uitgesloten; ze hebben hun eigen processies 

en vieren hun eigen feesten. De Dabballê der Gonbitschu 

nogen bij de openbare dansen net vrouwen niet meedoen 4/, 

zooals bij zoovele volken wordt het dansen net vrouwen 

bij de Galla als een teeken van "nan zijn" opgevat. Bij 

een rondgang door het dorp, vragen ze de vrouwen on 

1/ BÄHRBY kent, zooals we zagen, de Luba als de besnede-
nen en ook de "Quandala" als degenen, die nog onbe
sneden zijn (I.e. p.(206). 

2/ De kringloop der vijf Gada ziet er, schematisch voor-

festeld, als volgt uit: . Mitschillê Pulo Róbale Birnadschi 
Jaar 1- ¿ Dabballê Follò Qondala Luba Uuba Τ 
" 9-16 Follè Qondala Luba Yuba Dabballê ) 
" 17-24 Qondala Luba Yuba Dabballê Follè ) graden 
" 25-32 Luba TüSa Dabballê Follè Qondala ) 
n 33-40 Yuba Dabballê Follè Qondala Luba ) 

3/ Het recht van sonnige personen op bepaalde stukken 
van het offerdier, waarvan we nog neerdere voorbeel
den zullen zien, zou een herinnering kunnen zijn aan 
de buitverdeeling bij de jagers, die ook steeds naar 
vaste regels plaats vond. "Nachträglich erst müssen 
die Viehzüchter dieselbe Sitte für ihre Opfer oder 
auch einfaches Schlachten Übernonnen und sekundär 
zu der weiten Verbreitung beigetragen haben" (SCHIIDE 
Kulturgruppierung in Afrika p.153)· 

4/ Dit verbod wordt al door CECCHI vermeld: "Comincia 
il prino periodo nel quale sono detti debelé, col 
diritto di prendere parte a riunioni, per ballare 
senza intervento di donne e per far feste in onore 
della tribù, a cui appartengono" (i.e. p.526). 
SOLEILIET zegt over den eersten graad: "Déballa, 
destiné à représenter la prenière période de vie; 
ce rang n'a ni droit ni devoir" (I.e. p.255). 
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melk; toch krijgen ze niet aileen melk, maar ook andere 

levensmiddelen, die echte* alleen "melk" genoemd mogen 

worden, wel een duidelijk bewijs van veetelersinvloed! 

Na acht jaren doen de Dabballè hun intrede in den 

Follàgraâdi Ze bewapenen zich met een langen stok van 

jeneverhout, die fororsà heet· Wanneer ze in processie 

Rondtrekken, vermommen ze zich als apen, waarvoor de 

Gullalliè b.v. het vel van den gureza gebruiken 1/,. waar

in ze gaten voor de oogen, den neus en mond maken. Deze 

maskers van dierenhuiden behooren tot de primitiefste 

soorten, die vooral ook van de Wegers bekend zijn. Bij 

de Gombitschu gaat de vermomming nog verder; ze besmeren 

hun handen en voeten met een witachtige leemsoort en dra

gen een ruw uit hout gesneden of uit leem gevormden 

phallos, die met een snoer aan hun gordel bevestigd is. 

Als ze rondtrekken, blazen ze op speciale trompetten en 

hoonen de vrouwen met dubbelzinnige woorden; ze roepen 

haar. niet bij den naam, maar gebruiken het Gallawoord 

voor de vrouwelijke pudenda. De Follè kiezen een eigen 

leider, Hayù genaamd en deze plant op een aangegeven 

plaats een podocarpusboompje 2/. In de Follèperiode is 

veel toegestaan, wat in normale tijden verboden is 3/i 

1/ Door hun schreeuw, die op het Gallawoord voor God (Wak) 
lijkt, worden ze de "monniken" onder de apen genoemd, 
daar het volk neent, dat ze voortdurend tot Wak bidden 
(AUBRY Une Mission au Choa et dans les pays Gallas 
P.482). 

2/ Het planten van boomen is één van de meest karakteris
tieke kenmerken van de ouderdomsklassen der Galla en 
wordt ook door CECCHI vaak beschreven. Zijn schildering 
van de Follèceremoniën komt goed met die bij CERULLI 
overeen: "Nel secondo periodo, il Galla prende il nome 
di fola. Il principio dm questo periodo viene segnalato 
da un'assemblea, composta di tutti fola, detta madaba 
(fondazione di case); nella quale i giovani fola comin-
ciano a godere veramente di qualche diritto politico. 
Alla fine dell'assemblea essi piantano un albero, che 
generalmente è un giovane ziggba (Podocarpus). in man
canza del quale si servono di un cipresso; e vogliono 
significare che il giovane si farà strada nella società 
al pari dell'albero in mezzo alla foresta. Assistono a 
quest'assemblea disarmati; portano soltanto una lunga 
bacchetta, chiamata fororsa; si mascherano da donna, da 
cane, da scimmia, imbrattandosi il viso per meglio 
imitare gli animali; ed allorché si trovano in questo 
stato hanno il diritto d'insultare, colle loro satirich 
canzoni, chiunque essi incontrano" (I.e. p,527)j 
"madáha", zegt CERULLI, "no è "fondazione di case" ma 
significa "sedile in muratura" (amarico: madab)" (,1 
riti dell'iniziazione nelle tribù Galla p.492). CECCHI 
is de eenige, die over politieke rechten der Folle 
spreekt. 

3/ "Foullé, ce rang figuratif de l'adolescence n'impose 
aucun devoir et ne donne droit qu'à une indulgence 
souvent exagérée pour les fautes commises par ses 
membres" (l¿c¿). 





96 

het zijn de dolle dagen der jonge Galla. Zoo mogen ze 

ЪІ . jacht maken op de sigahà, ni» de mannen, die onge

trouwd of weduwnaar zijn, geen kinderen hebhen en naar 

willekeur met de vrouwen van den stam samenleven. Ze wor

den door de Follè aangepakt, die hun de kleeren van het 

lichaam trekken; met de afgescheurde lappen versieren ze 

hun stok en gaan dan met hun trofeeën in processie door 

het dorp. We zien hieruit, dat de Gadaceremoniën niet al

leen vruchtbaarheids- en inwijdingsriten zijn, maar ook 

hun beteekenis voor de instandhouding van den stam hebben: 

openlijk worden de mannen, die het niet zoo nauw nemen 

met de oude Gallazeden en vooral, die niet meewerken aan 

den kinderrijkdom - zoo belangrijk voor den veeteler! -

bestraft en belachelijk gemaakt. Bij de volgende graden 

zal die drang van den stam tot zelfbehoud nog meer tot 

uiting komen. 

Behalve de sigabà, mogen de Polle in deze uitgelaten 

jeugdperiode ook de vrouwen en de kudden sarren, maar ze 

mogen niet aan de paarden komen. Wel een bewijs, hoe het 

paard, dat de Galla vóór hun inval in Abessinië nog niet 

kenden, nu bij hen ingeburgerd is l/. In de vergadering 

op de weide worden dan ook zware straffen vastgesteld voor 

l/ Ik citeerde BAHEEY's opmerking al over "Luba Meslê", 
de eerste, die op paarden en muilezels reed; de mon
nik voegt er nog aan toe: "ce qu'on ne faisait pas 
avant lui, de sorte qu'il disait au sujet des lubâ ses 
pródecesseurs: "Ceux qui marchaient avec deux ou trois 
pieds, je les ai fait marcher avec quatre pieds". Il 
disait "trois pieds" parce qu'ils s'appuyaient sur 
leurs lances comme sur des bâtons, lorsqu'ils étaient 
fatigués en route" (I.e. p.(199)). Dit moet aldus ver
staan worden, dat de Galla het paard eerst in Abessinië 
leerden kennen en niet in dien zin, dat ze, door hun 
gevechten met de Abessinische cavalerie op de gedachte 
zijn gekomen het paard, dat ze al hadden, ook in den 
oorlog te gebruiken, waartoe een gezegde als van 
LUDOLPUS: "olim pedites fere pugnabant: nunc vero 
frequentius équités" (I.e. L.I, cap.XIII, no 27), aan
leiding zou kunnen geven. De Galla kwamen uit een ge
bied, dat niet geschikt was voor de paardeteelt, een 
feit, dat BRUCE reeds wist: "They were first all in
fantry, and said the country they came from would not 
permit horses to breed in it" (I.e. p.216); de bewering 
van ADAMETZ, als zou het paard over Abessinië en langs 
de oostkust naar het zuiden zijn gekomen (Herkunft und 
Wanderungen der Hamiten erschlossen aus ihren Haustier
rassen p.55), wordt door KROLL dan ook terecht bestre
den: "Schon allein die Frage, ob das Pferd als Haus
tier eines Naturvolkes den Tropengttrtel zu durchdringen 
vermag, in dem nicht einmal der mit allen Errungen
schaften der Wissenschaft ausgerüstete Europäer die 
Pferdezucht erfolgreich betreiben kann, verneint sich 
von selbst" (Die Haustiere der Bantu p.181). 
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de Folle, die een paard mishandeld hebben 1/.. 

De liedjes, die men den Follè toezingt, kenmerken 

de tweede Gadaperiode als een echten bacohantentljd, b.v, : 

"Drink bier, o roode jonge man,, 

Dan kun je dronken naar de meisjes gaan!" 

Sommige versjes staan met de regentooverij in verband, 

o.a. : 

"0 Follè, o Follè van den regen, 

0 regen, maak me grooter!" 

Ook de Follèprocessie naar de naastbijzijnde beek, waar 

men water en slijk gaat scheppen, wijst in die richting. 

Zijn de acht jaren van den tweeden graad voorbij, 

dan beginnen de Follè hun Qondalaperiode en.worden tot 

de vergadering op de weidevlakte toegelaten. Ook de 

Qondala kiezen een hoofd, meestal denzelfden persoon, 

die hun leider was, toen ze nog Follè waren. Ze openen 

de ceremoniënreeks met een ritus, Labbi genaamd, waarbij 

weer een podocarpus wordt geplant.;Bij een volgende 

plechtigheid, Banti 2/, begeven de Qondala zich onder 

leiding van hun Hayu naar een vlakte, waar alle meisjes 

van den stam hen opwachten. De Hayu kiest er één van uit 

en vraagt het ten dans, met de woorden: 

"0 meisje van goddelijk geslacht. 

Wees aardig voor me, vandaag en morgen!" 

1/ "Se ha divelto la coda di un cavallo adulto, (la sua 
pena) è il cinquanta dei Dalata; se la criniera, (la 
sua pena) è di ottanta. (Il prezzo del sangue è di 
100 (bovini) per un Galla libero di nascita pura; di 
50 (bovini) per le donne ed i Dalata; di }0 (bovini) 
per i fabbri ferrai e* le altre basse caste, "Dalata" 
nei Galla dello Scioa sono detti i non-Galla conviventi 
con le varie tribù, e quindi i discendenti delle 
popolazioni sottomesse durante la grande invasione 
e non assimilate; ed i liberti)", PAULITSCHKE zegt: 
Ein Pferd zu töten gilt als ein Verbrechen" (Beiträge 
P.58). 

2/ Bij CECCHI is ook een beschrijving der Labbi- en Banti^· 
ceremonie te vinden: "Nel terzo periodo essi sono 
chiamati condàlla: un'assemblea, detta labi, ha luogo 
all'equinozio di primavera, da essi chiamato afrassa; 
come nella prima, piantano alberi. Un'altra assemblea 
si fa al seguente equinozio d'autunno, chiamato benti, 
о meglio le danze di benti; che questa volta hanno 
luogo col concorso di tutte le giovani galla delle 
tribù ivi convenute. In questa danza ogni giovane cerca 
d'accoppiarsi colla ragazza di sua simpatia; ed il 
ballo che essi fanno è oltremodo scandaloso. Alla fine 
delle danze nazionali i condàlla sono tenuti a fare un 
regalo alle ragazze colle quali ballarono. Esso consist 
ordinariamente in una camicia 0 in una sottana di 
pelle» (Le.). 
SOLEILLET heeft over den Qondalagraad de volgende op
merking: "premier rang auquel soit accordé quelques 
droits civils, car en certaines circonstances les 
Kondallas sont appelas à supplier les membres du rang 
suivant" (I.e.). 
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Dan treedt het meisje naar voren en danst alleen met 

den Hayù; daarna dansen de Qondala allen met de andere 

meisjes. Vervolgens geeist de Hayù zijn meisje een kleed 

en brengt haar naar haar ouders. Van dezen dag af aan 

is ze de "zuster" van den Hayù en neemt ook deel aan de 

riten van den volgenden graad. De "zuster" is duidelijk 

de meter van de ceremoniën, hetgeen bij de Bantifeesten 

der Arsi nog meer uitkomt 1/. Interessant is de wijze, 

waarop de."zuster" en de Hayù elkaar na het Buttàoffer 

toezingen. Zij noemt de vijanden en dieren, die de Hayù 

werkelijk gedood heeft, op en zegt ervan, dat hij ze 

niet gedood heeft, terwijl hij de cadeautjes bezingt, 

die de "zuster" met haar liefdesavonturen heeft verdiend 

en het doet voorkomen, alsof zij die juist niet heeft 

gekregen als een prijs voor haar schoonheid. Vie denken 

hierbij onmiddellijk aan de "inverted speech", die eenige 

Australische stammen bij de inwijdingsriten der jongens 

kennen, met het doel, door een mimische voorstelling der 

fouten, de candidateli tot het tegendeel op te voeden. 

Een ander voorbeeld van deze primitieve methode om, door 

het tegendeel te doen of te zeggen, op iets den bijzon

deren nadruk te leggen, vinden we bij de Liému, waar de 

vrouwen na het Dscharraoffer hun mannen tegemoet gaan 

en hun overwinningen in den negatieven vorm bezingen 2/. 

Na het Bantifeest is iedere sexueele gemeenschap 

tusschen den Hayù en zijn "zuster" verboden, maar het 

schijnt, dat dit meisje nu meer vrijheden heeft gekregen 

en zich aan iederen man binnen haar stam kan geven, zon

der dat daarin iets afkeurenswaardigs wordt gezien. 

Op het eind der Qondalaperiode vieren de leden de 

Tschaffiè Dagagàceremonie en komen daarmede in den Dori-

1/ NOBDFELDT somt in zijn bespreking van de ouderdomsklas-
sen der Vfolleggà de namen der zes raadgevers van het 
stamhoofd bij het Dagagàoffer (zie: p.99) opi één. ervan 
heet Kalale: een vrouw, die alseen "zuster" voor hem 
is (Bland Abessiniens G-allaer p.l25)0 Het is opmerkelijk, 
dat hier weer zeven personen het offer brengen! 
Naar CECCHI loopen, wanneer de familievader het Buttà
offer gaat opdragen, zijn vrouw, zijn zuster met haar 
man en de peter voor hem uit (I.e. II, ρo 284). De zus
ter krijgt haar deel van het offerdier: "Con un sol 
colpo di coltello viene staccata una spalla della 
bestia, che è data in dono alla sorella del capo, e 
la formóla con cui questa la riceve è "baga ciapsè!" 
(sia ben rotta)" (loe. p,286). Bij het Buttàfeest of
feren vaak ook, behalve de Hayù, de andere aanwezigen, 
en zoo kan CECCHI spreken van den familievader, die 
het offer brengt. 
Bij de Gombitschu krijgt de "zuster" van den Hayù,als 
haar part van het Buttaoffer,"la pelle tagliata in 
cinghie"; bij de Raià heeft ze recht op "la zampa 
anteriore destra" (CERULLI in: di SAVOIA^AOSTA La 
Esplorazione p.167). 

2/ I.e. P.I5Ö0 
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graad, hadat ze nog eens, voor de derde naai, een podo-

carpus hebben geplant. Met de Tschaffiè Dagagà begint 

voor de Qondala de periode, waarin ze aan die belangrijke 

stamrergaderingen nogen deelnenen, waarop de besluiten 

genonen worden 1/. De Hayù offert een volwassen os (dagagà) 

en de Qondala blijven acht dagen lang in provisioneele 

hutten op de vergaderingsweide (tschaffiè) wonen. De ver

gadering is gehein, in dien zin, dat er alleen diegenen 

aan deel nogen nenen, welke van den Qondala- in den Dorl-

graad overgaan. Wanneer het ienand anders gelukt er zich 

ongemerkt bij te voegen, dan naakt de vloek van den Hayù 

hen, zijn fanilie en zijn vee onvruchtbaar. Het is karak

teristiek voor de ouderdonsklassen der Galla, dat zij, die 

de cerenoniën vieren, alléén tijdens den duur der riten 

een bijzondere macht hebben on te zegenen en te vervloeken. 

Dit kont ondat, naar een gezegde, "de G-ada de fanilie van 

god zijn", dus net 7iak, het hoogste wezen, in nauwe ver

binding staan. Een bewijs te neer, hoe bijna alles in de 

ouderdonsklassen tot de religie of de nagie behoort. 

De vergadering duurt den heelen dag door. Bij zons

ondergang worden alle stanleden uitgenoodigd 2/; van nu 

af aan zijn de Qondala Dori, hun Hayù is thans hoofd van 

den geheelen stan geworden en ze hebben voor acht jaren 

de volle, politieke nacht. Wanneer allen aanwezig zijn, 

kondigt de nieuwe Hayù. de'wetten af, die 's morgens in 

besloten kring werden vastgesteld. De genoodigden hebben 

alleen naar telkens "Ja" te roepen, want, daar ze niet 

tot den Dorigraad behooren, nogen ze geen kritiek uitoe

fenen. De wetten hebben betrekking op de handhaving van 

het vaderlijk gezag in de fanilies. 

1/vgl.: CECCHI: "Scorsi 8 anni dal labi, conincia il quar
to ed ultino periodo d'iniziazione con una assemblea 
detta degagga. In questo quarto gadà il condrila prende 
il nome di gadôna о darorna; d'ora innanzi egli godrà 
tutti i diritti e il libero esercizio degli atti reli
giosi" (I.e. I, p.527). 

2/ SOLEILLET schildert de algeneene feestelijkheden, die 
na de eerste Tschaffièzitting plaats hebben; ieder 
(behalve natuurlijk de Yuba, die den heelen cyclus 
hebben neegenaakt) is een graad opgeschoven en allen 
spelen de rol, waarvan de graad het symbool is: "Les 
Déballé, quel que soit leur âge, sautent, dansent et 
chantent conme des petits enfants. Les Poulie, ridicu-
lenent accoutrés de peaux de singes, la tête et la 
figure barbouillées de terre se livrent à toutes sortes 
de folies; on ne peut, d'après la loi, pendant les 
huit jours quo dure le Tschaffé, pimir un Foullé ni 
porter plainte contre lui, qu'il s'agisse même de 
crimes conne le vol ou le viol« C'est le nêne jour que 
les Guedôna prennent le fouet de justice, enbllne de 
leur fonction" (l,oφ p.256). 
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Twee jaren na deze vergadering wordt voor den vierden 

keer een podocarpus geplant. 

Zijn weer twee jaren verstreken* dem kont het hoogte

punt van den geheelen cyclus, het Buttàoffer 1/, waarna 

de Dori Luba worden; Het stanhoofd wordt kaal geknipt en 

hangt zich voor deze plechtigheid de Kallatscha net een 

rien on den halsj een staaf van koper of ijzer, die van 

vader op zoon overgaat en de voornadnste faniliecanulet 

is 2/. Èa. het offer sneert de Hayù bloed van het geslachte 

dier op zijn voorhoofd, zooals alle Galla doen, die aan 

een offerfeest deelnenen. De oorspronkelijke veetelers 

hebben eveneens bij de Butta de nelk niet vergeten, wat 

de cerenonie net de vijf nelkvaten bewijst; ook giet nen 

den HayÏi nelk over het hoofde waarna de vrouwen van Ver-

sdhillende kanten konen opdagen on bij alle Luba hetzelfde 

te doeni De huid van het offerdier wordt vervolgens afge

stroopt en de Hayù. hangt het kopgedeelte over zijn hoofd; 

zulk een ihmdnasker heet hirbù. Hot nadoen van een rund, 

waarvan ook bij andere stannen voorbeelden te vinden zijn, 

kont bij de Gullalliè wel heel duidelijk uit in den "loei-

enden" Hayù. 

In het tweede jaar na de Buttàfeesten gaan de Luba 

in processie naar het water, dat het dichtst bij hun dorp 

ligt en bouwen op één der oevers stroohutten, waar ze vier 

nachten in doorbrengen; offers worden er nu niet gebracht· 

De cerenonie, die het volgend jaar plaats vindt, heet 

Daga Korà (opgehoopte steenen) } / . Weer worden er wetten 

afgekondigd, waarin is vastgelegd, hoe de stan fanilies, 

individuen en eigendon zal beschernen; de bloedprijzen 

voor de verschillende personen en de schadevergoedingen 

voor verwondingen, het in brand steken van hutten en wei

den en voor den diefstal van vee, zijn er in vervat. Hier

uit is veel over de Gallacultuur te leeren en wel uit oude 

onverdachte bron, daar de wetten bijna niet veranderen, 

naar alleen steeds door iederen Hayu, in een lange litanie 

1/ Op de plaats van het offer wordt nest uitgespreid, een 
"cerenonie", waarover CECCHI al sprak. Bij de behande
ling van het offer zullen alle riten, die er nee in 
verband staan, verneld worden. 

2/ IK dit hoofdstuk zal nog een afzonderlijke beschouwing 
aan de haardracht in de klassen gewijd worden, waarbij 
dan tevens het kaal knippen van den Hayù ter sprake zal 
konen; ook op de beteekenis der Kallatscha kon ik later 
terug. 

3/ "Lo hayù allora in piedi sul nucchio delle pietre oppur< 
appoggiando un piede sul nucchio (se le pietre sono 
lontane o scarze nella zona) pronunzia col solito rito 
le formile di legge"; vgl.: den ritus net de steenen 
bij SOLEILLET, p.89. 
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opnieuw worden afgekondigd. Zoo is b.v# de formule voor 

den bloedprijs der slang interessant: 

"Ze hebben een slang gedood; Als ze haar gedood 

hebben, is haar bloedprijs honderd1·. 

Het is nl, een Gallagebruik om naast iedere gedoode slang 

honderd bessen van een bepaalde plant (hiddl) of honderd 

steentjes als "bloedprijs" te leggen, "per placare il 

genio che si compiace abitare in .quei rettili (credenza, 

come è noto, comunissima nel paganesimo dei Cusciti)", 

zegt CERULLI, Dat deze"genius" een geest der voorvaderen 

is,- zagen we vroeger al (zie: p.64, noot 2 en 90* noot 1) 

en wordt ook bevestigd door hetgeen de Gullalliè tot de 

gedoode slang zeggen, nadat ze er honderd steentjes of 

honderd bessen naast hebben neergelegd: "Jij bent een 

Borana en ik ben een Borana. Je bloedprijs is honderd".-. 

De verachting voor de smeden komt zeer goed uit in 

den bloedprijs, die voor hen wordt vastgesteld: 

"Ze hebben een smid gedood; Als ze hem gedood 

hebben, is zijn bloedprijs de kop van een ezel". 

Dan komen de smeden haastig met geschenken aandragen; ze 

werpen zich op handen en voeten voor den Hayù. ter aarde 

en smeeken hem: "Waarom, mijn heer? Ik maak de lans voor 

U, den ketting voor het paard, den dolk en de ploegschaar. 

Waarom, mijn heer?" Daarop kondigt de Hayù. een nieuwe 

formule af en stelt, zooals het bij de Gombitschu tradi

tie is, deh bloedprijs op vijftig ränderen vast; de 

Gullalliè schatten den smid niet zoo hoog, bij hen is 

zijn bloedprijs: twee lastezels! Zou de Hayö. bij zijn 

eerste formule blijven, dan was de smid practisch vogel

vrij. Overal vinden we, ook in de ouderdomsklassen, deze 

verachting voor de smeden terug, zoo heet het b»v. bij de 

Galla van Dschimma: "De smid is te verwerpen" 1/ en in 

het Harargebied: "De smid is geen sandaal waard" 2/, 

1/ CERULLI l.o'. p.91» 
2/MIZZL-.G1Ì Stadii p.14. 

Bij alle Galla zijn, behalve de Watta, ook de smeden 
(tiïmtu), de looiers en alle leerbewerkers (fäki), de 
pottebakkers, blikslagers, wevers enz. van de ouder
domsklassen uitgesloten, wat ons bij de oorspronkelijke 
veetelers, met hun minachting voor alle handwerk, niet 
verwondert·. Túmtu schijnt niet alleen smid te be teeke
nen·, maar ook voor alle ambachtslieden gebruikt te 
worden; vgl.: TUTSCHEK I.e. en d'ABBADIE: "tumtu, c'est-
à dire les forgerons, tisserands ou tanneurs, caste 
méprisée dans toute l'Ethiopie et qu'on suppose composée 
de sorciers. Aux yeux de la nation ils ne valent pas 
la précieuse amende du sang ...." (i.e. ρ.185). Men 
gelooft ook, dat de tumtu "hyenamenschen" (falfalà) 
zijn, die zich 's nachts in deze dieren kunnen veran
deren; de falfala wordt door het stamhoofd in sommige 
ouderdomsklassen (b.v. bij de Liému) eveneens dina ver-
klaard, waardoor hij buiten bescherming van den stam 
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Vier jaren na liet Buttàoffer worden de leden van 

den tLOOgsten graad besneden, de Hayù als laatste» 

Dit is de volgorde der riten bij die Schoastammen, 

welke een onderverdeeling van den hoogsten graad in een 

Dori- en een Lubaperiode kennen; ik koos de meeste voor

beelden uit de ceremoniënreeks bij de G-ombitscliu. De 

stammen, die de splitsing van de vierde periode niet 

hebben, vieren de Butta onmiddellijk bij den overgang 

van den Qondala- naar den Lubagraad en bij hen vindt de 

besnijdenis dan vier jaar later, dus eveneens vier jaar 

na het Buttàoffer plaats. Bij de Liéka Wayö. wordt, zoo-

als we zullen zien, ofschoon de Lubagraad onderverdeeld 

is (Raba- en Gulaondergraad), toch het Buttàfeest bij 

den overgang van den Qondala- naar den Lubagraad gevierd. 

De besnijdenis vindt echter ook daar vier jaren na de 

Butta plaats, in het midden dus van den Lubagraad, bij 

den overgang van den Raba- naar den Gulaondergraad» De 

besnedenen, bij de Abbitschu b.v., maken gaatjes in hun 

oorlel om er de oorringen (loti) in te kunnen hangen, 

die de onbesnedenen niet mogen dragen 1/; deze oorringen 

komen ook in de ouderdomsklassen der Galla van Dschimma 

voor. 

Na den hoogsten Lubagraad worden de Gadaleden Yuba, 

raadslieden en handhavers der wet, en verliezen hun macht. 

Hebben ze ook dezen graad doorgemaakt, dan is het met 

hun invloed op de politiek en de wetten afgeloopen en 

spelen ze geen rol meer in het openbare leven. 

komt te staan en dus zonder bloedprijs gedood кал wor
den (CERULLI in: di SAVOIA-AOSTA I.e. p.155). 
De verachting voor de smeden en de Watta komt duidelijk 
tot uiting in het volgende lied, dat de pelgrims naar 
den Abba Muda zingen: "la tribu qui ne connaît pas 
Muda, mon ami, est ïïato, est tumtu, mon ami,-est ani
mal, est bête, mon ami ,,.." (d'ABBADIE Géographie 
p.308); vgl.: MIZZI I.e. p.49 en 54; I Proverbi Galla 
p.51; SORELLI Ethiopie Méridionale p.34!ΰ 
Beiden, noch smeden, noch Watta, mogen in het Harar-
gebied de huizen der hoogere kasten betreden en door 
den vrouwelijken vorm van deze substantieven heeft de 
Galla de vernedering van deze menschen al in zijn 
taal uitgedrukt. 

1/ Naar JOMARD had zijn Gallazegsman, Ouaré, de loti, 
aan zijn linkeroor gekregen als een jachtonderschei-
ding (Notice p.7 en 18). 





юз 

III DE OUDEHDOMSKLASSEN BIJ 

DE METSCHA. 

Ook over het Gadasysteem bij de Metscha stammen 

ie beste berichten van CEB.ULLI. Zijn uiteenzetting van 

lit stelsel in The Folk-Literature 1/ kon na zijn onder

zoek bij de Liéka Wayö. en de Galla van Dschimma Abba 

Dschifar aangevuld en ten deele gerectificeerd worden. 

CJOHDïELDT 2/ beschrijft eveneens de klassen der Metscha 

(Wolleggà en Liéka), maar hij heeft er een gedeeltelijk 

valsche opvatting over en behandelt sommige ceremoniën 

liet op de juiste plaats, ofschoon hij overigens waarde

volle opmerkingen maakt, die vaak alleen bij hem worden 

gevonden. Ook geeft hij niet zuiver aan, of hij over de 

Duderdomsklassen bij de Wolleggà of de Liéka spreekt. 

L/ De prozateksten over ethnologische onderwerpen, waar
in de gegevens over de ouderdomsklassen hier zijn te 
zoeken (p..l67-18l), teekende CERULLI, met de meeste 
noten, uit den mond van Loransiyos op, die ze uit de 
overlevering kende, "Loransiyos Walda lyasos, born 
in the country of the AbbiKÏu Galla (Shoa), From him 
I have collected nearly all the texts in this volume. 
He is an old man, a reliable, valuable, and perhaps 
unique source of information concerning the Galla 
countries. He knows de visu places and personages; 
and during his adventurous life he has participated 
in the principal historical events of those countries 
for the last thirty years. He was taken by his parents 
to LÍbqR Naqamtê and remained there during his youth 
..„„ He speaks the dialect of the L&qß. Galla 
(northeastern Ma£$ä) and while he knows the MaÇÇâ 
dialects well, on account of the vicissitudes of his 
life, he remembers very little of the dialect of 
Shoa (Tulamâ-Galla)" (p.14), 

2/ Hij noemt den uitvinder van het Gadasysteem "Makko 
Billi", naar d'ABBADIE, dien hij voor "en fransk 
munk" laat doorgaan! Deze laatste heeft zich eens, 
op zijn reizen, als een Abessinische monnik verkleed 
(MASSAJA I.e., III, p-,152), waarop NOBDïELDT's ver
gissing wel zal berusten. De Zweedsche zendeling 
verwart de ouderdomsklassen met de "âttaârsperioden" 
(graden) en geeft de volgende namen: "Hârata, Möttjöle", 
door hem ook "Moddana" genoemd, in werkelijkheid ech
ter een andere Gada, "Dollâ, Rabale", naar hem ook 

nBiffâleHgeheetenz dezelfde fout ..al s bij Mitschillè 
en Mudana, en "Bormadji eller Dörmadji", alle zeven, 
Gadanamen, die ons al bekend zijn. NORDïELDT's be-
spreking..van de ouderdomsklassen is te vinden in: 
Med Vägröjare i-Gallaland p.49 e.ν. en Bland Abessi-
niens Gallaer p.118 e.v. 
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A De Liéka Wayu 

Bij dezen stam 1/ zijn nog zes Gada bekend met de 
volgende namen: Robalè, Mitschillê, Dulo, Mudana, 
Haltschisa en Horatà; ook leven de Gada Birmadschi en 
Melba nog in de herinnering voort« De graden zijn Qon-
dala en Luba, de laatste met de vierjarige ondergraden 
Raba en Gula 2/, De zonen behooren tot dezelfde Gada 
als hun vader en kunnen met hun cyclus eerst beginnen 
wanneer hun vader den zijnen heeft beëindigd, dat is 
ook hier na veertig jaren. Daarom bestaat bij de Liéka 
de uitdrukking: "de veertig (jaren) van mijn vader", 
evenals bij de Galla van Dschimma 3/. Uit CERULLI's 
tekst is niet op te maken, hoe lang de Qondalagraad 
duurt; er blijven, daar de Lubagraad ook hier de gewone 
lengte van acht jaren heeft (vier jaren ondergraad Raba 
en vier.jaren ondergraad Gula) , twee en dertig jaren 
over. Het kan zijn., dat bij de Liéka eenzelfde regeling 
als in Dschimma bestaat, waar de Qondalagraad acht jaren 
duurt en er steeds drie Gada niet aan den cyclus mee-» 
doen; maar het is niet uitgesloten, dat de Liéka een 
Qondalagraad van twee en dertig jaren hebben* Ook is 
het mogelijk, dat CERULLI's zegsman de voorafgaande gra
den heeft overgeslagen 4/. 

1/ Ik ontleen de feiten aan CERULLI Etiopia Occidentale 
II, P-.123 e.v. en bespreek het systeem voornamelijk 
voorzoover het van dat der Schoastammen afwijkt* 

2/ Ook de Botor schijnen deze ondergraden te kennen, 
want CECCHI zegt., dat hij eenige Luba ontmoette, 
"detti anche raba" (Le. II, p.l42). 

3/ De Abbitschu hebben de volgende formule: "Sono giunti 
gli otto (anni) delle ceneri di mio padre" (CERULLI 
l,c. I, p»40), wat beteekent., dat de acht jaren, na
dat de vader den Lubagraad heeft verlaten en zoo 
over zijn hoogtepunt is heen gekomen, voorbij zijn 
en de zoon dus met zijn cyclus kan beginnen. 

4/ CERULLI dacht het zich in -The Folk-Literature als 
volgt; 24 jaar Dabballè, 8 jaar Qondala, 4 jaar Raba 
en 4 jaar Gula (p.. 168-169). 
CHAMBARD kent ook een Raba- en Gulagraad: "Dans 
l'initation d'âge en âge que comprend le gada, il 
convient de distinguer: 
1. Les dobbollé 
2; Les kondalla ou kandalla 
3. Les raba 
4. Les gùla 
5. Les luba ou loba (au Harrar)"; hij noemt als hoog-
sten magistraat den Abba Bokku,met de lagere waardig-
heidsbekleeders.: Dori, Raba en Rorissa. "Dans le 
conseil de l'Abba Bokku, le raba est un raba, le dori 
un gùla, le rorrisa un luba" (Sur l'organisation 
sociale des Promo du Harrar p.77 en 787. MORENO 
sbhrijft over Gula: "giîlâ mi è dato come sinonimo di 
buta, il grande sacrificio galla" (I.e. p.106, noot 
b). 
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Bij de Qorasunaceremoniën 1/, die de Qondula vieren, 

wonen ze in hutten van den stam afgezonderd en naken ei

gen nelkvaten, die bij de riten gebruikt worden, alweer 

een herinnering aan het veete1ersieven. 

De tweede plechtigheid der Qondala heet Dokkiè Busa 

(het bijeenbrengen van den nest); de liederen, die daar

bij gezongen worden, staan alle in verband net de vrucht

baarheid van de dieren en de nenschen en het algeneen 

welzijn van den stan. 

Ma deze riten kont het hoofdfeest, het Buttàoffer, 

Ik sprak er al over, hoe er, vooral in de Metschagebie-

den, een onderscheid bestaat tusschen de Gabaro en de 

rasechte Borana, een onderscheid, dat vooral in het 

Buttàoffer tot uiting kont, waarbij de Borana een os 

(stier), de Gabaro een koe slachten (zie: p.56-57)· De 

eigen opperhoofden, die ze kiezen, worden daarnaar Abba 

Koma, Vader van den os (stier) en Abba Dullatscha, Va

der van de koe genoemd 2/. Slechts de Abba Korna heeft 

het recht van wetgeving en daaron draagt hij alleen den 

schepter. Zeventien dagen na het bijeenbrengen van den 

mest wordt het Buttàoffer door den Abba Koma en den 

Abba Dullatscha op den mesthoop geslacht. Naar NORDEELDT's 

uiteenzetting vindt de nestceremonie vijf dagen voor de 

Butta plaats. Hij noemt den mesthoop goba, zeker naar 

1/ "Korasuna-substances used for smoking milk vessels" 
(FOOT A Galla-English. English-Galla Dictionary). 

2/ CERULLI vertaalt korma door "bue" en niet door "toro", 
naar hij schijnt onder "bue" ook stier te verstaan. 
De Gallawoordenboeken geven als beteekenis van korma: 
het mannetje; voor dullatscha vindt men vaak: oud, 
oud dier, oude koe, 
MIZZI kent dit offerfeest ook: "Laprima di queste 
feste si dice "festa del bue vecchio" in galla Dullácca 
ossia K(5rma Dui lac с a il vecchio bue non castrato · La 
seconda semplicemente: Kórma e significa giovine bue 
non ancor castrato" (Cenni p.10); door het samenvoe
gen van korma en dullatscha ontstaat de andere betee-
kenis, 
NORDîEIDT spreekt van een Dagagàfeest bij de Liéka 
(bij de Schoastannen,- zie: p.98-99) en zegt, dat de 
Abba Korna het leidt. Deze Abba Koma, die door hem 
ook "Iresa", priester wordt genoemd, is de nieuwgeko
zen hoofdman van den stam. Bij het Dagagàoffer wordt 
een stier gebonden, omvergetrokken en in den nek ge
sneden; dan laat men hen los en terwijl hij wegvlucht, 
stormen allen hen achterna en probeeren een stuk van 
het levende dier af te snijden, tot het door bloed
verlies ineenzakt«, Over deze eigenaardige gewoonte 
zal ik nog bij de behandeling van het offer spreken; 
ze is eveneens in de ouderdomsklassen der Tanagalla 
bekend, wat de overeenstemming der Gadagebruiken in 
verafgelegen streken bewijst. 
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den vetbult van het offerdier, die eigenlijk goba heet l/j 

deze bult wordt nl» afgesneden, gebraden en gegeten, 

naar het kleine been ervan begraaft nen in den mesthoop. 

Ook bij het ButtSoffer noet de Abba Koma zes raadgevers 

hebben, anders zouden er ongelukken konen over land en 

volk (zie p.98, noot 1·). Na het offer gaat het stanhoofd 

koe spelen en "loeien"; hij kleedt zich daartoe in de af

gestroopte huid van het dier. UORDEBLDT spreekt verder 

nog van een soort kroning net een tong. Midden in de tong 

van het offerdier wordt een snede genaakt, waarna nen 

haar zóó on het voorhoofd ran den Abba Koma bindt,, dat 

de punt over zijn neus hangt; ook in de ouderdonsklassen 

der Arsi kont deze kroning voor* Ze wordt echter door 

MASSAJA als een rijkdonsonderscheiding beschreven, welke 

diegene krijgt, die duizend runderen bezit 2/; Deze rijk

donsonderscheiding - zoo karakteristiek voor den veete

ler, voor wien kudden rijkdon beteekenen - schijnt dus 

in het Gadasysteen als een decoratie voor den offeraar 

te zijn overgenonen* 

1/ De Galla telen vooral den zeboe, het rund net den vet-
bult, dat echter eerst later in Afrika's Oosthoek 
noet zijn ingevoerd; het rund net de lange horens was 
reeds veel vroeger in de noordelijke Gallalanden be
kend. ADAMETZ zegt ervan, dat het, overal, waar het 
voorkont, "een wegwijzer voor de Hanieten zelf" is 
(l.c» ρ.43), wat opgaat, als eerst bewezen wordt, dat 
alleen de "Hanieten" de veeteelt in Afrika hebben in
gevoerd! BRUCE is, bij nijn weten, de eerste¿ die over 
dit rund ook bij de Galla spreekt. Hij geeft phantas
tische verhalen over de lengte van hun horens (1<с* 
IV,, ρ .106), die door SALT weerlegd worden (A voyage 
ρ* 258 e.v. )•· Het is net het Oudegyptische en o ob net 
het bekende Watussirund verwant; de sanga van Abessi-
niè' behoort eveneens tot hetzelfde ras. 

2/ IrfCé ρ.-150-151. CECCHI beschrijft nog een groot Galla-
feest, waarbij de rijksten een stier (korna) offeren* 
"I Galla che avevano raggiunto il grado di lubЬ. i 
avevano il pollice destro ornato colla punta della 
lingua del nanzo messa a guisa d'anello, ed il braccio 
colla pelle del piede dello stesso animale" (l.-c* 139-
140)è Hier is het dragen van de tongpunt echter een 
teeken, dat nen aan een offer heeft deelgenonen, zoo-
als de Galla ook dagenlang net stukken vet van het 
offerdier on hun hals loopen; we zagen al, dat ze zich 
het voorhoofd net offerbloed besneren, alles on hun 
vereeniging net de plechtigheid uit te drukken¿ De 
arnband, dien ze van een reep vel van het dier nakenj 
de niéditscha, heeft denzelfden zin» Deze ni£ditscha 
komt herhaaldelijk ook in de Gadariten voor» PAULITSCHKE 
zegt er overi "Arnschnuck wendet der Galla in eigen-
thunlicher Weise auch beim Opfer an, d.i. er stülpt 
zun Zeichen, dass er ein Opfer dargebracht» wenn 
Kleinvieh das Opferthier war, die Knöchelhaut (néditscha) 
auf den Arn" (Ethnographie II, p.279)» Bij voorkeur 
schijnt nen een stuk vel van den poot van een geit te 
gebruiken. 
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Op den morgen na het Buttàfeest komen de Luba samen 

voor de hut van den Abba Gutsohí, den Vader der gierveer, 

aldus genoemd, omdat hij een roode gutschiveer in zijn 

haar draagt 1/; hij moet den geheelen Gadaoyclus al heb

ben meegemaakt en wordt door de Luba, wegens zijn dapper

heid, voor zijn ambt gekozen. Voor hem 2/ zingen nu de 

Luba liederen, waarin ze pochen op hun heldendaden en de 

vijanden en de wilde dieren, die ze gedood hebben, opsom

men. In bijna alle ouderdomsklassen komen deze offioieele 

snoeverijen voor, het is de belooning van den stam voor 

den moed, waartoe de Gada haar leden willen opvoeden; de 

Galla woonden in een land, waarin alleen mannen, die goed 

konden dooden, in staat waren stam en gezin te bescher

men! Een voorbeeld van zulk een lied geeft CEHULLI 3/* 

dat ik in de vertaling van LITTMAM laat volgen: 

"Hurra, Hurra! 

Geierfeder! Einen Schmied erschlug ich, 

Muslim, der beim Fasten war. 

Einen Derwisch auf dem Baum erschlug ich. 

Einen Affen, der dir gleicht, erschlug ich» 

Hurra, Hurra! 

Geierfeder! Pavian erschlug ich. 

Der im Lager furzte. 

Einen Pavian, dir gleich^ erschlug ich. 

Hurra, Hurra! 

Geierfeder! Stachelschwein erschlug ich. 

Das wie du nichts nutzte. 

Das die Blüten knickte. 

Ein dir gleiches Stachelschwein erschlug ich. 

Hurra, Hurra! 

Geierfeder! Einen Luchs erschlug ich, 

Dieb der Herdenkälber, 

Der dir gleich ist, einen Luchs erschlug ich. 

1/ wThe guS&i is a small variety of vulture with red, 
transparent wings and tail* The warriors make crests 
of these feathers, which they place in their hair. 
The guSSi is the size of a pigeon" (CERULLI I.e.. p.102). 

2/ "Beside the sacrifice of the ox, at the butta the 
accouht is given of the victories obtained by the 
warriors of the tribe in wars and hunts, followed by 
the assignment of decorations. The account is given 
by a widow chosen from the tribe; the assignment of 
decorations is made by an elder of the tribe who puts 
in his hair for the occasion some feathers of the 
little red bird called guSSi. The warrior whose vic
tims are to be reckoned up comes forward toward the 
elder and enumerates his deeds one by one, prefacing 
every statement with the cry, "Sararará!" which has, 
perhaps, a magic force" (I-e. p.l41J. 

3/ I.e. ρ»141-144. 
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Hurra, Hurra! 

GeierfederI Einen Luchs erschlug ich. 

Der auf Bäumen Bienen Unheil brachte. 

Der dir gleich ist, einen Luchs erschlug ich. 

Hurra, Hurra! 

Geierfeder! Steppenbock erschlug ich, 

Langbeohrter noch als deine Ahne, 

Der dir gleich, den Steppenbock schlug ich. 

Hurra, Hurra! 

Geierfeder! Büffelstier erschlug ich. 

Einen alten, langgehörnt. 

Dessen Ohren deinen Ohren gleichen, 

Einen Büffel, der dir gleicht, erschlug ictu 

Hurra, Hurra! 

Geierfeder! Leopard erschlug ich, 

Strauchdieb in den Wäldern, 

Einen Leopard, dir gleich, erschlug ich. 

Hurra, Hurra! 

Geierfeder! Pantherleu erschlug ich. 

Der auf jenem Ufer sprang. 

Der dir gleicht, den Pantherleu erschlug ich. 

Hurra, Hurra! 

Geierfeder! Panthertier erschlug ich. 

Das so viel wie vierzehn Männer zählte. 

Geierfeder! Panthertier erschlug ich. 

Hurra, Hurra! 

Geierfeder! Einen Leu erschlug ich, 

Leuen schlug ich, werd ich schlagen. 

Einen Löwen, der mir gleicht, erschlug ich. 

Hurra, Hurra! 

Geierfeder! Einen Mann erschlug ich. 

Einen Held, mit Löwenfell bekleidet. 

Der mir gleich ist, einen Mann erschlug ich. 

Hurra; Hurra! 

Geierfeder! Einen Mann erschlug ich, 

Held im Leopardenfell, 

Der mir gleich ist, einen Mann erschlug ich. 

Hurra, Hurra! 

Geierfeder! Reitersmann erschlug ich. 

Tapfer, IPurm, den alles flieht. 

Der mir gleicht, den Reitersmann erschlug ich 

Hurra,, Hurra! 

Geierfeder! Die Arussi schlug ich, 

Hirten der Arussiherden schlug ich. 

Die Arussi, die mir gleichen, schlug ich. 

Hurra, Hurra! 

Geierfeder! Die Amharer schlug ich; 
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WoldS liess ioh fasten; 

Hürdentüren schloss ich, 

Geierfederl Die Amharer schlug ich". 1/ 

Terwijl de Luba zoo, ieder op hun beurt, hun.,,helden

daden uitbazuinen, rekent en telt de Abba Gutschí« Want 

bij de verschillende stammen bestaan heele - ongeschre

ven! - tabellen 2/, waarin de waarde van het dooden van 

bepaalde dieren tegen die van het dooden van menschen 

wordt afgewogen; de Abba Gutschi moet nu telkens de ge-

doode dieren in gedood menschenmateriaal omrekenen, de 

held met deloode gierveer houdt dus het wisselkantoor van 

den roem in de ouderdomsklassenl 

De Gadaleden, die na het Buttàoffer Luba (ondergraad 

Raba) zijn geworden, gaan op een bepaalden dag naar de 

bosschen om te jagen; ze nemen het gedroogde vleesch van 

het Buttàoffer als proviand mee, waarvan de vetbult aan 

de beide opperhoofden toekomt 3/· Zijn de vier jaren der 

Rabaperiode voorbij, dan laten ze zich besnijden 4/ en 

komen daardoor in don ondergraad Gula. Op het einde van 

deze periode vindt een plechtigheid plaats Ghinna Tschisa 

(het laten vallen van het hoofdhaar) genoemd 5Л waarbij 

1/ Galla-Verskunst p.21-22. 
2/ Bij de Liéka teekende CERULLI de volgende tabel op: 

"un fante conta per un uomo ; 
un cavaliere conta per due uomini; 
un elefante conta per dieci cavalieri; 
un buffalo conta per un uomo; 
un leone conta per cinque uomini; 
un leopardo conta per tre uomini; 
una pantera conta per diciasette uomini". 

3/ NORDIELDT stelt het eenigszins anders voor (zie: p.106), 
Bij het Dscharraoffer der Raià krijgt de Yuba. die het 
offerdier heeft vastgehouden, dit fijne stuk (CERULLI 
in: di SAVOIA-AOSTA I.e. р.іб?). 

4/ Toen de Galla nog vrij waren, werden ze alleen in de 
ouderdomsklassen besneden, maar nadat de Ambara het 
land veroverd hadden, is de besnijdenis der kinderen 
ingevoerd. Hij, die als kind is besneden, besnijdt 
zich na de Butta nog eens symbolisch om de "wet der 
vaderen" te vervullen; hij maakt een wondje, totdat 
er bloed te voorschijn komt (TORDIELDT). 

5/ Het
 ,,
Gannatjisa"feest wordt eveneens door NORDïELDT 

beschreven, die echter niet over het wisselen van haar
dracht spreekt. Degenen, die voor vier jaar de Butta 
vierden, gaan naar een water in de buurt, eten en 
drinken daar goed en keeren dan naar huis terug. Hier 
staat een bepaalde brei gereed, waarvan de zes raadge
vers (ook de "zuster") van den Abba Korma eten. 
MORENO vertaalt: "Waggâ tokkô ta'è, ginnaSîsa: ^aqê 
ginnacisâ", door: "Passato un anno ((na de besnijdenis)), 
si vela: va, e si vela". Hij noteert bij "si vela": 
"Cioè si rannicchia per cinque giorni in un singolo 
buio della propria casa, avvolgendosi nelle vesti e 
coprendosi con esse il viso, in modo da non essere 
riconosciuto" (i.e.). 
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men de haren, die vroeger in een kuif werden gedragen, 

nu los in den hals laat hangen; ze worden niet meer ge

knipt. 

Bij al deze, deels godsdienstige, deels magische ce

remoniën en riten staan de Luba onder de bijzondere be

scherming van den stam; ze zijn kanani 1/, wat beteekent, 

dat de bloedprijs van honderd runderen, die anders op 

moord (op een man) staat, bij hen al voor iedere verwon

ding betaald moet worden. 

В De Galla van Dschimma 

De erfelijke monarchie, die in Dschimma bestond, 

moest vanzelfsprekend aan het re pub like in s che Gadasysteem 2/ 

der Galla afbreuk doen, maar toch was het te diep ingewor

teld om geheel en al weggedrongen te kunnen worden; het 

bleef in een schijnvorm bestaan. In het openbaar worden 

de ceremoniën na de onderwerping door de Amhara niet meer 

gevierd, maar in de dorpen vinden af en toe nog officieuze 

feesten plaats. De vijf Gada zijn: Dulo, MitscMllè, Mudanàj 

Horatà en Kilolè, terwijl Róbale werd afgeschaft, omdat 

het, toen zij aan de regeering was, niet regende, ledere 

klasse heeft nog maar twee graden. Raba en Luba, die ieder 

acht jaren duren. Steeds blijven er drie ouderdomsklassen 

buiten den cyclus, zoodat de lengte van een geheele Gada-

periode ook hier veertig jaren bedraagt. De zoon wordt dus 

niet zestien jaar, maar eerst veertig jaar na de opname 

van zijn vader. Raba, want eveneens in Dschimma bestaat de 

bepaling, dat hij moet wachten tot zijn vader klaar is. 

Na het Buttafeest worden de Raba Luba. In een hymne, waarin 

de Gada geprezen wordt, beroemt de zanger zich er op, het 

Buttàoffer samen met drie leden der koninklijke familie 

te hebben opgedragen, waaruit blijkt, dat het heerschende 

huis de Gadaceremoniën toch niet geheel en al kon negeeren. 

De leider der Luba is de Abba Bokku, wiens ambt hier 

erfelijk is geworden, In iedere ouderdomsklasse is een 

familie, die den schepter bewaart èn om de beurt den Abba 

Bokku uit haar midden mag benoemen. De om de acht jaar 

nieuwgekozen HayCt (of Abba Bokku) der andere Gallastammen 

behoudt zijn ambt in Dschimma levenslang en schijnt ook 

vaak Moti, koning, te worden genoemd 3/. Hij kondigt in de 

Lubavergadering alleen wetten af, die van minder belang 

1/vgl.: CERULLI The Folk-Literature p. 179. (19). 
2/ Het feitenmateriaal ontleen ik hier weer aan CERULLI 

(Etiopia I, p.87 e.V.), 
3/ In The ffolk-Literature is echter een tegenspraak te le

zen! "Loransiyos tells me that at SimnS, even the Abba 
Bokku were elected" (р.ібО). 
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zijn, daar de koning van Dschimma natuurlijk de uitvoe- . 

rende macht bezit. Het gaat daarbij meer om een instand

houding der traditie, dan om een eigenlijke wetgeving. 

Vroeger werden de Luba een jaar na het Buttàfeest besne

den, maar de Islam heeft de besnijdenis der kinderen in

gevoerd, zooals die ook in Liéka bestaat, waar ze echter 

onder invloed van het Koptische Christendom gebruik is 

geworden. 

IV DE OUDERDOMSKLASSEN BIJ 

DE GALLA AAN DE TANARIVIER 

Voornamelijk door WERNER 1/weten we, dat het Gada-

systeem ook bij de Zuidgalla bekend is. De oudere auteurs 

der Tanagalla, zooals KRAPF, NEW, von der DECKEN en BREN

NER, vermelden de ouderdomsklassen niet, ze spreken al

leen van een opperhoofd (met den bekenden naam Hayù.), dat 

gekozen wordt en geven, zooals we zagen, onbewust, enkele 

elementen, waarvan we door de latere berichten eerst we

ten, dat ze tot het systeem behooren. WERNER zelf heeft 

de inrichting als geheel, niet goed begrepen 2/, maar 

door de wetenschap, die nieuwere onderzoekingen in andere 

Gallalanden ons bijbrachten, zijn we in staat haar belang

rijke en objectieve gegevens te ordenen. Na WERNER heeft 

PHILLIPSON nog een enkele, aanvullende mededeeling 3/· 

Talloos zijn de parallellen met de ouderdomsklassen 

der andere stammen. Zoo vinden we bij de Tanagalla de 

reeds bekende termen: Gada, Luba en Hayù terug en even

eens komen veel Gadanamen met die bij de overige Galla 

overeen (zie: Tabel): ook hier mag de zoon eerst veertig 

jaren na zijn vader opgenomen worden; de Gada en vooral 

de Butta vormen én bij de Zuidgalla én bij de andere groe

pen de basis der tijdrekening 4/; de mimische uitbeelding 

der dieren, die men gedood heeft, vindt een parallel in 

de pocherijen bij de overige stammen, waar alleen de 

aanschouwelijke voorstelling ontbreekt 5/i ¿Le keuze van 

1/ The Galla p.121 e.ν. en 262 е.v. 
2/ Ze zegt, dat d'ABBADIE vele feiten verkeerd heeft opge

vat, maar de. latere berichten geven hem vaak gelijk. 
3/ Notes. 
4/ vgl.: PAULITSCHKE: "Es bedeutet z.B. die Phrase: "Ich 

ass schon drei Gada" so viel als "ich bin 24 Jahre alt"" 
(Beiträge p.57); als men, vertelt NORDEELDT, een Galla 
vraagt, hoe oud hij is, zegt hij b.v. niet: "ik ben 
veertig", maar: "ik ben viif Butta oud" (i.e. p.120); 
CECCHI: "Nel tempo stesso e un modo di contare gli anni" 
(I.e. p.284); zie: MASSAJA I.e. p.189. 

5/ Toch hebben de Faratscho (Galamo) een dergelijk gebruik, 
dat bij het Arsisysteem· ter sprake zal komen. 
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twee Hayù. komt eveneens bij de Harargalla voor 1/; lof

liederen op de Gada worden gezongen; de deelnemers heb

ben een magische macht enz. 

WERHER beschrijft verder het Nyatfeest, dat bij den 

overgang naar een hoogeren graad wordt gevierd en waarbij 

een ceremonie voorkont, die eveneens in de ouderdomsklas-

sen van een andere stangroep bekend is; het offerdier 

wordt opgejaagd, gevangen, omvergeworpen en net nessen 

doodgestoken (zie: p.105, noot 2). Den naan Butta heeft 

WERNER in het zuidelijkste Gallaland nooit gehoord, naar 

wel kennen de Tanagalla de Dscharraceremonie ("Jara-

circumcision"), àie bij M n het belangrijkste Gadafeest 

is; we zullen deze offerplechtigheid, die met het Buttà-

feest der andere Galla overeenkomt, ook nog bij de Harar-

stammen en de Arsi leeren kennen. De Zuidgalla weten zich 

nog te herinneren, hoe bij het Dscharraoffer vaak tegen 

de duizend runderen werden geslacht, wat eveneens van 

het Buttàoffer, in vroegere tijden, bij de overige stanmen 

wordt verteld. Het feit, dat bij deze plechtigheid zeven 

jonge Gadaleden (toib ban imbuìt) 2/ een belangrijke rol 

1/ von der DECKEN spreekt, zooals we zagen (zie: р.85)* 
ook van twee Hayu bij de Tanagalla; hij noemt den open
baren spreker Laskari, terwijl WERNER den "spokesman" 
met Mura betitelt, een naan, dien von der DECKEN aan 
den magistraat geeft, die de bevelen uitvoert. De hee-
le tekst bij KERSTEN lijkt aan KRAPF (I.e. p.175) ont
leend te zijn. De voorstelling bij DENHARDT is eenigs-
zins anders: "Jedem kleinen Stamme steht ein "Heiju" 
vor und der Hauptstamm, Bararetta sowohl wie Kokawe, 
wird von einem Heiju regiert, den sich die Heiju der 
kleinen Stämme unterordnen. Der Ober-Heiju wird gewählt; 
er darf nur 7 Jahre regieren und wird dann durch einen 
anderen ersetzt. Zum^Amte der Ober-Heiju werden nur 
die männlichen Angehörigen von bestimmten Familien zu
gelassen" (Bemerkungen p,14l). 

2/ De "Toibs" werden al door WAKEFIELD en NEW genoemd 
(zie: p.85); PAULITSCHKE vertaalt "Thoibs" door hoof
den: "Häuptlinge (thoibs) und hohe Leute sind bei den 
südlichen Orono ausserdem^an besonderem Arnschmucke 
kenntlich" en: "Bei den südlichen Oromd entsprechen 
den akakajú die thoibs (d.i. die Tüchtigen, Guten . . . ) , 
"state officers" nach Wakefield's treffender Charakte
ristik" (Ethnographie I, p,105 en 242). 
Het getal zeven vraagt ook hier onze aandacht. Het is 
opvallend, dat NEW over een achtjarige ambtsperiode 
van den Hayu. der Tanagalla spreekt, terwijl KRAPF, von 
der DECKEN en DENHARDT zeggen, dat hij on de zeven jaar 
wordt gekozen. WERNER deelt ons nee: "According to one 
informant the luvas recur in cycles of seven; another 
said that there were eight". Zoo schijnt het, dat de 
indeeling in acht én in zeven beide bij de Zuidgalla 
voorkwam, wat we eveneens al uit BRUCE's bericht (zie: 
p.82) voor de meer noordelijke Galla konden concludee-
ren. De zeven stammen, de zeven families enz. wezen 
steeds oç een oudere inrichting, zoodat we ook van de 
zevenjarige ambtsperiode van het stamhoofd kunnen ver
moeden, dat ze de oudste is. "Ora il calendario somalo 
ha appunto i cicli settennali. Sono i cicli di 7 anni 
di queste tribù Galla una sopravvivenza - nel sistema 
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spelen, noet ook in het Tanagebied een reminiscentie 

zijn aan oude familierechten, die nan in de ouderdons-

klassen wist door te zetten. 

Zeer belangrijk zijn ÏÏBRNEH's opmerkingen over 

de verbodsbepalingen en beperkingen, die een Hayu zici 

in het Tanaland ziet opgelegd; ik zal ze bij de afzon

derlijke bespreking van het opperhoofd der Galla ver

melden к 

Een Volledig inzicht in het systeem der Zuidgallc 

kan YíERNER ons niet geven, daarvoor was haar onderzoek 

te kort en te plaatselijk. Ook zullen de verhuizingen 

en lotgevallen van deze stammen ons wel hebben duide

lijk gemaakt, dat de omstandigheden voor een rustige 

ontplooiing der tallooze Gadaceremoniën wel zelden 

gunstig geweest zullen zijn; tevens hebben we hier, 

evenals in de andere Gallalanden, rekening te houden 

pet een — ninstens gedeeltelijk« — goheinhouding der 

ceremoniën (zie: р.83)* wat voor de ethnographie—e-v^ûr 

eens niet zeer bevorderlijk is. 

Ofschoon dus voor het Tanaland meer volledige ge

gevens ontbreken en er ook eenige afwijkingen van het 

stelsel zijn te constateeren, is toch de conclusie ge

wettigd, dat de Zuidgalla het karakteristieke Gada-

systeem bezitten. 

straniero dei ßada - di più antiche usanze comuni 
ad altri popoli cuscitici?" (CERULLI in: di SAVOIA-
AOSTA I.e. p.164); vgl,: PAULITSCHKE: "Die geheim
nisvolle (kabbalistische) Zahl der Süd-Somal ist 
die Zahl sieben" (i.e. II, p.27). De Kuschietische 
Agau zijn eveneens in zeven "houses or tribes" ver
deeld (ISENBERG-KRAPF Journal р.4б8). 
Bij enkele Arsistamnen zullen we de indeeling in 
zeven weer terugvinden; de Fasasà (Watarò) hebben 
haar in het volgende gezegde vastgelegd: "Sette 
sono i cieli, sette sono le terre, sette sono i 
genii, sette sono i fiada." (CERULLI I.e. р.ібб). 
Naar MONTANDON noemen de Mohanme daansche Galla 
van Dschimma den hemel sab at, het Amhaarsche woord 
voor zeven (Galla: torbaJ ÇAu pays Ghimirra p.214, 
nnot. lì. 
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V DE OUDEKDOMSKLASSEN 

B U DE HAHARGALLA 

Hoe lastig de ethnographie der ouderdomsklassen is, 

wordt wel daardoor bewezen, dat PAULITSCHKE, die toch 

zelf vele ontdekkingen bij de Harargalla heeft gedaan, 

ons over dit systeem niets nieuws brengt en bijna alleen 

op de andere auteurs steunt. Hij kon zijn bronnen ook 

niet tot een synthese verwerken,.zoodat er bij hem vele 

duistere punten overblijven. PAULITSCHKE behandelt de 

ouderdomsklassen hoofdzakelijk naar MASSAJA, d'ABBADIE 

en CECCHI 1/ en beweert: "Bij de westelijke en zuidelijke 

Galla, dus bij diegenen, die tot de Barantumagroep be-

hooren, is het onmogelijk iets positiefs over de gada 

te weten te komen, want b.v. de Arussi kennen het sys

teem der gada in het geheel niet". 2/ Door de nieuwere 

onderzoekingen is de onjuistheid van deze meening bewe

zen, de Arsi kennen de Gada wel degelijk; ook is het 

niet waar, dat de West- en Zuidgalla Barentu zijn. 

Waar SALVIAC 3/, die ten de e Ie van d'ABBADIE af

hankelijk is, wordt de Abba Bokku in regeeringszaken 

door een Dori en een Raba bijgestaan 4/, De families. 

1/ I.e. £.114 e.v. en o.a. I.e. I, p.240, 252 en 256; 
Beitrage p.56-57· 

2/ Ethnographie II, p.114; in een lied bij het besnij
denisfee st der Luba komen de namen Mitschillè en 

• Horatà voor, maar PAULITSCHKE kent ze niet als Gada-
namen (l.c, p.213). 

3/ Les Galla p.181 e.v. 
4/ Öij noemt deze drie regeeringspersonen samen ook 

Dori. Het is ondoenlijk, zich een zuiver beeld te 
vormen van hetgeen zooal onder Dori wordt verstaan; 
de beteekenis varieert in de verschillende Gallalan-
den - zooals die van zoovele namen in de Gada -, 
vaak zonder dat de auteurs haar precies weten te om
schrijven. Zeker is het, dat met Dori een ondergraad 
der vierde Gadaperiode bij enige Schoastammen wordt 
aangeduid en ook, dat Dori, in enkele streken, de 
naam is voor een hooge bestuursfunctie. CEHULLI's 
zegsman, Loransiyos, kende Dori heelemaal niet als 
den naam van een hoogwaardigheidsbekleeder (The Folk-
Literature p.33)* e e n teeken, dat Dori als ambt niet 
overal bestaat. Wat nu deze functie inhoudt en hoe 
ze in verband staat met de ouderdomsklassen is niet 
altijd uit te maken. Naar PAULITSCHKE zijn de Dori 
plaatsvervangers van den Abba Bokku: "Ihre Stellver
treter (Adjutanten, unmittelbare Untergebene) nennen 
sich dori und diese haben wieder als Hilfsorgane die 
raba unter sich" (I.e. p.218). Een andere Doriwaardig-
heid beschrijft hij weer in zijn Beiträge: "Bei den 
Galla am Gara Mulata und bei den Ennia hiess der 
Mòti d(5ri (d.i. "Fürst des Landes"). Dem d(5ri stan-
standen der Minister der Finanzen (aba sáaj, der 
Oberpriester (irresa) und der Leiter der Volksver
sammlung (bdkuj zur Seite" (p.56). 
MIZZI's opvatting is als volgt: De Dori, één in ie-
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die het privilege hebben den Abba Bokku en den Dori uit 

hun midden te laten kiezen - dus ook hier oude rechten! 

worden "families d'ayou" 1/ genoemd, waaruit blijkt, dat 

eveneens in het Harargebied de naam Hayù, hoewel in een 

eenigszins gewijzigde beteekenis, bekend is (zie: p.117-118), 

Bij de regeeringsoverdracht heerscht een korte periode 

van wetteloosheid, waarop ЪІ . CECCHI en SOLEILLET al 

wezenι De Luba worden als de vroegere machthebbers be-

schreven, die de nieuwe regeering als raadsheeren terzij* 
É 

de staan* In de koninkrijken, zegt SALVIAG, is nog wel 

een Abba Bokkii, maal* de uitvoerende macht is daar in han-

deri van den Moti (koning), die ook opperbevelhebber is in 

oorlogstijd. De Gadanamen bij de Hararstammen, die hij 

opnoemt, komen, met uitzondering van "Orota", "Boultouma" 

en "Daïbassa", alleen bij MIZZI 2/, die in hetzelfde ge

bied werkte, voor; de namen der ouderdomsklassen bij de 

Borana schijnt hij eenvoudig van d'ABBADIE te hebben af

geschreven (zie: Tabel). 

MIZZI heeft zich geen duidelijk beeld van de G-ada 

kunnen vormen en hij geeft als namen der perioden van 

acht jaren (graden) en tevens als namen, die de leden der 

klassen zelf krijgen, door elkaar Gadanamen op o Verder 

noemt hij nog de juiste namen der graden, zooals we ze in 

de andere gebieden leerden kennen, maar hij begrijpt hun 

beteekenis niet en weet ze daarom ook niet goed te rang

schikken 3/· Toch is hij voor de ouderdomsklassen der 

deren stam, wordt, evenals de Abba Bokku, gekozen. Hij 
is de eerste minister en tevens opvolger en plaatsver
vanger van het stamhoofd; als dit tijdens zijn regee-
ringsperiode komt te sterven, neemt de Dori zijn ambt 
waar. Maar: "Dòri può significare anche l'assemblea 
in un posto scelto dal bokku e dal Dori insieme per far 
qualche proclama al popolo ivi chiamato". De Don heb
ben een groóte macht en zijn vaak intriganten, zoodat 
de Abba Bokku hen vreest en in een gebed Wak smeekt: 
"Laat me heerschen over den Dori" (Gli Stadii ρ»56-57). 
Dit gebed (i.e. p.36-37) schijnt MIZZI echter verkeerd 
uit te leggen, want de Abba Bokku vraagt daarin hulp 
aan Wak voor zijn bestuur; het is dan logisch, dat hij 
daarbij ook zegt: "Laat me heerschen over denDorl, 

Laat me regeeren over de Raba, 
Laat me de Dabballè besturen". 

Raba en Dahballè heeft MIZZI niet begrepen, hij ver
taalt Dabballò zelfs door: "Kinderen van den Dori", 
alsof ook die onrustig waren! 
vgl.: CHAMBARD's uitleg van het Doriambt op p.104, noot 4 

2/ I.e. p.25. 
3/Hij zegt b.v. : "Il "Gáda-Dúlo" ovvero "Horáta" compiti 

i 24 anni prende il nome di "Kondála o Kondálla" о 
anche "Foli" presso i "Borána"" (l.c ρ„26). Hieruit 
zien we, wanneer we ons het schema herinneren (zie: 
p.94, noot 2), al de heele verwarring; toch is het 
duidelijk, juist door de namen, die MIZZI opnoemt, dat 
hetzelfde systeem, met dezelfde indeeling als bij de 
andere stammen, bedoeld wordt. 
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Hararstacmen de beste bron; zijn uiteenzettingen bewijzen, 

dat ook deze groep het bekende Gallasysteem bezit, wat 

van groot belang is, omdat daardoor Taststaat, dat de 

Barentu, toen ze nog net de Borana samenwoonden, de ou-

derdomsklassen hebben leeren kennen of al bezaten. 

Bij de bespreking der kasten van de oude Galla zegt 

MIZZI: "Dodici ci sembrano essere le caste oromó ossia 

galla: gl'A^u, gl'Ildîno, i Yábata. i Lé .imo. i Ôilo, i 

Mallima, i Ttímtu, i Wáta, i Наггбді, i Falfática e i 

Biídda" 1/; hij spreekt dus van twaalf en noemt er elf. 

Wanneer hij dan verder de kasten gaat behandelen, krijgt 

zijn lijst het volgende aspect: 1. de Ayu, 2. de Ildïmo, 

3. de Yábata, 4. de Léjmo en Ôilo, 5. de Mallina, 6. de 

Wáta, Tiîmtu en Fâki (=7.?), 8. de Kállu (Наггбеі, Falf ática 

en Budda), waaruit blijkt, dat hij bij de eerste opson-

ming de Faki vergat, zooals bij de verdere bespreking no 

7 is weggelaten. Deze lijst herinnert onmiddellijk aan de 

negen kasten, die SOLEILLET opteekende (zie: p.88-89); de 

overeenstemming bestaat niet alleen in de namen, maar ook 

in beider verklaring ervan, waarbij we echter niet behoe

ven aan te nemen, dat MIZZI van SOLEILLET afhankelijk is. 

Veel waarschijnlijker is het, dat beiden op dezelfde bron 

steunen: de traditie is versvorm, die bij de Galla zelf 

al zooveel eenheid in de gebruiken heeft gebracht. Ik zal 

hier, bij de ouderdomsklassen, alleen de Hayùkaste behan

delen, terwijl de Dschila (Lemo), Mallima en Kallu bij de 

priesters en toovenaars der Galla besproken zullen worden 2/. 

1/ I.e. p.7. 
2/ Over de Watta, Tumtu en Faki zie: p.101, noot 2; de 

beteekenis van Ildimo en Yabata is volgens de beide 
auteurs: "Ildimo, composée de toutes les families de 
pure race Oromo (SOLEILLET I.e. p.254). 
"Gl1 "Ildimo" sono tutt'i galla puri che non si sono 
incrociati né cogl'Abissini, né con altri primitivi 
proprietari dei paesi da loro invasi centinaia d'anni 
fa. Questa casta, come la precedente ((Hayù)) non pare 
che esista-fra i "Baréntu" ma soltanto fra i "Borána" 
(MIZZI I.e.). "Yabatah, descendants des femmes et des 
enfants amaras, trouvés dans le pays au moment de 
l'invasion" (SOLEILLET I.e.).. 
"I "Yábata" sono al contrario, i meticci che s'infra-
mischiarono sia coll'etiopici, sia con altre razze in* 
contrate nel paese ali'ora-de11'invasione" (MIZZI I.e. 
p.8); zie: PAULITSCHKE I.e. I, p.59. CECCHI wees al op 
de religieuze tegenstelling, die er tusschen de Ildimo 
en Dschila bestaat: "Fra i Galla le sètte religiose si 
possono considerare ridotte a due, l'una chiamata Ildimò, 
l'altra Gillà. La prima rappresenta la religione legale, 
avendo per capo l'Ayû.; la seconda appartiene ad una 
classe di Galla che riconoscono per loro capo spirituale 
un certo Abb5. Muda (padre della unzione) ..." (I.e.p.30). 
Deze twee kasten zijn dan ook vijanden van elkaar: 
"Djillah, caste sacerdotale, qui prétend à la supériorité 
sur la caste des Ayou, à laquelle elle ne se soumet que 
contrainte par la force; qui est dans la main de ces 
derniers (SOLEILLET I.e.). Bij de bespreking van den 
Abba Muda kom ik op deze kwestie terug. 
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Uit de Hayukaste wordt, naar SOIEILIET, de Hayu, het 

stanhoofd der Galla gekozen, dat acht jaren aan de regee

ring blijft. Beiden, SOIEILIET en MIZZI, schrijven, dat 

de Hayù de rechtstreeksche afstammelingen van den stanva-

der Datschi zijn., die uit het Boranage slacht is. Dit zijn 

dus de oude families, die hoogstwaarschijnlijk de macht 

in handen hadden, voordat het democratische Gadasysteem 

werd ingevoerd en die hun rechten nog gedeeltelijk in de 

ouderdomsklassen wisten te handhaven, een feit, waarop 

zoovele auteurs wijzen» 

Ook in het Harargebied zijn de Watta en de handwerks

lieden van de Gada uitgesloten. Eveneens bestaat er onder 

de Kallu ("priesters") een groep, die "ha, dice di avere, 

o finge di avere relazione col diavolo" 1/, waarom ze niet 

in de ouderdomsklassen opgenomen worden; ze mogen geen 

koemelk drinken, wel een zeer karakteristiek verbod bij 

de oorspronkelijke veetelers! De Falfatica en Budda heb

ben in het geheel geen rechten en zijn zelfs "vitandi"; 

voor deze beoefenaars der zwarte magie, "de vijanden van 

het volk" 2/, wordt dan ook geen bloedprijs vastgesteld. 

Buiten de kasten heeft MIZZI nog de volgende tien 

"stadii civici" bij zijn stammen gevonden: "Dabbálle, 

Fiílle, Kondála (Kondálla), (3-ars(5ta, Rápsa, Gáda, Rtíbbo, 

Liíba, Tárre" en "Yiíba" 3/· In ieze rij herkennen we de 

namen van de vijf graden, zooals CERULLI ze bij de Schoar 

galla opteekende: Dabball^, Follè, Qondala, Luba en Yuba. 

MIZZI vermoedt zelf al, dat slechts vijf van de tien op

genoemde stadia werkelijk met het besnijdenisfeest ver

band houden 4/, de andere vijf, die hij opgeeft, zijn 

dan ook geen namen van graden der Gada, maar aanduidingen 

van bepaalde waardigheden en ambten 5/· 

1/MIZZI L e ; p.ll. 
2/ l;c·.- Р.-ІЗ. 
V I.e. p¿22. 
4/ I.e. p.25. 
5/ De Gada noemt MIZZI "i preti 0 meglio i ministri della 

circoncisione" (Semplici Constatazioni p.62), wederom 
een andere beteekenis van Gada! De Rabsa zijn de "dia
coni". Bij de offers van den stam is de Ahba Bokku de 
leider, in dien zin, dat hij zijn hand op den kop van 
het offerdier legt, dat dan door den Gada met behulp 
van den Rabsa wordt geslacht (Gli Stadii p.30). AZAIS 
spreekt ook van een Rabsa, die de Wadadschaceremoniën 
leidt. "Chaque région a son grand Rabsa et chaque loca
lité son petit Rabsa" (Cinq années p.110). De'Tarre. 
naar MIZZI "gl'anziani fra 1 circoncisi" (I.e. p.22;, 
zijn eveneens AZAÏS bekend: "Ajoutons que l'organisation 
civile des Galla comportait aussi une sorte d'assemblée 
parlementaire, tenant ses assises en rase campagne, et 
dont les membres s'appelaient tarré (ordre, rang)" (I.e. 
p.91). SALVIAC beweert, dat Tarre, evenals Tschaffie, 
de naam is van het Gallaparlement (I.e. p.184), terwijl 
MIZZI op een andere plaats weer zegt, dat de Tarre de 
Galla zijn, die acht jaren geleden besneden werden, de 
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Hoofd van den stan (Abba Bokku) is de on de acht 

jaren nieuwgekozen "koning" of "president" 1/; alle Galla-

groepen van het Harargebied, net uitzondering der Itu 2/, 

hebben twee Abba Bokku, naar nooit neer. Bij het besnij-

denisfeest, waarop neerdere gelijkgerechtigde Abba Bokku 

bij elkaar konen, is een Hayù voorzitter; hij noet een 

eenvoudige, oude nan zijn, die besneden is, goed het woord 

kan voeren en op de hoogte is van de wet 3/· Het voor-

naanste Gadafeest, dat acht dagen duurt en on de acht ja

ren wordt gevierd, heet Tschaffiè, Luba of Dscharra 4/, 

SALVIAC kent de Dscharraplechtigheid (in het achtste re-

geeringsjaar van den Abba Bokku) eveneens; ze wordt op de 

parlenentsweide (Tschaffil) gevierd en de waardigheidsbe-

kleeders leggen daarna hun functies neer. Vervolgens, 

zegt SALVIAC, laten de Abba Bokku en de Dori zich besnij

den, "als ze het tenninste niet in hun vierde anbtsjaar.. 

hebben laten doen, zooals dat bij de Borana praktijk is. 

Het Gallagebruik reserveert de eer der besnijdenis voor de 

vroegere nachthebbers van die kleine republieken 5/· Uit 

Luba de besnedenen en de Rubbo, diegenen, die eerst 
over acht jaar besneden zullen worden (I.e. p.,31), 
naar: "Non sappiano quali diritti conferiscano questi 
titoli e anzi crediano che non ne conferiscono veruno"l 
De "Garsdta" zijn "gl'anziani" (I.e. p.28), naax het 
gewone woord voor oud. 
Al is de beteekenis van deze vijf namen vaak wisselend 
en onzeker, toch blijkt uit de citaten van MIZZI zelf 
en eveneens van SALVIAC en AZAÏS, dat ze geen graden 
aanduiden, naar alleen zekere waardigheden, die net de 
Gada in verband staan; ook schijnen ze soms alleen bij 
bepaalde gelegenheden gebruikt te worden. 

1/ l.c* Р434 e.V.; toch elders weer net zichzelf in tegen
spraak: "il Bokku è Bokku a vita" (Cenni p.9)· 

2/ "Gl' "Itiî" hanno un sol "bôkku" i tal'è la legge; Le 
altre tribù, ne hanno due: tal'è la legge" (Gli Stadii 
Р.З5). 

3/ Lei p.32; hier is het anbt van Hayu dus niet gelijk 
aan dat van den Abba Bokku. 

4/ Naar MIZZI is Tschaffiè de hoogvlakte, waar de cereno-
niën plaats vinden^ Luba de naan van het feest-zelf en 
Dscharra het jaar, waarin het gevierd wordt (i.e.); el
ders een andere verklaring: "Gli anni sono chianati 
"Aárra" e ogni periodo di otto anni porta la propria 
appellazione" (l.c. ρ·25) en op' een andere plaats weer: 
"Esso è l'anno della circoncisione la quale si dice: 
"Tarre" ovvero "Karre"" (Cenni p.15). De verwarring 
bij MIZZI is wel duidelijk en vindt haar oorzaak ten 
deele ook daarin, dat de nanen werkelijk een wisselende 
beteekenis schijnen te hebben, een noeilijkheid, die 
ook bij de andere auteurs valt te bespeuren. Volgens 
TUTSCHEK is "djara: circumcision, i.e. the feast where 
the chirurgical operation itself is perforned, two 
years after the Gada" (i.e.); vgl.: p.112. 

5/ l.c. p.188* 
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MIZZ^s berichten blijkt echter, dat in het Harargebied 

alle Gadaleden, op den bepaalden tijd, besneden worden 1/, 

wat beter met de gegevens over de gewoonte in de andere 

Gallalanden overeenkomt· Het Dscharrafeest, "de grootste 

plechtigheid der natie" 2/, leerden we al bij de Tanagalla 

als het equivalent van het Buttàoffer kennen. Nu noemt 

SAXVIAC ook het Buttafeest, in het vierde jaar der regee-

ringsperiode; wanneer hij hierbij van eigen waarneming 

uitgaat, zou daaruit volgen, dat de Butta bij de Harar-

galla aan de Dscharra, het belangrijkste Gadafeest, voor

afgaat, zooals dit het geval is bij vele Arsistammen, die 

eveneens het Buttafeest kennen, dat later door de Dscharra, 

de laatste en grootste plechtigheid der Gada, gevolgd 

wordt. Toch geloof ik, dat SALVIAC, wanneer hij het Buttà

offer vermeldt, daarbij alleen op d'ABBADIE steunt, die 

zijn gegevens echter bij de Gudru opteekende, waar de 

Butta het hoogste Gadafeest en equivalent aan de Dscharra 

der Tana- en Hararstammeη en der Arsi is. 

Zeer vele namen en gebruiken zijn uit MIZZI's boekjes 

op te diepen, welke we al bij de andere Galla tegenkwamen, 

maar die hij vaak niet als elementen van het Gadasysteem 

ziet of verkeerd rangschikt. Zoo vertelt hij, dat de Abba 

Bokku met het heele volk een tijdlang naar een bepaalde 

plaats wegtrekt, waar men dan een hut voor hem bouwt 

(tàrre godàna. plaats van den uittocht) 3/< wa't eveneens 

door CECCHI wordt vermeld 4/; hij noemt het feest van de 

Korma en Dullatscha, dat we ons van de Liéka Wayù zullen 

herinneren 5/ï de ceremonie met de drie steenen en de 

korte tijd van wetteloosheid bij de regeeringsoverdracht 

6/ doen denken aan de beschrijving van SOLEILLET; ook 

spreekt MIZZI van het Odafeest, zoo genoemd haar den boom 

1/*Реі Galla la circoncisione è un rito religioso che si 
inizia a turno. L'ufficiante è il Gada. Egli vien 
chiamato a temp da coloro che vogliono essere circon
cisi, i quali sono tutti di età matura (42-48 anni) e 
qualche volta cioè quando uno è troppo povero¿ la si 
fa più tardi. In effetto il rito non fassi senza il 
sacrificio di qualche testa cornuta e se uno è ricco, 
di parecchie bestie. Colui che δ circonciso chiamasi 
d'or innanzi "liiba" ed è stimato come uomo dabbene" 
(I.e. р.ІЗ-Іб): 

2/ SALVIAC I.e. -
5/ Gli Stadii p.57. 
4/ "Tre anni dopo il benti ha luogo il godamma, che è un 

viaggio nazionale, nel quale il loro ajù sacrifica un 
toro" (I.e. I, p.527)i CECCHI geeft hier "godamma" in 
plaats van godana of godansa-uittocht. 

5/ zie: p,105; ook wat de beteekenis van korma betreft, 
zijn weer twee lezingen bij MIZZI te vinden; hij ver
taalt het woord doorï "giovine bue non ancor castrato" 
(Cenni -p.10) en door: "bue castrato" (Gli Stadii p.él). 

6/ I.e. p.33· 
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met denzelfden naam (sycomore) 1/, een plechtigheid, 

die door CECCHI en SALVIAC met de ouderdomsklassen in 

verband wordt gebracht 2/, maar bij MIZZI een andere 

beteekenis schijnt te hebben. 

Ondanks de vele onduidelijkheden, die er nog in het 

systeem der Harargalla overblijven en ondanks de vele 

feiten van het gecompliceerde stelsel, die de auteurs 

verkeerd begrepen, is het materiaal, dat ze ons brengen, 

toch meer dan voldoende om met zekerheid te kunnen zeg

gen, dat we ook hier met dezelfde ouderdomsklassen als 

bij de andere Galla te doen hebben. Sedert PAULITSCHKE 

zijn we heel wat verder gekomen, ofschoon nog veel te 

onderzoeken valt! 

VI DE OUDEBDOMSKLASSEÏT BIJ 

DE CENTRALE GALLA 

A De Arsi 

De belangrijkste auteur voor het Gadasysteem van 

deze stammen is wederom CERULLI, die de klassen bij de 

Liému, Badi, Gardscheda, Paratscho (Samó en Galamo), 

Pasasà (Jabsanà en Watarò), Raià, Galaltscha (Kararà en 

Gardscheda) onderzocht. Ik laat hier een samenvatting 

van zijn beschrijving 3/ volgen, waarbij ik vooral op 

de overeenkomst met de Gada der andere stammen zal wij

zen; ook zullen de gegevens van HYLAITOER 4/ en de klei

nere opmerkingen van SALVIAC en MIZZI op de parallelle 

plaatsen aangehaald worden ter aanvulling en vergelij

king. 

1/ Cenni p.13-15. 
2/ "E quegli poi che per condizioni di famiglia è desti

nato a sedere all'alto posto di ajù, vi perviene al 
quarto anno del periodo, sul principio, che corris
ponderebbe al nostra equinozio di primavera, eletto 
in una assemblea (oda) che è la più importante e nu
merosa di tutte (vi si riuniscono sino a trenta e 
più mila persone), nella quale, come nelle altre, ha 
luogo la piantagione degli alberi" (I.e.); ook naar 
SALVIAC vindt het Odafeest bij het begin der regeering 
van den Abba Bokku plaats (I.e. p.184-185); vgl.: da 
THIENE: "oda-immolazione fatta dal Dori al suo entrare 
in funzione" (Dizionario della lingua Galla). Weer is 
het opvallend, dat de eindere auteurs den naam van dit 
feest niet kennen. 
MIZZI zegt over deze plechtigheid: "L'epoca di questo 
rito è quella delle grandi pioggie (Luglio-Agosto). 
Come tutto usano dei doni del Creatore, tutti prendono 
parte, uomini e donne in questa circostanza". 

3/ In: di SAVOIA-AOSTA I.e. p.152 e.v. 
4/Ett_|r p.289 e.v. 
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Ofschoon de meeste Arsistammen aan de Wabi vijf 

Gada 1/ hebben, ieder met slechts twee graden,. Dabballè 

en Luba 2/, vinden we toch eveneens bij hen de indeeling 

in zeven» Zoo zijn er in het systeem der Liému zeven 

ouderdomsklassen, die ieder zeven jaar duren en maar 

één jaar de hoogste macht in den stam uitoefenen; bij de 

Fasasà (Jabsanà), met hun vijf Gada, duren de graden 

weer zeven jaren, terwijl de Wataro der Fasasà zeven 

Gada hebben met graden van zeven jaren 3/· Set magische 

getal komt eveneens in de ceremoniën dikwijls voor. 

Behalve de Gadanamen 4/, die bij de Sohoastammen 

gebruikelijk zijn, Birmadschi, Horatà 5Λ Róbale, Melba 

en Mudanà, kennen de Arsi nog twee andere ni. Bul turna 

en Bahara 6/, die bij hen vaak gevonden worden 7/· De 

Raià en de Galaltscha (Kararà) hebben nog een ouderdoms-

klasse, Dabbasa 8/ geheeten, een naam, die ook in de 

lijsten van SALVIAC en MIZZI is te lezen; alleen Dschod-

schore van de Fasasà (Watarò) heeft geen parallel bij de 

Gadanamen der andere Galla, wier klassen onderzocht wer

den. 

1/ Evenals bij de andere Galla behoort de zoon tot de
zelfde Gada als zijn vader. 

2/ Het Raiàsysteem kent vijf graden van acht jaar even
als dat der Sohoastammen en het komt ook in de namen 
van de perioden het meest met de inrichting bij deze 
Galla overeen: Dabballè, Musò, Dori, Luba en Yuba; 
slechts Musò is nieuw en heeft alleen bij de Arsi zelf 
een parallel in den Raba Musògraad der Galaltscha 
(Kararà). 

3/ Zie: hun spreuk op p.113, vervolg van noot 2. 
4/ Een nieuwe beteekenis van Gada is bij de Faratscho 

(Samó) te vinden: "I Samó distinguono nella loro 
terminologia: il gruppo gadà4(e civè il gruppo formato 
da quegli appartenenti alla tribu, che seguono insieme 
i vari riti;, e questo è da loro chiamato balli; ed 
il periodo gadà durante il quale il gruppo predetto 
resta noi grado supremo della capacità politica, e 
questo è da loro propriamente chiamato gadà". 

5/ De Galaltscha (Karara) hebben Horotà in plaats van 
Horatà. 

6/ Bij de Liému leeft nog de herinnering voort aan de 
Gada Mitschillè en Dulo, die uit den cyclus genomen 
en door Bul turna en Bah.ara vervangen werden. 

. .- De Fasasà (Watarò) hebben ook Gada in reserve, zooals 
de Sohoastammen, maar, zooals we zagen, behooren de 
"afgeschafte" Gada niet daartoe. 

7/HYLAJNDER geeft deze twee eveneens als Gadanamen der 
Borana op (i.e. р.28б); MIZZI kent Bulturna alleen 
bij de Arsi (Gli Stadii p.25). 

8/ De Galaltscha (.Kararà,) bovendien: Dabbasa marró. 
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Uiet slechts in de graden en de namen van de ouder-

domsklassen der Arsi is een groóte overeenkomst met het 

systeem hij de andere Galla, maar ook in de Gadaceremo-

niën zelf; weliswaar zullen we hier vele nieuwe gebrui

ken leeren kennen, maar hij het meerendeel daarvan is de 

zin dezelfde als van de riten in de verdere streken, al

leen de vorm is verschillend en vaak wordt juist door 

den afwijkenden vorm de beteekenis in het stelsel der 

overige Galla eerst duidelijk. 

Tot de beginplechtigheden der Gada bij de Arsi be

hoort in de meeste gevallen de Banticeremonie: de jonge

man, die zijn cyclus begint, kiest een meisje als meter 

en maakt het een scheiding midden in het haar 1/. Daarna 

knipt hij zijn haren af, maar laat boven op de kruin een 

bosje staan, een haardracht die guduni 2/ wordt genoemd 

en een teeken is van de nieuwe levensperiode, die de 

jonge Galla nu ingaat 3/· De afgeknipte haren worden aan 

den staart van een koe gebonden, die de Gadaleden van de 

ouderen, die juist met hun cyclus klaar zijn, cadeau 

1/ In het systeem der Liému verricht de jonge Galla deze 
plechtigheid niet bij zijn meisje, maar alleen het 
stamhoofd bij zijn vrouw: "Gli anziani, che hanno 
ultimato le ceremonie del loro gada, alla fine appunto 
del loro settimo anno (e cioò del loro periodo di go
verno della tribù) ed all'inizio dell'ottavo, si 
riuniscono, ed il loro Capo - fatto un sacrificio -
divide con un ago crinale in due masse i capelli di 
sua moglie (sin allora tutti riuniti nell'acconciatura)". 
De Raia dragen daarbij nog een offer (korma banti) op: 
"Alla fine dell'ottavo anno i dabballé fa il sacrifi-
cio detto corma bantí e diventa musò. Il corma*banti 
è un bue che viene sacrificato solennemente; e, subito 
dopo, i musò fanno alle ragazze che essi hanno già 
scelte come loro comari dei riti, la speciale accon
ciatura di capelli detta appunto bantí ....". 
Het Bantifeest der Schoastammen bestond daarin, dat 
de Qondala hun meisjes ten dans vroegen (zie: p.97-98). 
Hierbij trad het meisje van den Hayïi op den voorgrond, 
zijn "zuster", die eveneens bij de verdere ceremoniën 
een rol speelde en haar deel van het Buttàoffer kreeg, 
evenals ze bij de Arsi (Raià) recht heeft,op een 
eerestuk; ook in Schoa was ze de meter der riten. 

2/ De gudunl der Arsi wordt door HYXANDER als volgt 
beschreven: "Femte &ret börja "ghedda" гака sig med 
början fran pannanÄ Tid efter annan utvidgas det 
kala partiet av hjassan. Harklädnaden kallas godorro". 
Bij de Borana geeft ze een ten deele afwijkende ver
klaring. 

3/ De afzonderlijke bespreking der haardracht in de 
ouderdomsklassen volgt later. 
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krijgen l/i deze koe heet bandura (па і). CERULLI merkt 

hierbij op, dat hem dit gebruik bij de Galla verder niet 

bekend is, maar dat bij sommige Somalistammen iets derge

lijks voorkomt· Bij dezen wordt namelijk de navelstreng 

van den pasgeborene aan den staart van een koe gebonden, 

die daarmee aan het kind toebehoort, zijn eerste geschenk! 

Zoo zou dan een Kuschietisoh 2/gebruik bij de'gebòojrte, 

door de Galla in de ouderdomsklassen tot een ceremonie 

bij de "politieke geboorte" vervormd zijn. De gewoonte, 

die CERULLI beschrijft, wordt echter, volgens BRICCHETTI-

ROBECCHI, toch ook bij de Galla gevonden 3/· Η Θ Ϊ a a n e e n 

koe binden of op een koe leggen komt eveneens meer bij 

hen voor en zelfs in de Gada zijn er voorbeelden van aan 

te wijzen. Bij de Borana wordt de afgeknipte gudurú in 

een vat met water en melk gedaan, dat dan op den rug van 

een koe wordt gezet, welke daardoor "heilig" is en even

eens den naam fludurú krijgt 4/, Ook legt men bij hen, na 

de besnijdenis, de voorhuid op een vaars (dungu.); de moe

der van den besnedene krijgt dit "heilige" dier cadeau* 

Als het kind nog geen acht jaar oud is, wordt de besnij

denis uitgesteld en in plaats daarvan snijdt men den jon

gen in zijn dij. Het bloed, dat daarbij te voorschijn 

komt, wordt weer op den rug van de dungu gesmeerd; het 

dier wordt vervolgens losgelaten en in de wildernis gedre

ven 5/, 

1/ Ik wees er al op, hoe de Galla veel gewicht hechten 
aan het ononderbroken laten doorloopen der Gada; de 
functie van den Abba Dabballè bij de Schoastamnen was 
er een voorbeeld van (zie: p.94); bij de Liému en Badi 
krijgt het nieuwe Gadalid een koe, juist van de ouderen 
die hun klasse net doorloopen hebben, waardoor ze als 
het ware het materiaal voor de beginplechtigheid leve
ren; de Borana, die intreedt, moet iemand, die pas 
zijn cyclus heeft beëindigd, om kumbl vragen, zooals 
we nog zullen zien. Alles magie, de Gada moeten door
loopen en ook geen enkele plechtigheid nag uitvallen, 
anders komt er een ramp over menschen en dieren* 

2/ De vereering van de navelstreng is o.a. ook bij de 
Baganda bekend (ROSCOE Twenty-five years in east-Africa 
p.82). 

/̂"І̂ га i Galla ed i Somali, quando nasce un fanciullo, 
gli si lascia l'ombellico libero, che gli pende sulla 
pancia. Al settimo giorno l'ombellico viene tagliato 
ed attaccato alla coda di un cavallo о d'una vacca, che 
dà il nome al fanciullo per ordine di colui* che l'ha 
•regalata, e la bestia si chiamerà Landura" ÇRicordi di 
un soggiorno ne11'Harar p.42); PAULITSCHKE vertelt, 
steunend op dezen tekst, hetzelfde, maar zegt, dat de 
streng aan den nek van paarden en koeien wordt gebon
den (Ethnographie Г; р.193), 

4/ HÏLANbER I.e. p.¿88. 
5/ I.e. 
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De viering van de "politieke geboorte" bij de Badi 

en Liému heeft haar equivalent in de "politiek© adoptie" 

(moggasa ). het plechtig aannemen, in de ouder donsklas sen 

der Galaltscha (Kararà), waax de familie, na het offer van 

den korna moggasa (adoptiestier), den candidaat aan den 

stam "laat zien"; deze vorm van "adoptie" is ook bij de 

Tanagalla bekend 1/. 

De Arsi aan de Wabi vieren eveneens het Buttàfeest; 

bij hen is dit echter niet het hoogtepunt van de Gada-

plechtigheden zooals b.v. bij de Schoagalla en de Metscba, 

maar alleen één der beginceremoniën 2/. De Faratscho 

(Galamo) moeten, wanneer ze het offer gaan brengen, koe

huiden dreigen, de oorspronkelijke kleeding der Gallavee-

telers; wederom een voorbeeld der oude tradities van hun 

cultuur, die nog in de - overgenomen - ouderdomsklassen 

voortleven. Alleen diegenen, die een wild dier hebben 

gedood, dat tot de "edele" soorten wordt gerekend (leeuw, 

luipaard, panter enz.), zijn voor deze gelegenheid met 

het vel van deze beesten bekleed (zie: p.lll, noot 5). 

Voor en vaak ook na de Butta moeten de candidaten 

verschillende staaltjes van moed en behendigheid afleg

gen om te bewijzen, dat ze de kwaliteiten bezitten, die 

1/ "Every Galla boy undergoes the ceremony called Moga 
(or Mogasa) as soon after birth as the father can 
afford the expense. Without it, he can never be a free
man of the tribe, but I was never able to learn what 
disabilities its omission would entail, beyond the 
fact that in that case a man would have no cattle 
slaughtered at his funeral. It seems to be tantamount 
to a formal recognition by the tribe. I have not been 
able to ascertain whether the rite is practised for 
girls as well as boys: it certainly is so among the. 
Wasanye, where, too, its significance comes out more 
clearly - the child is carried round to all the houses 
within reach and shown to the inmates, who then return 
and feast with the parents; it must not be taken out 
of the house before this is done" (WERNER I.e. p. 141). 
Deze "adoptie" is niet te verwarren met de adoptie in 
den gewonen zin, die bij de Galla eveneens moggasa 
wordt genoemd. Ook gebruikt men het woord, wanneer 
een Galla een vreemdeling plechtig tot zijn vriend 
verklaart, waardoor deze onder bescherming van den 
stam komt te staan; meestal zal wel alleen het hoofd 
de macht bezitten om iemands veiligheid te garandeeren: 
"Die heidnischen Galla dagegen ermorden Jeden, der 
nicht ein Mogasa, d.h. Günstling ihres Häuptlings oder 
ihres Heiu geworden ist" (KRAPF I.e. p.106;; vgl.: 
ISÈNBERG-KHAPi1 I.e. p.256; BURTON First Footsteps in 
East Africa I, p.63, noot 1. 

2/ De Raià zijn de eenigen, die het Buttàoffer bij den 
overgang naar den hoogsten graad opdragen; hun Gada-
inrichting lijkt dus ook hierdoor het meest op het sys
teem van het meerendeel der Schoagalla (zie; p.121, 
noot 2). 
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de Gada bij hen willen aankweeken: ze moeten in staat 

zijn stam en eigen familie te verdedigen, een meisje 

te kunnen winnen en voor het vee te zorgen (weer de 

drang tot zelfbehoud van de groep, waartoe de jonge 

Galla nu officieel gaat behooren). De Gardscheda kennen 

zelfs twee proefjaren, waarin de Gadaleden moeten too-

nen, wat ze waard zijn; het is tevens de tijd, waarin 

ze zich "beroemd" kunnen maken. De candidaat mag uit 

drie opgaven kiezen: het tournooi (garmama), een overval 

op de kudden, waarbij ze een stier moeten vangen en cas-

treeren (koma tschawà) of de gubà.Deze laatste proef 

heeft volgend verloop: de vader of de voogd van het 

meisje, dat de Galla tot meter heeft gekozen, begeeft 

zich in een hut, die speciaal voor dit doel werd gebouwd; 

er omheen zet men melkvaten neer. Het Gadalid rijdt er 

naar toe en moet de hut in brand steken 1/; de vader 

snelt naar buiten en dan slaat de jongeman hem met de 

leidsels op het voorhoofd. Vervolgens neemt hij het 

meisje, dat zich in de buurt van de hut ophield, bij 

zich op het paard 2/ en draaft er zingend vandoor. De 

menschen van het dorp blusschen het vuur met de klaar

gezette melk .3/. 

HYLAKDER beschrijft een dergelijke ceremonie van de 

Arsi. Volgens haar heeft de Buttàplechtigheid in het 

zesde jaar der Gadaperiode plaats. De candidaten zwer-

1/ Het gewone begin der vijandelijkheden in den oorlog 
bij de Galla. 

2/ De roof van het meisje, die bij de Gardscheda alleen 
nog maar een ceremonie zonder verdere beteekenis 
schijnt te zijn, heeft bij de Faratscho (Samó) zijn 
oorspronkelijken zin behouden. Daar moeten diegenen 
de Gubà volvoeren, die na de Butta Dabballè zijn 
geworden. Ze steken bij een bepaalden anderen stam 
een hut in brand en schaken het meisje. Dit nu staat 
elijk met een huwelijk, zoodat de Dabballè, wanneer 
ij het meisje na de Gubà niet als zijn vrouw erkent, 
aan haar familie een boete moet betalen, evenals bij 
een echtscheiding. De Galla kennen, behalve het roof-
huwelijk, ook nog den symbolischen roof als een cere
monie bij het officieele trouwen, wanneer de geheele 
bruidsprijs al betaald en het huwelijksoffer Trakö) 
opgedragen is. 

3/ De proeven, waaruit de candidaten vrij kunnen kiezen, 
die bovendien door het stamhoofd veelal voor iedere 
Gada veranderd worden, hebben bij de Arsi nog de 
romantiek van den ouden tijd, een opvallend verschil 
met de riten der tot nu toe besproken systemen, die, 
in hun vasten vorm, deze oorspronkelijkheid missen. 
Daarom is, zooals ik al opmerkte, in het Arsistelsel 
vaak de beteekenis van de ceremoniën der andere ou-
derdomsklassen te vinden, die meer aan een schabloon 
gebonden zijn. 

I 





126 

ven het heele jaar op hun paarden rond, pralen met hun 

"heldendaden" en halen de gekste streken uit. Ze ontvoe

ren een Galla, die zijn periode in een andere ouderdoms-

klasse al heeft doorloopen, met zijn vee en kluiten hem 

op in een hut 1/. De gevangene krijgt melk en versehe 

boter en wordt door de jongelui bewaakt. Tenslotte steken 

ze de hut in brand en blusschen het vuur met melk; ze 

smeren zich dein wat van het mengsel der asoh en melk op 

het voorhoofd en laten den gevangene vrij. De naam van 

deze ceremonie wordt door НУЪАШЕК niet aangegeven, maar 

ze noemt de volgende streek, waarbij de Galla van de af-

geloopen Gadaperioden met muilezelleidsels op hun hoofd 

worden geslagen, Gubà ("gobba"). Dit laatste gebruik, dat, 

zooals we zagen, eveneens in CERULLI's Gubàbeschrijving 

voorkomt, is ook weer een onderdeel van een andere proef 

(urà), die bij de Faratscho (Galamo) in het volgende be

staat: een familievader wordt door de Dabballè ontkleed 

en naar een Luba gebracht, die het slachtoffer, dat de 

Dabballè stevig vasthouden, met de leidsels op het voor

hoofd slaat. 

De Musò der Raià hebben nog een eigen ritus Dalla 

Idaché (de verwoesting der omheining) genaamd 2/; ze zwer

ven in hun achtjarige periode den heelen dag rond, stelen 

1/ Jammer genoeg geeft HYLAJTOER niet aan, over welke Arsi 
ze spreekt, alleen zegt ze van de hut, waarin de ge
vangene wordt opgesloten, dat ze "vid Graramâ (nara 
Gardjedda)" ligt. 

2/ De "inverted speech" wordt ook bij dezen ritus der 
Raià gebruikt. Na de omheining stuk gemaakt te hebben, 
"il capo della famiglia, restando sulla soglia della 
capanna, pronuncia allora contro i musò alcune formule 
di maledizione; e ad ogni formula i musò rispondono 
in coro: "Sia cosi!" perché si ritiene che in questo 
caso quelle formule ordinariamente malefiche hanno 
proprio il valore contrario del loro significato let
terale". Toch is hier eenig verschil met de voorbeel
den van deze vreemde spreekwijze, die bij de Schoa-
galla en de Liému zijn te vinden (zie: p.98). We 
weten, dat de Musò en de Follò in hun periode veel 
dingen mogen doen, die anders verboden zijn en gestraft 
zouden worden; op de vernietiging der "heilige" om
heining zou zeker een vervloeking van den bezitter 
volgen, die nu echter, met de omgekeerde beteekenis, 
toch wordt uitgesproken, waarmee het recht en de straf
feloosheid der Gadaleden zeer goed worden onderstreept. 
Het "geldt" voor de Musò en Follò niet, zelfs een 
vloek wordt een zegen, ze zijn immers in een bijzonde
ren, "anderen" tijd van hun leven. Bij de Borana heb
ben de leden van den hoogsten graad zelfs een eigen 
taal om er maar den nadruk op te leggen, dat deze pe
riode zich van de overige onderscheidt. Dergelijke 
overwegingen gaan echter niet op voor de negatieve 
opsommingen der jachtsuccessen bij de Schoagalla en 
Liému. 
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en dooden de runderen en vormen een echte bacohanten-

troep. De Musògraad lijkt het meeste op diai der Pollè 

bij de andere Galla. Het doel van hun strooptochten 

schijnt hetzelfde te zijn als van de proeven: de jonge 

Galla op te voeden tot "heldendaden", waarbij ze, even

als de Pollè, vaak te ver gaam. 

Voordat de eandidaten in den Lubagraad komen, 

vindt bij vele Arsi nog een rij van feestelijkheden 

plaats, die met den naam bararti wordt aangeduid. De 

toekomstige Luba bouwen op de weide, waarop de volks

vergaderingen worden gehouden, een hut en deze 

"costruzione della casa del rito" is, naar CERULLI, het 

wezenlijke van de Bararticeremoniën, zooals dat het bes

te bij de Pasasâ (Jabsanà) uitkomt; de andere Arsi vie

ren onder den naam Bararti verschillende feesten, waar

bij de eigenlijke beteekenis niet zoo duidelijk is. 

Zoo komen de Lubacandidaten der Liému in een hut, die 

ze van takken van een jeneverboom hebben gemaakt, onder 

gezang bij elkaar, spuwen op de wanden en recitceren 

samen zoenspreuken* Degene, die bestemd is om stamhoofd 

te worden, offert een onvruchtbare koe en gaat met de 

Luba-aspiranten naar een acacia (daddetschà) !/• Ieder 

draagt een lans, die uit een bepaalde houtsoort (dangaggò) 

is gemaakt; ze hebben er de ijzeren punt afgenomen en 

in plaats daarvan het hout zelf toegespitst. Nu moeten 

allen hun lansen op die meinier zien te werpen, dat ze, 

zonder den stam aan te raken, zoo dicht mogelijk bij 'den 

1/ Ook HÏLAÏÏDER meldt, dat de Arsi in het derde jaar 
van hun Gadaperiode een bedevaart naar een "heiligen" 
boom ("dadältja") houden, weer bij Graramo in de 
buurt van Gardscheda, waar een stier en een koe wor
den geofferd (misschien ook hier het offer van den 
Korma en de Dullatscha, zooals bij de Liéka Wayù en 
in het Harargebied?). Men eet van het vleesch enjaindt 
zich een reep vel met een stuk van den klauw ("mä-
dittja", zie: p.106, noot 2) om den pols. 
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Ъоош in den grond komen te staan 1/
э
 Daarna plaatst de 

toekomstige hoofdman zich tusschen den boom en de iij 

lansen in en kondigt de wetsformules af voor de bloed-

prijzen, die hij zal doen betalen in het jaar, dat hij 

stamhoofd zal zijn 2/* De boom wordt met melk begoten 

en is voortaan "heilige» Twee maanden na deze plechtig-., 

heid laten de Gadaleden zich besnijden en zijn dan Luba, 

Bij den Barartiritus der Faratscho (Samó) bouwt 

men een hut, met een middelpaal van jeneverhout, die 

boven het dak uitsteekt. Bij dezen stut wordt een rund 

geofferd en nu zijn de Dabballè Luba geworden. Over de 

middelpaalvereering bij de Galla, waarvan we hier een 

aanduiding in de..ouderdomsklassen kunnen zien, zal later 

gesproken worden. 

1/ De Faratscho (Samó) hebben een dergelijken ritus: 
"Subito dopo il butta, all'inizio del suo grado, il 
¿abballa-compie il ri'to dell'ulé dabà^ "pianta-
Ъastoni". I dabballé. si avanzano a cavallo galoppando 
verso un'acacia che, ritenuta sacra, è riservata per 
tale rito; ed ognuno, passando nel galoppo innanzi 
l'albero sacro, scaglia un giavellotto di legno dell' 
arbusto detto in galla guora, in modo che si infigga 
innanzi al tronco dell'acacia, (Si tratta dunque di 
un rito molto analogo a quello dei Liemu dopo il 
bararti; ma qui lo svolgimento della ceremonia ed 
il suo valore nel ciclo è diverso)". 
HYLAMDER beschrijft een gelijke ceremonie· De Gada
leden gaan in het vierde jaar van hun periode naar 
een kleinen heuvel, waar ze stokken in den grond wer·· 
pen; blijven deze staan, dan is dat een goed teeken, 
vallen ze echter om, dan gaat men naar den "priester" 
om raad en draagt offers op0 Later wordt het "stokken 
gooien" nog eens op een grooteren heuvel herhaald. 
Het werpen met de houten lansen schijnt op de eerste 
plaats een behendigheidsproef te zijn, waarbij dan 
een soort waarzeggerij komt uit het al of niet blij
ven staan der stokken. De ceremonie herinnert aan 
een ritus bij de Abbitschu (erretschà). "Nell'ottavo 
anno del loro grado i folle vanno in processione al 
sicomoro sacro per una ceremonia detta erreccià» Un 
Galla di una particolare stirpe, in cui tale carica 
è ereditaria, è sotto l'albero sacro presso il tronco 
colossale. I folle passano in corteo ad uno ad uno sotto 
la volta del sicomoro, tutti ad una stessa distanza 
dall'albero, e £runti all'altezza del tronco si 
sporgono un istante verso di esso, gettandogli -
contro - un fascettо di erba. Se essi chinandosi 
col corpo verso sinistra, per lanciare l'erba, esitano 
nel gesto о sbagliando questo inchino laterale cadono 
in terra о si allungano troppo verso il tronco, il 
Galla custode dell;erreccià che è a lato del tronco 
li afferra per le mani e li tira a sé sotto l'albero. 
Ciò è ritenuto di malaugurio per l'inesperto folla e 
tale da fargli perdere tutti i benefici delle ceremonie 
dei gada se egli non paga una specie di riscatto al 
Galla che lo ha afferrato e non fa compiere dalla sua 
stirpe cerimonie propiziatorie" (CERULLI Etiopia I, 

2/ Bij de Liému duurt de regeeringsperiode maar één jaar 
(zie: p.121). 
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Het is opmerkelijk, dat naar aanleiding van het 

Barartifeest der Galaltscha (Kararà) zeven personen een 

uitnoodiging krijgen: de "Vader der ceremonie", die den 

geheelen cyclus al moet hebben meegemaakt en peter van 

den jongen Galla is; de "Moeder der ceremonie", die als 

meter optreedt en de vrouw moet zijn van iemand, die 

eveneens zijn Gada heeft beëindigd; de "vijf", nl, vijf 

oudere mannen, die als getuigen fungeeren 1/. 

Op het slot der Lubaperiode wordt bij alle opgenoem

de Arsistammen de "Dscharra der vaderen" gevierd, een · 

groot offerfeest, het hoogtepunt der Gadaceremoniën, 

zooals de Butta dat o.a. bij de Schoagalla is 2/. De 

Luba der Badi dragen op den plechtigen dag van het 

Dscharraoffer de Kallatscha, met een riem vastgebonden, 

midden op het voorhoofd. Het is een stuk koper, dat, op 

plompe wijze, den phallos voorstelt. 

In de viering der Dscharra bij de Baia hebben we 

een prachtig voorbeeld van aanpassing der ceremoniën 

aan het landschap, waarover ik vroeger al sprak. Overal 

doorsnijden de zijstroomen der ïïabi het gebied van dezen 

stam. Het is nu de gewoonte, dat op den dag van de 

Dscharraplechtigheden de Raià-afdeelingen van de beide, 

tegenover elkaar liggende, oevers bij de rivier te samen 

komen en daar, gescheiden door den stroom, tegelijk met 

het feest beginnen. Het slachtoffer wordt langs een pad 

van den hoogen oever tot bij het water gebracht en daar 

vastgehouden. Als het dier voorbij is, zet men den weg -

dien, in den gewonen tijd, alle dieren gaan om te drin

ken - met banen koemest af. Binnen deze "heilige" zone 

wordt dan, links en rechts van de rivier het offer op

gedragen; de Luba met hun familie groepen er omheen, ter

wijl hoogerop aan beide oevers de andere Galla staan met 

hun vee en eerbiedig toekijken. 

Ter aanvulling laat ik nog de belangrijkste gegevens 

uit HïLANDER's "kort översikt" van den achtjarigen cyclus 

bij de Arsi volgen, voorzoover ze al niet als parallellen 

van de notities van CERULLI werden aangehaald. 

In het eerste jaar steelt het Gadalid een stier van 

1/ Het zevende jaar der Gadaperiode, waarin de zonen 
van de leden der ouderdomsklassen bij de Borana be
sneden worden, noemt HYLANDER Bararti (i.e. p.287). 

2/ De CAPUCIJN kent bij zijn Arsi ook de Dscharra: "A 
chaque yarra. c'est-à-dire tous les huit ans, revient 
1'époque des assemblées générales, qui jouent dans 
le supput oromo, le rôle des olympiades grecques" 
(Esquisse de croyances et de moeurs Promos ou Gallas 
en territoire abyssin P.78J. 
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een leerlooier 1/ en draagt het beest als offer op. Voor 

deze plechtigheid bindt hij zich de Kallatscha 2/ om, 

het overgeërfde, phallische voorhoofdssieraad. Achter 

het tweede jaar zet HYLANDER "dans in het melkhuia1·, zon· 

der verder een verklaring te geven. Het derde jaar wordt 

gevierd door een bedevaart naar een "heiligen" aoaoia en 

in het vierde jaar vindt het "stokken werpen" op den 

heuvel plaats (zie: p.127, noot 1 en p.128, noot l). Na

dat ze als bijzonderheid van het vijfde jaar het dragen 

van de gudurii heeft genoemd, komt eveneens zonder naderen 

uitleg "Mädallafest"; dit moet wel met dezelfde riten 

gevierd worden als bij de Borana, waar het nog ter spra

ke zal komen 3/. Het zesde jaar is de tijd van het Buttà-

offer; nu worden de vaders der Gadaleden ("ghedda") 

"gheddamâdji" 4/ genoemd. In een deel van het land jaagt 

men tijdens het Buttàfeest zóó lang met speren op den 

offerstier, totdat hij in elkaar zakt (zie: p.112). 

Degene, die de plechtigheid leidt, draagt de bloedige 

tong van het gedoode dier op zijn voorhoofd (zie: p.106). 

In het achtste jaar heeten de vaders der Gadaleden 

"qololla"; ze zijn ontoerekeningsvatbaar als de kleine 

1/ Dat juist een leerlooier bestolen moet worden, is weer 
een bewijs voor de verachting van de ambachtslieden, 
die officieel in de ouderdomsklassen wordt gesanction-
neerd. 

2/ Volgens HÏLAUDER wordt de Kallatscha niet algemeen 
door de ouderen gedragen, zooals bij de Borana, maar 
alleen door sommige "priesterkoningen", die haar te
gen betaling uitleenen; de kinderlooze, de jonge man, 
die een blauwtje heeft geloopen en het toch nog eens 
wil probeeren, huren het tooverstuk voor deze gelegen
heden. 
De vrouwen van de "toovenaars" dragen de "tjatjo", 
een magisch sieraad, "dat een tegenhanger is van het 
phallosembleem". De "tjatjo" is een breede leeren 
band in kruisvorm, die met parels en de vrouwelijke 
symbolen, kauri's en kleine kalebassen, is versierd. 
De "Tchachou" werd al door SOLEILIET genoemd (zie: 
p.90); ik zal dit versiersel bij den Atetecultus ver
der bespreken, 

3/ Ofschoon HYLADTOEH de Madalaceremoniën bij de Borana 
kent, noemt ze daar het woord.juist niet, dat alleen 
bij CLIFFORD PLOWMAN is te vinden. 

4/ Ik gebruik voortaan CLIFFORD PLOWMAN'S schrijfVijze 
"Gedamoch". Dit woord heb ik, behalve bij dezen laat
ste en HYLAITOER, verder alleen bij ISENEERG-KRAPF ge
vonden: "My Galla made me acquainted with some other 
customs of his people. Every eight years, he said, 
they appoint a Heiu, or general Governor, a man who 
has the reputation of being a warrior and public 
speaker, who passes through the whole tribe, hearing 
the complaints of the oppressed, and deciding in 
cases of justice. He also decides in matters of war 
and peace. Wherever he goes, he is respected, and 
supplied with all that he wants. When the eight years 
have expired, he is called Gedamotsh, a repeated 
Governor" (i.e.). 
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kinderen, niemand komt aan hun eigendom en wanneer ze 

stelen, worden ze niet bestraft. Op het slot van dit 

jaar heeft het Dschilafeest plaats,, bij de Arsi van het 

zuidwesten, die HYLAUDER hoogstwaarschijnlijk beschrijft, 

de belangrijkste ceremonie van den geheelen cyclus,, zoo-

als de Butta en Dscharra bij de andere Galla. Na de 

Dschila nemen de Ghedda de macht van hun vaders over en 

erven hun bezit; de oude heer blijft op zijn "undantag" 

wonen 1/. 

В De Borana 

Het Gadasyteem der Borana, door CLIFFORD Р Ь О Ш Ш 2/ 

en HYLANDER 3/ Gedamochsysteem genoemd, is, naar de tra

ditie, afkomstig van een beroemdem "priester", Hurati 

Dugga, die, zestien generaties geleden, in de veertiende 

eeuw moet hebben geleefd en wiens geboorte met vele voor

teekenen gepaard ging. Het belangrijkste van deze was de 

1/ Het Duitsche "Altenteil" komt het beste met het Zweed-
sche "undantag" overeen; vgl., in verband met HYLANDER's 
opmerking en den naam "qololla", MIZZI's uitleg van 
kokòllo of kolòllo: "Questa parola significa quella 
parte dell'eredità che appartiene specialmente al 
primogenito. Sarebbe dunque "il dritto di primogenitura" 
о ciò che si dà al primogenito. 
Lo stesso termine serve per indicare la parte riservata 
di dritto, al proprietario d'un terreno. Se nelle ven
dite, questa parte non è riservata, ogni antico dritto 
di proprietà sul data terreno è perduto per sempre. 
Perchè conviene sapere, che un primo possessore anche 
vendendo il proprio terreno conserva il dritto a) di 
conservar una lingua di terra per se; b) di esser 
avvisato dal compratore, della sua intenzione di 
rivendere a sua vice. Senza il suo consenso, la vendita 
è "nulla" о almeno "contestabile" dinnanzi alla legge, 
Questi diritti ed altri, fanno parte del Kolòllo о 
.Коlolo o Kok&llo secondo che si pronuncia nelle diverse 
regioni. Ogni proprietario di terreno ha il suo 
"Κοίδΐΐο"" (I.e. p.51-52). 

De Gombitschu kennen een dergelijk gebruik. Bij hen 
mogen de vaders, wanneer hun zonen het Buttàoffer heb
ben gebracht, niet meer met hen samenwonen; ze bouwen 
hutten, ver van den stam gelegen en hun zonen brengen 
hun eten. Ze mogen zelfs geen vee of land meer koopen 
of verkoopen, want: "il sangue del sacrifizio del 
butta dei loro figli li ha fatti tornare "muti" come 
i fanciulli" (CERULLI I.e. p.49). 
De Konso en Darasa hebben in hun systeem een "Kolulu"«· 
graad, evenals bij deze laatsten ook "Gudurru" een 
graad is· 

3/ Notes on the Gedamoch ceremonies among the Bor an. 
4/ I.e. p',282 e.V.; ik оія" beider uiteenzetting. 
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Kallatscha, het phallosembleem, dat nu nog zulk een 

groóte rol bij de riten speelt. De Gedanochcyclus begint 

om de acht jaren en duurt ook even lang, zoodat er onon

derbroken ceremoniën worden gevierd. Alle leden van een 

bepaalde ouderdomsklasse ("lobba") moeten de rij van 

feestelijkheden meemaken en worden op denzelfden tijd 

ingewijd, HYLANDER somt de volgende vijf Gadanamen op: 

Birmadschi, Bulturna, Horatà, Sahara en Róbale, die ons 

reeds als namen van ouderdomsklassen bij de andere Galla 

bekend zijn. ledere Gada, zegt HÏLANDER, duurt slechts 

acht jaren. Met de kennis van de klassenindeeling bij 

de overige stammen, is men geneigd hier aan een vergis

sing te denken. Víant, wanneer HYLMDER gelijk heeft, 

zouden de Gada der Borana maar één graad, nl. dien der 

Gedamoch hebben en verder twee en dertig jaar buiten den 

cyclus blijven, want de kringloop duurt ook hier veertig 

jaren, wat uit de volgende passage blijkt: "Wanneer nu 

de gheddamadji, die tot een ouderdomsklasse behooren, hun 

ambt gedurende acht jaren hebben uitgeoefend, duurt het 

op die manier nog acht maal vier of twee en dertig jaren, 

voor hun zonen, die van dezelfde lobba zijn, gheddamadji 

worden" 1/. Het is in overeenstemming met het gewone 

Gadasysteem ook bij de Borana vijf ouderdomsklassen van 

veertig jaren met vijf graden van acht jaar aan te nemen, 

waarvan de Gedamochgraad de belangrijkste is. HYLAUDER's 

"lobba" zou dan niet gelijk zijn aan ouderdomsklasse, 

maar aan één der vijf graden ervan, den Lubagraad, ook 

bij de andere stammen de periode der hoogste macht en 

van de belangrijkste plechtigheden. Deze veronderstelling 

wint aan waarschijnlijkheid door HYLANDER's verdere be

schrijving, waarin ze van de "av 8-arscyklar bestaende 

40-ariga mannakraftsperioden" spreekt, hoewel ze eerst 

de "8 ar omfattande àldersklassernas (eller lôbbas)" 

noemde. Zoo heeft ze dus vermoedelijk vier graden over

geslagen en alleen aan de belangrijkste phase van den 

kringloop haar aandacht gewijd. 

1/ vgl.: CLIFFORD PLOWMAN: "A man is not qualified for 
initiation until the lapse of five Gedamoch, i.e., 
40 years, from the date when his father completed 
his initiation. If, as often happens, a man dies 
before he can be initiated, his son may take his 
place, but does not undergo the fall ceremonies. He 
only performs certain sacrifices in the name of his 
father, and then must wait till the turn of his age-
rank comes round" (i.e. p.lM). 
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In denzelfden tijd, waarin de vaders Gedanoch wor

den, krijgen hun zonen den naan Ghedda 1/, Wanneer een 

Borana voor zijn Gedanochperiode staat, vraagt hij iemand, 

die dezen graad - in een andere ouderdonsklasse - al 

heeft doorloopen on kunbi 2/, een handvol neel, tabak, 

nyrrhe (kunbl) en bast van den niawaboon; dit vreende 

mengsel 3/ doet hij in een doekje, bindt het aan een 

piint van zijn kleed vast 4/ en draagt het acht jaar lang. 

Ook noet hij voor de Kallatscha zorgen, die hij net een 

rien onbindt, zoodat ze loodrecht op zijn voorhoofd kont 

te staan. De Kallatscha, het phallosenbleen, is een erf-

1/ Bij de Arsi is het, zooals we zagen, ongekeerd; daar 
heeten de Gadaleden Ghedda en worden hun vaders na 
het Buttâoffer Gedanoch genoend. 

2/ Weer een teeken, dat de Gada noeten doorloopen; de 
oudere, die klaar is, verschaft de eerste ingrediënten 
aan den jongere, die begint. 
De Abba Muda geeft bij zijn inwijding van de Dschila 
hun ook nyrrhe: "Dans l'initiation orono le Abba Muda 
renet trois objets sacras à conserver; 1. La nyrrha 
(Kunbi), 2. Le Sirna, fruit d'un arbre appelé égalenent 
Sirna et qui est connun dans le pays Anor ou Arnor. 
C'est le non que les Orono Barentu donnent au pays 
d'origine. Je ne ne rappelle pas le non du troisiène 
objet" (TAimiN-CAHAGKE in: d'ABBADIE I.e. p.310). Er 
zijn zeer vele contactpunten tusschen de ouderdons-
klassen en den Abba Muda, die bij de bespreking van 
dezen "Gallapaus" behandeld zullen worden. 

3/ Naar HYLANDER is het nisschien een synbool van de voe
ding, het genot en de geneeskracht. Toch schijnt dit 
voor het neel niet op te gaan, daar de Borana alleen 
van vleesch, bloed, neIk en boter leven; naar zoovele 
gebruiken in dit systeen passen niet bij de Galla, 
het zijn oude gewoontes van een andere cultuur, die 
overgenonen zijn en nu al weer oude tradities der 
Borana zijn geworden. 

4/ Terwijl overal, waar nog oude Gallagewoontes in de 
ouderdonsklassen voortleven, bij offerfeesten en cere-
noniën de veetelerskleeding van huiden is voorgeschre
ven, noeten de Borana van het westen eigenlijk een 
ruw, katoenen kleed dragen, zooals dit b.v. door de 
Konso geweven wordt (zie: p,48), waarnee een aanwij
zing is gegeven, in welke richting we de herkonst der 
eigenaardigheden van dit systeen hebben te zoeken: 
"Having possessed himself of the kumbi, the new-fledged 
Gedanoch nust wrap it in a piece of native-woven cloth 
called buddu. This is a rough cotton cloth, alnost 
like sacking, woven by Conso and other Abyssinian 
tribes, and is of the nost prinitive description. If 
possible, the Gedanoch should wear a buddu cloth, but 
if this cannot be done, it is inperative that a piece 
be found large enough to hold the kunbi, and he nay 
then wear nodern trade cloth with the kumbi tied in 
one of the corners. His turban should also be of buddu, 
but, failing that, he may wear rufo, a black and. white 
check pattern cloth sold by traders, but considered 
by the Boran - the wish being probably father to the 
thought - to be copied fron a piece of rufo which 
appeared niraculously at the birth of the priest 
Hurati Dugga, nentioned above" (CLIFFOBD PLOWMAN 
I.e. p.1157. 
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stuk uit glinnend netaal genaakt, net een rond plaatje 

eronder, dat tegen het voorhoofd rust en "op ivoor lijkt". 

Door dit teeken krijgt de drager de nacht on te zegenen 

en te vervloeken; een phallo seul tus schijnt echter in 

de Gedanochcerenoniën niet voor te konen, G-edurende de 

acht jaren, dat het Gadalid zijn Kallatscha draagt, nag 

hij bepaalde dingen niet doen en ook verschillende spij

zen niet eten; in plaats van zijn speer, het onontbeer

lijke attribuut van den Galla, draagt hij een staf 

(bokkû), eveneens net den phallos versierd en ook een 

zweep van de huid van een rhinoceros genaakt.. Sonnige 

dagelijksche gebruiksvoorwerpen nag hij niet in de Borana-

taal aanduiden, naar hij bezigt er woorden voor, die 

misschien aan een oude cultustaal zijn ontleend. Hij 

leeft net zijn fanilie en zes andere Gedcuuoch (sanen 

weer zeven!), die tot dezelfde ouderdonsklasse bebnoren, 

acht jaar lang van de andere stanleden gescheiden. 

Het eerste jaar der Gedanochperiode wordt "Gon djara", 

het jaar "van den konenden ouderdon" genoend. Van het 

tweede en derde jaar weet HYLAUDER geen belangrijke bij

zonderheden te vertellen. In het vierde jaar "Oâl arrgi", 

het "jaar der vergadering" konen de Gedanoch op een 

"heilige" plaats, gewoonlijk een berg, bij elkaar on te 

offeren en te bidden. Het vijfde jaar is het "jaar der 

zalving", waarin de Gedanoch zijn.haar weer anders op*· 

naakt en de gudurú 1/ gaat dragen. Hij sluit zich zeven( ! ) 

dagen in zijn hut op en nag eerst, na een offer gebracht 

te hebben, uitgaan, hij noet echter altijd vóór zons

ondergang weer in zijn dorp terug zijn. Van · het zesde 

jaar geven CLIFFORD PLOl/ÏMAli en HÏLAITOER als naan; "Della 

ijessa" aan; de Ghedda, wier vaders gestorven zijn, 

knippen hun haren en brengen offers, on zelf, als de 

tijd gekomen is, het recht te hebben het "heilige" phal-

1/ Hier wordt een beschrijving van de guduni gegeven, 
welke én van haar eigen verklaring bij de Arsi én van 
die bij CERULLI afwijkt. Ze zegt, dat de Gedanoch 
zijn haar losnaakt en "flätas ut ned fibrer eller 
giraf fsvanstage1 till en hattbrätteliknande bildning, 
som star ut frân huvudet i form av tvenne vingar och 
kallas "godorro"". vgl.: COHEN: "Le non de qunjSo est 
quelquefois donna abusivenent à la coiffure ... qui 
s'appelle proprenent d'un nom galla guduro ou guaero; 
elle est en effet surtout galla, mais se rencontre 
fréquemment chez les jeunes Abyssins du Choa, surtout 
chez les bébés. Elle conporte plusieurs mèches lais
sées longues tout autour de la tête, le reste étant 
rasé. Les mèches sont crêpées avec un empois composé 
de grains de coton et de lin. Cette coiffure est 
employée pour les enfants des deux sexes" (Docunents 
ethnographiques d'Abyssinie p.32). 
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losembleem te dragen* In het zevende jaar (Bararti) wor

den de zonen der Gedamooh (de Ghedda dus), die voor de 

besnijdenis Haba 1/ werden genoemd, besneden. Het te 

vondeling leggen der kinderen van deze Raba en de besnij

denis zullen later afzonderlijk worden besproken. Is het 

achtste jaar ("Djarra") aangebroken, dan verlaten de 

Gedamooh hun dorp, waar ze afgezonderd van de anderen 

geleefd hebben.en gaan op reis, soms dagenlang, naar de 

"heilige"plaats hunner voorvaderen 2/, waar het Dschila-

feest wordt gevierd. Vdór den plechtigen dag der Dschila 

omkransen de zonen der Gedamoch, die nu Gormich heeten, 

hun hoofd met kalalatwijgen 3/J 's nachts leggen ze hun 

kransen af en knippen hun haar. Den volgenden morgen of

feren ze een os en knippen de guduni van hun vader; ze 

doen de haren, zooals we zagen, in een vat met melk en 

water en zetten dat op een koe. Dan wordt het vat leeg

gegooid en de inhoud in de kraal begraven. Het vee drijft 

men intusschen op de wei en de menschen, die niet aan de 

Dschila deelnemen, verbergen zich in hun hutten, want het 

heet, dat een blik van een Gormich doodelijk is voor 

mensch en dier; ook dus bij de Borana hebben degenen, 

die de ceremoniën mogen meemaken, een magische macht. 

De Gedamoch, die bij het knippen van hun guduni de 

Kallatsoha hebben afgelegd, brengen den morgen biddend 

onder een "heiligen" boom door. Wanneer de Gormich de 

ceremoniën met het melkvat voltrokken hebben, omkransen 

ze hun hoofd weer met de kalalatakjes en begeven zich 

eveneens naar den boom, waarop de Gedamoch weggaan en 

zich den heelen verderen dag in hun hutten schuilhouden» 

1/ Haba is niet alleen de naam van een ondergraad, zooals 
b.v. bij de Liéka Wayu, maar wordt vaak ook voor de 
onbesnedenen in het algemeen gebruikt; vgl.: JENSEN: 
"Im Unterschiede von andern Volkern mit Gadaeinrich-
tung ist in Burdji und Alga Beschneidung ganz allge
mein üblich, und zwar in der Form der Zirkumzision. 
Raba nennen sie Männer, die nicht beschnitten sind" 
(Im Lande p.145). De Gombitschu noemen de zonen der 
vaders, die den Lubagraad hebben doorgemaakt, raba 
duda, stomme Raba (CERULLI I.e. p.41). Raba is even
eens de titel van een hoogeren ambtenaar bij het stam-
bestuur (zie: p.104, noot 4 en 114). 

2/ Op het niet naleven van dit voorschrift staat de dood
straf. De "heilige" plaats is - zooals altijd bij alle 
Kuschieten - een bron, een boom of een ander JJnatuur-
wonder", "i vilket Gud uppenbarade sig för släktens 
forfader". De opening der kraal en de deuren der hut-
ten moeten op deze gewijde ruimte gericht zijn. 

3/ De Abessinische monnik beschrijft kalala als een haar
dracht; "Les jeunes hommes qui ne sontpae encore cir
concis sont appelas guandal5. qui dressent les cheveux 
de leur tête comme les soldats, et cette coiffure 
s'appelle kalalg" (i.e. p.(206)). Bij de Konso draagt 
degene, die een leeuw heeft gedood, kalalabladen op 
zijn hoofd (afb. bij: JENSEN l.c, p.365). 
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Dan leggen de Gormich hun kransen onder den boom neer 

en rennen de wildernis in; bij dezen wedloop mag niemand 

achter raken, anders krijgt hij er met de zweep uit neus

hoornhuid van langs. Als het begint te schemeren, keeren 

de feestelingen terug en kondigen hun thuiskomst met 

luid geschreeuw aan, opdat de achtergeblevenen zich bij

tijds kunnen verbergen. Nu gaan zeven(!) Gormich, waar

van één een Digalù. moet zijn (zie: p.37)> de hutten 

langs en de oudßte van hen roept den Gedamoeh, die zich 

schuil houdt, bij zijn naam met een drievoudig "Vader!", 

totdat deze luistert en hem zegen over zijn kudden en 

zijn familie wenscht. Na een tweegesprek, dat voor een 

deel uit woordspelingen bestaat, gaat de Gedamoch snoeven 

op zijn successen in het gevecht en bij de jaoht, de 

bekende pocherij in de ouderdomsklassen, waarvan we in 

de Abba Gutschiceremonie zulk een goed voorbeeld zagen. 

De Gormich gaan dan de hut binnen, waar een vat (madála) 

1/ met dikke melk klaar staat. De Digalùgormich maakt 

het open en brengt het naar de kraal, waar allen er in 

roeren; vervolgens proeven ze van de melk en brengen 

het vat terug. Deze Madálaceremonie wordt bij iederen 

Gedamooh herhaald, waarna alle Gormich zich naar de 

kraal van den hoofd-Gedamoch - die ook een Digalù. moet 

zijn - begeven en daar hun kalalakransen voorgoed weg

werpen. Het Dschilafeest eindigt met dans, offer en ge

zang. Den volgenden dag zijn de Gedamoch weer "gewone" 

menschen en keeren naar hun dorp terug. Zeven en twintig 

dagen 2/ na de Dschila maken ze hun kumbi los en strooien 

den inhoud in de kraal uit 3/· 

Het is opmerkelijk, dat HYLANDER van een Dschila-

Offer bij de door haar bedoelde Arsi spreekt, dat de be

langrijkste plechtigheid der Gada is, terwijl CEHULLI 

van de Dscharra bij de Arsi aan de Wabi hetzelfde zegt; 

1/ "Vi si sospendono i grandi recipienti trecciati in 
giunchi ed intonacati con sangue e terra rossa per 
renderli impermeabili. Questi recipienti di diverse 
dimensioni e contenenze (ce ne sono di 4 litri, e 
financo di 10 litri) sono ornati di lunghe laniere 
di cuoio, coperte di conchiglie. Essi chiamansi 
madála e servano pel latte che vi fanno coagulare 
per poi estrarne il burro" (MIZZI Cenni p.4l). 

2/ HYLANDER spreekt van twintig dagen. 
3/ De vrouwen schijnen niet aan de ceremoniën deel te 

nemen, alleen moeten ze de Kallatscha van hun mannen 
's nachts op een vat met melk leggen en ook op den 
dag v<5<5r het Dschilafeest den kalverstal met mest 
besmeren. 
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het hoofdfeest der Borana noemt ze eveneens Dschila. 

MAUD 1/ schrijft ook over een Dschilaceremonie bij de

zen stam: "Zoo ongeveer om de zeven jaar houdt één van 

de koningen te Darar in Liban een feest, dat als zijn 

"Jila" bekend staat. Dit duurt meerdere maanden, in 

welke periode zijn onderdanen naar hem op bedevaart 

gaan'^/. Deze passage doet denken aan een "priester-

koning", zooals de Abba Muda er een is; de pelgrims 

naar zijn land heeten eveneens DschilaI } / Toch wordt 

de Dscharra ook bij de Borana door sommige auteurs 

weer als het equivalent van de Butta beschreven: "Het 

grootste feest der heidensche Galla is dat van de butta, 

bij de Borana en Zuidgalla gara genoemd" 4/. Het is dus 

waarschijnlijk, dat de Borana een Dscharra- én een 

Dschilafeest vieren, het laatste met zijn cyclus van 

eigenaardige voorbereidingen, zeker beïnvloed door hun 

tegenwoordige westelijke naburen, in het echte land 

der Kallatschagebruiken en der "priesterkoningen" met 

het phallosembleem; de Konso hebben een heel Dschila-

systeem, dat zijn hoogtepunt in het Dschilafeest be

reikt. 

Uit HYLANDER's en CLIFFOED PLOWMAN'S beschrijving 

der ouderdomsklassen bij de Arsi en Borana (hoogstwaar

schijnlijk worden alleen de stammen in het westen van 

het centrale Gallagebied bedoeld) blijkt duidelijk het 

groóte onderscheid met de reeds besproken systemen, hoe

wel ook deze Gada daar ongetwijfeld mee samenhangen. 

Met dit verschil bedoel ik niet de nieuwe namen of de 

afwijkende ceremoniën, waardoor tenslotte toch dezelfde 

gedachte tot uitdrukking wordt gebracht als bij de ove

rige Galla, maar die gebruiken, welke laten zien, dat 

er bij deze stammen op heel iets anders de nadruk wordt 

1/ Hij spreekt eveneens van de "Yub% de oude mannen, 
een naam met dezelfde beteekenis als in de ouderdoms
klassen der andere Galla; dit ééne woord laat al zien, 
dat er meer overeenkomst is tusschen de Gada der 
Borana en der overige stammen, dan de beknopte be
schrijving van HYLAHDER en CLIFFORD PLOWMAN zou doen 
gelooven* 

2/ Exploration р,5б8.-
3/ Ook zij dragen de gudurii; "la sua capigliatura, che 

gli scende lungo le spalle, ha nome gudurú" (CERULLI 
l*c. p.60); CERULLI wil in de Dschila de hoogste 
Gadainwijding zien, wat bij daiAbba Muda nog ter 
sprake zal komen. 

4/ CERULLI The Folk-Literature p.141; vgl.: "A curious 
ceremony takes place when a BworSna lad attains his 
majority; it is called ada (forehead), but Mr.Viake-
field adds in brackets the word .jara, which means 
"circumcision" (HARNSTEIN Somal añS Galla land 
p.271). HYLANDER noemt het achtste jaar met het 
Dschilafeest, zelf »Djarra". 
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gelegd. In het systeem der Schoagalla vooral, trad, on

danks alle bijceremoniën met een ander doel, telkenâ 

weer het hoofdmotief op den voorgrond: de Gadaleden ge

leidelijk te laten opklimmen tot de hoogste macht in 

den stam. Bij de Arsi en Borana, die HÏLANDER en CLIFPORI 

PLOTMAU beschrijven., hooren we zelfs niet van een opper

hoofd, dat gekozen wordt 1/ of van parlementszittingen 

en wetten * als tenminste niet de beknoptheid der be

richten er de schuld van is! - hier vinden we nog echte 

inwijdings- en vruchtbaarheidsriten met hun symbool, 

den phallos. Tegelijk valt ons op, dat de zonen der 

Gedamoch worden besneden en niet de leden der ouderdoms-

klassen zelf, zooals ook bij de Arsi van het westen, de 

zonen der Gadaleden acht jaar lang de leiding der fees

ten hebten en, bij de Borana, gedurende de hoofdplech-

tigheid van den geheelen cyclus. 

Dit zijn, in het kort, de voornaamste punten van 

het Gadastelsel, dat de Galla 2/, jaar in, jaar uit, 

bezighoudt en in een eindeloozen kringloop van ceremoniër 

oud en jong tracht te boeien. Toch neemt de belangstel

ling voor dit systeem bij de jonge Galla af en als ge

volg daarvan loopt het getal der dieren, die hij de fees

ten geslacht worden, terug; voor eenige tientallen jaren 

werden er in Wolleggà bij de Butta nog een drieduizend 

runderen geofferd, terwijl de Galla er tegenwoordig nog 

maar een paar beesten voor over hebben 3/· 

1/ Wel is een hoofd-Gedamoch bij de Borana en zijn 
"priesterkoningen" bij de Arsi bekend. 

2/ Over het systeem der Noordgalla is zóó weinig in de 
bronnen te vinden, dat ik een afzonderlijke behande
ling meende te moeten overslaan. Toch zegt geen au
teur, dat de Gada bij deze stammen niet bestaan, in
tegendeel er 'zijn zelfs enkele positieve gegevens, 
die op de klassen betrekking schijnen te hebben. Zoo 
zegt b.v. PLOWDEN: "These Azobos are republicans" 
(Travels p.310)« We zagen al (p.58, noot 4), dat de 
Wollo in "seven houses or tribes" gesplitst zijn en 
van de oostelijke Wollo heet het, dat ze beter gere
geerd worden en meer gevoel voor orde hebben dan de 
westelijke; "their people submit themselves more, 
having been accustomed to obedience for a long time 
to the descendants of one ruling family" (ISENEERG-
KRAPF I.e. p.398), wat op de vroegere Gadaindeeling 
en de oude familierechten kan wijzen. Misschien leeft 
ook hier het Gadastelsel nog in een schijnvorm voort, 
zooals b.v. in Dschimma. 

3/NOBDIELDT l.o. т>.ИО. 
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VII БЕТ STAMHOOFD DEH GALLA. 

"Al Bokku dovunque 1
!
onore: tal*è la legge" 

Bij de beschrijving van de Gada ziju we al vaak ег^ 

schillende namen van het hoofd der afzonderlijke Galla-

stammen tegengekomen: Luba, Moti, Hayù., Abba Bokku, Abba 

Korma en Abba Dullatscha. De beteekenis ervan, die veelal 

varieert, heb ik telkens aangegeven en ook heb ik er op 

gewezen, dat in sommige landen Moti en Abba Bokku, en 

Hayù en Abba Bokku, naast elkaar bestaan als namen voor 

verschillende functies, Hayû. en Abba Bokku zijn titels, 

die het meeste voorkomen, Hayù. hoogstwaarschijnlijk naar 

de Hayùkaste, waaruit het opperhoofd wordt gekozen, Abba 

Bokku, Vader van den schepter, naar den bokku, het teeken 

van zijn macht. Het zal ons zijn opgevallen, dat in het 

zuiden en bij de Schoagalla slechts sprake was van een 

Hayù. en nooit van een Abba Bokku, ofschhon het ambt van 

den Hayù. bij de Schoastammen zeer veel overeenkomst heeft 

met dat van den Abba Bokku bij de Harargalla b,v. ; deze 

laatsten en de Tanagalla hebben vaak twee hoofden van le

deren stam. De tekst van PAULITSCHKE (zie: p.114, noot 4) 

leerde ons weer, dat bij eenige Harargalla de Moti Dori 

heette, waarnaast een АЪЪа Bokku stond, maar "bij de Galla 

van HárSr raakt de mòti tegenwoordig geheel en al op den 

achtergrond en de Ъбки vereenigt nu de functies van rech

ter en van een civielen en militairen chef in één per

soon" 2/. 

Dit alles zal ons er voor waarschuwen over den 

hoofdman der Gallastammen te spreken, die dan, naar keuze, 

de Moti, de Hayù enz» genoemd wordt, alsof deze namen 

overal en altijd dezelfde beteekenis hebben. Het zou de 

fout zijn der "synthetische" geesten, die in de volken

kunde en ook in de vergelijkende godsdienstwetenschap al 

zoo veeP'gecentraliseerd" en daardoor gegeneraliseerd 

hebberu Ze houden er geen rekening mee, dat het leven der 

volken een leven is, met alle veranderingen en allen 

groei, met alle verschuivingen en alle nieuwe vormen, die 

daaruit opbloeien. Het is dan ook veel gemakkelijker zich 

op de gegevens van twee of hoogstens drie auteurs te be

roepen en daaruit een mooie synthese te maken, dan om met 

veel moeite de bereikbare bronnen na te gaan en te verge

lijken en tenslotte te moeten bekennen, dat een korte sa-

1/MIZZI Gli Stadii p.64. 
2/ Beiträge p.57. 
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menvatting onmogelijk is, terwijl bovendien de vele moei

lijkheden, die men zich, ter wille der waarheid, verplicht 

ziet op te werpen en de "geleerde" noten, die den eenigen 

titel inhouden, waarop men mag steunen, aan de leesbaar

heid van het geheel аіЪгвик doen. 

Een goede omschrijving der functie van den Hayù 

(Abba Bokku) geeft CECCHI: "De а ли vereenigt in zich de 

wetgevende macht, de rechterlijke gedurende een bepaalden 

tijd en de godsdienstige binnen zekere grenzen. Hij heeft 

geen eigenlijke militaire macht; toch wordt er geen oor

log verklaard of vrede gesloten zonder zijn toestemming" 

1/
0
 Eij de Hararstammen heeft de Abba Bokku, naar MIZZI, 

het hoogste gezag in religieuze en civiele zaken; hij is 

rechter en beslist over oorlog en vrede. Hij wordt door 

den Abba Muda, naar wien hij op bedevaart moet gaan, tot 

"koning
7
' gezalfd en in de voorvaderlijke gebruiken onder

wezen« De Abba Bokku draagt drie teekenen van zijn macht: 

de irbora, twee armringen uit ivoor, den bokku of schep-

ter en de kallaSSä. Dit laatste embleem bestaat, volgens 

MIZZI. uit een stuk ivoor in den vorm van een open 8 2/. 

Vaak wordt van den Hayù (Abba Bokku) sezegd, dat hij 

eveneens generaal is, maar in verschillende Gallalanden 

wordt voor den oorlog een Abba Dula ЗА Vader van den 

troeps gekozen en is het den hoofdman juist verboden aan 

het gevecht deel te nemen of iemand te dooden; het blijft 

1/ Le» p.528. 
2/ Ç1:nni p. 12. Bij de afzonderlijke bespreking der 

Kallatscha zal ook MIZZI's vergissing hieromtrent be
handeld worden. 

3/ Ook deze titel kreeg in enkele G-allalanden een andere 
beteekenis: "The title of Abba Dula, according to the 
constitution of the Galla tribe, was given to the 
distinguished man who was chosen to command the army; 
when the change was made from the republican to the 
monarchical regime, these offices of the tribes wçre 
in general retained. Loransiyos tells me that at GimmS, 
even the Abba Bokku were elected. The king, however, 
had absolute power, so that practically the republican 
offices were a decoration without political value. The 
kings of GtfmS had reserved for themselves the title of 
AbbS PUIS« head of the army, imperator" (CEB.ULLI I.e. 
ρ. 160 ) o "Rege s Gtìma et Goma nunc regneinte s abba dûla 
nuncupantur a populo" (MASSAJA Leetiones p.267, noot l). 
"Jura ducis generalis in bello duo sunt, decimas 
videlicet sibi retiñere super fructus belli, cujus-
cumque generis sint, nempe, vel grex inventus, vel 
maneipia, vel etiam fundi, quando in contractu pacis 
fundi dantur vincentibus. Posterius ejus jus, valde 
notabile, est jus adoptionis in victos, qui ejus 
subditi fiunt, quando regio vieta occupatur" (I.e. 
p,263, noot 2). 
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ook dan echter aan het stamhoofd voorbehouden over oor

log en vrede te beslissen. 

Eén van de belangrijkste functies van den Hayù 

(Abba Bokku) is de wetgevende nacht en het voorzitter

schap van het Gallaparlenent, de vergadering op de wei-

devlakte, 

Ook is het stamhoofd vaak de opperpriester, die in 

naan van het geheele volk offert en bidt tot Wak, den 

"god der burgers". Dit anbt zal later bij het priester

dom der Galla uitvoeriger behandeld worden. 

KERSTEN vertelde van den Hayù, dat hij de eenige 

koopman van den stam is, wat door MASSAJA wordt beves

tigd: "ante omnes emendi jus sibi vindicat" 1/. En al 

heet het van den hoofdman der Liáka: "De AbbS Bokkû is 

niet arm" 2/, werd toch in Gudru een arme man gekozen, 

"ne febre regnandi laboret" 3/* zooals in het Hararge-

bied de Hayù - die op de vergadering, waar meerdere Abba 

Bokku samenkomen, voorzitter is - eveneens arm moet 

zijn 4/, 

We zagen, hoe de verbinding van een gekozen stam

hoofd net de erfelijke rechten van bepaalde families, 

die den schepter bewaren, voor verschillende auteurs 

een onoplosbaar raadsel was (zie: o.a. p.83, noot 5)· 

De verdere berichten leerden ons, dat de hoofdman in ve

le streken uit een familie der Hayùkaste, net een erfe

lijk recht op deze functie, werd gekozen. Het ambt is 

dus niet erfelijk, in dien zin, dat het van vader op zoon 

overgaat; dezelfde persoon bekleedt het ook niet voor 

het leven, maar voor zeven of acht jaar 5/· Het is na

tuurlijk mogelijk, dat de zoon van een man, die HayCk. of 

Abba Bokku was, zelf eenmaal aan het hoofd van den stam 

komt te staan, dit kan echter niet, tenzij hij gekozen 

1/ I.e. р,2б8, noot 1; 
2/ CERULLI I.e.- ρ¿177. 
3/MASSAJA I.e. p.261, noot 3; toch zegt d'ABBADIE weer 

van den Abba Bokku bij dezelfde Gudru, dat hij, als 
hij arm is, zijn schepter verkoopt: is hij rijk, dan 
bewaart hij hem (zie: p.83, noot 5)· Ook moet het 
stamhoofd bij de Gudru, naar MASSAJA "senex" zijn, 
wat wel niet altijd met den leeftijd van de Gadaleden, 
waaruit hij gekozen moet worden, zal overeenstemmen. 

4/ Tevens is een vereischte, dat hij goed het woord kan 
voeren (zie: p.118); vgl.: "alu - individui che si 
distinguono per la loro intelligenza ed eloquenza, e 
sono perciò"scelti per trattare gli affari della 
tribù" (da THIENE I.e.). 

5/ Als het tenminste niet in afwijking van het republi-
keinsche systeem erfelijk geworden is, zooals in de 
monarchieën; naar ook daar wordt nog wel iemand voor 
acht jaren tot de schijnfunctie van Abba Bokku geko
zen naast den erfelijken vorst. 
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wordt en dan nog eerst twee en dertig jaren na zijn va

der, als dus al vier andere Hayü (АЪЪа Boklm) geregeerd 

hebben. Want behalve de fanilie is eveneens de Gada en 

de graad van den betrokkene voorgeschreven, waardoor de 

zoon - die altijd op de "veertig" (zie: p.104) noet wach

ten - eerst twee en dertig jaar. nadat zijn vader den 

nachtsgraad verliet., dezen bereiken kan. Het is nu wel 

duidelijk, dat van "erfelijk" en "gekozen" gesproken kan 

worden, zonder dat dit een tegenspraak inhoudt en tevens 

van een fanilie en ook van een Gada, die den schepter 

heeft; dit laatste beteekent dan, dat ze voor acht jaar 

aan de nacht is. 

Zoo is de Gallaregeering een conpronis tusschen de 

oude veetelersaristocratie, waarbij de patriarch het ge

zag uitoefende en bij het grooter worden der groepen het 

hoofd der oudste fanilie, die haar afkonst in rechte lijn 

van den stanvader kon bewijzen, en een denocratisch, re-

publikeinsch systeen net een groóte zeggingsnacht door 

het volk. 

Over den persoon van het stamhoofd spreken eenige 

auteurs, die een Hayù of Abba Bokku ontmoet hebben, tame

lijk vleiend, vooral MIZZI, die echter graag de Galla te 

ideaal ziet, on de overeenkonst net de Hebreen, waarvoor 

hij steeds nieuwe "bewijzen" zoekt, grooter te naken 1/. 

In ieder geval is het opperhoofd een mooie, krachti

ge figuur in het Gallaleven* Het is dan ook niet te ver

wonderen, dat het volk hen, zijn bezit en vooral de en-

blenen van zijn nacht net een vaak magischen schroom ver

eert. Overal waar hij kont, on de klachten der verdrukten 

aan te hooren en recht te spreken, wordt hij net acbting 

ontvangen en geeft nen hen alles, wat hij noodig heeft 2/; 

op zijn weg spreidt nen kleederen uit; zijn muildier en 

zijn paard nogen vrij weiden ook in het bebouwde veld; 

1/ "La sua vita è reputata intemerata. Non mentisce, non 
sparla del prossimo, non ruba, non guarda in faccia 
le persone del sesso, la sua parola è "pura verità" e 
la decisione sua, oltre che è inappellabile è "pura 
giustizia". In somma il "Bókku è il più santo frtx i 
santi galla .... se ce ne sono! Essi stessi si vantano 
di menare vita perfetta. Così per esempio, trovandoci 
dal R.P. Ambrogio nella stazione di Daga-Dima avemmo 
la fortuna di veder uno di questi Bókku, Onde ottener 
più certamente una limosina che ci chiedeva con istanza 
ci disse: "Perchè mi rifiutate questi due tallari che 
io vi domando: io sono vostro collega: come voi sono 
prete e religioso Nana Wáqa". Egli era Bákku per la 
regione del Yfaragù"'Ti»e» Pc"9); nana ytóqa = de nan van 
Wak. " -

2/ 2ie: р.130, noot 4o 
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zijn kleed uit koehuid (gallo), dat hij van den АЪЪа 

Muda krijgt en later door het volk als reliquie wordt 

bewaard, zijn kan, zijn schild,, zijn provisioneele hut 

bij den uittocht en op de vergaderingsweide enz. worden 

vereerd 1/. Hij bezit, zoolang hij in functie is, de on

schendbaarheid 2/Ï wie de hand aan hen slaat, wordt ter 

dood gebracht (Gudru) 3/» Na het neerleggen van zijn 

anbt houdt het stanhoofd nog het privilege on het eerste 

te drinken, een voorrecht, waarin zijn beesten bij de 

drenkplaatsen deelen 4/0 In een lied. dat denAbba Bokku 

en zijn schepter bezingt, heet het: "Ik ben het niet, 

die hen zóó verheven heeft, naar de wet zelf" 5/· 

De grootste eer wordt echter aan den schepter bewe

zen, het teeken van zijn nacht en waardigheid; de Liéka 

Wayù. vieren in de ouderdonsklassen zelfs een aparten 

bokkûritus 6/. Doze schepter wordt verschillend beschre

ven, als een "soort houten knots" 7/* "een beeldje van 

netaal" 8/, "een afgodsbeeldje van tin of glinnend ij

zer" 9/, als een voorwerp, dat op een "wijwatcrsprenke-

1/MIZZI Gli Stadii pe70 e.Voj dit alles haalde MIZZI 
uit de traditie" ~in versvorn, het is dus-niet zeker, 
dat al deze gebruiken nog in zwang zijn. 

2/ "Tant qu'il est en fonctions, les vengeances nationa
les ou de fanille ne peuvent l'atteindre. En théorie 
il a droit de vie et de nort" (d'ABBADIE Sur les 
Prono p.l79)e 

3/ Dit geldt eveneens voor de andere hoogwaardigheidsbe-
kleeders bij het Gallabestuur; "et conne il a dû 
recevoir de nauvais principes dans sa fanille, la 
barbarie des noeurs aidant, tous les autres-descendants 
de son bisaïeul seront noyas avec lui" (i.e. p.185). 

4/ I.e. p.180. 
5/ MIZZI I.e. p.73» 
o/ "I luba conpiono poi il rito del boccù. Si riuniscono 

tutti i luba presso un siconoro sacro e cantano. 
L'Abba Corna e di nuovo nascherato da bue e reca in 
nano il boccù. lo scettro di legno scolpito. Egli si 
arranpica sull'albero sacro nuggendo cone un bue e 
lega ad un rano lo scettro attaccandolo alla pianta 
con la sua niediccia, l'anuleto di pelle di capra che 
egli porta al braccio" (CERULLI Etiopia II, p.129-130); 
vgl.: "Then the AbbS Bokku. puts the sceptre on the 
tree and returns. At the end of a year he performs 
the cerenony of the bokkû. busa ("descent of the scep
tre"). He cuts the throat of an ox with a fine hide. 
He puts on the skin of an ox, he puts on his head the 
head of the ox whose throat he has cut, after having 
broken the horns. He thus puts on the addò ("the skin 
of a she-goat or bull's head, with which the Galla 
elders cover their heads"), he puts the niSdiSSâ on 
his ara; then he anoints hiя forehead, clinbs upon 
the tree and dives in (anong the branches)" (The 

, Folk-Literature ρ.177-178). 
7/ d'ABBADIE 1.θο"ρ

β
177; vgl.: "le bokku que 1·on-peut 

conparer au nace du parlenent anglais" (I.e. p.179)i 
BRUCE naakt dezelfde vergelijking en zegt, dat de 
schepter een "bludgeon" is, van het hout van den 
"Wanzey"boon (loC

0
 V, p.56; zie: p.82). 

8 / BOBELLI l . c 0 p - 3 1 5 . 
9/MA.SSAJA I_r-íe5 t r o n t a c i n o r e I I I . ΓΓ79Ο 
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laar lijkt, die in een Ъоі ΐϋΛ1οορΐ
Μ
 1/ enz.; SOLEILLET 

geeft een samenvatting;
 w
de Boukou is Ъі& sonnige stati

nen van ijzer, bij andere van koper, hout of ivoor en is 

vijftien tot tvTintig centimeter lang; hij heeft de dikte 

van een arm en den vorn van een phallos" 2/. De Ъоккй. 

wordt overal voor den hoofdman uit gedragen 3/ en op de 

vergaderingen natuurlijk het meeste gebruikt 4/; wanneer 

de АЪЪа Bokku iets tot wet verklaart, doopt hij den schep-

ter in het offerbloed en toont hem aan de aanwezigen, 

ten teeken, dat het voorstel aangenomen is 5/· Voor het 

overige schijnt hij altijd in het binnenste der hut be

waard te worden 6/. 

De vereering van den bokku bestaat daarin, dat men 

hen "als een levend wezen" net een zijden jurk bekleedt, 

met myrrhe welriekend maakt 7Л
 п е

^ boter en mede zalft 

of net glazen en netalen kralen versiert 8/. En hoewel 

SOLEILLET beweert, dat hij "aangeroepen" wordt 9/, zegt 
AZAÏS uitdrukkelijk, dat hij niets van een fetisch heeft 
10/. Zoo deelt de schepter, de "zoon" van den АЪЪа Bokku 
in den eerbied en de nagische vereering, die dezen laat

ste ten deel valt: "Wie den schepter wegwerpt (veracht), 

heeft den eigen zoon van den АЪЪа Bokku gedood, dat is 

de wet" 11/. 

1/ "Ce sceptre, temine conne un goupillon par une boule, 
synbole de la tête hunaine, siege de la raison et de 
l'autorité, - telle jadis notre nain de justice, -
n'était pas seulenent un emblème, nais une sorte de 
vivante figuration" (AZAÏS I.e. p.90); vgl.: "La-sua· 
testa è d'argento, tal'è la legge" (MIZZI I.e. p.72). 

2/ I.e. p. 259] ook de bokkû der Gedamoch was van een 
phallosafbeelding voorzien (zie: p.134). SOLEILLET 
zegt, dat hij een bokkû aan het Trocadáromuseum heeft 
gegeven, naar in het nieuwe Trocadéro (Laboratoire 
d'Ethnologie, Musée de l'Honne) bevinden zich nog tal-
looze voorwerpen in honderden kisten, waaronder ook 
deze schepter, zoodat ik hen niet heb kunnen zien. Hij 
werd me beschreven-als een "bâton en bois d'olivier, 
de 33 cM. de long". 

3/ BHUCE I.e. -
4/ "Assis sur un tabouret et enveloppé de sa toge, le 

président Orono tient caché dans sa ceinture le bokku, 
sorte de nassue en bois" (d'ABBADIE I.e. p.177-178). 

5/ I.e. p.179.· -
6/ SOLEILLET· I.e. 
7/ AZAÏS I.e.; E là, lo scettro lo nascondono nella canicia 

di seta", "l'ungono di nirra: tal'è la legge" (MIZZI 
I.e. p.73 en 72). 

8/ SOLEILLET I.e. 
9/ I.e.; misschien omdat hij een geschenk is van Borenti*-

tscha, "den duivel11 of, naar CECCHI, "il genio tutelare 
della razza" (I.e. II, p.29),? Borentitscha wordt door 
СБССНІ van "Saitan" onderscheiden; zie: ρ,90, noot 1. 

10/ I.e. 
11/ "E in tal caso si paga il prezzo del sangue come se •-

fosse realmente morto il figlio del bòklcu" (MIZZI I.e. 
P.71). 
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Bij al deze eer zijn het stanhoofd.tegelijk zooveel 

dingen verboden,..dat bij de Zuidgalla b.v. niemand deze 

functie anbieert. Hij rijdt geen paard, ondat hij een 

groot nan is, want het gevaar bestaat, dat hij valt 1/; 

hij nag niet op jacht gaan en nensch noch dier dooden; 

"zetfegeen slang" 2/: hij nag de kudden niet weiden of de 

koeien nelken^ geen boonen vellen of water halen, geen 

vruchten plukken» in éón woord: hij nag niet werken. Ba

den nag hij niet in eon.rivier of een plas, hij noet zich 

in zijn hut wasschen 3/· In ^6 streken, waar een Abba 

Dula gekozen wordt, geldt voor hen bovendien nog..de be

paling "nullo nodo potest inniscere se bello" 4/. 

d'ABBADIE vult deze taboes verder aan net die, waar-

nee de Moti is ongeven: het is hen verboden den grond te 

bewerken, een omheining te naken of zich te ontblooten; 

hij heeft in vredestijd bijna niets te doen en ook in 

den oorlog nag hij niet vechten of zelfs naar de slagen 

van den vijand afweren;..toch is hij "surtout le général 

en tenps de guerre"! 5/° 

Eén gedachte ligt er aan al deze bepalingen ten 

grondslag: de nan., die voor het welzijn van het volk 

heeft te zorgen, noet alles vermijden, waardoor hij zijn 

nagische nacht zou kunnen verliezen of verminderen, on-

dat dit weer zijn terugslag op den geheelen stan zou 

hebben; een opvatting, die aanleiding heeft gegeven tot 

de "vergoddelijking" der vorsten, waarvan we hier bij de 

Galla alleen een beginstadiun voor ons hebben - zeker ge

stuit door de korte regeeringsperiode -, naar die zich in 

sonnige andere landen van Afrika dieper heeft vastgezet 

1/ MIZZI l,ce p072; ook de hoogste priester bij de Gudschi, 
die tegelijk opperhoofd is, nag nooit paardrijden 
(JENSEN I.e. p.395). Wat de Abba Bokku net zijn paard 
doet, wanneer-hij er niet op nag zitten, laat MIZZI 
in het nidden. Over den nuilezel zegt de traditie: "Il 
bokku lo si conduce con due nuli: tal'è la legge" 
(I.e. p.77). 

2/ Zooals we zullen zien, nag een Galla, die een nensch 
of een groot dier gedood heeft, zijn haar op een bij
zondere nanier opmaken. On den Hayu, wien het dooden 
verboden is, nu toch schadeloos te stellen, kan een 
krijger de verdienste van zijn daad op hen overdragen. 
WERÑER's toevoeging "not even a snake" zou doen veron
derstellen, dat voor de andere Zuidgalla het dooden 
van slangen een gewone zaak was. 

3/ WERNER IcC«, pe276; de nanen der auteurs zeggen ons 
voldoende on te weten, bij welke Galla deze taboes zijn 
opgeteekend. 

4/MASSAJA Lectionqs p.26l: vgl. :PEIL1IPS0N: "he is exenpt 
fron war service" (I.e.). 

5/ I.e. pe179-180o 
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en verder ontwikkeld, zooals we dat, ook in het Kuschie-

tische gebied, bij de vroegere "goddelijke" koningen van 

Kaffa kunnen constateeren. 

En wanneer we b
e
v

0
 lezen: "de АЪЪа Ъоккй eet de 

voortbrengselen van den grond, dien hijzelf bebouwd 

heeft" 1/ (Metscha) en ons daarbij het verbod van allen 

arbeid (voor den Eayö. in het zuiden) of van de bewerking 

van het land (voor den Moti bij de Gudru) herinneren, 

dan schijnt dat, op het eerste gezicht, net elkaar in 

tegenspraak en toch zijn beide bepalingen, het land be

bouwen en het verbod on den grond te bewerken, een uit

vloeisel van dezelfde gedachte: het stanhoofd, die dingen 

weet, welke anderen niet weten 2/, die zegent en vervloekt, 

die in staat is vruchtbaarheid te verleenen en ook weer 

onvruchtbaar kan naken, korton, die geweldige, nagische 

krachten bezit, deze hoofdnan noet zijn nacht zorgvuldig 

bewaren; hij kan dat doen door het kwaad te vernijden, 

dat ienand hen door niddel van de voortbrengselen van 

het üand zou kunnen berokkenen - wanneer hij die eet, kont 

hij in nagisch contact - en daaron zelf op het land gaan 

werken of ook kan dit beschernen van zijn kostbaar bezit 

zóó worden opgevat., dat hij zich net niets inlaat, waar

door hij het zou kunnen verliezen en in dit verband pas

sen de voorschriften: hij nag niets verbouwen en heele

naal niet werken, hij nag niet baden, waar anderen baden, 

hij nag niet jagen of paardrijden. Zelfs zijn vrouw is 

het verboden water of hout te halen! 3/· Een dergelijke, 

schijnbare tegenspraak is er tusschen het verbod voor de 

zwangere vrouwen on voor den АЪЪа Bokku te verschijnen 4/ 

en het feit, dat hij aan nenschen en dieren de vrucht

baarheid kan geven 5/» 

1/ CERULLI l,c« p.177; zoo ook leert de АЪЪа Muda aan 
zijn pelgrins, dat de echte Galla nooit ander vleesch 
nag eten, dan van het dier, dat hijzelf heeft gedood 
(BOBELLI Souvenirs d'un voyage dans les pays des Gallas 
dti Sud et de-Sidana' ρ.'162/. 

2/Mï2zï I.e.-p. 12. 
3/7iEmJER I.e." 
4/ CERULLI I.e. 
5/ Deze nacht kont goed uit in de cerenoniën bij de Lióka 

Wayù: "Durante questo rito, se nel villaggio vi sono 
donne sterili esse si accostano all'Abba Corna od 
ali'АЪЪа Dullaccia ed offrono loro un bacino di legno 
colno di latte. L'Abba Coma e l'Abba Dullaccia 
innergono nel latte il nuso nascherato facendo traboccoxE 
il bacino di legno e benedicono la sterile perchè abbia 
figli. 
I luba poi vanno subito all'abbeverata del bestianedel 
villaggio e lì benedicono l'acqua e gli abbeveratoio 
L'Abba Corna e l'Abba Dullaccia sputano sull'abbeverata 
e sui canali di fango dove il bestiane beve perchè non 
nanchi acqua né colga la sterilità il bestiane del 
villaggio" (CERULLI Etiopia II, p.128). 
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Bij al deze magische uitwassen moeten we toch niet 

vergeten, dat de Hayù of Abba Bokku, naar enkele auteurs 

en in sommige streken, op de eerste plaats, de "man van 

Wak" is, die zijn macht van het hoogste wezen, den "god 

der burgers" afsmeekt. 

VIII HAAKDRACHT, VEBMIUIiING DEH 

DER VIJMDEN EN KA.LLATSCHA. 

A Haardracht 

De verschillende levensperioden, waarvan de graden 

der Gada een symbool zijn, wil de Galla ook in de varia

tie van zijn haardracht uitdrukken 1/. Aan dit gebruik 

hecht hij veel waarde, we zagen er sprekende voorbeelden 

van in de Banti 2/ en in de tallooze riten met de gudurú» 

Zooals geen enkele plechtigheid der ouderdomsklassen, mo

gen ook de ceremoniën met de haren niet overgeslagen wor

den, anders zou er rampspoed komen over de menschen en 

sterfte onder het vee. De bepaalde haardracht is echter 

niet enkel een symbool van een nieuwen levenstijd en ook 

niet alleen een magische verplichting, maar bij de Luba, 

de leden van den hoogsten graad, eveneens een teeken, dat 

de drager een mensch of een groot wild 3/ heeft gedood, 

In het algemeen mag een Galla nooit zijn haren knippen of 

zijn hoofd met boter zalven, tenzij hij iemand heeft ge

dood, of een "edel" dier heeft neergelegd; hij knipt zich 

1/ "According to the different grades of initiation, the 
Galla have a different arrangement of the hair. The 
dobbollê have their hair shaved off, except for curls 
which are gathered at the back of the head. The qondalä 
let the hair grow without cutting and arrange it by 
throwing it back. The raba shave off the hair and make 
a tonsure on the top of the head. The gdlä make an 
arrangement called gutú which consists of several tufts 
of hair interwoven and twisted around the-back of the 
head" (CERULLI The Folk-Literature p.170). De Raba der 

/ Metscha en Borana hebben een groóte tonsuur, zooals 
ook de Gallameisjes tot hun trouwen dragen (CLIFFORD 
PLOWMAIT I.e. p. 118)с Over de haardracht der Folle 
schrijft MIZZI: "Egli lasciava i cappelli allungarsi 
e li rizzava in aria«, La cappellatura così fatta si 
chiama "dunfdra"" (l.ce p.26): zie echter: I.e. p.74, 
waar staat, dat de "fila kondalla", de kam der Qondala, 
er in gezet wordt. 

2/ De Liému kennen zelfs den Вantigraad. 
3/ Het beest moet ook "edel" zijn: "The Galla are forbidden 

to anoint themselves with butter after killing ignoble 
beasts, i.e. all beasts which, after receiving the shot, 
cry out. Thus, the buffalo is ignoble, because if it 
is wounded, it lows as a cow" (CERULLI I.e. p.67-68). 
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dan niet heelemaal kaal, maar laat op zijn achterhoofd 

een klein bosje haar staan, dat in elkaar wordt gedraaid 

(gutù) 1/. Het aantal van deze gutù geeft het getal der 

verslagen vijanden aan 2/. "Juvenibus comam praescindere 

non permissim, priusquam vel hosten in bello, vel saevem 

aliquam feram occiderint" 3/« ^e Galla, die hun haar 

moeten laten staan, hebben veel last van de luizen, wat 

BAHREY sarcastisch deed opmerken: "Degenen, die geen 

man of groot dier gedood hebben, knippen hun haren niet. 

zoodat ze door de luizen geplaagd worden; daarom zetten 

ze er zoo'n haast achter, ons te dooden" 4/. 

Nu was het vroeger een gewoonte der Luba om, nadat 

ze aan de macht gekomen waren, strooptochten ("dula guto") 

in het vijandelijk land te ondernemen om iemand te kun

nen dooden en zoo het recht te krijgen, zich de gutù te 

1/ Deze gewoonte wordt in de oudste bronnen al beschre
ven, vgl.: BÄHEEY: "s'ils tuent un homme, un éléphant, 
un liön, un rhinocéros ou un buffle, ils se rasent 
(toute la tête et laissent) un peu de cheveux au 
milieu de leur crâne. Mais ceux qui n'ont pas tué 
d'homme ou d'animal opposant une résistance redoutable, 
ne se rasent pas ..... Au temps du gouvernement de 
Mul'atâ, ils exigèrent le buffle et ils dirent: 
"Puisque nous le mangeons il est comme un boeuf, et 
nous ne devons pas raser nos têtes quand nous le 
tuons, quand nous ne tuons qu'un buffle",, Une partie, 
quelques-uns d'entre eux, prononçant une parole 
outrageante, dirent: "Ne rasons donc pas non plus 
nos tetes, si nous tuons les habitants du Choa et de 
l'AmharS; car ils sont des boeufs qui parlent, doués 
de raison, et ne peuvent pas faire la guerre, ils ne 
sont pas a redouter*1· (I.e. p. (206)-(207) ). 
Bij WAKEFIELD is een afbeelding van de gutù te vin
den (Missionary and geographical pioneer tegenover 

P.45). 
2/ "The effect which the sight of these Gallas had upon 

the porters was most remarkable« One of the warriors 
had his head adorned with four "gutu", which indicated 
that the young man· had gained the highest distinction 
of a certain order. The men were heard whispering 
with bated breath, "See, that fellow has killed four 
men!" and they trembled with fright" (i.e. p.52). 

3/ LUDOLFUS I.e. no 19. 
4/ I.e. p.(202); CERULLI teekende in het Somaliland 

een vers der Borana op, waarin de zanger zich be
klaagt, dat hij de bosschen heeft doorkruist, zonder 
een wild te kunnen raicen; daarom mocht hij zijn ha
ren niet knippen en had hij veel last van de luizen. 
Het lied eindigt aldus: "Ik heb de dieren van mijn 
hoofd gezien en me er over verwonderd", een bewijs 
ervoor, hoe juist de oude monnik de Gallatoestanden 
wist te schetsen (Ancóra dell'ordinamento delle 
tribù Galla ρ.28). 
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mogen maken. Velen ouderen auteurs viel dit б ЪгиіІс op 1/ 

en het is zeker/ dat deze haardracht met den Lubagraad 

verband' houdt; ook nu nog -wordt de gutù in deze periode 

ge dragen * Vie zagen al, hoe in sommige graden de drang 

tot zelfbehoud van den stam het motief was van verschil

lende opgaven, die de G-adaleden te vervullen kregen (zie: 

p.96 en 124-125). In den Lubatijd komt deze beweegreden 

wel het sterkst, naat. voren: .de Galla van den hoogsten 

graad, de dragers van het gezag, moeten vooral in staat 

zijn de groep, in wier naam ze optreden, te beschermen 

en dit ging in een land als dat, waarin de Galla leefden, 

alléén, wanneer ze goed konden dooden (zie: p.107)· Een 

Gadalied der Liéka Wayù heeft het volgende vers: "Wie nog 

niet gedood heeft, moet dooden!" 2/¿ Het "gedood hebben" 

is bij de Galla dan ook een eeretitel en de dappere krijgs

man wordt in zijn dorp ontvangen met de loftuiting: "Je 

hebt goed gedood!" 3/; De gutù is het uiterlijk kentee-

ken van deze prestatie en aan dit hoofdtooisel herkennen 

de andere volken den Galla: "Voor alles is het de haar

dracht, waaraan de Konso steeds kan zien, tot welken 

stam de hier voorgestelde, gedoode vijand heeft behoord.. 

Zoo moet voor de Borana een haardracht karakteristiek zijn> 

waarbij uit de kruin een gedraaid bosje haar overeind staat, 

dat, wanneer Borana worden uitgebeeld, nooit ontbreekt" 

4/. JENSEN spreekt hier over de houten poppen op de Konso-

graven, die de vijanden voorstellen, welke de gestorvene 

in zijn leven heeft gedood. 

1/vgl·.·: BlHREY I.e.; TEbLEZ spreekt van "Delà Guto" 
(I.e.); BRUCE, die dea naam alleen niet kent, meldt: 
"and it is usually the first act of the new king's 
(( "Lubo" )) reign to overrun the neighbouring provinces 
of Abyssinia ...... The Abyssinians remained long in 
ignorance of this cause of these invasions·, and, 
while that was the case, they could take no measures 
to be prepared against, and resist them·. But after, 
when the customs of the Galla were better known, 
their periodical invasions were watched and provided 
against" (I.e. II, р.ЗбО); zie: CEIIULLI l.c, p.27.. 

2/ CERULLI Etiopia II, p.125. 
3/ CERULLI The PoIk-Literature p. 102. 
4/ I.e. p.424^ 
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В Verminking der vijanden 

On een bewijs voor zijn daad te hebben, snijdt de 

Galla de genitaliën der gedoode vijanden af - vaak met 

twee reepen vel er bij, om ze ergens aan vast te kunnen 

maken 1/ - en neemt die dan triomfantelijk mee naar 

huis 2/. Hij bindt ze op zijn voorhoofd, om zijn hals 

en pols of om den nek van zijn paard; ook geeft hij ze 

wel als een collier aan zijn vrow, die er zeer trotsch 

op is en er in het openbaar mee verschijnt 3/· Soms 

hangt hij ze op een stellage van twee palen met een 

dwarslat, een triomfteeken, dat zoovele reizigers bij de 

Galla, hebben kunnen "bewonderen"; na zijn dood komen de 

onsmakelijke bewijzen van zijn moed, hoe ver ook vergaan, 

nog op zijn graf te hangen« 

1/ "Puis ils l'émasculent en lui taillant une lanière 
de chair allant du cou aux parties génitales, dont 
ils se font un trophée" (AZA.ÏS I.e. p,208). 

2/ De onsmakelijkheid voelen de Galla bij deze manoeuvres 
heelemaal niet, integendeel, het heet zelfs in een 
vers over een held, die zoo beladen terugkwam, vol 
lof: "Your two hands were (full) of meat, like the 
son of a butcher" (CERULLI I.e. p.100). 

3/ Van jongs af aan zijn de vrouwen met deze sieraden 
vertrouwd geworden. Vaak hebben ze, als kinderen al, 
"helden" moeten inhalen en ook nam vroeger geen Galla-
meisje, dat zichzelf respecteerde, een man, die haar 
niet eerst de ;,"bewijzen" van zijn iaoed cadeau had 
gedaan. "Kein Jüngling soll heirathen>#können, ehe 
er seiner Braut ein abgeschnittenes männliches Glied 
von einem erschlagenen Feind gezeigt hat. Diese * 
Trophäe soll-der Braut die Tapferkeit ihres Gelieb
ten beweisen. Es geschieht nun häufig, dass ein Galla 
im Krieg nicht glucklich ist und keinen Feind ent
mannen kann; deswegen kauft Mancher einen Sklaven 
und verstümmelt ihn, um der Braut gefallen zu können" 
(KRAPF I.e. p.176). De reden is steeds dezelfde: 
een stam en een familie kon., in het gevaarlijke land, 
niet bestaan zonder "helden". In Vfolleggà en Liéka 
bestond het voorschrift: "innan du gifter dig, mäste 
du vandra till Bla Nilen och se dess vatten" (WOBD-
Ш7И)Т. I.e. ρ«75); deze reis was levensgevaarlijk. 
De schoonouders letten ook goed op, dat de aanstaande 
van hun dochter dezenplicht vervult. Wanneer hij dat 
niet gedaan heeft en toch trouwt, zorgt zijn schoon
moeder voor een herinnering. Boven zijn bed komt een 
vat met boter te hangen, zóó laag, dat de echtgenoo-
ten er zich steeds aan moeten stooten. Deze waar
schuwing blijft daar net zoo lang, totdat hij een 
groot wild heeft gedood. Vaak koopt hij heimelijk 
een slaaf en opereert dien om er af te zijn. Sommigen 
hopen op hun eersten zoon, dan mag de attentie der 
schoonmoeder weg en is men gedispenseerd van"het 
dooden". Maar zoo'n Galla blijft zijn leven lang een 
laffe man (l.c p.76-78). 
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Een herinnering aan de strooptochten, die de Luba 

vroeger ondernamen, waarvan ze dan de pudenda der vijan

den mee terugbrachten - op vertoon van welk bewijs, ze 

de gutù mochten dragen - zijn bijna overal nog in de 

G-adaceremoniën aan te wijzen: de Raba der Liéka Wayù. 

gaan de bosschen in om een wild dier neer te leggen 1/; 

de Abba Korma moest vroeger het woud in trekken, daar 

een slaaf dooden en zijn genitaliën als bewijs mee terug

brengen 2/; bij de Schoastammen kon niemand tot Hayù 

gekozen worden, tenzij hij"gedood"had, daarom wordt het 

stamhoofd voor het Buttàoffer ook kaal geknipt (zie: 

p.100), ten teeken, dat hij eenige vijanden of wilde 

dieren op zijn naam heeft staan; de Luba der Faratscho 

(Samó) gaan eveneens eenige dagen in de bosschen jagen 

en dit gebruik noemen ze een "razzia op de Sidamo", wel 

een bewijs, waar het vroeger om ging! 3/· Het is interes

sant, dat hier, in deze oude benaming, de eerste vijan

den vermeld worden, waarmee de Galla in het hoogland te 

doen kregen (zie: p.47). 

Zooals de G-ada haar leden het "dooden" leeren, zoo 

geven ze hun eveneens een belooning ervoor in den roem, 

die hun officieel wordt toegekend (snoeverijen!); verder 

mogen ze dan verschillende eereteekenen dragen, oorrin

gen 4/, armbanden 5/ enz. Ook de vrouwen zien zoo'n held 

1/ CERULLI Etiopia II, p.lJO. 
2/ NORDSELDT I.e. p.123; in den lateren tijd ving het 

stamhoofd een slaaf, bracht hem een lichte verwonding 
toe en nam dan zijn riem mee als bewijs, dat hij "de 
wet der voorvaderen" had vervuld. 

3/.CERULLI in: di SAVOIA-AOSTA I.e. р.1б2. Het dooden 
van wilde dieren moet in de plaats van de verminking 
der verslagen vijanden gekomen zijn; EÄHREY spreekt 
er al van, waaruit blijkt, dat dit surrogaat der ge
woonte niet van den laatsten tijd is. Maar het dooden 
van menschen bleef het voornaamste en het eigenlijke; 
daarom worden de dieren in de tabellen ook altijd in 
menschen omgerekend (zie: p.109, noot 2). De herinne
ring aan de "eerzame" gebruiken der vaderen is wel 
heel zwak bij de G-alaltscha (Kararà), waar de Gada-
leden eveneens in de bosschen "op expeditie gaan" en 
daar het eerste het beste dier moeten dooden, dat ze 
tegenkomen: "Basta anche un pollo, anche un topo, 
anche un uccello" (i.e. p.iyo). 

4/ zie: p.102, noot 1; "Compiuto il rito del bararti il 
giovane diventa luba. Egli allora si fa i buchi# nel 
lobo degli orecchi per porre gli orecchini nel caso 
che riesca ad uccidere qualche nenioo о qualche. ·..; 
grossa belva" (I.e.); "et c'est seulement après un 
tel forfait que le meurtrier a droit de se mettre 
l'anneau de cuivre à l'oreille" (AZAÏS I.e.). 

5/ "Ilbora - armlet of ivory, worn by men after they 
have killed an enemy" (TUTSCHEK I.e.); zie: p.140; 
"on their arms ivory bracelets and trophies, according 
to the number of enemies they had killed" (SALT I.e. 
Ρ»369> over de Azebô). 
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graag en zingen hem toe; de "zuster" van den Hayù weet 

precies, hoe raak haar man voor enkele dagen, wist te 

treffen! 

In Dschimma geschiedt de erkenning van "het dooden" 

door den koning zelf; de dapperen komen voor hem met hun 

bewijsstukken, de pudenda van den vijand, en krijgen 

daarop van hem het recht op hun eer: ze mogen hun hoofd 

met boter zalven. Gaat het om een wild dier, dat ze wis

ten neer te leggen, dan moeten ze eveneens met de bewij

zen komen: den staart bij een olifant of een buffel 1/, 

de huid bij leeuwen, luipaarden en panters 2/. De koning 

van Kaffa gaf de zilveren Kallatscho (met denzelfden 

vorm als de Kallatsoha) aan zijn generaals en officieren, 

als ze hem een voldoend aantal van de vieze trofeeën had

den laten zien. BRUCE weet van een soortgelijke plechtig

heid in Gondar te vertellen, waar de Abessinische krij

gers, na eerst hun respectievelijke chefs met den lugube-

ren oogst te hebben blijgemaakt, dien op een paradedag 

voor den Negus wierpen 3/· 

Het bewuste gebruik is dus niet alleen bij de Galla 

in zwang, maar de meeste volken van Abessinië verminken 

hun vijanden op do zelfde wreede manier. Bij de Wanyika-

stammen komt iets dergelijks voor en wel - zeer belang

rijk voor een volk, waarmee de Galla zoo lang in contact 

zijn geweest - eveneens in verband met hun ouderdomsklas-

sen. KRAPF vertelt: Het opperhoofd "waarschuwde me er 

voor, niet naar het dorp Jumbo te gaan, omdat de Wanika 

daar hun Wagnaro vierden. Dit is een wreed spel, dat van 

tijd tot tijd door de jonge mannen wordt gevierd, wanneer 

ze een bepaalden leeftijd hebben bereikt. Ze smeren een 

grijswitte aarde op hun lichaam en vooral op hun gezicht, 

zoodat ze geheel en al onkenbaar zijn en houden zich, 

bijna heelemaal naakt, geruimen tijd in de bosschen op, 

totdat ze een mensch hebben gedood" 4/. Ook koopen ze 

wel een slaaf tot dit doel, zegt KRAPF, waaruit schijnt 

te volgen, dat het hier om dezelfde bewijzen gaat als bij 

1/ Toch schijnt de buffel een twijfelnummer te zijn (zie: 
p.147, noot 3 en p.148, noot l). 

2/ CERULLI Etiopia I, p.76-77. 
3/ I.e. IV, p.176-178; STECKER vertelt van een "held", 

die het getal 520 had gehaald! ĵ FRITZCHE Dr .Anton-
Stecker's Reisen in den Galla-Landern. 1882 p.23Q. 

4/ I.e. p.247; "doch soll es nicht bei allen Wanika, na
mentlich nicht bei den nördlichen der Fall seyn, dass 
sie einen Menschen erschlagen. Die Wadigo, welche 
überhaupt mehr Aberglauben und böse Sitten haben, sol
len sich besonders dieses Greuels schuldig machen"; 
vgl.: KERSTEN I, p.215, hoogstwaarschijnlijk weer aan 
KRAPF ontleend. 
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de Galla. Dit wordt door dos SANTOS bevestigd, die over 

de Vfassegeju schrijft, dat ze, na het gevecht, aan hun 

hoofd een "onmiskenbaar teeken" moeten laten zien van 

dengene, dien ze gedood hebben. Eveneens bij dezen 

Wanyikastam staat dit gebruik in verband met een haar

dracht, die ze na "het bewijs" eerst mogen afleggen en 

tevens met de ouderdomsklassen, want voor dien tijd is 

het hun verboden "in een vergadering van ouderen te spre

ken en evenmin is het hun toegestaan in den raad te ko

men". De overeenkomst met de Gallagewoonte wordt nog 

treffender door het feit, dat ook de Wassegeju hun vrou

wen deze "sieraden" ten geschenke geven 1/. 

Het is dan ook een vergissing van vele auteurs, het 

zóó voor te stellen, alsof de bewuste verminking alleen 

bij de Galla praktijk was: "Ma'sudi vertelt al van een 

volk, de Hâsa, dat het de geslachtsdeelen der gedoode 

vijanden als trofee gebruikt, wat op een gewoonte duidt, 

die alleen bij de Galla in zwang is" 2/. PAULITSCHKE was 

daarom ook de meening toegedaan, dat de Arabische schrij

vers met de Zandsch de Galla bedoelden (zie: p.26, noot l), 

maar we kunnen de zaak beter omdraaien en zeggen: wanneer 

bijna alles er op wijst, dat ze onder de Zandsch de 

Wnnyika verstonden, dan moeten ook deze stammen hun vij

anden verminkt hebben en niet alleen de Galla, een op

vatting, die o.a. door de citaten van KEAPF en dés SANTOS 

bevestigd wordt. 

Is het dus foutief de wreede schending der vijanden 

alleen aan de Galla toe te schrijven, zoo lijkt het me 

eveneens niet juist, den oorsprong van het gebruik op hun 

naam te zetten, waartoe nog meer schrijvers geneigd zijn. 

Het bewijs blijven ze schuldig, terwijl er van den anderen 

kant aanwijzingen zijn om het uitgangspunt - in Abessinië 

tenminste - bij de Sidama te zoeken. Daar zijn we duide

lijk bij de kern der vruchtbaarheidsideeën in dien vorm 

en ook der Kallatschagebruiken, die er ongetwijfeld mee 

samenhangen; beide sluiten weer volkomen bij de megalith-

cultuur aan, die vooral in dit gebied haar duidelijke 

1/ Ethiopia I, p.432-434; "Tao barbaros sao estes mosse-
guejos, que guardam estes signaes de sua valentia, 
paira depois se honrarem com elles nos dias de suas 
festes, em que se querem mostrar, levando-os comsigo, 
para que todos conheçam por elles sua valentia e 
cavallaria, e sejam estimados por isso. A mesma bruta-
lidade permittem a suas mulheres quando se hao de 
achar em algumas festas ou bailes; para là serem esti
mados, e conhecidas por mulheres de homens honrados e 
exforeados" 

2/ PAULITSCHKE*Die Wanderungen p.173. 
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Sporen achterliet in de phallossteenen en andere vrucht-

baarheidssymbolen« Ook de Sidamo gaan nog., in verband 

met hun hoogsten Gadagraad, "op expeditie" naar het land 

der Dscham Dscham en der Arsi, wat echter eveneens bij 

hen alleen een zinnebeeld is geworden van den vroegeren 

strooptocht I/o 

De oorspronkelijke beteekenis van dit oude gebruik 

2/ moet wel geweest zijn den vijand totaal zwak te maken 

en hem te treffen in het belangrijkste, wat hij in hun 

oogen bezat en misschien tegelijkertijd zal de gedachte 

zijn opgekomen zichzelf te verrijken met de kracht, die 

hij verloor 3/. Men eigende zich een "stuk" vruchtbaar

heid toe, een rijkdom, die men bijzonder in de genitaliën 

van menschen en dieren zag. Daarom binden de Gallahoofden 

zich deze deelen van den offerstier aan den arm 4/ en ook 

worden dezelfde gelukbrengende teekenen van menschen en 

geiten om den nek van het geliefde paard gehangen 5/i ¿e 

1/ "Ogni otto anni questi celebrano, infatti, la ceremonia 
della iniziazione della classe provetta., con pelle
grinaggi e lunghe soste in determinati luoghi sacri, 
a cui segue un'incursione nei vicini territori dei 
Giamgiam о degli Arusi, dopo la quali i reduci "pren
dono la penna": espressione popolare usata anche 
presso i Giamgiam. Darasa e Arusi per indicare l'alta 
iniziazione, dalla penna con la quale i ІиЪД о gada 
si adornano il capo

0
 Sotto il dominio abissino la raz-

zia è diventata,, per ragioni d'ordine pubblico, 
puramente simbolica: gli iniziandi non commettono 
uccisioni ni rapine" (МОНЕШ Kritiek op CERULLI's 
boek Studi Etiopici II, p.456)e 

2/ vgl.: "Als aber um"1200 v.Chr. die Ägypter (von ihren 
barbarischen Hilfstruppen?) die in Abessynien noch 
bewahrte Sitte annahmen, die Genitalien erschlagener 
Feinde als Trophäen zu benützen, schlossen sie Ufrbe-
schnittene davon aus, was nur auf religiösem Vorurteil 
beruhen kann" (MÜLLER, Die Liebespoesie der Alten 
Ägypter p.3, noot 3). 

3/ Een dergelijk motief als bij het koppensnellen. Is het 
daarom, dat LUDOLFUS de ééne gewoonte bij de Galla de 
opvolgster noemt van de andere? "Ad haec necessum est, 
indicium caesi hostis post pugnam afferre. Primo quidem 
capita, ceu honestissimam corporis partem attulerunt; 
at postquam de sexu imberbium dubitaretur, turpissimam 
viris amputavore0 Hes dictu foeda: numerant et cumulant 
exercitu coram; tamquam barbara ista fortitudo sine 
testibus esse non posset" (loC no 21-22). 

4/ CECCHI I.e. p,140. 
5/ "Le lendemain, nous fûmes frappés d'une coutume bizarre 

que nous n'avions pas encore remarquée derrière nous: 
notre officier avait un très beau cheval blanc qu'il 
aimait au moins autant que sa maîtresse; il immola un 
chevreau, teignit le coursier de son sang et lui sus
pendit au cou les testicules de la victime; le cheval 
porta ce collier tout le temps de notre séjour à Dhèr, 
et le maître nous assura, en homme convaincu, que 
cette espèce d'amulette conservait la vigueur de sa 
monture favorite" (COMBES-TAMIS1ER Voyage en Abyssinie, 
dans le pays des Galla, de Choa et d'Ifat II, pa322j. 
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wederhelft nag eveneons deelen in den zegen. De Sonali 

sneden ook bij de vrowen de borsten af.l/, aan veile ge

bruik hetzelfde idee ton grondslag ligt. De pudenda, die 

op de graven worden aangebracht, schijnen er op te wij

zen, dat hun kracht verder reikt dan dit leven. Vermeer

dert iemand op die nanier zijn geluk hier en later, de 

vijand noet er voor boeten, ook in het hiernanaals, waar

in, naar een oude, Abessinische opvatting, nienand wordt 

opgenomen,, die een lichaamsdeel mist. 

Toch kan men niet aan den indruk ontkonen,..dat dit 

alles bij de Galüaniet op de eerste plaats komt. Ze ver

minken een vijand niet op de beschreven manier om zich 

kracht toe te eigenen, maar ze dooden hem en nemen dan 

de pudenda mee als bewijs. Dit is hun hoofdmotief, een 

bewijs te hebben voor hun moedige daad. Het dooden is 

eervol, want hot getuigt van moed, dien een Galla noodig 

heeft voor de bescherming van zijn stam en zijn gezin. 

Die dapperheid geeft zeer veel roem en vrouwengunst en 

daarom wordt er een onloochenbaar bewijs voor gevraagd. 

In de eer van het dooden deelt de vrouw en het paard, die 

men de trofeeën omhangt; op het graf zeggen deze triomf-

teekenen het nog aan iedereen, dat hier een moedig man 

ligt. Ook bij het dooden van wilde dieren, den verzwak

ten vorm van het oorspronkelijk voorschrift, vinden we 

het hoofdmotief der Galla terug. In dit geval moeten ze 

niet eens de genitaliën der beesten toonen, maar den 

staart of de huid, een teeken, dat het alleen gaat om 

een afdoend bewijs voor het dooden. Zoo hebben de Galla 

het gebruik, dat een anderen zin had, waarschijnlijk 

overgenomen en vervormd tot een gewoonte, die meer bij 

hun veetelerscultuur paste, met haar eerbied voor den 

moed en haar ontzag voor den held. 

С Kallatscha 

Het zinnebeeld van deze vruchtbaarheidsopvattingen, 

waarmee de Galla in het land der Kuschietische boeren 

kennismaakten, is de Kallatscha (kallaSSä). een Sidama-

woord voor het phallosteeken, waarmee het stempel der 

herkomst is gegeven. Dit symbool komt ook bij de Galla 

veelvuldig voor, een feit, waarop veel te weinig de aan

dacht wordt gevestigd 2/. Wanneer we de verspreide berich-

1 / JENSEN I . e . p..295. 
2 / Het i s door ШГШГОЕЕ en CLIFFORD PLOWMAN b i j de Galla 

en door JENSENbij de Kuschieten i n h e t westen, meer 
bekend gemaakt. 





156 
ten erover net elkaar vergelijken, leeren ze ons veel 

over den vorn en de beteekenis en tevens over het kern

gebied der ideeën, waaruit het is voortgekonen9 
De Kallatscha is een overgeërfd phallossynbool, een 

"faniliestuk", dat den drager de nacht geeft on te zege

nen en te vervloeken« De Gedanoch der Borana sieren er 

zigh het voorhoofd nee in den belangrijksten G-adagraad 

1/, Bij de Arsi wordt het door eenige "priesterkoningen" 

geregeld gedragen, die het tegen betaling als een voor

werp net tooverkracht iiitleenen, In de ouderdonsklassen 

der Badi binden de Luba het zich bij het Dscharraoffer 

op het voorhoofd, terwijl bij een Arsigroep in het westen 

de Ghedda er alleen in de beginperiode der Gada nee ge

tooid zijn. 

De afbeeldingen der Kallatscha bij de Borana, die in 

HYLANDER's boek te vinden zijn 2/, lijken precies op het 

phallosteeken, dat de Gada (opperpriester en stanhoofd) 

der Darasa en alle leden van den derden graad (Gada) bij 

de Dschilafeesten der Konso dragen 3/· De verschillende 

Bogalla (Konso"priestersl,) bezitten de Kallatscha erfelijk; 

tot hen behoort ook de Abba Dschila (hoogste priester en 

opperhoofd). De Banballe, een eigenaardige "priester" 

bij de Konso, die aanspraak naakt op de koninklijke waar

digheid, heeft eveneens het enbleen op zijn voorhoofd 4/. 

1/ Ook MAUD beschrijft de Kallatscha bij de Borana: "For 
certain periods, during which they nust renain at hone, 
they wear an extraordinary head-dress - the "Kullucha" -
consisting of a netal band round the head, fron the 
front of which projects a long polished wooden spike, 
like the horn of a unicorn. While wearing this, the 
Yub puts ghi on his head, and is forbidden to wash it. 
This•custon-would cause a Boran no inconvenience" 
(I.e.); vgl.: "I capi si riconoscono dal distintivo 
d'argento e avorio che portano legato intorno alle 
testa, aderente sulla fronte; il calanca" (di SAU 
MARZAUO Dal Giuba p.106); zie: HYLANDER's beschrijving 
op p.I33-I34. Het enbleen der Badi is van koper (zie: 
P.129). 

2/ I.e. p.284, 285 en 289. 
3/ Bij de Alga en Burdschi (onderafdeelingen der Ашаго) 

draagt de Gada eveneens de Kallatscha (JENSEU l.c, 
p.145). De Gato ("nit den Konso und Gidole kulturver
wandt") kennen het phallosteeken ook; bij hen gaat 
het, in de priesterkaste der Bogalla, over op den 
oudsten zoon. Hier leeft het Gadasysteen alleen nog 
in de herinnering (i.e. ρ„178 en 400). 
In DONALDSOlf SMITH'S boek kont een beschrijving van 
een sieraad der Burle voor, een volkje ten noorden 
van het Stephanieneer: "Brass blade of feather-shape, 
with nedian ridge on one side. Projecting end turned 
over. Worn as an ornanent upon forehead. Length, 6 
inches" (Through unknown p.441). 

4/ JENSEN I.e. p.209. 
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Ook bij de bekende, houten figuren op de Konsograven 

ontbreekt, voorzoover het een voorstelling van een Gada 

betreft, een copie der Kallatscha nooit. 

In Kaffa heet het voorhoofdssieraad Kallatscho; 

het heeft, naar BIEBER's afbeeldingen 1/, weer denzelf

den vom als de Kallatscha bij de besproken volken en 

stamnen. Hier werd het, zooals we zagen (zie: p.152), 

door den koning aan zijn militairen als een ridderorde 

verleend, wanneer ze hen de bewijzen van hun noed, de 

pudenda (keSo), getoond hadden. 

Bij de Gudschi., waar de "priesterkoning" eveneens 

het teeken op zijn voorhoofd draagt, nag niemand er naar 

kijken, anders zou hij verblinden 2/; ook het enbleen 

van het Darasastarihoofd krijgt nienand te zien. 

Van den Abba Korna der Liéka (Wolleggà) Galla, -

ook priester genoend! - zegt NOBDFELDT uitdrukkelijk, 

dat hij geen phallosteeken heeft, zooals bij de Borana 3/· 

De Kallatscha van den Hayù der Gonbitschu is geen 

voorhoof dssieraad,- naar een staaf van ijzer of koper, 

die hij net een rien on den hals draagt; ook in dit ge

val is ze een erfelijk fanilie-anulet, die bij het Buttà-

feest en in den oorlog gebruikt wordt. Het houten beeld 

op het graf van het Gallahoofd Waiessa in het Fugòland 

draagt eveneens een Kallatscha van dezen vorn 4/. 

Wak, zegt SOIEILIET, heeft de Kallatscha aan de 

Galla gegeven; ze bestaat uit kleine klokjes zonder kle

pel net koperen oortjes. Alleen de Hayù, die den Yuba-

graad hebben bereikt, nogen dit onderseheidingsteeken 

on den hals dragen» Met de Kallatscha zijn ze onschend

baar, zelfs in het vijandelijk land 5/· 

MIZZI noent de Kallatscha bij de drie distinctieven 

van den Abba Bokku (zie: p.140). De vorn ervan, een open 

8, wijkt naar MIZZI's beschrijving 6/, af van den beken

den, naar, nog buiten den naan, zijn de overeenstemnin-

gen, net hetgeen over het enbleen bij de andere Galla 

gezegd wordt, zóó groot, dat we noeten aannenen, dat 

hier eveneens het phallosteeken bedoeld wordt. Het is 

een stuk ivoor, dat aldus net een rien wordt bevestigd, 

dat het loodrecht op het voorhoofd kont te staan en "de 

inboorlingen bedekken hun oogen on het niet te zien, 

1/ Kaffa II, pe293 en 300, 
2/ JENSEN lic» ρ,395. 
3/ I.e. ρ

β
123

β 

4/ CERULLI l
e
c„ II,, po40, net afb. 

5 / l . c , p.258-259. 
6/ Cenni p .12; GJji S t a d i i p.51-52 en 73-74. 
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zooveel respect boezent het hun in" 1/. 

MIZZI kent echter ook de Kalitscha, een voorwerp van 

ijzer en andere netalen, dat iets voorstelt, "che non 

conviene qui noninare". Degene, die het in de hand houdt, 

wordt zeer gevreesd; hij kan overal heengaan, zelfs naar 

het land van den vijand, waar nen hen niets doet. Hij be-

roent zich erop, net den duivel in contact te staan, wat 

nen algeneen gelooft 2/. Het is wel vreend, dat MIZZI de 

Kallatscha niet als een phallossynbool beschrijft, ter

wijl de Kalitscha wel zulk een teeken schijnt te zijn. 

Een passage bij CECCHI verbindt de Kallatscha in den 

gewonen zin net hetgeen MIZZI onder de Kalitscha verstaat 

en naakt zoo de kwestie iets duidelijker: "Wanneer een 

opperhoofd in het Gallaland van één van zijn ondergeschik 

ten een dienst verlangt, zendt hij hen gewoonlijk door 

een derden persoon een weinig hooi, water, aarde, koenest 

of een stuk ijzer, calliccia genoend, dat de hoofden der 

adellijke fanilies bij bepaalde nationale feesten aan den 

hals dragen. Degene, die één van deze gaven ontvangt, kan 

zich heel zelden aan den wensch van zijn superieur ont

trekken" 3/· Het "aan den hals dragen door het hoofd 

bij nationale feestenj! doet aan de ijzeren staaf (Kallat

scha) der Gonbitschu denken. Het vernoeden ligt dus voor 

de hand, dat het voorwerp, dat MIZZI en CECCHI beschrij

ven (Kalitscha), de tot een ander doel gebruikte - nis-

schien ook phallische - ijzeren staaf (Kallatscha) is, 

die de Hayù der Gonbitschu b.v. zich bij het Buttàoffer 

on den hals bindt, te neer, daar bij de Arsi het phallische 

voorhoofdssieraad (Kallatscha) door de "priesterkoningen" 

eveneens tot een dergelijk doel wordt uitgeleend 4/. 

1/ I.e. p.74. da THIEWE, die in zijn woordenboek op de ge
gevens van JAROSSEAU steunt (Harargebied), zegt over het 
enbleen: "oalla-cia - feticcio, idolo galla, fomato di 
un piccolo disco d*avorio e lavorato in naniera curiosa. 
Viene portato sulla fronte cone un stella. Chi lo porta 
viene considerato persona pacifica e inviolabile: callacia 
boru (Uaqni) si agqdu, che (Dio) ti faccia cone la 
stella del riattino" (I.e. ). 

2/ Cenni p.67. 
3/ I.e. p.194, noot 1. 
4/ Naar TUTSCHEK wordt de Kallatscha (een staf, die net 

"neeca'^wijgen versierd is) ook gebruikt-bij de eedaf
legging; de stok wordt dan afgelikt (I.e.). FOOT geeft 
nog de volgende verklaring: kalacha - a charn. The 
Wakawajo always carried the kalacha, which certain Gallas 
have inherited fron then and therefore carry the bells 
and nedicha. The fire is never extinguished in the house 
of a kalacha (one who carries the charn). If by chance 
the fire goes out, he nust kill a beast as a sacrifice. 
Otherwise he dies hinseif". De "Wakawajo" zijn "super
natural beings of olden tine" (i.e.). Het verband, dat 
hier net een vuurcultus (Herero!) wordt gelegd, is voor 
het Zuidgallagebied, waar FOOT zijn notities naakte, wel 
heel-interessante Bij nijn weten, ontbreken verdere gege
vens „ 
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In dit verband wordt ook een bericht bij BOHELLI 

iets duidelijker; "De abba noudha heeft ook het privilege 

on de "kaletcha" te verleenen, een ivoren stok net een 

lengte van ongeveer vijf en zestig centineter, die aan 

het boveneinde een ronden knop heeft. Dit heilige voor

werp wordt zeer vereerd; wanneer nen het ziet, werpt 

iedereen zich ter aarde en alle Orono noeten de bevelen 

van dengene, die het. draagt, opvolgen, daar hij een 

heilige persoon is geworden, al was het ook een wreede 

vijand, want "God, de geest bij uitnenendheid" heeft de 

kaletcha in zijn hand gegeven. Men kan noeilijk аал zoo'n 

stok konen en eveneens is het lastig hen ook naar te zien 

te krijgen. Degenen^ die hen bezitten, verstoppen hen 

tijdens hun leven in den grond en sterven, zonder hun 

gehein te hebben verraden" 1/. 

Het geneenschappelijke in de voorwerpen op het voor

hoofd, aan den hals en in de hand (ook als stok) is de 

naan, het phallosteeken en de voorrechten en eerbewijzen, 

die den drager ten deel vallen. Het nieuwe elenent, dat 

BOHELLI brengt, is het feit, dat de Abba Muda de Kallatscha 

(als stok) verleent, waardoor de Dschila hun onschendbaar

heid schijnen te krijgen. Het is nl. opvallend, dat van 

deze pelgrins vaak gezegd wordt, dat ze zelfs bij een 

vreenden stan veilig zijn, een opnerking, die opk telkens 

over den drager der Kallatscha wordt genaakt 2/· 

1/ l.c, p.115; CECCHI vertelt eveneens, dat de Abba Muda 
en zijn pelgrins "portano in luogo della lancia un 
bastone, alle cui estrenità è conficcata una punta di 
corno d'antilope" (I.e. p.30); dit wordt door SOLEILLET 
bevestigd: "Avant de quitter 1·АЪЪа-Moudâ, les pèlerins 
en reçoivent de la nyrrhe, des grains nonnes abaô et 
un bâton dans lequel est еппапсЫе la corne d'une anti
lope, de la vache brune, je crois" (I.e. p.26l). De 
ghallosstok doet denken aan den staf (bokkû), dien de 
adaleden der Borana dragen (zie: ρ.134J. 

2/ In tegenspraak net BOHELLI's bericht echter lijkt de 
nededeéLing van CERULLI, die zegt, dat de pelgrins rier 
Raià al net de Kallatscha on den hals naar den Abba 
Muda (in Dallo) trekken: "Nei Raià del Bali si va in 
pellegrinaggio dall'Abba Muda a Dallo dopo la circon
cisione e prina del sacrificio del "giarra" (dunque 
abbiano qui una stretta riconnessione con i "gada"). 
I pellegrini si riuniscono, prina, tutti in un recinto 
sulla cui Tanaglia sono stati deposti rani di siconoro. 
I pellegrini dopo alcune preghiere si nettono al collo 
il "callaccia" ̂ il fallo rozzanente scolpito in rane) 
e radunano nel recinto le offerte da portare all'Abba 
Muda" (in: di SAVOIA-AOSTA I.e. p.143-144). Toch naakt 
ook CERULLI gewag van een staf: "I pellegrini, al ritor· 
no, hanno anche il diritto di portare la "niediccia" 
(il tradizionale anuleto galla), anziché al braccio, 
legata intorno ad una specie di scettro (in galla: 
"boccii") di legno di "waddessa" ("cordia gharaf"); 
vgl.: MIZZI: "Il bastone del nuda era detto: bórdo 
waddèsa. il bastone di legno di waddèsa" (Gli Stadii 
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De Kallatscha, in haar eigenlijken vom (phallosen-

Ъіееп op het voorhoofd gedragen), kont dus hoofdzakelijk 

in het centrale Gallagebied voor en wel het neest, waar 

dit bij het land der Konso, Darasa, Kaffitscho en verwante 

volken aansluit, een klaar bewijs, dat bij deze naburen 

der Galla het uitstralingspunt ligt. 

Het verband van dit phallosteeken net de ideeën, die 

tot het afsnijden der genitaliën bij de verslagen vijan

den aanleiding gaven, valt onniddellijk op, te neer, daar 

de Galla de pudenda zelf op hun voorhoofd en aan hun hala 

hangen. In Kaffa, waar de Kallatscho als het ware in ruil 

voor deze bewijzen van noed wordt verleend is de sanen-

hanu wel heel duidelijk. De Kallatscha is dus een blij

vend synbool der kracht en vruchtbaarheid, die nen zich 

eigenlijk door de echte trofeeën toeeigent, Daaron wordt 

ze een kostbaar faniliestuk, dat aan den drager de nacht 

geeft on te zegenen en te vervloeken; ze wordt "heilig"; 

ze zou ienand kunnen verblinden; ze nag net niets in aan

raking konen, een reden, waaron de Borana oppassen niet 

emee tegen boontakken te stooten bij het loopen; wanneer 

ze getoond wordt, werpt iedereen zich ter aarde en nie-

nand waagt het den daarbij uitgesproken wensch onvervuld 

te laten. De drager zelf wordt eveneens gevreesd en zijn 

persoon net dit teeken is onschendbaar, zelfs in het land 

van den vijand. 

De sanenhang der Kallatscha net de ouderdonsklassen 

ligt wel, behalve in haar waarde als vruchtbaarheidssyn-

bool, in het feit, dat de Gadaleden voor een bepaalden 

tijd - zooals de "priester" blijvend - de gave hebben on 

te zegenen en te vervloeken; het ligt dus voor de hand, 

dat deze nacht bij sonnige stnnnen in de Kallatscha haar 

zichtbare uitdrukking vond. 

Op de vraag, of de Galla een echten phalloscultus 

hebben, noet ontkennend geantwoord worden. Over phallische 

riten der Borana en Arsi wordt in de bronnen niet gespro

ken, wat echter.een gevolg der zeer onvolledige bericht

geving kan zijn« Bij enkele andere Gallastannen (en ook 

bij de Darasa) konen erotische dansen voor (zie: p.96 en 

97* noot 2) 1/, naar verder wordt nergens iets over een 

pe78)o Evenals zooveel kwesties, die net den Abba Muda 
verband houden, blijft ook deze onzeker; het feit, dat 
er neerdere Abba Muda bestaan - zooals later besproken 
zal worden -, draagt er toe bij de figuur van dezen 
"priester" en alles, wat er nee sanenhangt, tanelijk 
nysterieus te naken. 

1/ De pelgrins noeten bij den Abba Muda honosexueele riten 
neenaken, waarop CEСCHI al zinspeelde (I.e. Po3l) en 
wat door SOLEILLET (l¿c. p.26l) en CEHULLI (Etiopia I, 
р.бО) wordt bevestigd. 
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phallosvereering gezegd«, Bij de Konso, die als het ware 

tenidden der phallossynbolen leven, vroeg AZAÏS naar de 

heteekenis van het phallosembleen op den kop der houten 

grafpoppen. "Zij zeggen ons, dat het een eereteeken is, 

een traditie van hun voorvaderen; en, ondanks dat er 

geen enkele twijfel kan bestaan over den aard der afbeel

ding, schijnen.ze er geen idee van te hebben, dat het een 

phallos is" 1/. Hij besluit: "Het is zeker, dat we hier 

een overblijfsel van een voorvaderlijken phalloscultus 

voor ons hebben" 2/, 

Met de resten van dezen cultus, die in de negalithen 

zijn hoogen ouderdon bewijst, naakten de Galla kennis, 

toen ze dit land veroverden. Ze noeten - in het zuidwes

ten vooral - de synbolen hebben overgenonen, die misschien 

toen al niet eens neer door de onderworpen bevolking in 

hun oorspronkelijke beteekenis werden gezien. Het leege 

zinnebeeld kreeg het geheimzinnige van alle oude, onbe

grepen dingen; nienand weet, hoe nen het кал verwerven, 

"het is niet door nenschen genaakt" ЗЛ bet heeft in zich 

een nagische kracht en de drager krijgt daardoor zijn ge-

vreesden invloed op het volk; het wordt verstopt en de 

bezitter.sterft zonder te verraden, waar hij het gelaten 

heeft 4/. Zoo ging het eveneens net de praehistorische 

steenen, die de volken in hun grond vonden, een stuk ver

leden net nagische krachten! De Kallatscha in den eigen

lijken zin bleef den Galla vreend, evenals de werkelijke 

beteekenis van het uitgaan op trofeeën niet in zijn ge-

dachlmsfeer pastee De sanenhang van beide is hen dan ook 

onbekend, voor de pudenda..krijgt hij geen Kallatscha, 

naar roen en eereteekencn. 

Op één punt van het Kallatschaverschijnsel moet ik 

nog wijzen. Bij de oppervlakkige bespreking van de offer-

cerenoniën der Galla zagen we al, hoe ze steeds het voor

hoofd net bloed besneren. De Kallatscha wordt in het zui

den eveneens geregeld op het voorhoofd gedragen, ja zelfs 

geeft VITERBO's woordenboek als beteekenis "osso frontale" 

aan 5/ en POOT noent als eersten zin van Kallatscha "a 

tfhite patch between the horns of a cow running back down 

l / l . o . p.255. 
2 / I . e . p.256. 
3/HYLANDER I . e . p.286, 
4 / In BOEELLI's beschrijving (z ie : p.159) spelen de twee 

aspecten, die de Kallatscha b i j de Galla heeft , door 
elkaar: ze wordt gedragen en vereerd en toch verstopt 
de bez i t t e r haar gedurende zi jn leven in den grond. 

5/CECCHI I . e . I I I . 
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the two sides of the neck" 1/. Als we nu weten,, dat bij 

verschillende naburen der Galla het voorhoofd der dÊren 

eveneens een bijzondere beteekenis heeft 2/, dan kunnen 

we in het bepaalde dragen der Kallatscha tevens een tee-

ken van de voorhoofdsveneratie zien. die in dit gebied 

leeft. Daarbij is het zeer opnerkelijk., dat WAKEFIELD 

zegt,, dat het besnijdenisfeest der.Borana (".jara") voor

hoofd (adda) genoend wordt (zie; p0137.? noot 4). 

IX BESNIJDENIS EN HET TE VONDELING 

LEGGEN DER KINDEREN 

Δ Besnijdenis 

Vaak is in de oudere bronnen te lezen, dat de hei-

densche. Galla geen besnijdenis kennen of dat ze bij de 

noordelijke stannen over het algeneen niet voorkont en 

alleen bij de zuidelijke gebruikelijk is, waar ze bij 

rijpere jongens plaats vindt 3/, Zooals de bespreking 

der ouderdonsklassen ons leerde, is de besnijdenis naar 

de nieuwere berichten bij alle heidensche Galla bekend 

en wel altijd binnen het kader van het Gadasysteen. 

1/ I.e.; HERODOTUS zegt van den zwarten Apis, dat hij een 
vierkant stukje wit boven aan zijn kop heeft; we den
ken hierbij eveneens aan de vlek, die het offerpaard 
bij de Indogernanen op zijn kop noet hebben en aan 
de Rosette van den henelstier (vgl.: MALTEN Der Stier 
in Kult und nythisehen Bild £.127). 

2/ "Ich willigte еіп
л
 und nan führte eine Ziege zun Opfer 

vor. Einer der Träger schlachtete sie, nachden wir 
ihr auf die Stirn gespieen hatten, zog darauf die 
Haut von der Stirn ab, zerschnitt sie von Mittelpunkt 
aus nach den Rande hin in dünne .Streifchen und-versah 
jedes derselben nit einen Schlitze" (KERSTEN I.e. 
p.262, vriendschap sluiten bij de Víataveta); vgl.: 
"I capelli tagliati pel guduru sono legati alla coda 
di una vacca, cui inoltre si lega (in nodo che resti 
sospeso sulla fronte tra le corna) lo zoccolo della 
vittina del sacrificio" (CERULLI in: di SAVOIA-AOSTA 
I.e. p.158, bij de Badi); de Abba Koma bindt de tong 
van het Buttàoffer op het voorhoofd! 

3/ Zie: o.a. PAULITSCHKE Ethnographie Ι, ρ
β
174 en 194; 

in zijn Beiträge zegt hij: "Die Beschneidung (dágnak 
aba) wird bei allen nuseInanischen Galla vorgenonnen, 
bei den heidnischent>scheint sie zu fehlen. Ich bin 
nicht ins Reine darüber gekomen, ob die Beschneidung 
bei allen Galla vor der Einführung des Islán stattge-
funden^habe. Viele Anzeichen deuten darauf, dass sie 
nicht üblich gewesen sei und sie könnt auch bei ganz 
heidnischen Stännen selten vor, wiewohl sie ab und zu 
den Muselnanen nachgenacht wird. Die Galla Soâs und 
Abessiniens bedienen sich derselben" (po54)* 
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Eenige reizigers vertellen, dat ze neernalen Galla 

gezien hebben, die de Yoorhuid over den eikel getrokken 

en net plantenvezels e.d. afgebonden hadden; veelal naken 

ze dan de twee uiteinden van dit prinitieve touwtje on de 

heupen vast; het doel noet wel zijn on bij het werk of 

bij het doorwaden van een rivier, wanneer ze hun kleeding 

afleggen, het binnendringen van schadelijke stoffen en 

diertjes te verhinderen. Een apodictisch bewijs, zou nen 

zeggen,..tegen de besnijdenis bij de Galla als algeneen 

gebruik. BOEELLI beweert dan ook: "Les Orono ne sont pas. 

circoncis. J'ai renarqué chez eux une coutune singulière. 

Dans la crainte des contacts inpurs dlaninaux ou de 

plantes, avant de traverser un cours d'eau, ils pratiquent 

sur eux-nênes, avec des brins d'herbes, une ligature 

fragile, que la circoncision interdit à janais aux enfants 

d'Israël, conne aux sectateurs du Prophète" 1/; Maar, als 

we weten, dat de Galla dikwijls heel laat besneden worden, 

is het best nogelijk, dat onderzoekers oudere nannen, 

zelfs grijsaards zien, die onbesneden zijn, niet ondat 

de Galla geen besnijdenis kennen, naar ondat deze nenschen 

nog niet aan de algeneen gebruikelijke besnijdenis toe 

waren. 

Dat de vroegere schrijvers ons bijna niets over de 

besnijdenis bij de Galla weten nee te deelen, heeft zijn 

oorzaak in hun geringe kennis van de ouderdonsklassen 2/. 

Ook bij nieuwere, sanenvattende studies kont deze onkunde 

vaak aan het licht, ondat bijna alle auteurs alleen op 

PAULITSCHKE,. CECCHI en hoogstens SALVIAC steunen, nanen, 

die nen a priori al in de noten vernoedt, wanneer ienand 

over de Galla in het algeneen schrijft. Toch wees BÂBHEY 

reeds op de besnijdenis bij de heidensche Galla en was 

door CECCHI b,v. het verband tusschen ouderdonsklassen 

en besnijdenis al bekend. 

Verder beweren de oudere bronnen neestal, dat de be

snijdenis bij de Galla, die tot het Koptisch Christendon 

of den Islan zijn overgegaan, zonder uitzondering voor

kont en bij heel jonge kinderen plaats vindt. Ook dit is 

naar ten deele waar. We kunnen nl. constateeren, dat on

der de Galla, die zich tot één van deze beide godsdiensten 

IT n 

1/ l.c, р.ЗЗІ; vgl,: n
I Cornóso, prina d'entrare nell' 

acqua, si legano il prepuzio con un filo d'erba о con 
una sottile striscia di pelle, о con spago. Quest'uso 
ha, forse, la sua ragione nell'esistenza d'un parassita 
acquatico che, penetrando nell'uretra, cagiona-la norte" 
(BOTTEGO II Giuba p,155). JENSEN geeft. I.e. p.137, 
een afb,: "Gudjinann nit abgebundenen Präputiun". 

2/ MASSAJA zag het verba#d net de Gada wel, naar kon niet 
achter de beteekenis konen (zie: ρ.84). 
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"bekeerden",..het .heidendon nog heel sterk verder leeft; 

zoo hebben Ъо о de st.armen in het zuidwesten van Schoa, 

die nu Christenen zijn, het heidensche G-adasysteen trouw 

bewaard. Houden we ons dus de groóte vrijheid voor oogen, 

die deze twee religies hun nenschen laten, dan kunnen we 

niet zonder neer zeggen, dat de besnijdenis in de "Chris

telijke" en ':Mohannedaansche" streken heel vroeg plaats 

heefte We zijn alleen in staat het tijdstip aan te geven, 

wanneer we uit de feiten weten,, welke van de drie gods

diensten het op dit punt, in een bepaalde streek.of dorp 

(kerkelijk "gewonnen" heeft. De Dschidda kennen b.v, te

genwoordig onder invloed van het nonophysiftisohe Chris

tendon de besnijdenis der jongens 1/, terwijl ze bij 

vele andere "Christelijke" stannen van Schoa en elders 

naar heidensche gewoonte lang niet zoo vroeg plaats 

vindt; verschillende "Mohannedaansche" Galla van het 

Harargebied hebben toch de late besnijdenis 2/ en ook 

in Dschinna Abba Dschifar kwan ienand vroeger, toen de 

Islan er nog niet zoo sterk was, pas een jaax na de Butta 

aan de beurt (zie; ρo lil) o Over de Liéka- en ïïolleggà-

galla bezitten we de belangrijke nededeeling van NOBD-

WJJDTg die zegt, dat, hoewel nu onder Christelijken in

vloed de jongens besneden worden, de besnijdenis na de 

Butta nog eens synbolisch wordt herhaald on de "wet der 

vaderen" te vervullen (zie: p.109, noot 4). Een conpro-

nis tusschen twee religies! 

Waar de heidonsche gewoonte nog in eere is, vindt, 

zooals we duidelijk zagen, de besnijdenis altijd in de 

ouderdonsklassen plaats en nu is het heel vreend, dat 

deze operatie neestal bij oudere G-adaleden, zelfs grijs

aards, zooals CECCHI al opviel 3Λ geschiedt. De oorzaak 

is te zoeken in het feit, dat ze altijd net de nachts

periode (den Lubagraad) in verband staat en door het al-

geneene gebruik on de zonen eerst dan net hun cyclus te 

laten beginnen, wanneer hun vaders net de "veertig" klaax 

zijn, wordt ienand heel vaak pas op rijperen leeftijd 

Luba en.dan is het nog nogglijk, dat hij acht jaren noet 

wachten
β
 Bij de Dschidda b.v« wordt het Buttàfeest bij 

den overgang van den Dori- naar den Lubagraad gevierd 

en vindt vier jaar later (op het einde der Lubaperiode 

1/ CERULLI Etipjiia Ι, ρ„36. 
2/ Zie; р

в
119, noot Ij na de besnijdenis noet de Harar-

galla een "net" leven leiden (MIZZI Cenni ρ,16), een 
voorschrift., dat ook bij de Sidano en Darassa bekend is. 

3/ "Tale ordinanento il più delle volte dà luogo al caso 
di veder circoncisi dei banbini in tenerissina età e 
dei vecchi a 80 anni''1 (lec. I, p.530). 
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dus) de besnijdenis plaats. Krijgt nu een Dsohiddavader 

een zoon, een dag,, nadat hij in den eersten graad (Dabballè) 

is gekonen. dan ndet dit jongnensch veertig jaren wachten, 

voordat hij net den cyclus van dezelfde Gada kan beginnen 

en is dus veertig als hij intreedt; bij het einde van den 

Lubagraad wordt hij besneden op den atnvalligen leeftijd 

van 40 +(4 χ 8)- 72 jaar! Dit is een voorbeeld van een 

late besnijdenis^, naar het is zeker niet de uiterste leef

tijdsgrens voor deze plechtigheid. Want ook deze "zonen", 

die op hun ouden dag tot de besnijdenis werden toegelaten, 

hebben kinderen en eveneens bestaat de nogelijkheid, dat 

de vader nog een zoon rijker wordt, neerdere jaren nadat 

hij den Yubagraad heeft doorloopen. Ik laat het aan den 

lezer over on zelf den eventueelen ouderdon bij de besnij

denis in deze gevallen te berekenen; ik denk, dat de cah-

didaat vaak de uitvoering van de "wet der vaderen" niet 

overleeft en veel Gallaheeren nog geheel conpleet in het 

hiernanaals, den "tuin van Wak", zullen verschijnen! Dit 

alles gaat van de veronderstelling uit, dat de berichten 

van tallooze auteurs juist zijn en de zoon, die tot de

zelfde Gada als zijn vader behoort, noet wachten net te 

beginnen, totdat deze alle perioden heeft neegenaakt; een 

kind krijgt dus bijna nooit bij zijn geboorte al een be

paalden graad, zooals CECCHI schijnt aan te nenen l/
t 

Het vernoeden ligt voor de hand, dat deze late be

snijdenis 2/ niet oorspronkelijk is en dit geldt niet al

leen voor deze plechtigheid, naar voor alle Gadacerenonien, 

die dikwijls aan hetzelfde euvel nank gaan, dat ik "over-

jaring" zou willen noenen 3/; de besnijdenis is nede ver

schoven. Het uitstellen van deze operatie kont eveneens 

bij de Darasa en verwante volken voor, wier ouderdonsklas-

sen zeker net die der Galla sanenhangen en is verder, bij 

nijn weten, onbekend,De heidensche besnijdenis vindt bij 

de neeste volken plaats in de periode, waarin de jongens 

rijp worden en kan dan alleen sons een weinig over tijd 

zijn, wanneer de candidaten op den datun van het besnijde-

nisfeest noeten wachten. 

1/ Anders zou hij niet kunnen zeggen, dat kinderen "in 
tenerissina età" besneden worden. Toch kent ook hij 
het wachten op de "veertig", wat er nee in tegenspraak 
is (zie: p,86). 

2/ Zelfs bij de Borana, waar de zonen der Gadaleden be
sneden worden; valt de besnijdenis, naar HYLAUDER, dik
wijls laat (l,c, p.287). 

3/ Er zijn naar twee gevallen te vinden, waarin de "veer
tig" bekort kunnen worden of wegvallen (zie: p.82, waar 
BRUCE echter foutief de "veertig" op den leeftijd laat 
slaan en p.92, noot 1., bij de Gonbitschu), 
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Tot nu toe gaf ik voorbeelden van een overjaring 

der riten, naar ook wanneer er een "verjonging" ІЦ het 

Gadasysteen optreedt, in dien zin,, dat een zoon op een 

vroegeren leeftijd dan zijn vader de graden bereikt -

en zoo ook eerder besneden wordt - dan nog is het tijd

stip der besnijdenis laat te noenen, lienen we een geval 

uit de ouder donsklas sen der Abbitschu, Wanneer een Ab-

bitsohuvader van vijf en vijftig jaar een dag, voordat 

hij den Yubagraad verlaat, een zoon krijgt, dan kan deze 

den volgenden norgen net zijn cyclus beginnen. Hij wordt 

volgens dit systeen vier jaren na de Butta - bij den 

overgang van den Qondala- naar den Lubagraad gevierd -f 

besneden en is dan (3 χ 8)+ 4 = 28 jaar oud; de vader was 

eerst in zijn vier en veertigste levensjaar (55 - 12 = 

43) aan de besnijdenis toe, zoodat hier van een verjong 

ging gesproken kan worden. De "veertig", de tijd van een 

generatie in deze klassen, ligt tusschen de twee besnij

denissen in, zooals tusschen alle riten, die vader en 

zoon noeten neenakenc Acht en twintig jaar oud is de 

jongst denkbare leeftijd voor de besnijdenis in het sys

teen der Schoagalla, een geval echter, dat zelden zal 

voorkonen. Hiernede stooten we op een nieuwe noeilijk-

heid, want deze late besnijdenis is niet aan een overjas-

ring der cerenoniën toe te schrijven, de Abbitsohuzoon 

kon inners toevallig bij zijn geboorte al net zijn cy^ 

clus beginnen en had dus bij alle г^ед den leeftijd, die 

in het systeen zelf als de juiste word$ verondersteld; 

de "veertig (jaren) van nijn vader" gaven hen bij uit

zondering geen oponthoud. Eveneens in de"klassen der an

dere Galla is, ook in het gunstigste geval, de besnijde

nis vaak ver over tijd. De oorzaak is dezelfde als in 

het voorbeeld van den Dschiddazoon: het feit, dat de be

snijdenis net de nachtsperiode in verband staat; alleen 

wordt ze bij de overjaarde cerenoniën, weer door haar 

sanenhang..net den Lubagraad, ne de verschoven en valt dan 

nog later· 

JEHSEIT geeft voor dit eigenaardige tijdstip der 

besnijdenis in het Gadasysteen de volgende verklaring: 

"Nenen we als de oorspronkelijke beteekenis der besnij

denis aan, dat ze, in ieder geval, op eenigerlei wijze, 

net de voortbrengende kracht van den пал sanenhangt, 

hetzij dat de пап door de besnijdenis eerst die kracht 

krijgt, hetzij dat bij de intrede der geslachtelijke 

rijpheid de buitengewone belangrijkheid van dit gebeuren 

door een operatie onderstreept noet worden, dan valt 

het hier besproken, schijnbaar zoo groóte verschil bijna 
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geheel weg; want, hangt de Ъ зпі^епів volgens de heer-

schende ideeën net de voortbrengende kracht van den nan 

sanen, dan is het in den grond genonen, net deze opvat

ting voor oogen, naar een heel kleine verschuiving, wan

neer een groep van volken ze op het einde, de neerderheid 

van de volken ze bij het begin van deze periode plaats 

laat vinden" 1/. Tegen deze "verklaring" is, behalve het 

feit, dat ze wel heel gewrongen aandoet, het volgende in 

te brengen. Het is niet waar, dat de besnijdenis bij de 

"Gadavolken" op het einde der voortbrengende periode 

plaats vindt, want voor ieder G-adalid is het tijdstip 

van..de besnijdenis verschillend; het wordt bij de Galla 

b,v· dan ook niet door het einde der betreffende periode -

die overigens bij den nan wel zeer rekbaar is - bepaald, 

naar door den tijd van den Lubagraad, die weer afhankelijk 

is van het wachten op de "veertig", waardoor nog boven

dien een overjaring kan optreden 2/; deze kunnen we ech

ter als een fout van systeen buiten beschouwing laten. 

De vastkoppeling aan de nachtsperiode is dua bij het 

"Gadavolk" der Galla de eenige oorzaak der late besnijde

nis. Bij de Gonbitschu b.v. beteekent ze zelfs het einde 

der politieke nacht: "In het vierde jaar besnijden de 

leden van den lubagraad zich en konen in den yubagraad, 

terwijl de nieuwe.dori de bestuursfuncties in den stan 

van hen overnenen. Bij de besnijdenis noet de hayu de 

laatste zijn; wanneer hij niet de laatste is, ondat ie-

nand anders heinelijk de cerenonie uitstelt en haar na 

den hayu. voltrekt, dan wordt degene, die zich aldus later 

besnijdt, door den vloek getroffen, die zijn fanilie en 

zijn vee onvruchtbaar naakt. Daar de besnijdenis het ein

de der nacht van deze gada, over den stan beteekentл noet 

de laatste, die de nacht over den stan verliest, de hoog-

1/ I.e. p.583-584. 
2/ Dit feit van het "over tijd zijn'^benerkte JENSEN 

bij zijn stamen eveneens: "Die Fälle, dass verhält-
nisnässig alte Herren überhaupt noch keine Stufen 
in der Gadaeinrichtung erreicht haben oder uogekehrt 
schon Säuglinge verhältnisnässig-hohe Stufen inneha
ben, können sehr oft vor (I.e. p.318, bij de Darasa). 
De herinnering aan de werkelijke ouderdonsklassen 
"sitzt heute noch ganz fest bei allen Berichterstattern!! 
(I.e. p.319). "Zuigelingen net hooge graden" konen 
bij de Galla niet voor. 
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ste machthebber, dus de ha^ù zijn" 1/. Toch worden de 

Luba der andere stammen ook bij het begin en eveneens 

tijdens hun periode besneden, zoodat we niet kunnen be

weren,, dat de besnijdenis bij alle Galla het einde der 

politieke macht aanduidt, 

In ieder geval is het duidelijk, dat de oorspronke

lijke beteekenis der besnijdenis door het politieke ka

rakter, dat het Gadasysteem bij veel Galla heeft aange

nomen, verdrongen is. De ouderdomsklassen der Galla ma

ken toch in het algemeen den indruk op de politiek inge

stelde rijpheidsceremoniën te zijn, waarin de opvoeding 

tot de macht in den stam de sexueele opvoeding op den 

achtergrond heeft gedrongen en waarin tevens de tijdsaf

standen, die voor het "politiek volwassen" maken noodig 

waren, de perioden voor het "geslachtelijk volwassen" 

maken hebben beheerscht en zóóver hebben verschoven, dat 

ze veelal alleen nog maar symbolische beteekenis hebben 2/. 

Vaak wordt nog door de auteurs het besnijdenisfeest als 

het hoogtepunt der Gadaceremoniën aangegeven, terwijl 

men in de beschrijving toch alleen maar hoort: "de Luba 

besnijden zich vervolgens" 3/ en· alle verder genoemde 

riten der plechtigheid op het verkrijgen, uitoefenen en 

overgeven der politieke macht betrekking hebben. Als het 

waar is, dat de besnijdenis bij sommige Harargalla alléén 

een voorrecht der regeeringspersonen is geworden, zou dat 

in dit verband te begrijpen zijn 4/; bij de Konso wordt 

ook nog slechts de opperpriester besneden. 

1/ CERULLI I.e. p.49, door mij onderstreept; BSHBEY deelde 
al mee, dat de besnijdenis plaats vindt "lorsqu'un luba 
est destitué" (l.c, p.(l98);. GUIDI merkt er bij op: 
"à corriger sans doute: est constitué", wat zeker niet 
"sans doute" is, daar bij meerdere Gallastammen ook nu 
nog, zooals bij de Gombitschu, de Luba op het einde 
van hun periode besneden worden. Het is heel goed met 
elkaar te vereenigen, dat ВЙНЕЕУ zegt, dat de Luba 
(het stamhoofd) besneden wordt, wanneer hij zijn ambt 
neerlegt en tegelijkertijd als de beteekenis van Luba 
aangeeft: "ceux qui sont circoncis en même temps", om
dat de andere Luba (leden van den Lubagraad) samen met 
den Luba zich aan deze operatie onderwerpen, 

Ζ/ Oude heeren van zestig moeten, wanneer ze pas Dabballè 
zijn, doen als kinderen, ze mogen niet met-vrouwen 
dansen, want ze zijn nog geen "mannen" enz. 

3/ Er is bijna niets te vinden over de wijze, waarop de 
operatie geschiedt en wie ze doet. Vaak wordt van 
"zich besnijden" gesproken! Bij de Borana vindt ze 
plaats in de kraal: "Circumcision is performed in the 
cattle enclosure before the cattle are driven out to 
graze" (CLIFFORD PLOWMAN I.e. p.118); wat er met de 
voorhuid gebeurt, zagen we reeds (zie: p.123). Een 
enkele maal wordt gezegd, dat de Gadaleden zich onder 
een "heiligen" sycomore of op een koehuid besnijden. 

4/ Zie echter: p.118-119. 





169 

В Het te vondeling leggen 

der kinderen 

Nadat we dus gezien hebben, hoe door de instelling 

op de politiek vele rijpheidsceremoniën - en daaronder 

tevens de besnijdenis - te laat plaats vinden en door 

een fout van het systeem^ de overjaring., alle riten - en 

dus ook weer de besnijdenis - nogmaals worden verschoven, 

waardoor de beteekenis der besnijdenis geheel en al op 

den achtergrond is gekomen, rijst de vraag, of er nog ge

gevens zijn aan te wijzen, waaruit valt op te maken, wel

ken zin ze vroeger bij de Galla had. En dan denken we 

onmiddellijk aan de berichten over het te vondeling leg-

gen der kinderen, waarin staat te lezen,.dat alleen de 

onbesnedenen deze gewoonte hebben.. Zoo vertelt BAHREY: 

"De vijf Luba, waarover we spraken, hebben gedurende veer

tig jaren de macht uitgeoefend; hun kinderen waren niet 

besneden. Degenen, die niet besneden waren, lieten hun 

jongens en meisjes in den steek, want dat is hun gewoonte; 

maar zoodra ze besneden zijn, voeden ze de jongens op en, 

wat de meisjes betreft, gaan htm vaders nog door met hen 

te vondeling te leggen gedurende twee of drie jaren na 

hun besnijdenis" 1/. LOBO brengt dit gebruik eveneens in 

verband met het onbesneden zijn: "Ze bekommeren zich even

eens bitter weinig om hun kinderen, ze leggen hen in de 

bosschen te vondeling en het is aan iedereen.van het kamp 

op doodstraf verboden er zorg voor te dragen. Zoo leven 

ze, zoolang ze soldaat zijn; maar, wanneer ze niet meer 

onder de wapenen zijn en de besnijdenis heeft plaats ge

had, erkennen ze de kinderen, die hun geboren worden en 

1/ L a . p·.(199)-(200)·. Niet alleen de Galla zijn zoo 
wreed, maar ook eindere stammen kennen hetzelfde ge
bruik: "The Kerre live on the banks of the Omo about 
Karo, while in the hills to the east are two small 
tribes called the Banna and Bashada. All these three 
tribes are in the habit of strangling their first
born children, and throwing the body away. The Kerre 
throw it into the river, where it is eaten by croco
diles, and the other two leave it in the bush for 
hyenas to eat. The only explanation they give of this 
custom is that it is the decree of their ancestors. .. 
. · , I was told that for a certain number of years 
after marriage children would be thrown away, and 
after that they would be kept. The number of the first 
children who were strangled, and the period of years 
during which this was done, appears to be variable, 
but I could not understand what regulated it" 
(STIGAND To Abyssinia ρ,234-235). 
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zorgen e r voor" 1/» Ook MEW·s mededeeling i s b e l a n g r i j k : 

" I n verband met het bes tuur hebben ze een afschuwelijke 

gewoonte, "Rab" 2 / genaamd, welke daar in b e s t a a t , dat 

menschen, die geen ambt i n den stam bekleeden, hun k inde

ren t e vondeling moeten leggen, t e r w i j l h e t a l l e e n aan 

h e t hoofd, dat aan de macht i s en z i jn "lubu11 i s toege

staan om hun fami l ies u i t t e bre iden" 3/· Dus eveneens 

volgens NEW leggen a l l e e n de Luba, de besnedenen, hun 

kinderen n i e t t e vondeling 4/, Naar НШШБЕН z i j n de Ge

l / l . с · p.27. TELLEZ merkt op, dat de Galla hun kinderen in 
de e e r s t e zes of zeven j a r e n na h e t huwelijk t e vonde
l i n g leggen, " e e n b a r b a a r s c h h e i d , waar de natuur ze l f 
van h u i v e r t " ( i . e . f o l . 6 l ) ; over he t onbesneden z i j n 
van den vader spreekt h i j n i e t , maar, met de t e k s t e n 
van BAHREY en LOBO voor oogen, kan men vermoeden, dat 
h i j h i e r , zonder h e t t e weten, een geval b e s c h r i j f t , 
waarin iemand zes of zeven j a a r na z i jn trouwen aan de 
besni jdeni s toe was. 

2 / De naam, dien NEW (en ook MAUD) aan deze gewoonte geef t , 
i s zeer leerzaam, de Raba z i j n immers de onbesnedenen! 
(z ie o . a . : p.l35> noot 1 ) . Het gebruik, dat tegenwoor
dig a l l e e n nog maar op meisjes wordt toegepas t , h e e t 
e i g e n l i j k g a t a . Daar deze kinderen v e e l a l door andere 
fami l ies worden aangenomen, i s h e t meer een r u i l dan 
een t e vondeling leggen (CERULLI Ancóra del l 'ordinamento 
p .26-27) ; v g l . : "Verses 53-57 a l lude to the barbarous 
custom, to-day almost e x t i n c t among a l l the Galla t r i b e s , 
of abandoning the daughters whom the fa ther considered 
superf luous. The r e j ec t ed baby was ca l l ed ga t a , "thrown 
away". She was usua l ly adopted by another family; o the r 
wise she was given over to the slave merchants. The 
abandoning of daughters was permit ted by the law of 
custom for fo r ty days a f t e r b i r t h and again on the s e 
cond b i r thday of the baby" (CERULLI The Fo lk -Li te ra tu re 
P.-I27). 
I.e. 3/ 

4/ Hij verstond echter "lubu" verkeerd en geeft daarom ook 
een onjuiste verklaring: "The object of this custom is 
to keep down the numbers of those who are not in power, 
and to increase those who are". 
MAUD is de eenige, die geheel foutief over een kinder-
offer spreekt: "They do not believe in any future state 
of existence, but try to avert present calamity by 
propitiating Wak. This is done by sacrificing their 
children and their cattle. The sacrifice of the former 
is the essence of their extraordinary tribal custom of 
"Raba". A Boran of any standing, when he marries, becomes 
a "Raba", and for a certain period after marriage, pro
bably four to eight years, he is obliged to leave any 
children, that are born to him to die in the bush .... 
I was not able to discover the rule fixing the termina
tion of this period". Toch zegt hij: "After the "Raba" 
period, the Boran is circumcised and becomes a "Gudda"... 
·. Wak has no claim on Gudda's children, but neither 
has the Gudda himself. He has to send them off at a very 
early age, with a present of cattle and sheep, to be 
brought up by the Wata, who are the low hunter caste of 
the Boran. They remain with these people till they are 
grown up, and then return to the bosom of their families" 
(I.e. p.567-568). Ook in MAUD's bericht is het verband 
tusschen het onbesneden zijn en het te vondeling leggen 
terug te vinden, hoewel hij den samenhang zelf niet 
ziet en van het in den steek laten der kinderen een of
fer aan Wak maakt! 
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damooh der Borana dikwijls oud en hebben dan ook zonen op 

leeftijd, die vaak al getïouwd zijn; dezaimogen echter 

v<5<5r de besnijdenis, maar één kind, een jongen, behouden, 

die als meisje in vrouwenkleeren en met vrouwelijke haar

dracht grootgebracht moet worden» Eerst wanneer de vader 

Ghedda wordt - daarvoor heette hij als onbesnedene Raba -

wordt het kind weer.als jongen beschouwd en mag verder 

"normaal" opgroeien. Wanneer er meerdere kinderen zijn, 

moeten de ouders hen voor de hyena's werpen, maar vaak 

worden ze zóó te vondeling gelegd, dat vreemde stammen ze 

kunnen opnemen. Als niemand het gezien heeft·, mogen ze na 

de besnijdenis van den vader weer teruggegeven worden 1/, 

Duidelijk hangt ook hier de plicht van het te vondeling 

leggen of voor de wilde dieren werpen samen met het feit, 

dat de vader onbesneden is. Dat de ééne, eerstgeborene 

jongen er aan ontsnapt, lijkt een latere verzachting der 

wet te zijn, zooals ook het te vondeling leggen in de 

plaats kwam van het voor de hyena's werpen. 

Als we nu de vraag stellen, waarom een onbesnedene 

zijn kinderen in den steek moet laten, dan kunnen we een 

waarschijnlijke oplossing vinden bij het nagaan der ge

bruiken van een ander "G-adavolk", de Konso, waar eveneens 

huwelijk en geboorte door het ouderdomsklassensysteem ge

regeld worden, In het Konsoland trouwt men alleen maar om 

de achttien jaar en wel bij het Dschilafeest, wanneer de 

1/ I.e. p.287-288. Het "meisje" mag dus, volgens HYLANDEH 
weer jongen zijn, wanneer de vader Ghedda (is MAUD's 
Gudda?) wordt, waarmee ze aangeeft, dat de zoon van den 
Gedamoch, die voor de besnijdenis Raba heette, pas na 
deze plechtigheid Ghedda wordt genoemd, wat in tegen
spraak is met hetgeen ze vroeger beweerde (zie: ρ»133)· 
De parallelplaats bij CLIFFORD PLOWMAN verwart de zaak 
nog meer: "Prior to circumcision, all the children are 
called Raba, and any children these Raba may have must 
be cast out the moment they are born and given to the 
hyenas One only of such sons may be reared, and 
he is brought up as a girl, and is made to wear female 
clothes and do his hair like a woman. When this boy's 
father becomes a-Gedamoch, he is circumcised and restored 
to his sex" (l.c· p.117-118). Volgens deze mededeeling 
wordt de jon¿en, die aan het te vondeling leggen ont
snapte, besneden (en dus niet de vader); dit gebeurt, 
wanneer zijn vader Gedamoeh (en dus niet Ghedda) wordt* 
Bij de Borana schijnt dus een besnijdenis op jongeren 
leeftijd mogelijk te zijn, HYLANDER spreekt van het ge
val, dat een kind zelfs niet oud genoeg is (zie: p,123); 
ze ontleende het hoogstwaarschijnlijk aan CLIFFORD 
PLOWMAN'S bericht: "The foreskin after removal is placed 
on the back of a cow or heifer, which is then called 
Dungo, and is sacred. Together with its calves, if any, 
it becomes the property of the mother of the child. Any 
child too young for circumcision, i.e., less thantbout 
eight years old, has a small incision made on its right 
thigh, just sufficient to draw blood, which is then 
smeared on the Dungo cow, and the full operation ;LS 
postponed until the child becomes old enough" (1.Ò, ρ«118). 
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öadaleden van den eersten tot den tv/eeden graad bevor

derd worden. Vóór deze laatste periode heeft een man. 

in.de opvatting der Konso, nog geen voortbrengende kracht. 

1/, Een bepaald gebeuren geeft hem dus eerst dat vermogen 

en hoogstwaarschijnlijk was dat, evenals bij zoovele 

volkeren, de besnijdenis, die bij de Konso in onbruik is 

geraakt, We kunnen nu vermoeden, dat ook het bewuste voor

schrift in het Gadasysteem der Galla, om de kinderen der 

onbesnedenen voor de hyena's te werpen, op dezelfde ge

dachte steunde: iemand die de besnijdenis nog niet heeft 

neegemaakt, is nog geen man 2/ en mag dus niet trouwen; 

doet hij het toch, dan kunnen er geen kinderen komen 

(zooals de Konso, eigenlijk tegen beter weten in, houden) 

of als ze komen (door het lang uitstellen der besnijdenis, 

wat bij de Konso niet voorkwam, stond de Galla voor de 

feiten), moeten ze "verdonkeremaand" worden, want ze mo

gen er eigenlijk niet zijn en het zou een ramp beteekenen.. 

wanneer men ze behield, Aan dit laatste gebruik werd nog 

streng de hemd gehouden, toen men den zin ervan al lang 

niet meer vatte. Daarom is een "Borana er van overtuigd, 

dat armoede en ongeluk over dengene zullen komen, die 

dwaas genoeg is om dit gebod te overtreden" 3/, maar het 

trouwen der onbesnedenen zelf is nu geen schande meer en 

bun kinderen zijn ook niet onwettig. Toch blijven veel 

3-allagebruiken herinneren aan het verband tusschen de be

snijdenis, die de voortbrengende kracht geeft en het 

trouwen 4/, Ha de besnijdenis van den vader wordt de ver-

¿leede eerstgeborene weer een jongen en komen de andere 

opgenomen vondelingen bij hun ouders terug; de onbesnede-

ien (Raba) dragen dezelfde tonsuur als de ongetrouwde 

L/ JENSEN informeerde, wat er gebeurde, wanneer zulk een 
man, die niet "zeugungsfähig" was, toch trouwde. "Sie 
bestritten einfach, dass die Frau in einer solchen 
Ehe Kinder bekomme. "Im Konsolande kommt das nicht 
vor", sagen sie. Wenn eine solche unglückselige Frau 
doch schwanger wird, so ist eindeutig erwiesen, dass 
sie Ehebruch begangen hat, und sietwird allerlei 
Qualen unterzogen, um sie zum Geständnis und zur Nen
nung des Namens des Ehebrechers zu bestimmen" (l.c, 
P.338). 

i/ "C^est comme la prise de la toge virile" (JOMABD l.Cc 

?.18). Zeker is de besnijdenis bij vele Galla geen 
nwijding meer in den stam; de Luba, die op het einde 
van hun bestuur besneden worden, zijn er een afdoend 
bewijs voor, 

5/ CLIFIOHD PLOWMâN I.e. ρ,117-118. Verschillende auteurs 
spreken over den grooten angst, dien de Galla hebben 
om de kinderen bij zich te houden, zonder te kunnen 
zeggen, waarom ze weg moeten. 

}•/ Van de Hadia wordt gezegd: "Essi si circoncidono 
prima del matrimonio" (CEHULLI Note p.605). 





vrouwen 1/; ook de neisjes worden besneden (clitoridec-

tonie), wanneer ze voor het huwelijk staan 2/; CECCHI 

vertelt,, dat de Dsehila verplicht zijn zich vóór hun 

tocht naar den ДЪЬа Muda te laten besnijden en een vrouw 

te nenen 3/ enz. 

Het nidden der Lubaperiode schijnt in 'de Gada der 

Galla de voorgeschreven besnijdenistijd te zijn geweest 

4/. In de eerste vier jaren waren de Luba de onbesneden 

soldaten, die van hun "expedities" de pudenda neebraoh-

ten on roen te verwerven, naar ook on te kunnen trouwen 

(ziei р*150, noot з). Dan kwan de besnijdenis 5/ en 

nochten ze de loti dragen, die, heel opnerkelijk, nu 

eens een jachtenderscheiding worden genoend, dan weer 

een teeken, dat alleen de besnedenen nogen dragen. 'De 

laatste vier jaar was de tijd van het "nette" leven en 

het staribestuur. Een oud spreekwoord duidt op deze in

deeling: "In de eerste vier jaren heb je geroofd, zoo

veel je wilde, best! Doe in de vier overblijvende wel 

aan het volk" 6/. 

1/ Deze tonsuur dragen de Hadiameisjes eveneens als 
een teeken van het niet getrouwd zijn: "Le ragazze 
prina di naritarsi hanno, cone presso i Galla ed 
alcune tribù. Sonale, una speciale acconciatura dei 
capelli a guisa-di chierica, che si chiana in hadiyS 
kiekiellS» (I.e. p.604).' 

2/ йііЛиивіІй' ze¿t in het algeneen: "Gallaernas flickor 
onskäras, nar de skola inga äktenskap" (I.e. p.291), 
naar van vele stammen is bekend, dat het veel eer
der -gebeurt, waarna de infibulatie plaats vindt.' 

Viae* ii, p.30-31. 
4/ Al verschoven door de politieke instelling, maar 

nog niet overjaard, daar dit door het te vondeling 
leggen werd tegengegaan; bij de Konso wordt de over-
jaring gestuit door het boven aangegeven huwelijks-
voorschrift. 

5/ Bij de Liéka Wayù, waar de besnijdenis vroeger in 
het nidden der Lubaperiode plaats vond, heet de 
vierjarige ondergraad vóór deze plechtigheid Haba! 

, , (zie: p.109). 
6/MIZZI I Proverbi Galla p<12; vgl.: MASSAJA: "Caere-

monia de qua hie est quaestio est sacrificium, et 
officium assumptum in se aliquid religiosum habet, 
uti probat circumeisio in quarto anno officii'eorum, 
a quo tempore sunt, veluti sacerdotes, venerati 
usque ad nortem tanquan tales, licet cessent ab 
officio suo in botta sequenti" (i.e. р.2б2). 





X SAMENVATTING 

Ι74 

Wanneer we nu de Gada der Galla overzien en ргоЪее-

ren den zin ervan te achterhalen, dan valt ons op, dat 

ze, bij de meer noordelijke groepen tenminste, op de 

eerste plaats de mannen in het stamleven inwijden en 

trapsgewijze, graad voor graad, de politieke en wetgeven

de macht laten bereiken. Het moeten oorspronkelijk wer

kelijke ouderdomsklassen, dus klassen van jonge mannen, 

die even oud waren, geweest zijn, maar door de overjaring 

zijn nu in een Gada (en eveneens dus in een graad) altijd 

jonge en oude mannen, ongetrouwde en getrouwde, bij el

kaar. Daardoor hebben de ceremoniën voor vele candidaten 

bun beteekenis verloren en worden alleen nog maar uit 

traditiezin en magischen angst voor ongeluk en onvrucht

baarheid voltrokken. Het is wel de ironie van het sys

teem, dat de overjaring, en daarmede het bij elkaar ko

men der verschillende generaties, juist haar oorzaak 

vindt in het feit, dat het zóó den nadruk legt op de 

"veertig", als den tijd van een generatie, die vader en 

zoon steeds moeten scheiden! Of deze verwarring ook be

stond bij de vroegere indeeling in zeven, is een vraag, 

waarop we voorloopig het antwoord schuldig moeten blij

ven. In het stelsel van enkele Ar.p:l- en Boranastaomen, 

waarin de jongeren nog een rol spelen en de zonen der 

Gadaleden besneden worden, schijnen de plechtigheden nog 

niet zoo over tijd te zijn, maar toch wordt b.v. bij de 

Borana als reden van het te vondeling leggen der kinderen 

opgegeven, dat de zonen - die nog niet in de klassen zijn 

opgenomen - vaak al oud en getrouwd zijn. Bij deze stam

men vinden we ook nog de meeste echte inwijdingsriten, 

die bij de andere Galla, door de instelling van het sys

teem op de politiek, op den achtergrond zijn geraakt. We 

zouden zelfs de Kallatscha het symbool van de Gada der 

zuidwestelijke groep kunnen noemen, terwijl dan in den 

schepter het zinnebeeld van de "politieke" ouderdomsklas-

sen der overige Galla is te zien; maar de schaarsche be

richten laten geen zekere conclusies toe. 

Toch zijn de Gada bij alle stammen niet alleen een 

inwijding in het politieke, maar ook in het sexueele le

ven. Vele gebruiken, die aan de "Buschzeit", het "novi

ciaat" der andere volken herinneren, zijn er een bewijs 

voor. Alle Galla kennen de besnijdenis binnen het kader 

der klassen en de hoofdfeesten waren eigenlijk besnijde-

nisfeesten, de verdere ceremoniën een voorbereiding daar-
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toe; de vrouwen zijn van de plechtigheden uitgesloten 

(Harargebied) 1/; de besnijdenis stond in verband met 

de vruchtbaarheid; het uithalen van streken is karakteris· 

tiek voor den initiatietijd; de phallische dansen zijn 

ook bij de meer noordelijke stammen bekend; een oudere 

is de peter der jongeren; de maskers, trompetten 2/, de 

provisioneele hutten enz. komen bijna overal in de in

wijdingsriten voor 3/· I k wees er al op, dat deze ele

menten het meest bij de "Kallatschastammen" op den voor

grond treden, die bovendien nog andere gebruiken hebben, 

welke niet bij de overige Galla werden opgeteekend» Zoo 

leeft de Gedamoch buiten zijn dorp; hij heeft een eigen 

dracht en gebruikt een eigen taal; de zoon, die aan het 

te vondeling leggen ontsnapte, draagt vrouwenkleeding, 

na zijn besnijdenis is hij weer "man" 4/; bepaalde cere

moniën met de voorhuid zijn eveneens in den afzonderings

tijd der andere volken aan te wijzen 5/j ¿Le Ghedda wor

den afgeranseld enz. 

Bij deze laatste groep van elementen> die we in de 

ouderdomsklassen der Galla terug kunnen vinden, sluit 

zich een derde aan: de vruchtbaarheidsriten·. Hiertoe be-

hooren de Kallatschaceremoniën, het rondspelen van het 

stamhoofd, da zegening der onvruchtbare vrouwen, het 

spuwen 6/ op drenkplaatsen en mestputten, de processies 

naar de stroomen, het laten overloopen der melkvaten, 

het "ophoopen van den mest", het besmeren van den kalver-

stal met mest, het overgieten met melk en tenslotte ook 

het herhaaldelijk planten van den altijd groenen podo-

carpus. En wanneer gedurende een Gadaperiode de regen 

uitbleef en de vruchtbaarheid der aarde> dieren en men*· 

sehen gering was, werd de ouderdomsklasse eenvoudig uit 

den cyclus genomen - d.w»z. de naam werd afgeschaft of 

1/MIZZI Gli Stadii p.32. 
2/ Deze herinneren aan de "heilige" fluiten bij de be-

snijdenisriten der andere volken. 
3/ vgl.: JENSEN Besehneidung und ReifeZeremonien bei 

NaturyöIkern ρ.-68 e.ν. 
4/ Als CLIFKÄD PLOTïMAÏT's bericht juist is (zie: ρ, 171, 

noot l). 
5/ Zie: p.123 en 1/1, noot 1; "Zirkumzision geschieht im 

vorgerückten Alter, bei den Mädchen an ihrem Hochzeits
tage, bei den Männern noch später, und mit besonderer 
Feierlichkeit, worauf das#(abgeschnittene Object, sorg
fältig in ein Tuch eingehüllt, von der Lieblingsfrau 
an einer nur ihr bekannten Stelle im Hause selbst ver
graben wird" (STECKER in: FRITZCHE I.e. p.235). 

6/ "Blessing by means of expectoration is very common 
among the Galla and is evidently connected with the 
magic beliefs existing among so many nations in regard 
to the parts of the human body. The one who spits is 
considered as bound magically to his saliva and there
fore to the body of him upon whom he has spat" (CERULLI 
The Folk-Literature p.174;. 





176 

in reserve gehouden -, omdat ze één van haar belang
rijkste opgaven niet had vervuld: vruchtbaarheid bren
gen e Een nieuwe naam, zoo hoopte men, zou meer kracht 
bezitten en het is deze magische macht der Gada, die 
vaak bezongen wordt. De Liéka Wayù. kennen b.v, het vol· 
gende Gadalied 1/: 

"Mijn Gada is een Gada van verzadiging. 
Mijn Gada is een Gada van rijkdom. 
Mijn Gada is een Gada van vrede. 
0, mijn misiensa 2/, moge je melkvat vol zijn! 
Moge de moeder je een zoon met zes vingers gevent 3/ 
Moge de kruik met mede bij je overloopen! 
Moge je kalf zóó groeien, dat het den stier kan trappen! 
Wie nog niet gedood heeft, moet dooden! 
Wie nog niet gebaard heeft, moet baren! 
Mijn Gada is een Gada van verzadiging. 

Mijn Gada is een Gada van rijkdom. 
Ta'gadà. ta'gadà. moggi! 3/ 
Mijn Gada is een Gada van verzadiging. 
De kleinen zullen groeien. 

De grooten zullen taai zijn. 
De oude zal lang leven. 
De oude met een duim als een boomstam 4/. 
De gier zal op den boom terugkeeren. 
De hyena zal in het hol terugkeeren. 
De dolk zal schoon blijven. 
De lans en de speer zullen verdwijnen. 
De ziekte zal van de aarde verdwijnen"· 
Met een breede visie wordt de zegenbrengende, vrucht-

baarmakende kracht der Gada beschreven in den volgenden 
tekst 5/: "De gadS van de Oromo is een (bepaald) aantal 
van gadS, de gadS der Oromo. Eén heet (H)orâta, één 
Birmagi, één MiÇillê, één Dulô, één Hobalê: vijf zijn de 
gada der Oromo. Als de vader geofferd heeft, offert de 
zoon, na het ontsteken van veertig (vuren van den Galla-
masqal: d.i. na veertig jaren) 6/, Nadat hij geofferd 

1/ CERULLI Etiopia II, ρ.125-126. 
2/ "E cioè: о mio compagno dello stesso gada1" 
3/ "Parole magiche, che non hanno senso nella lingua galla 

e sono qui impiegate auguralmente". 
4/ "Restera lungamente in vita, "indugierà", il vecchio 

cui il pollice si è ingrossato "come un tronco"". 
5/ MORENO Favole ρ.106-10?. 
6/ "La festa del capo d'anno galla ha ora assunto, nello 

Scioa, il nome cristiano di máscala ed І celebrata 
con grande solennità La festa del capo d'anno è 
tra i Galla dello Scioa come fra i Somali segnata 
dalla accensione dei fuochi familiari-presso il recinto 
di ogni "pater familias""(CERULLI I.e. I, p.58). 
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heeft, steekt hij vier Masqal aan. Nadat hij vier Masqal 

aangestoken heeft,, besnijdt hij zich. Nadat hij zich be

sneden heeft, wacht hij een jaar. Wanneer een jaar.voor

bij is, sluiert hij zich: hij gaat en sluiert zich.. Nadat 

hij gesluierd geweest is, staat hij op, gaat naar buiten 

en zegent het land
0
 Hij zegent het land; en het graan 

ontkiemt, de vrouw baart, de koe wordt bronstig, de aarde 

maakt zich.mooi, (het volk) verzadigt zich (= er heerscht 

overvloed)η Zoo is de gada der Oromo: dat is de beteekenis 

van giïla 1/ der Oromo"«, 

De G-ada vullen aldus, als ver doorgevoerde inwij-

dings- en vruchtbaarheidsriten, bijna het geheele Galla-

leven en zijn tevens de politieke .hoogeschool voor hen., 

die tot het bestuur geroepen zijn. De vijf graden, waar

uit ze zijn opgebouwd- symboliseeren eigenlijk de vijf 

levensperioden: "l9enfance inconsciente, la jeunesse 

folâtre, l'âge mûr et guerrier,la prudente vieillesse 

féconde en conseils et l'âge décrépit ou la retraite" 2/. 

De Dabballè zijn eigenlijk de kleine kinderen; de Polle 

de jongens, die met hun apen- en hondenmaskers de onver

standige jeugd,, door hun vrouwenkleeren het nog niet 

volle "man zijn" uitbeelden. Ook wanneer de Dabballè en 

Follê oudere en oude mannen zijn, mogen ze niet met " 

vrouwen dansen of aan de vergadering op de weide deel

nemen; noch met betrekking tot het sexueele, noch.tot 

het politieke leven, worden ze voor vol aangezien* Door 

proeven en tournooien hebben ze te toonen, wat ze waard 

zijn; ze moeten leeren, hoe men het vee verzorgt en een 

meisje wint, hoe ze hun familie en stam kunnen bescher

men«. De Qondala zijn de jonge mannen en, met de Luba voor 

hun besnijdenis, de eigenlijke soldaten, die op "expedi

tie" gaan om de gutu te verdienen en bij een officieele 

plechtigheid van den volgenden graad de gedoode dieren 

en menschen op te kunnen sommen; ze mogen met vrouwen 

dansen en krijgen tenslotte zitting in het parlement. De 

Luba stellen de rijpe mannen voor, die het stambestuur 

op zich nemen.en den president van de republiek uit hun 

midden kiezen. Door een plechtig offer leggen ze getui

genis af van hun afhankelijkheid van Wak en bidden tot 

hem om zegen over het land,· de menschen, het vee en den 

oogst; de aanwezigen smeren offerbloed op hun voorhoofd 

of binden zich een reep vel van het dier om den pols en 

de vrouwen snijden stukjes van het offervleesch, dat de 

- - • » 

1/ Zie: p..104„-noot 4¿ 
2/ SALVIAC I.e.· ρ.194. 
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Hayù zich op het hoofd heeft gebonden, af l/ om zoo hun 

medeleven met het "feest der natie" uit te drukken en een 

herinnering te bewaren aan het gemeenschappelijk gebrach

te offer» Zelfs de heel jonge kinderen, die het vleesch 

nog niet kunnen eten, worden naar het stamhoofd gebracht, 

die met een stuk ervan over hun lippen wrijft 2/: ook de 

kleinsten moeten aan de zegeningen der Gada deelachtig 

worden! De Yuba behooren tot de oudere, voorzichtige men

schen, die raad geven en van hun ervaringen vertellen; 

als hun tijd gekomen is, trekken ze zich uit het openbare 

leven terug om het bestuur aan de jonge, krachtige mannen 

over te laten» Ze treden nog een enkelen keer als peter 

op, waarvoor ze den kop van het Buttàoffer krijgen en dee-

len de oude wetten aan den nieuwgekozen Hayù mede, wat 

hun eveneens een honorarium bezorgt. 

Bij de talrijke elementen in de ouderdomsklassen, 

welke ons onmiddellijk aan een cultuur doen denken, die 

den veetelers vreemd is, komen toch in de Gada veel ge

bruiken voor, waaruit blijkt, dat een herdersvolk dit sys

teem heeft overgenomen. 

De belangrijkste zijn: 

a) De talrijke runderoffers met de bijbehoorende ceremo

niën, waarin de melk, de mest en het bloed een groóte 

rol spelen 3/. 

1/ Bij de Gombitschu (CERULLI I.e. p.47); duidelijk een 
"beschaafdere" vorm van het gebruik bij het Dagagà-
feest der Liéka, die probeeren een stuk van het vluch
tende offerdier af te snijden (zie: p.105, noot 2). 

2/ Bij de Raià (CERULLI in: di SAVOIA-AOSTA I.e. p.167). 
З/ JENSEN wil het runderoffer bij de Konso aan de oude 

megalithcultuur toeschrijven, maar het lijkt me waar
schijnlijker, dat dit volkje, dat zoo sterk van de 
Galla afhankelijk is, het van hen hebben overgenomen; 
bij de Gallaveetelers zelf behoeven we werkelijk niet 
zoo ver terug te gaan. Ik kan het heelemaal niet met 
JENSEM eens zijn, wanneer hij zegt: "Wir haben schon 
gesagt, dass nicht nur in dieser Fragestellung, sondern 
überhaupt in der Berichterstattung über nordostafrika
nische Völker eine irrtümliche Auffassung ganz allge
mein verbreitet ist, dass es sich nämlich bei galla-
sprechenden Völkern immer ursprünglich um Nomaden han
deln müsse, die verhältnismässig rezent zu sesshaften 
Ackerbauern wurden. Wir hatten gezeigt, dass in den 
von uns bereisten Gebieten die Einführung der Galla
sprache meist nur auf eine vorübergehende Eroberung 
durch nomadisierende Galla zurückzuführen ist, dass 
wir es also bei den sogenannten sesshaften Galla in 
Wirklichkeit mit einer alten bodenständigen Bevölkerung 
zu tun haben, bei der nicht mehr als oberflächliche 
Einflüsse der reinen Galla vorhanden sind. In der über
wiegenden Zahl der Fälle ist sogar die alte Sprache -
manchmal neben dem Gallinja - erhalten geblieben. Sämt
liche - auch die nur andeutenden alten - Berichte über 
das Gadasystem beziehen sich aber auf solche Ackerbau
völker" (Im Lande ρ.591). We zagen al - bij de behan
deling der veetelerscultuur in het volgende hoofdstuk 
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b) Het werpen van gras door de Polle der Atibitschu; ook 

bij de keuze der regeeringspersonen wordt gras gebruikt, 

dat de kiezers op het hoofd van hun candidaten leggen 1/. 

c) De Gadaliederen, die op de vruchtbaarheid van het vee 

betrekking hebben, CERULLI geeft een voorbeeld van 

zulk een gezang bij de Oborra 2/: 

"0 vruchtbaarheid der kudden! 

Het heeft geregend en de aarde is vruchtbaar geworden. 

Door de gada heeft de oude koe gekalfd. 

Door de gada heeft de onvruchtbare gebaard. 

Door de gada heeft de koe, die al tweemaal kalfde, nog 

een keer gekalfd. 

Door de gada is er boter in overvloed". 

d) De bloedprijzen^ die alle in runderen worden berekend. 

e) Het gebruik der Dabballl bij de Gombitschu, die de 

vrouwen om melk vragen; ze krijgen ook eindere levens

middelen, die echter alleen "melk" genoemd mogen wor

den. Van het begieten en blusschen met melk zagen we 

enkele voorbeelden. De Madalaceremoniën en de eigen 

melkvaten, die de Qondala der Liéka Wayù. maken, wijzen 

eveneens op veetelersinvloed. 

f) Het uitgesloten zijn van alle handwerkslieden, die door 

de herdersvolken zoo veracht worden. 

g) De verplichting om bij sommige feesten in de oude klee

ding van runderhuiden te verschijnen. 

h) De rechten van een oude veetelersaristocratie, die over

al nog in het democratische systeem zijn aan te wijzen. 

zal het nog duidelijker worden -, dat de Galla als vee
telers-nomaden in het Abessinische hoogland binnenvie
len; ook daar hebben ze,, ondanks dat verschillende groe
pen tot den landbouw overgingen, vele elementen van hun 
oorspronkelijke cultuur bewaard. Dat we bij de zg. 
"sesshafte" Galla eigenlijk met een oude bevolking te 
doen hebben, die maar oppervlakkig door de Galla beïn
vloed werd, is een bewering., die misschien voor het 
kleine grensgebied, dat JENSEN bezocht, mag opgaan, 
waar steeds nieuwe Gallaveroveringen plaats hebben, 
maar die men niet op het geheele Gallaland mag laten 
slaan, dat zoo duidelijk hun stempel draagt. De Galla 
hebben zelfs overal hun "eigen" Gadasysteem meegebracht, 
d.wez. een systeem, dat hun gedeeltelijk vreemd was -
zeker ook met vele elementen der "bodenständige" bevol
king erbij -, maar dat ze omvormden tot het hunne, zoo
dat we nu onmiddellijk aan dit eigenaardige stelsel 
kunnen zien, tot hoever hun invloed reikte. De Gadana-
men, die van het begin der zestiende eeuw tot nu toe in 
alle Gallagebieden gebruikt worden, leveren één van de 
vele bewijzen daarvoor (zie: Tabel). Hiermede is tevens 
weerlegd, dat de berichten over het Gadasysteem altijd 
op "solche Ackerbauer" betrekking hebben; zelfs de 
Tanagalla, die ten deele nog nomaden zijn, hebben de 
karakteristieke elementen van de bekende "Galla"ouder-
domsklassen! -

1/ d'ABBADIE I.e. рЛ80
в 

2/ CERULLI Etiopia І
л
 ρ,53. 
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Algemeen wordt aangenomen, dat de Gallaveetelers 

het systeem hebben overgenomen en de bespreking van de 

klassen met hun eigenaardigheden zal ons er wel van over

tuigd hebben, dat deze opvatting juist is. Het lijkt me 

waarschijnlijk, dat de Galla zelf de uitgesproken "poli

tieke" richting aan het stelsel gaven; veetelers doen 

graag aan 'politiek, wat in het volgende hoofdstuk nog ter 

sprake zal komen0 De Galla wisten van de Gada iets "ei

gens" te maken, maar dit neemt niet v/eg, dat de ouder- .. 

domsklassen niet bij hun oorspronkelijke cultuur passen. 

Ook het feit, dat ze het Gadasysteem aan een uitvinder 

(Maqo Bili of Hurati Dugga) toeschrijven, is er een be

wijs voor, dat de traditie zelf het als iets nieuws in 

de Gallacultuur laat zien 1/. Maqo Bili zou ongeveer in 

het jaar 1589 op het idee der klassenindeeling gekomen 

zijn, terwijl van Hurati Dugga gezegd wordt, dat hij de. 

Gedamochceremoniën in de veertiende eeuw invoerde. Maar, 

zooals we zagen, is het zeer onwaarschijnlijk, dat één 

persoon dit gecompliceerde stelsel uitvond. 

Naar de berekening van WERNER moeten de Gada vier

honderd jaar geleden in het Gallaland bekend zijn gewor

den, dus kort ббг den inval in Abessinië. De Galla van 

Limmu, Gera, Dschimma, Gomma enz. zeggen, dat er, sedert 

ze deze landen in bezit natnen, acht Butta werden gevierd, 

"zoodat hun komst 335 jaar geleden moet hebben plaats 

gehad, dus omstreeks 1548" 2/. De bovengenoemde Galla 

hadden het systeem dus al v<5<5r 1548. 

Het meest doorslaande bewijs echter voor een overname 

v<5(5r 15371 is ¿6 opvallende overeenkomst der ouderdoms-

klassen bij de verschillende Gallagroepen, die nu ver van 

elkaar wonen; ze moeten er dus al mee vertrouwd zijn ge

weest, toen ze nog samen waren, wat na 1537 niet meer het 

geval is geweest. De mededeelingen van BÄHREY over den 

vroegsten Gallatijd in Abessinië bevestigen deze opvatting. 

Alleen de Gudschi zouden van de Galla, bij wie een 

onderzoek naar de ouderdomsklassen werd ingesteld, de 

Gada niet hebben en hierin wil JENSEN een argument zien 

tegen de bovengenoemde thesis: "ze leeren ze hier eerst 

kennen, bootsen ze na, "wenden sie an", om met Frobenius 

te spreken; maar dit alles wordt door de Darassa voor-

loopig niet als ernst opgevat. Wanneer bij andere 

Galla sprekende volken in Westabessinië 

1 — - l i l 

1/ vgl.: PHILLIPSON: "The present system has not been 
maintained for an indefinite period; it is of late 
origin" (I.e.). 

2/ CECCHI I.e. p.284; Butta iS"hier de naam voor een 
Gadacyclus van veertig jaar. 
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hetzelfde Gadasysteen is te vinden, dat nen tot nu toe 

voor het geestelijk Ъеа^ der Galla aanzag, dan moet -

naar de ondervinding in Zuidabessinië - de taal de juiste 

toedracht gemaskeerd hebben: dat nl. een Gallastan, die 

alleen de taal meedeelde, het land van een oude groep 

gezeten boeren (met oorspronkelijk een eigen taal, die 

later vergeten werd) bezette en hun cultuur - kort gezegd: 

het Gadasysteen - overnam. Alleen zal daar de cultuur-

uitwisseling tusschen de Gallaveroveraars en de oorspron

kelijke boerenbevolking al in een veel verder stadium 

zijn gekomen, terwijl ze in Darassa pas in het vroegste 

begin is (en in het Sidamoland eerst in de naaste toekomst 

plaats zal hebben)" 1/. Wat tegen deze opvatting pleit, 

zagen we reeds (zie: p.178, noot 3) en zal ook nog verder 

ter sprake komen. JENSEN heeft de Gudschi zelf niet onder

zocht, maar hen alleen aan de Darasagrens leeren kennen, 

zoodat latere nasporingen moeten uitmaken, of ze het 

Gadasysteen werkelijk eerst bij de Darasa "einwenden". 

Ze zouden dan een uitzondering vormen onder alle Galla, 

waarbij de ethnografen de bekende klassen terugvonden, 

die ze al vóór hun inval bezaten. De Gudschi hebben, naar 

JENSEN, een monarchische staatsinrichting; het opperhoofd 

beeft de hoogste priesterlijke, wetgevende en rechterlijke 

aacht in den stam 2/. Zoo blijft het mogelijk, dat de 

Gudschi tot die Galla behooren, waar de voor acht jaren 

gekozen president der republiek zich tot "Kallatsohakoning" 

heeft gemaakt of door een erfelijken "priester" is ver

drongen, gevallen, die in andere Gallalanden werkelijk 

gebeurd zijn 3/· 

Mogen we dus houden, dat de Galla de ouderdomsklassen 

al vóór 1537 overnamen, dan komen er maar twee centra in 

aanmerking, waar dit'kon geschieden: het Schebeli-Dschuba-

gebied en het land ten oosten van het Margherita- en 

ñuspolimeer. Hun verhuizingen leerden ons immers, dat ze -

afgezien van hun eerste verblijf aan de golf van Aden 4/ -

nergens anders dan op deze twee plaatsen längeren tijd 

bij elkaar waren en toen ze nog samenwoonden moeten ze, 

zooals we zagen, het systeem hebben leeren kennen. 

1/ I.e. p.103-104. 
2/ I.e. p.393-394. 
3/ De Gudschi zijn ook zeer nauw verwant aan de Dscham 

Dscham (zie: p.39-40), die het Gadasysteen wel bezit
ten. 

4·/ Over dit "centrum" is nauwelijks moer bekend dan dat 
de Galla er geweest zijn. 
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CERÜLLI, CONTI ROSSINI en COHEN nanen, V(5c5r de on

derzoekingen van JENSEN, een overname in het Dschubage-

bied als zeker aan, waar de Galla de klassen aan de Bantu 

(Wanyika) ontleend zouden hebben 1/. In de Negermasker.s, 

die in de Gada gebruikt worden (zie; p.95)< ziet CERULLI 

één van de beste bewijzen er voor, terwijl eveneens de 

grafpoppen der Galla veel op die der Wagiryama lijken 2/, 

waardoor vaststaat, dat de Negerinvloed zich. ook in dit 

punt wist te doen gelden. Het Wagnarogebruik, dat KRAPF 

van de Wanyika beschrijft en een dergelijke gewoonte bij 

de Wassegeju, die net hun ouderdonsklassen in verband 

schijnt te staan (zie: p,152-153)* laten zien,..hoe sterk 

de Dantucultuur op de Galla heeft ingewerkt 3/# Toch. zijn 

me van de Wanyika (en andere Bantu) niet zulke eigenaar

digheden in hun klassen bekend, dat ik met zekerheid tot 

een overname van deze stammen zou durven concludeeren. 

In 1933 stelde BIASUTTI een nieuwe richting van het 

onderzoek voor. Hij verwierp bovenstaande hypothese niet, 

maar wilde toch nagaan of het Gadasysteem al niet in 

Abessinië bestond, vóórdat de Galla binnenvielen; dezen 

hadden het dan dus niet uit het Dschubaland meegebracht, 

maar in het hoogland overgenomen 4/. JENSEN kwam door 

aijn nasporingen, vooral bij de Darasa en Konso, tot de 

overtuiging, dat. hetgeen BIASUTTI voorsloeg om te on

derzoeken, de juiste toedracht der zaak was. Hij wijst 

op de overeenkomst van het Konsosysteem mot dat van de 

"Splitterstämme" van den Soedan, die FROBENIUS tot de 

"unsträfliche Äthiopen" rekende 5/. Ook door andere ge

lijke cultuurelementen der "Äthiopen" van het centrale 

en westelijke Soedangebied en der Zuidabessiniërs wil 

hij bewijzen, dat beide groepen zeer nauw aan elkaar ver

want zijn. Aan dit cultuurcomplex zou dan ook.het Gada

systeem der Galla toegeschreven moeten worden. Nu zijn 

de overeenstemmingen tusschen de ouderdomsklassen der 

Darasa en Konso met die der Galla bijzonder talrijk 6/. 

De Darasa kennen b.v. het Gadafeest, door den hoogsten 

priester geleid, die zich het voorhoofd met bloed besmeert 

en een stuk vleesoh om zijn hals en over zijn arm hangt; 

ieder wil een stukje van het offerdier bemachtigen; de 

1/ Zie: CERULLI I.e. II, p.133 e.v. 
2/ vgl,: BARRETT Notes en HOLLIS A note on the graves of 

the Wa-Nyika. 
3/ De Wapokomo, die eveneens de Gada bezitten, kunnen ze 

aan de Galla ontleend hebben (zie: p.29). 
4/ Zie: CERULLI Studi Etiopici II, p.38. 
5/ I.e. p.573 e.v. De "gelijkheid" der klassen van beide 

groepen is echter niet zoo opvallend! 
6/ l»c. p.315 e.v. 
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belangrijkste G-adaperiode is de Lubagraad met op het slot 

de besnijdenis, de graad daarvoor heet Raba; degene, die 

Luba wil worden, moet voor dien tijd een groot dier dooden; 

de Yuba hebben een ""Alte-Herren"-Stellung"; de tumtu en 

de leerbewerkers worden ook door de Darasa veracht; zoo-

als de Folle der Galla een phallos uit hout of leem bij 

hun erotische dansen gebruiken, zoo klemmen de Luba der 

Darasa daarbij een phallosstaf uit edjirdsahout tussehen 

de beenen; de Konso vieren het Dschilafeest evenals sommi

ge Borana- en Arsistaramen; de leden van den Chelagraad der 

Konso hoonen de vrouwen l/ enz. Eveneens bij de Burdschi 2/ 

en Dscham Dscham 3/, die het systeem volledig gekend heb

ben, worden ook nu nog vele herinneringen aan de Gada ge

vonden; bij de Sidamo bestaan ze in een vereenvoudigden 

vorm. De verwantschap van deze klassen met die der Galla 

is ook onloochenbaar. Zoo gaan de Sidamo van den hoogsten 

graad'^p expeditie"(zie: p.154); de tijd van een generatie 

bedraagt eveneens bij hen veertig jaren ( 5 x 8 ) 4/; een 

besnedene moet een "net" leven leiden, precies als bij de 

Galla enz. 5/. Zonder twijfel zijn dus al deze ouderdoms-

1/ I.e. p.569. 
2/ "Anche i Burgi, che hanno in comune con i Borana e 

Giamgiam l'istituzione dei quallu e degli hayu, connessa 
col gada, ricordano di aver posseduto fino a poche 
generazioni or sono l'intero sistema. E questo vige 
tuttora, henchí) semplificato, presso i Sidamo" (MORENO 
Kritiek, I.e.). 

З/ "Debbo qui aggiungere che alcuni anni or sono ricevetti 
dal dottor Vittorio Bianchi, Regio Agente Commerciale 
a Magale? (nel В31Г), alcune fotografie relative ad un 
viaggio che il Bianchi stesso aveva compiuto nella 
regione dei Sidamo. Il dottor Bianchi era uno studioso 
di moltissimo valore ed assuefatto all'osservazione 
attenta e rigorosa. Una delle fotografie comunicatemi 
concerneva i Giamgiam. La fotografia ... Ь quella di 
un giovane indigeno, che ha un bastone adomo di rozzi 
disegni intagliati. Il dottor Bianchi scriveva: "gennaio 
1931. Giamgiam della valle del Gambetto, affluente di 
sinistra dell'alto Giuba. L'apprendista stregone deve 
portare sempre con sé per otto anni (in questo caso) 
il bastone talismano. Dopo questo periodo d'iniziazione 
acquista speciali diritti sul bestiame e - pare - anche 
sulle donne della sua tribu.". 
L'annotazione del dottor Bianchi prova dunque l'esistenza 
presso i Giamgiam del sistema dei gadff con un ciclo del 
tipo diffuso presso tante genti Galla (durata di 8 anni 
per grado) e con riti anche ben noti, come quello dei 
bastoni caratteristici di ciascun grado" (CERULLI I.e. 
p.40). 

4/ JENSEN I.e. p.320. "Ich neige hier zu der Annahme, dass 
bei den Darassa vor nicht allzulanger Zeit die Zeitab
stände zwischen Vater und Sohn auch vierzig Jahre be
tragen haben, so wie es Cecchi berichtet". 

5/ I.e. p.324-325. "Auch bei den Darassa besteht die Vor
schrift für den Juba, besonders vorbildlich in sittli
cher Hinsicht zu leben". 
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klassen van elkaar afhankelijk, de vraag is alleen,, heb

ben de Darasa, Konso, Sidamo en verwante volken de Gada 

aan de Galla gegeven of ongekeerd 1/, Eveneens is het mo

gelijk, dat één van de twee groepen (of beide), door een 

derde werden beïnvloed, waarbij dan ook weer de Darasa enz. 

of de Galla de klassen, die ze zelf overnanen, aan elkaar 

konden iaoedeeion. 

Een zekere oplossing van het probleen is er n,i. in 

dit stadium van het onderzoek niet te geven. Over de Gada 

der Borana en Arsi van het westen is te weinig bekend en 

eveneens noet nog worden nagegaan of er Kuschieten bestaan, 

die beslist niet, zooals de Konso en Darasa, van de Galla 

afhankelijk zijn en toch het Gadasysteen hebben 2/. 

Al noeten we dus op nadere gegevens wachten, .voordat 

we tot een vaststaande conclusie kunnen konen en al is 

een ontleening in het tweede Gallacentrun, ten oosten van 

het Margheritaneer, niet uitgesloten, blijven toch de ar-

gunenten tegen de uitwerking van JENSEN's thesis, die ik 

op p.178, noot 3 aangaf, van kracht.. Víant de overnane door 

de Galla heeft in ieder geval YÓÓT 1537 plaats moeten heb

ben (zie: p.180) en in het bezit van dit systeen, dat ze 

gedeeltelijk vervornden, hebben ze de neer noordelijke 

landen veroverd; ze brachten het daar dus al nee en nanen 

het niet, zooals JENSEN wil, ook in die gebieden van de 

oorspronkelijke bevolking over 3/· 

Het zal ons duidelijk zijn geworden, dat de Gada 

diep in het leven der Galla ingrijpen en een groot deel 

van hun tegenwoordige cultuur uitnaken. De bespreking der 

ouderdonsklassen is dan ook de beste inleiding tot de be

handeling van hun godsdienst en nagie. Vele elementen van 

bet systeen, die op het eerste gezicht buiten de religie 

en de nagie schijnen te vallen, hangen er nisschien nauwer 

mee sanen, dan die, 'welke we onniddellijk in deze twee 

1/ De Gallaterninologie in deze systenen is nog geen 
strikt bewijs, dat dit volk ook de Gada zelf aan de 
Konso, Darasa, Sidano enz. heeft gegeven. JENSEN houdt 
juist, dat de Gallaveroveraars alleen hun taal aan de 
overwonnenen hebben meegedeeld en de klassen van hen 
overnamen. 

2/ Het is opmerkelijk, dat de Gada bij de Oneti, Kanbatta 
en Hadia niet gevonden worden en evenmin in Kaffa¿ wat 
onmogelijk was als het stelsel voor de volken in dezen 
hoek van Abessinië eigenlijk de sanenvatting van hun 
cultuur zou zijn. 

3/ Hiernede wil ik niet beweren, dat de neer noordelijke 
Sidana het al niet in den ouden vorm kenden. Een wis
selwerking ligt eveneens in die streken voor de hand 
en is in het zuiden, waar de Galla aan de "Gadavolken" 
bleven grenzen, duidelijk waarneembaar (Kallatscha-
verschijnselen!); zie ookj p.133« noot 4. 





185 

vakken willen plaatsen. Wijzelf scheiden inners zooveel 

van hetgeen bij de volken in een organisch leven is opge-

nonen. De Gadariten, die we stuk voor stuk uit hun verband 

noeten halen on ze te kunnen ontleden en dien we dan allen 

een eigen beteekenis willen geven,, vloeien in de pr initie ve 

ge dachtensfeer toch weer in elkaar over en hebben daar 

slechts dezen éénen zin: het pogen van het "natuur'^olk 

der Galla on de natuur in stand te houden en te helpen. 

En al gaat datgene verloren, wat we voor de grondgedachte 

van den afzonderlijken ritus aanzagen (zooals bij de be

snijdenis), dan wordt de cerenonie zelf toch nog steeds 

voltrokken, ondat die..¿éne geneenschappelijke beteekenis 

altijd blijft bestaan* Het nalaten ervan zou ongeluk bren

gen over nenschen en dieren, want de natuur kan het niet 

alleen; vandaar de angst on iets van de oorspronkelijke 

gebruiken te laten wegvallen, zelfs al is de eerste zin 

niet neer bekend (zooals bij het te vondeling leggen). De 

Gallaveroveraar nan dus niet slechts de riten der ouder-

donsklassen over, naar hij naakte ook de instelling der 

vroegere bevolking tegenover de natuur grootendeels tot de 

zijne. Op het slot noeten we den eindeloozen kringloop der 

Gada, dien we eigenlijk telkens door onze analytische denk

wijze onderbraken, toch weer als geheel trachten te zien, 

"Bori is de gada: der Orono: dat is de beteekenis van giîlâ 

der Orono". 

rfcoioioioè 
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VIEHDE HOOFDSTUK 

D E V E E T E L E R S C U L T U U R 

D E R G A L L A 

INLEID i m 

"Heb.! könnt heraus ihr Besitzer der Kühe" 1/. 

Tot nu toe zagen we de Galla voornanelijk in een on-

geving, die hun van huis uit vreend was: in een land, dat 

hun niet paste, net een bedrijf, dat ze aanleerden en net 

een sociologie en nagie, die ze overnanen. Telkens Ъіеек 

er een andere cultuur onder te liggen, die haar oude rech

ten op vele punten wist te hemenen of door te zetten. De 

vroegste bronnen leerden ons al, dat de Galla, uit den 

tijd van hun eerste invallen in Abessinië, uitsluitend 

veetelers-nonaden waren (zie: p.75-76). Van al deze berich

ten kunnen we een samenvatting zien in de schildering bij 

LUDOLFUS, die ik, wegens den aardigen stijl, onvertaald 

laat volgen: "Nam ñeque agros colunt, neque senenten. 

faciunt; non enin arvo, sed pecori so li inno do student. 

Amenta in pace, amenta in bello, per fertilissinos 

pabulo campos ante se agunt. Eorun carne sine pane, plerun-

que cruda, vescuntur: lac vero bibunt; sic eodem cibo 

potuque et domi et in castris vitam tolerant. Uullis 

sarcinis, nedun instrumento culinario graves; camellas 

aut calathos excipiendo lacti secum ferunt" 2/.< 

Latere auteurs vertellen, dat vele stammen in het 

hoogland tot den landbouw overgingen, een proces, dat in 

den tijd van BRUCE's reizen al in vollen gang was: "ze 

leerden van de Abessiniërs de velden te beploegen en te 

bezaaien en brood te naken" J>/. KRAPF's beschrijving 

geldt in het algemeen ook nog voor den huldigen toestand: 

"De Galla, in de nabijheid van Abessinië, doen aan land

bouw en veeteelt, terwijl hun broeders, die aan den 

Equator wonen, zuivere veetelers zijn en een nomadenleven 

leiden" 4/; toch merkt ook hij op, dat niet alle Zuid-

galla nomaden zijn 5/· 

1/ "Als Gott (Waka) nach der Ansicht der Galla die Men
schen schuf, rief er aus: eh abba Lonni, d.h. Heh! 
kommt heraus ihr Besitzer der Kühe; so entstanden die 
Galla" (KBAPF Reisen Ι, ρ.267). 

2/ Historia L.I, cap.XIII, no 30. 
3/Гга е1з-ІІ. p.217. 
4/ l.ci p¿96.-
5/ I.e. p.106. 
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Een bevestiging van hetgeen de bronnen ons needee-

len ligt in het feit, dat het land, waar de Galla - van

af de golf van Aden tot aan Abessinië's zuidgrens - door

trokken, bijna uitsluitend voor de veeteelt geschikt is. 

Het viel den auteurs op, dat deze nenschen, ook in de 

landbouwgebieden, een uitgesproken hang hadden naar dit 

bedrijf (zie: p.76), v/at eveneens tot dezelfde conclusie 

voert. Zoo gaat hun liefde uit naar het vee en hun ver

langen naar de levenswijze der voorvaderen. Treffend 

kont dit tot uitdrukking in een passage bij NOBDEELDT, 

die ik hier vrij weergeef. Wanneer een Gallajongen een 

beetje geld bij elkaar heeft gespaard, koopt hij een 

kip, in de hoop, dat ze veel eieren zal leggen. Heeft 

hij net de kippen geluk, dan begint hij net de geiten-

teelt en loopt ook dit goed, dan kan zijn droom in ver

vulling gaan: hij koopt zich een koe en is daamee op 

weg on een "groot nan" te worden 1/, De veeteelt zit den 

Galla dus in het bloed en teekenend is in dit verband 

het voorschrift, dat de Abba Muda aan zijn pelgrins 

geeft: een echte Galla nag nooit het land bebouwen en 

noet van zijn kudden leven 2/; de Dschila zijn dan ook 

altijd herders 3/« 

Bitter weinig nythen zijn er van de Galla bekend, 

slechts enkele brokstukjes liggen in de literatuur ver

borgen, naar toch is er in dit gebrekkige materiaal nog 

iets over de veeteelt te vinden; de schepping van den 

Galla als "Vader der.kudde" is er een voorbeeld van 

(zie: p.186, noot l). CIRAVEGM teekende een ftagnent 

van een nythe op, die prachtig de prioriteit van de vee

teelt bewijst en tevens laat zien, hoe de Galla zelfs 

den landbouw nog in verbinding brengt net zijn vee; Wak 

gaf hen alles in zijn koe, dus ook den landbouw! "De 

Galla zeggen, dat God het eerste gierstekorreltje in 

den uier van een koe zaaide en dat hun voorvaderen die 

bij het nelkdrinken vonden en op het land zaaiden" 4/. 

1/ Bland Abcssiniens Gallaer ρ.40. 
2/ "L'Abba Mouda instruit ses visiteurs des devoirs de 

leur religion. Le bon Orono ne doit pas se couper les 
cheveux et ne doit jamais cultiver la terre; il doit 
vivre de ses troupeaux et ne manger jamais d'autre 
viande que celle de l

f
animal tué par lui" (BOBELLI 

Souvenirs р.1б2); vgl.: Ethiopie p.114. 
3/ "A leur retour, ces pèlerins ne se livrent à aucune 

autre occupation que celle de garder les vaches et 
croient s'honorer en se conformant ainsi à la condition 
primitive de leurs ancêtres" (d'ABBADIE Sur les Promo 
p.182). - -

4/ Nell'Impero del Negus Neghest p.84. 
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Zoo is de veeteelt, voorzoover we tenninste hun 

vroegere levenswijze in Afrika kunnen nagaan, het oor

spronkelijk bedrijf der Galla te noenen* Een andere kwes

tie is het echter, of ze ook een cultuur hebben, die 

daarop steunt en er in al haar elementen organisch nee 

sanenhangt. Inderdaad had de Galla zulk een veetelers-

cultuur, die zich ook nu nog, zelfs in de landbouwstreken, 

doet gelden; in de.ouderdonsklassen zagen we er tallooze 

voorbeelden van (p.178-179). D£ voornaanste trekken van 

dit conplex van verschijnselen en gebruiken, dat op de 

veeteelt steunt en zich in de sociologie.(en de religie) 

uitwerkt, zal ik in het kort aangeven l/c Daardoor konen 

het werkelijk bedrijf en het eigen naatschappelijk leven 

der Galla ons nader voor den geest te staan, de neest 

veilige voorbereiding tot een zuivere beoordeeling van 

hun godsdienst. 

I KüDDEroEDRIJF, RIJKDOMSONDERSCBEIDINGEIJ 

EN OPVALLEITOE LIEïDE VOOR DE DIEREN 

In het algeneen kan nen zeggen, dat het bezit van 

vee de eigenlijke rijkdon der echte Galla uitnaakt 2/, 

Kudden van eenige duizenden runderen zijn - of waren ten

ninste - niet zeldzaan 3/ en b.oe talrijker zijn beesten 

worden, des te neer groeit zijn nacht en zijn invloed, 

ondat hij een steeds grootere schaar van knechten en 

slaven noodig heeft en..voortdurend nieuwe fanilies van 

zich afhankelijk naakt0 Zelfs het geluk in het hierna

maals stelt de Galla zich zoo voor; hij denkt daar veel 

vrouwen en veel runderen de zijne te nogon noenen 4/, 

1/Dankbaar heb ik hierbij gebruik genaakt van SCHMIDT'S 
behandeling van den "vaterrechtlich-grossfaniliale 
Kulturkreis" in Völker und Kulturen ρо 194 e.v. 

2/ "Hôri (pecunia) est vox generica pro aere, vel re 
quacunque pretio aestinabile. Dicitur speciatin de 
grege aninaliun" (MASSAJA Lectiones ρ с .329, noot l); 
"Quelli però che fornano la vera ricchezza di queste 
popolazioni, sono i buoi (senpre eguali a quelli 
dell'Abissinia), le vacche e le capre" (CECCHI Da Zeila 
II, p.282); "Insonna il bestione, il cavallo di batta
glia e le donne costituiscono il paradiso di questi 
signori galla" (l.c, p.133). 

3/ "Dal numero dei piuoli piantati nell'interno di questi 
recinti, potei giudicare, che la maggior parte dei 
possidenti del Ghèra non hanno meno di quattro о cin
quecento capi di bestiame ciascuno, mentre i grandi 
dignitari, come ad esempio gli Abba Coro, arrivano 
apossederne sino a due о tremila" (l.c» ρο283). 

4/ "il quale, secondo loro, consiste in possedere nolto 
bestiame e molte donne e nel cimentarsi a guerre 
continue, cui,-naturalmente, devono seguire continue 
vittorie" (I.e. p.419). 
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Deze rijkdon geeft veel eer en bovendien recht op 

bepaalde onderscheidingen: 

a) Het dragen van een armband uit geitenvel (niSfliSSa), 

dat, volgens CERULLI, alleen aan den bezitter van een 

zeker aantal beesten is toegestaan 1/. De niéditscha 

heeft, zooals we zagen (p.106, noot 2), neestal echter 

een andere beteekenis en wordt, vooral in de ouderdons-

klassen, aangedaan als een herinnering aan het geneen-

schappelijk gebrachte offer 2/. 

b) De kroning net tongen, een eerbewijs voor den gelukki

gen bezitter van duizend runderen. Wanneer een Galla 

aan dit getal gekomen is, noodigt hij al zijn buren en 

vrienden uit en viert een groot feest. Men slacht twee 

ossen of koeien en doet de vette pensen ervan bij wijze 

van das on zijn hals. De tongen der dieren worden diep 

ingesneden en als een kroon on zijn hoofd gelegd, op 

die nanier, dat de twee punten over zijn voorhoofd af

hangen. Dan begint een oorverdoovend applaus en gezang 

net wilde dansen; een overvloedig feestnaal besluit de 

plechtigheid. Brengt de Galla, die zoo bejubeld werd, 

het tot tweeduizend beesten, dan wordt de kroning met 

drie tongen herhaald 3/. Ook deze huldiging had in de 

Gada een afwijkenden zin (zie: p.106); beide onderschei

dingen, de niéditscha en de kroning, schijnen dus in de 

ouderdomsklassen overgenomen en daar van beteekenis 

veranderd te zijn. 

Zijn de runderen de eenige rijkdon van den Galla, 

krijgt hij door zijn kudden nacht en eer, dan kan het ons 

niet verwonderen, dat hij opvallend veel van zijn beesten 

houdt 4/ en dat het grootste deel van zijn conversatie 

over het vee gaat 5/. De angst, dat den dieren iets zal 

overkonen, heeft ze doen onringen net vele zorgen en ook 

1/ The Folk-Literature p.71 en 132. 
2/ da THIENE's woordenboek geeft weer een anderen zin: 

"na^icia-correggia, striscia di cuoio sinbolica che i 
Galla si avvolgono al polso o all'estremità del polpaccio, 
nel prendere possesso d'una terra" (Dizionario). 

3/MASSAJA I miei trentacinque III, p.150-151. 
4/ In den Oosthoek is deze liefde voor de dieren algeneen: 

"Die Sonai z.B. spielen nit den Thieren, als wären sie 
ihre Kinder, geben ihnen Spott- und Kosenamen (taren, 
"weisse Blune", aufárr, "der Verspottete"), rufen sie 
nit Nanen und ertheilen ihnen brachylogische, für Thiere 
nicht leicht ausführbare Befehle u.dergl.n." (PAULITSCHKE 
Ethnographie I, p, 223); van de Nandi wordt gezegd: 
"They love their beasts, as they say thenselves, nore 
than anything in the world; they talk to, pet and coax 
then; and their grief is great when a favourite sickens 
and dies" (HOLLIS The Uandi p.20). 

5/ De nanen voor de beesten in hun verschillenden toestand 
en ouderdon zijn ook zeer talrijk. 
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tallooze taboes» PAULI TS CHKE zag, hoe de Galla hun ko'eien 

onhelsden 1/ en CECCHI weet te vertellen, dat het zieke 

beest in het huis van zijn baas gebracht en daar liefde

rijk verpleegd wordt 2/; ze houden van hun koe als van 

een kind 3/, 's Avonds wordt, bij den ingang en in het 

nidden van de kraal een vuur aangestoken, on door den 

rook de nuskieten weg te houden, dus duidelijk hier nog 

het profane veetelersvuur. Het rund is den Galla in ze

keren zin "heilig", naar van een cultus kan niet gespro

ken worden 4/. Tot de nagische zorgen voor het vee be

hoort het verbod aan lederen vreende on bij het nelken 

toe te zien of naar de kudden te gaan kijken, ingegeven 

door de vrees, dat hij de dieren zou tellen, wat hun dood 

ten gevolge zou hebben 5Λ
 D e

 angst voor het kwade oog, 

in deze streken zoo algeneen, heeft dus niet alleen be

trekking op de nenschen naar eveneens op de kudden; vooral 

io de Gallis ociit̂ r bang voor het tellen der dieren. Het 

is interessant, dat de Wasanye, die zoo lang van de Galla 

afhankelijk waren,, zelf niet geteld willen worden, uit 

angst dan te noeten sterven 6/, Ook de nelktaboes hebben 

ten doel het vee te beschernen, want het kan in alles,, 

wat er nee sanenhangt., getroffen worden en dus op de eer

ste plaats in de nelk, den "koe-zoon" 7/· 

1/ l.c·; ρ¿230.. 
2/ l.c, p,282. 
3/ ISENBERG-IvRAPF Journal ρ с 197. 
4/ "Tale cura prenurosä~potrebbe credersi un avanzo di 

un antico culto prestato dagli Oronô a questo aninale, 
se poi essi non scannassero vacche e buoi ad ogni 
ninina solennità religiosa о per la ricorrenza delle 
loro feste di faniglia

0
 Bisogna dunque concludere,, che 

n'è causa soltanto lvinportanza che attribuiscono alla 
prosperità delle loro nandre" (CECCHI I.e. p.,283). 

5/ WExIMER in een discussie na een lezing van REY voor de 
African Society (J.A^S. XXIII (1923-I924), p.,142); 
WAKEFIELD kreeg de waarschuwing niet te duidelijk naar 
de kudden te kijken: "Don't look nuch at their cattle, 
and don't praise then. The Gallas are very jealous of 
their cattle, and a stranger's adniration would be put 
down to a covetous heart. Take no notice;, but if you 
say anything about the cattle, let your renarks be of 
a depreciative character, rather than otherwise" 
(Missionary and geographical pioneer p.94); "On les 
expose rarenent aux regards des visiteurs, on craint 
pour elles les funestes effets du "nauvais oeil".. 
Gardez-vous surtout de les conpter! C'est provoquer 
l'épidénie qui les decineга; c'est les narquer pour 
la nort" (BOBELLI l

s
c, p.290). 

6/ BARHETT Notes ρ.36; hetzelfde bericht HOLLIS van de 
Nandi, die echter het verbod van het tellen der bees
ten niet kennen: "People nay not be counted as it is 
supposed that they will die, but there is no ham in 
counting cattle" (l

e
c

0
 p.89). 

7/ PAULITSCHKE I.e. p.155. 
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I I НЕТ ШЖ) ALS HET "OTIVERSEELE" DIER 

DER GALLA 

A Het raadplegen der ingewanden 

Wak verwekte den Galla als den "Vader der kudde", 

wat nisschien te verstaan geeft, dat hij nensch en i^md 

tegelijk schiep, een geloof - dat br.j soovele veeteleís 

leeft 1/; hij gaf hen later den landbouw door de koe. 

Ook de wet deelde hij zijn Galla nede door het rund,, Wak 

had hun nl. eveneens een heneLboek toegedacht, zooals de 

andere volken hebben, naar het viel op een weiland -

waar zou het bij de veetelers anders kunnen vallen? - en 

een koe at het op0 Nu noeten de Galla uit haar ingewan

den die dingen lezen,..vœlke de overige nenschen uit het 

boek van God halen 2/, Weer dus een nythe, die het rund 

in het niddelpunt zete De Abba Mora, Vader der ingewanden 

(norâ), voorspelt bij de Galla de toekonst uit de geslach

te koeien en schapen 3/· De Sidanaboeren halen hun wijs

heid uit de ingewanden van de kip (het dier der landbou

wers!), wat zich langzanerhand ook bij de Galla van het 

hoogland, die de veeteelt noesten prijsgeven, heeft in~ 

1/ Uitdrukkelijk wordt alleen van den koedoe (gadansa) 
gezegd, dat hij op clenzelfden dag als de nenschen ge
schapen werd, waaron de Galla nooit het vleesch van 
deze antilope eten (AZAÏS Cinq années p.118); vgl.: 
di ΤΤΤΤΚΊ̂ΓΡ 1 " с 

2/MASSAJA l.c! p.97; CERULLI l.c p.44; "Gli Europei 
hanno un libro (il s

e
 Vangelo) e Dio l'ha loro dato. 

Gli Arabi hanno un libro (l'Alcorano di Moanetto) e 
gli Abissini-hanno un libro. Solo noi, Oròno., non 
abbian libri

β
 I nostri antenati ci han detto che una 

volta, in principio. Dio diede un libro anche agli 
Oròno, na che una vacca, trovatolo abbandonato fra 
l'erbe di un prato, se lo divorò. E Dio, giustanente 
indignato, non ha più voluto darcene un altro. Gli 
Oròno son ridotti adesso a cercar "la ragione delle 
cose" là, dove il libro fu snarrito, ossia nell'interio
ra delle vacche,, che i nostri stregoni senpre investi
gano, per conoscere l'avvenire e le cose occulte. 
Adesso, quando un Oròno nuore, la sua anina va su 
davanti a Dio, e Dio dice senplicenente agli Angeli: 
"Ah è solo un Oròno., uno stupido che ha lasciato 
divorare il nio libro dalle vacche e non ha più saputo 
distinguere il bene dal naie: cercategli un posto in 
qualche luoge ..." (CIRAVEGKA l.c. ρ.92). 

3/ "Pater Gana vocabatur Moras, seu potius Morasà (norà 
est sebaceun peritonaeun,- quod statin post nactationen 
aninaliun senper consulitur a peritissino et dignissino, 
ita ut apud Oronones veluti oraculun divinun habeatur); 
noràs pronunciatur per abbreviationen, quun uti nonen 
propriun usurpatur" (MASSAJA Lectiones p.245, noot l). 
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geburgerd 1/, 

Het is alsof net deze nythe de universeele taak, die 

het vee in het Gallaleven vervult, wordt aangegeven. Al

les krijgt de Galla door de koe, dit is het hoofdthema., 

waarvan we nu de bijzonderheden gaan zien. 

3 De rijossen 

Het berijden der dieren is den Galla bekend geweest, 

naar door de schaarsche berichten is het niet net zeker

heid uit te naken, of het gebruik algeneen was«, ВНЕШЕН 

verhaalt: "De rijossen dragen een zwaren, ijzeren ring 

in den neus en zijn hoofdzakelijk voor het transport van 

de kleine kinderen op de tochten bestond" 2/ (Zuidgalla). 

De Woldutschigalla noeten, naar SALT, nog altijd de ge

woonte hebben on ossen als rijdieren te gebruiken 3/.' 

wat natuurlijk voor zijn tijd geldt. LINDBLOM, die een 

boekje over den os als last- en rijdier in Afrika schreef 

4/, schijnt deze plaats van SALT en een tweede bij PAU-

LITSCHKE 5/niet te kennen. Hij heeft, behalve ВНЕЖЕН'з 

bericht, alleen een passage bij BRUCE kunnen vinden, die 

over den hoofdman. Guangoul, der Oostgalla ("Bertuma") 

spreekt, welke, heel plechtstatig op een ongezadelde koe 

en druipend van de boter, bij den Negus op bezoek kwam 6/. 

1/ Hetzelfde is van de geit te zeggen. De teelt van dit 
dier, die eveneens oorspronkelijk bij de boeren thuis
hoort, is nu voor de Galla van het hoogland vaak de 
voornaamste bron van bestaan; het is het beest der armen. 

2/ Forschungen p.465. 
3/ "The Ras mentioned to me, that besides these, the 

Maitscha and the Boren Galla-, who reside in Go jam, 
another tribe is found near the Abay, or white River, 
more barbarous in its character than any of the others, 
called Woldutschi, which retains all the sanguinary 
ferocity of its first ancestors. The Woldutschi, like 
the Asubo, drink the warm blood of animals, adorning 
themselves, in the same way as some of the southern 
natives of Africa, with the entrails of animals and 
still continuing the practice of riding on oxen" (A 
voyage ρ.301). 

4/ The use of oxen as pack and riding animals in Africa. 
5/ "Ich habe beobachtet, wie die Galla ihre Kühe halsten, 

wie sie auf den Ochsenrücken ihre kleinen Kinder sorg
los transportierten^ (I.e. p.230); vgl.: HILDEBRAITOT 
Gesammelte Notizen über Landwirtschaft und Viehzucht in 
Abyssinien und den ostlich angrenzenden Landern р.ЗЗ2

. 
6/ I. с, IV, p. 99-100'; het was in BRUCE's tijd geen alge

meen gebruik meer: "In his country it seems, when he 
appears in state, the beast he rides upon is a cow. He 
was then in full dress and ceremony, and mounted upon 
one,, not of the largest sort, but which had monstrous 
horns. He had no saddle on his cow". 
Dat de os als lastdier bij de Tanagalla bekend is, 
blijkt uit een bericht van WERNER, die onder den inven
taris van een hut opgeeft: "Dadu - a kind of saddlebag, 
plaited of string, in two colours, used for packing 
things on oxback while travelling" (The Galla p.128); 





193 

Leerzaam voor het zuidoostelijk Gallagebied is de 

opmerking van enkele Arabische schrijverSj dat de Zandsch, 

van Mombas b.v,, op ossen reden en er een heele "cavalerie" 

van hadden, omdat paarden daar niet konden bestaan 1/. 

In Zuidafrika (o.a· bij de Hottentotten, Herero en 

Kaffers) komen eveneens rijossen voor; over het wedrennen 

met deze beesten, dat deze volken kennen, is bij de Galla, 

tot nu toe niets ontdekt. 

С Voeding 

Vierden de dieren vroeger in bepaalde streken ook be» 

reden, een gewoonte, die door het bekend worden met het 

paard in onbruik moest raken, de eerste beteekenis van 

het rund was en is nog altijd den veetelers alles te ge

ven, wat ze voor hun bestaan noodig hebben: voeding, klee-« 

ding en woning, 

l) Het vleesch. 

Men zegt van de Galla, dat ze koeien zelden slachten 2/ 

en de runderen in het algemeen nooit zonder reden 3/* "die 

zich echter in iedere nederzetting periodiek schijnt voor 

te doen, zoodat men nooit gebrek heeft aan goed rundvleesch" 

4/* in de meeste gevallen is het slachten een godsdienstige 

plechtigheid 5/· De liefde tot de dieren heeft zich bij de 

Galla dus nooit tot een vereering ontwikkeld 6/ en het 

vgl.: WMEFIELD: "Occasionally, asses are used as beasts 
of burden instead of the cattle" (Marriage customs p. 
324). 

1/ Hier speelde dus het klimaat een rol en was men gedwon^ 
gen andere beesten te gebruiken (zie: p.96, noot l). 

2/ PAULITSCHKE Beiträge p.60. 
3/ Dit geldt ook voor vele andere veetelers van Afrika, 

vgl. b.v.: HOLLIS: "The Masai elders however, do not 
slaughter their cattle without good cause" (The Masai 
p.317)· In de oercultuur bestond een vrees voor het on*· 
nutte dooden der dieren, wat b.v. bij de Samojeden door 
het hoogste wezen, ïïum, uitdrukkelijk verboden was. 

4/ PAULITSCHKE Ethnographie I, p.154; de Galla eten echter 
nooit het vleesch van een dier, dat een natuurlijken 
dood gestorven is (MIZZI Cenni p.43); dit gebruik wordt 
telkens als karakteristiek voor de lagere kasten opge
geven (zie: p.22 en 37-38). 

5/ "Hos Arossigalla är varje slakt en religiös handling, 
vid vilken man uppsamlar blodet för vissa livsceremonier, 
av vilka den pâtagligaste är att mala pannan med blod" 
(HYLANDER Ett ar p.27l). 

6/ Wel worden bepaalde beesten vereerd, maar niet om het 
dier zelf, b.v. de koe van den Abba Muda: "gli era 
talmente propria che nessuno fuorché coloro che erano 
da lui unti e la sua madre, potevano bere del suo latte. 
Perciò era venerata come una "vacca forte" "Ràddi muda 
gàbduda!" perchè dava vita ai "santi" come il muda!" 
(MIZZI Gli Stadii p.79). 
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dooden taboe gemaakt; we zagen al een voorbeeld van de 

massale slachtpartijen bij de Butta. 

De Galla eten het vleesch vaak rauw 1/, alleen meldt 

ВНЕШЕН, dat dit bij de zuidelijke stammen, in tegenstel

ling tot hun noordelijke broeders en de Abessiniers, geen 

gebruik is 2/. Herhaaldelijk wordt in de bronnen over 

brondò gesproken,.het rauwe schenkeIvleesch, de tractatie 

voor den Galla 3/· 

Eigenaardig is de manier van vleesch eten: men neemt 

een raw stuk aan den éénen kant in de hand en aan den 

anderen tusschen de tanden en snijdt het dan, met een 

vliegensvlugge beweging, van onderen naar boven langs den 

mond af. Dat daarbij nooit de neus geraakt wordt, getuigt 

van een behendigheid, die de onderzoekers versteld deed 

staan 4/. Deze gewoonte is ook bij de Abessiniers en nabu-

1/ Zie o.a.tLUDOLFUS I.e. Volgens BRUCE zouden de Galla 
soms op hun tochten het vleesch van het levende dier 
afsnijden, de wonde weer dicht maken en dan hun vier-
pootig middagmaal rustig verder meenemen om dezelfde 
operatie te herhalen, als ze weer honger krijgen! (I.e. 
III, p.142 e.v. en 295 e.V.). WYIDE geeft van dit "af
snijden", dat hij ook vaak gezien heeft, een meer plau
sibele verklaring. Het gaat niet om den rauwen biefstuk, 
maar het doel is de beesten te genezen: "Both pack 
bullocks, horses or mules suffer terribly from sore 
backs, and very often a sack of tumour forms under the 
hide, and between it and the flesh, and often enough 
compromises the flesh of the back as well. This tumour 
or sack must be entirely removed before the back will 
heal up properly, so a long incision is made alongside 
it parallel to the back bone, and the hide cut into a 
flap and lifted up, and the red tumour is removed; the 
hide is then put back in its place again and the wound 
bandaged" (Modern Abyssinia p.153)· Wel kennen de Galla 
het' gebìnaik om-een stuk vïm het vluchtende offerdier af 
te snijden, totdat dit dood in elkaar zakt XzieT p.105, 
noot 2;. 

2/I.e. 
3/ "Brondò (caro cruda) est vox amarica in usu apud Oromones 

maxime septentrionales. Hoc autem nomine vocatur non 
omnis caro cruda, sed stricte musculus quidam qui crude 
manducari solet" (MASSAJA I.e. p.423, noot 2). 

4/ "È ammirabile la destrezza con cui quei popoli tagliano 
la parte che hanno addentato; poiché tenendo con una 
mano il pezzo della carne, e con i denti quella che 
devono mangiare, accostano il filo del coltello dalla 
parte di sotto, e poi mandandolo in su, in un colpo la 
carne resta divisa. A me sembrava sempre che dovessero 
tagliarsi qualche pezzo di labbro о di naso: ma giammai 
potei vedere un-colpo falso" (M/iSSAJA J raie i trentacinque 
I.e. p.87); vgl.: BOTTEGO II Giuba р.ІЗЗ 
STIGAND wijst er op, dat dit gebruik en de gewoonte om 
op één voet te staan voor de Niloten en "Hamieten" ka
rakteristiek is te noemen: "There are two remarkable 
customs which are met with amongst all these peoples, 
viz., Nilotic and Hamite, and practically never else
where. One is the habit of resting standing on one leg, 
a custom which has often been mentioned by writers. The 
second, though it has been observed, I have never seen 
referred to as a point of resemblance between these peo
ples viz., the manner in which meat is eaten" (The Land 
of Zin.j p.205). 
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rige volken bekend en misschien hebben de Galla haar 

overgenomen, zooda-H ze dan geen element van hom veete

ler seul tuur genoemd kan worden. 

Enkele stukken van het geslachte dier mogen bepaal

de Galla niet eten: een echte Borana neemt nooit het 

schenkeIvleesch van den biceps 1/; voor de leden der 

Hajejclan bij de Zuidgalla is de lever van elk dier taboe 

(zie: p.67); in het Harargebied is het den Harrc5dschi 

(zie: p.116), naar MIZZI, verboden de hfrre te eten, 

het voorstuk ("braccio") van de ossen, koeien.en andere 

dieren, die voor den verkoop geslacht zijn 2/. 

De Galla meenen,. dat ze door het eten van rauw 

vleesch hun kracht en moed kunnen vermeerderen,.Wanneer 

ze vermoeid zijn van den arbeid (na den oogst b#v,) of 

tijdens de krijgsverrichtingen, trekken ze zich op een 

eenzame plaats terug, bouwen daar een hut en slachten 

eenige ossen. Ze blijven bij elkaar tot ze al hot vleesch 

opgevreten hebben; dit is het juiste woord, want na dit 

festijn der onmatigheid (tschòtschò) worden bijna allen 

ziek 3/· Door het rauwe vleesch krijgen de Galla vaak 

den lintv/orm (minni) 4/. waartegen ze, evenals de Abes-

siniërs, de bloesems van den kussoboom gebruiken 5/* е(
ЗД· 

middel,, dat ze echter eerst in het hoogland leerden ken

nen 6/
e
 Voor dien tijd deden deze ruwe vleescheters er 

niets tegen, zoodats volgens BÄHREY, de worm uit hun li

chaam hing, net als bij de dieren! 7A 

1/ d'ABBAME l.c, pe1890 Over de eerestukken zie: p.94, 
noot 3· 

2/ I.e. ρ.12-13. 
3/MASSAJA I.e. IV, ρ„158-159« 
4/ CECCHI wil echter bewijzen, dat noch het rauwe vleesch 

eten, noch het slechte water drinken alléén, de oorzaak 
van deze ziekte bij menschen en dieren kan zijn (l.c, 
I, p.295-296). 

5/ Deze worden gedroogd, gemalen en dan in water, bier 
of mede ge dr onleen 0 

6/ "Die Abessinier essen viel rohes Fleisch; und da im 
Zellgewebe des Rindes die Finne des hakenlosen Band
wurmes (Taenia mediocannelata) lebt, so haben sehr 
viele Abessinier den Bandwurm. Nun hat es die Matur 
sehr weise eingerichtet, dass in Abessinien auch gleic] 
das beste Mittel gegen den Bandwurm wächst. Das sind 
die getrockneten rötlichen Blüten des hübschen fieder
blätterigen Baume s ̂  der bei den Abessiniern ko so he iss" 
und der zur Familie der Rosazeen gehort. Die Abessiniei 
machen mit diesem Mittel regelmässige Hauskuren, und 
es ist von Reisenden berichtet worden, dass ein Haus
herr, wenn er sich verleugnen lassen will, dem Besuche] 
durch den Diener sagen-lässt: "Unser Herr nimmt Kusso"1 

(ЫТТМАШ Abessinien p.40). 
7/ De monnik zegt, dat""Luba Bifolë" kusso begon te drin

ken; de Luba voer hem doodden menschen en dieren, 
"mais ils ne tuaient pas, par quelque remède, l'animal 
qui était dans leur ventre, le ver solitaire, qui, 
sortant du rectum, coulait (descendait) sur leurs 
jambes, comme chez les bêtes" (Historia ~>*(1?Э))-
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2) Het bloed. 

Het drinken van het nog warme bloed der dieren is 

bij de Galla algemeen gebruikelijk 1/ en heei*t eveneens 

mede ten doel hun kracht "en hun moed te doen toenemen» Niet 

alleen bij het slachten hebben ze daartoe gelegenheid, maar 

ook tappen ze den levenden ossen telkens bloed af om zoo 

aan hun hartstocht voor dit kostbare vocht te kunnen vol

doen. "Men legt hem ((den os)), dicht achter den kop, een 

dunnen strop om den nek, trekt hem vast aan, totdat de 

halsader sterk opgezwollen is en een handige steek doet 

den.rooden levenswijn der Galla in een hoogen boog opspui

ten. In kalebassen opgevangen gaat dan het warme, rookende 

bloed in den kring rond, totdat ieder gedronken heeft en 

dan begint de dans van voren af aan" 2/, Bij de Akamba, 

Masai enz. wordt een stompe pijl op de gezwollen halsader 

afgeschoten; in tegenstelling met BBEKNER's bericht, dat 

van een steek spreekt, schijnt het bij de bloedaft appende 

stammen algemeen gewoonte te zijn een pijl te gebruiken, 

dien men alleen voor dit doel bewaart 3/· 

Wegens zijn magische kracht wordt het bloed bij tal-

looze gelegenheden ergens aangesmeerd of gegoten over de 

dingen, die men wil "wijden": geen offer wordt gebracht, 

zonder dat de aanwezigen zich het voorhoofd met bloed be

strijken 4/; vaak krijgen de borst en de helft der voeten 

1/ DONALDSON SMITH schrijft over de Boran: "It is most 
extraordinary to-see them drink the blood of every 
animal they kill. If they do not have a vessel large 
enough to hold the blood of the slaughtered beast, the 
natives take turns in drinking from the cut in the throat 
of the animal as the blood wells out. The process of 
killing is most cruel, as the Boran first cut the carotid 
artery, and after the blood has ceased pouring out from 
this in jets, so as to be caught in basins, they make 
several more deep gashes in the neck, and applying their 
mouths to these, suck the remaining blood as it oozes 
out, - the animal dying while they are drinking". 
(Through unknown p.2077. 

2/ BBENNER I.e. р.4б4; vgl.: SALT I.e. p.275; COHNWALLIS 
HARRIS spreekt over het bloedaftappen bij de Wardai. 
(The Highlands I, kaart). -

3/ Zie·: LINDBLOM The Akamba p.480, met afb. (p.481); HOLLIS 
l.c¿ Р.317-ЗІ8, met afb. (Plate XI), The Nandi p.22, met 
afb. (p.23); PERISTIANY The social institutions of the 
Kipsigis p.153-154 enz. Het is opvallend^ dat de Berber 
het bloedaftappen der dieren niet kennen. 

4·/ "il galla non mangia il sangue delle bestie scannate 
quantunque se ne unga la fronte" (MIZZI Cenni I.e.); 
"Les assistants s•en appliquent la vertu figurative en 
plongeant la main dans les flots bouillonnants qui in
ondent la terre, pour s'oindre le front de ce sang tout 
chaud; il s'y coagule, demeure -une semaine visible à 
tous les yeux, et finit par tomber en écailles menues" 
(SALVIAC Les Galla p.141;; over de wijze van bestrijken 
zie: CECCHI: "e dopo aver tinti col sangue della vittima 
gli stipiti della porta, se ne segnò il volto oon una 
quantità di gesticolazioni, di cui la più ripetuta era 
una linea longitudinale alla fronte, riunita ad una se
conda che scendeva sino alla punta del naso" (1.e.II,p.139) 
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eveneens hun doel 1/; ook de middelpaal 2/ en de deurpost 

wordainiet vergeten 5/ί ^ vrouwen dompelen de melkvaten 

in het bloed 4/; na de olifantenjacht wordt een os gedood 

en de jagers leggen podocarpustwijgen in zijn bloed en 

steken die in hun haar 5/; ¿Le wortels der "lieilige** boo

men worden met bloed overgoten en hun stami en er mee be

streken 6/; men offert het aan de "heilige" slangen 7/ 

en sprenkelt het naar de vier hemelstreken 8/; het wordt 

gebruikt bij do adoptie 9/, kortom bij alle gebeurtenissen 

in het G-allabestaan. 

Ook in de Gada vinden we vele voorbeelden van de 

onmisbare kracht van het bloed voor het leven der menschen 

Vi anneer een parlementslid naar de zitting gaat, steekt 

hij een twijg in zijn haren, die in bloed gedoopt is 10/; 

om de vruchtbaarheid te verhoogen, wordt het bij de Butta 

over den mesthoop gegoten 11/; de bokkû ziet rood van het 

bloed bij de afkondiging der wet (zie: p.144); gaan de 

toekomstige Luba "op expeditie", dan slachten ze eerst 

een os om door den "levenswijn" bloeddronken te worden 12/ 

Bij het huwelijk vooral komt de "wijding", die het 

bloed kan geven, goed uit. Bruid en bruidegom smeren het 

elkaar op de borst en aan de geslachtsdeelen of de man 

giet het zegenbrengende vocht in den hals der vrouw, waar

na de moeder of zuster der bruid haar heele lichaam met 

1/ I.e. p.316. 
2/ I.e. 
3/ i.c, p.139. 
4/ KYLMDER I.e. p.270. 
5/ CEGCHI I.e. p.396. 
6/ I.e. p.315· 
7/ NORDFELDT I.e. p.141. 
8/ CEGCHI I.e. 
9/ PAULITSCHKE I.e. p.194. 

10/ "J'ai assisté à une des séances du parlement Oromo, où 
devait parler Xuni qui était mon hôte et le Berryer du 
Gudru. Levé avant le jour, il égorgea un chevreau, se 
fit étaler le péritoine do la victime et l'attacha h. 
son cou pour montrer qu'il avait de bons présages. Puis 
il trempa dans le sang une branche verte qu'il planta, 
derrière sa tête, au milieu de sa chevelure touffue. 
Ses sourcils avaient été déjà élargis avec le sang du 
sacrifice" (d'ABBADIE I.e. p.178). Ook dus aan het 
bloed van andere beesten kende men magische kracht toe, 
zelfs aan dat van de geit, oorspronkelijk het dier der 
boeren. Een ander verschijnsel van deze verbinding van 
de veete1erscultuur met den landbouw is het feit, dat 
het bloed ook over de velden moet stroomen: "Ju mera 
blod, som flyter, dess mera välsignat bliver landet" 
(ШШ)БЕЫ)Т I.e. p. 124); bij de Konso wordt bloed over 
het land gegoten tegen de sprinkhanen (ЫУІАІГОЕН I.e.). 

11/ CEGCHI I.e. p.286. 
12/AZAÏS I.e. p.208, 
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bloed "reinigen" 1/; ook geeft men de bruid wel een meng

sel van melk en offerbloed te drinken (G-ombitschu) 2/. Is 

het meisje geroofd, dem wordt een oude, magere koe geslacht 

en de bruidegom besmeert met het bloed den hals van zijn 

toekomstige vrouw, waarna hij haar een weinig daarvan uit 

zijn holle hand laat drinken 3/· 

Het bloed heeft, in de opvatting der Galla, eveneens 

de kracht om zieken te genezen 4/ en den syphilispatient 

geeft men groóte porties vleesch en.een evenredig quantum 

bloed bij wijze van geneesmiddel 5/· Zelfs den dooden giet 

men bloed over het gezicht 6/; het wordt bij het graf ge

dronken 7/ en met vleesch in een schaal er op neergezet 8/. 

Bij deze "folie sanguinaire" kan het ons niet verwon

deren, dat rood voor de Galla een geliefde kleur is 9/· De 

1/ CECCHI I.e. p.440-441; in afwijking daarvan zegt CERULLI: 
"The bride's brother leads his sister by the hand to a 
hut expressly constructed, and anoints her on the abdo
men and the pudenda with the blood of the sacrificed 
victim" (i.e. p.120); hij noteert daarbij: "de Salviae, 
op.cit., p.2l6, says that this unction is made by the 
bridegroom himself, but according to Loransiyos, the 
Galla do not permit the bridegroom such liberties with 
the bride before the wedding". Naar SORELLI wordt de 
bruid soms met bloed besprenkeld: "La cérémonie propre-
ment dite n'est pas compliquée. Au soleil levant, les 
parents et les amis amènent un boeuf, sur le seuil de 
la maison de la fiancée. Le futur époux survient, égorge 
l'animal, recueille le sang et en asperge la maison; 
parfois même, il en jette quelques gouttes sur l'épousée" 
(I.e. p.337). 

2/ CERULLI Etiopia I, p.57. 
3/ CECCHI I.e. p.21. 
4/ "la folie sanguinaire continue chez eux à attribuer au 

sang une vertu magique pour la guérison des malades. 
Quand un individu tombe gravement malade, le chef du 
logis égorge un animal, quelconque, et, avec son sang, 
il barbouille le front non seulement du gisant mais 
encore de tous les membres de la famille" (AZAÏS l.c, 
p.209-210); vgl.: CECCHI I.e. p.312. 

5/ "Per i medici del рдезе, о meglio per gli stregoni, la 
sifilide si guarisce senza medicine, colle parole 
turchine, colla magia e col sacrificare sopratutto un 
capretto di poche settimane, del quale, contro le preseri 
zioni delle leggi ordinarie, fanno mangiare in abbondanze 
all'ammalato le carni, il sangue condito con pepe rosso 
e abbrustolito, ed, incredibile dictu, perfino tutto 
ciò eh'è contenuto nel ventre, anzi negl'intestini" 
(I.e. I, p.299). 

6/ l.c, II, p.419. 
7/ NORDEELDT Med Vägröjare p.47. 
8/ NORDíELDT Bland Abessiniens Gallaer ρ,143; in ien laat-

sten tijd zet men de schalen buiten de omheining der 
woonplaats (i.e. p.144), 

9/ LOBO merkte deze voorliefde al op. Hij gaf eenigen Galla 
stukken van een witten lap. "Ils s'en ceignirent aussitôt 
la tête, néanmoins ils me firent connoître que ces 
bandelettes leur plairoient encore davantage, si elles 
étoient rouges" (Voyage p.27). 





199 

grafsteenen worden vaak rood geverfd 1/ en rood is de 

huid, waarin men het lijk begraaft 2/. Atete, de vrucht-

baarheidsgodin, die een groóte vereering geniet, wordt 

"hoef van een rood paard" en "de roode moeder" genoemd 3/· 

Zelfs Vlak schijnt sons rood (dina) voorgesteld te worden, 

zooals ik later zal bespreken. 

3) De nelk en de gebruiken bij het nelken. 

De uitgesproken waardeering voor de nelk is bij de 

Galla overal, ook nog in het hoogland, te constateeren, 

d'ABBADIE zegt terecht: "Deze liefde voor de nelk, die 

den krijgslieden, die nu landbouwers zijn geworden, bij

bleef, is een herinnering aan hun veetelersbestaan, dat 

ze vroeger, naar hun eigen woorden, leidden" 4/0 Gev/oon-

lijk gebruikt nen de wei, vermengd net water (ariêrS) 5A 

den nationalen drank der Galla; ze is voor de Luba, die 

geen water nogen drinken, zelfs voorgeschreven 6/. 

Ook aan de melk wordt, evenals aan het vleesch en 

bloed, een nagische kracht toegekend. Vaak mengt men haar 

met bloed 7/, naar eveneens op zichzelf heeft ze een ge

heimzinnige macht; zoo is bij de Wolleggà- en Liékagalla 

het melk drinken de voorbereiding tot de strooptochten 

en den strijd 8/. 

Talloos zijn de gebruiken, waarin de bijzondere 

voorliefde voor de melk en haar eigen kracht, buiten haar 

voedingswaarde om. tot uiting komt: 

a) Ze is de vredesdrank, dien men den reizigers aanbiedt 9/» 

b) Men spuwt melk in iemands gezicht om hem te zegenen 10/. 

c) Ze wordt over de wortels van"heilige"boomen gegoten 11/ 

en den vereerden slangen in een schaal voorgezet 12/. 

d) Bij den bouw van het huis laat men melk in een gat bij 

den middelpaal loopen; op den gedenkdag van dit feest 

sprenkelt het hoofd der familie melk onder aan den 

middelpaal, aan beide uiteinden van den drempel en bij 

1/ HÏLMDEE I.e. 
2/ I.e. pc274. 
3/ CERULLI The Folk-Literature p.134 en 135. 
4/ l.c«, ρ « 181. • 
5/ CERULLI I.e. p.І32. 
6/ CERULLI Etiopia II, ρ,130 (bij de Liéka Wayù). 
7/ "They are very fond of blood nixed with mille, and indeed 

the pure blood itself" (ЗШГ Life p.272); "B£.ranagallaerna 
âderlâta Sina oxar gang efter annan och blanda det 
livsvarma blodet ned spenvarm mjölk#>och dricka bland-
ningen for att fa nod och styrka, när de skola ut i 
krig eller pá storviltsjakt" (HYLâîŒER I.e. p,270). 

8/ HORDFELDT lece p.112, • 
9/ PAÜLITSCKKE Beiträge p.62. 

10/ CECCHI I.e. p.285. 
ll/HYLAIJDER I.e. ρ

0
264; di S M MARZANO Dal Giuba P.IO6; 

men offert ook nelk aan den geest in den boom (JTORD-
EELD'i? l.Ce ρ.137-138). 

12/ l.Co p.141. 
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den ingang van de kraal 1/. 

e) Op den bruiloftsnorgeη hangt een vrouw een vat net 

melk (chicho) over den schouder der bruid; ze noet 
het blijven dragen tot aan de geboorte van haar eerste 

kind 2/. 

f) De stervende vader geeft aan zijn eerstgeborene een 

vat met nelk 3/· 

g) Ze is het belangrijkste geneesmiddel tegen alle ziek

ten 4/. 

h) Bij een bepaalden vorm van eedaflegging wordt een vuur 

met melk gebluscht 5/j eveneens in de Gada kont het 

blusschen met melk voor (zie: p.126). 

i) Ze wordt nog op het graf neergezet 6/. 

Met dit kostbare vocht moet men dan ook voorzichtig 

zijn, bepaalde lagere kasten mogen het niet drinken (zie: 

p.117), het mag niet gekookt worden, anders zouden de 

beesten barsten 7/, de melkvaten "reinigt" men alleen 
net asch of rook enz. 

Bij het melken komen ook eigenaardige gewoontes voor, 

die de Galla met vele andere veetelers gemeen hebben: 

a) Vreemdelingen mogen er niet naar kijken (zie: p.190). 

b) De achterpooten der koe worden vastgebonden met koor

den of wilgentwijgen (gâdi) 8/. 
c) "Gaat het melken niet vlug genoeg, dan blaast men, 

zooals in den Soedan, de koe hard in de scheede" 9/. 

1/ MIZZI IfcC ρ·40; een dergelijke gewoonte is eveneens 
van de Nandi bekend: "The elders of the family pour 
milk eind beer and put some salt into the hole which 
has been prepared for the reception of the central 
pole" (HOLLIS I.e. p.15). 

2/WERNER I.e. p.282. 
3/AZAÏS I.e. p.99. 
4/MâSSAJA I.e. p.152. 
5/KRAPF I.e. p.102. 
6/ HYbâïTOER I.e. p.127. De vrouwen der Dschila mogen, wan

neer hun mannen op pelgrimstocht zijn, alleen in melk
vaten koken (CERULLI I.e. I, р.бО). 

7/AZAÏS I.e. p.119. 
8/ CERULLI The Folk-Literature p.67, 126 en 157. 
9/ PAULITSCHKE Ethnographie I, p.226; KROLL' somt de stam

men in Afrika op, die dezelfde gewoonte hebben (Die 
Haustiere p.247-248); een afbeelding van het gebruik 
bij de Dinka is te vinden in: BERNATZIK Der dunkle Erd
teil en Zwischen weissem Nil und Belgisch Kon^o; het 
was reeds in Ur bekend, vgl.: FLOR Haustiere und Hir
tenkulturen . met een afb. (naar WOOLLEYj tegenover 
p.24: "Fries^vom Tempel in El-Obeid.^Tempeldiener beim 
Melken der Kühe". "PALLAS schildert Ähnliches auch von 
den Kalmücken, und von den Skythen berichtet bereits 
HERODOT IV, 2, den Kunstgriff, in die Vulva der Stuten 
Blasebälge zu stecken um sie zu reichlicherem Milchge
ben zu veranlassen" (I.e. p.22); vgl.: NEHRING Studien 
zur indogermanisehen Kultur und Urheimat ρ.75· Eén van 
de sprekendste argumenten voor de verwantschap der vee-
lersculturen van Azië en Afrika! 





201 

d) Wanneer het kalf dood of weg is, gebruiken de Galla 

de kalfspop, een opgevulde kalfshuid, die met zout be

streken is; de koe likt eraan bij het melken 1/. 

e) WEifflER spreekt nog van een heel interessant taboe bij 

de Tanagalla: degene, die gemolken heeft, mag niet 

eerder van de melk drinken, voordat hij er een ander 

iets van liet proeven 2/; een dergelijke gewoonte is 

o.a. ook bij de Bisharin, Artega, Hasa 3/, Ababde 4/, 

Masai 5/, ITandi 6/ en Bari 7/ bekend, waar ze zeker 

de beteekenis van een eerstelingenoffer of een over

blijfsel daarvan heeft 8/. Zoo meen ik ook in het ge

bruik der Galla een rest van het eerstelingenoffer der 

veetelers te mogen zien, die iets van de pas gemolken 

melk offerden, voordat ze haar dronken. In dit verband 

1/Afb. bij JENSEN lm Lande p.97; van de Konso zegt hij: 
"Beim Melken wird, wenn das Kalb fortgenommen oder ge
schlachtet ist, eine Kalbspuppe verwendet; aber nicht 
wie bei den Galla ein naturalistisch ausgestopfter 
Körper, sondern nur ein präparierter Kalbskopf. Die 
Kalbspuppe wird angefeuchtet und mit Salz bestrichen; 
dann schleckt die Kuh an der Puppe, verhält sich ruhig 
und lässt sich leicht melken" (p.214). Bij de Somali 
heerscht dezelfde gewoonte, maar weer in een anderen 
vorm:"Die Milchkuh wurde vorgeführt; ein Kind hielt 
ihr ein Brett vor, über welches ein Stück Kalbshaut 
gespannt war, und während sie dieses leckte, liess 
sie sich ruhig melken" (НЙ ОІЬ Reise im Lande der 
Benadir, Somali und -Ва.ітш p.211, met afb. (p.209)); 
vgl.: HOLLIS I.e. p.21; PERISTIANY I.e. p.153· 

2/ I.e. p.130. 
3/ "Nor may any man of the Bisharin, Artega and Hasa 

drink the milk he has himself drawn, whether the animal 
is his own property or not, until someone else has 
taken three sips. So strict is this rule that to say 
of a man "Halab sherab", "he milked (and immediately) 
drank", would be a sore term of reproach" (SELIGMAN 
Some aspects of the Hamitic problem in the Anglo-
Egyptian Sudan p.fo54-ö55). 

4/MURRAY The Ab ab da p.421. 
5/ "Whenever Masai women milk their cows, they talee some 

milk from the gourd and pour it away, for they say 
"God likes this"" (HOLLIS The Masai ρ.290). 

6/ "Every time a cow is milked and every time a beast 
is bled, a few drops of milk from each teat or a few 
drops of blood are allowed to fall on the ground as 
an offering to Asista and to the spirits of the 
deceased» (HOLLIS The Nandi p.22). 

7/ "The milker ((Le-clan)) of the cows must not taste any 
of the milk he draws personally and if he should allow 
any to spill on the ground, he must scrape it up and 

five it to his mother who will eat it with her-food" BEATON The Bari: Clan and A'?.e-Class Systems p.116). 
8/ Bij de Shilluk schijnt de gewoonte niet bekend te 

zijn; vgl.: SELIGMAN Pagan Tribes of the Nilotic 
Sudan p#73« 





202 

is een bericht van CECCHI belangrijk, die vertelt, 

dat de melk onmiddellijk van de koe naar liet hoofd 

der familie wordt gebracht; hij neemt haar plechtig 

in ontvangst, zegent zijn kudden, drinJrt er iets van 

en geeft haar dan aan zijn vrouwen (Botor) 1/, Dit 

voorproeven door den patriarch 2/ schijnt ook niets 

anders dan een overblijfsel van het genoemde offer te 

zijn/ dat dan bij de Zuidgalla in een nog meer ver

zwakten vorm voortleeft. De wijding, die er over het 

door CECCHI beschreven tafereel ligt, herinnert aan 

de plechtigheid van een gebruik in Ruanda,.waar het 

volk knielt, wanneer de koning melk drinkt. 

4) De boter. 

De boter, die alleen gesmolten gegeten en verkocht 

mag worden 3/* is vooral de cosmetiek der Galla 4/. Zoo

vele reizigers hebben ondervonden, hoe afschuwelijk ie

mand riekt, die met dit product is ingevet 5/· De Galla 

steekt soms een stokje in zijn haren, waaraan dan een 

kluit boter wordt vastgeprikt; langzaam druipt deze voor

raad "huidcrême" over zijn schouders v/eg. 

Bovendien heeft de boter nog een wijdende kracht, 

die bij de gewichtige gebeurtenissen van het Gallaleven 

tot uiting komt. De Abba-Muda - de Vader der zalving! -

zalft den nieuwen Abba Bokku 6/ en ook zijn pelgrims 7/ 

met boter; vroeger werd het heele lichaam der konings

bruid met dit kostelijke middel ingesmeerd, een eervolle 

opdracht, die CECCHI eens in Gera te vervullen kreeg 8/; 

niemand mag zijn haren met boter invetten, tenzij hij 

een vijand gedood, dus iets voor zijn stam gepresteerd 

heeft; bij de huwelijksceremonien worden de kop en de 

rug van het offerdier door den bruidegom viermaal met 

1/ I.e. p.133. 
2/ Zie over het "Beschmecken": BBAUER Zuge aus der Reli-

fion der Herero-p.48 e.v. ,. AULITSCHKE I.e. p.156; SALVIAC I.e. р.40б. 
4/ "Unctio capitis ex butyro universalis consuetudo est 

et veluti moraliter necessaria mulieribus etiam innuptis 
et parvulis; máximo vero honori est masculis, qui caput 
suum ungendi jus habent postquam hostem in bello, vel 
leonem, elephantem, leopardum aut urum juniorem in 
venatione occiderunt" (MASSAJA Leetiones р.З^б* noot l). 

5/ "A dimostrare la loro condizione sociale, quelli che 
appartengono alla classe agiata, si guardano bene 
dall'usare un uajà nuovo, se prima non fu due 0 tre 
volte spalmato di burro" (CECCHI I.e. p.l?); dus ook 
de kleeding verspreidt denzelfden geur. Toch is even
eens de reukboter bekend, die door bijmenging van an
dere stoffen welriekend is gemaakt. 

6/MIZZI Gli Stadii p.-46. 
7/ CERULLI I.e. ρ.101. 
8/ I.e. i).549. 
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boter bestreken, waarna de bruid hetzelfde doet 1/ ook 

de dooden worden nog, als een laatste eerbewijs, net bo

ter gezalfd 2/, 

Tevens is de boter, evenals de nelk, het geneesmid

del bij uitstek tegen ziekte; ze wordt dan in gesmolten 

toestand gedronken 3/ of ook wel door den neus ingezogen 4/. 

Daar echter, naar het Gallageloof, voor iedere ziekte een 

geest verantwoordelijk is, worden aan het hoofdeinde van 

het bed der patiënten bier en koeken, weer met boter be

streken, neergezet 5/; ¿e Afrikaansche geesten, zegt 

CECCHI, zijn uitgesproken vraatzuchtig en nemen 's nachts 

met hun maal de ziekte mee. 

Wanneer de Galla Wak gunstig voor hun vee willen 

stemmen, kondigen de priesteressen een vasten af, die daar

in bestaat, dat men alleen melk en boter mag gebruiken 6/. 

D Kleeding en Vfoning 

Vroeger kleedden de Galla, mannen en vrouwen, zich 

allen in runderhuiden, een gebruik, dat ook nu nog bij 

bepaalde ceremoniën is voorgeschreven (zie: p.124). Ter

wijl de mannen tegenwoordig vaak katoenen kleeding dragen, 

¡7ordt in de bronnen herhaaldelijk van de vrouwen gezegd, 

iat ze aan de oude gewoonte vasthouden 7/; naar МАШ) zou 

L/ l,c. p.440; de bruidegom doet deze ceremonie voor zes 
getuigen, zoodat ook hier weer het "heilige" getal 
zeven voorkomt.• 

2/ БУМИБЕВ. I.e. ρ
β
274. Verder wordt ook de schepter met 

boter gezalfd Xzie: p,144)-en eveneens de "heilige" 
steenen, het voorhoofd enz. Aan de "heilige" boomen 
wordt vaak een vat met boter gehangen. 

5/ "il loro più grande rimedio consiste nel bere il burro 
fuso" (CECCHI I.e. I, p.299). 

\/ l.-c- II, p.-312. 
¿/ I.e.- ρ;31З. 
э/ l,c, p.30; d'ABBADIE zegt echter: "et au lieu des jeunes 

si pratiquas par les chrétiens d'Ethiopie, ils ont des 
jours d'abstinence, mais seulement pour les laitages 
qu'ils affectionnent beaucoup" (I.e.); duidelijk is 
hier de invloed van de Christelijke vasten, naar dan 
toegepast op het veetelersdieet. 

1/ "Ihren Körper und ihr langes Oberkleid (die römische 
Toga) beschmieren sie mit einer dicken Kruste von But
ter, die einen unangenehmen Geruch der Galla verbrei
tet, den der Fremde schon von Ferne riecht. Die Frauen 
tragen einen kurzen Rock von Leder, den sie um-die 
Lenden mit einen Gürtel befestigen" (KRAPF I.e. p.96); 
"Oggi gli uomini si coprono abbastanza bene con tela 
ordinaria; ma le donne, eccettuate quelle abitanti le 
città, si ricoprono ancora di pelle, almeno nell'interno. 
Una pelle che si dà alla novella sposa, le serve, anzi 
l'accompagna fino alla tomba. Come è impossibile lavarla, 
una può immaginare lo spessore del sudiciume ed il 
profumo veramente sui generis che esala un abito simile 
portato durante trenta a quaranta anni!" (MIZZI Cenni •· 
P..44); vgl.: PAULITSCHKE I.e. II, p.278; JENSEN I.e. p.5? 
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een ander kleed te kostbaar voor hen zijn 1/. De huiden 

loopen meestal in franjes uit en de parels, die er op 

zijn aangebracht 2/, vormen - met hun surrogaat, de Euro-

peesche kralen -, het karakteristieke versiersel van de 

Oostafrikaansche veetelers (ВАШШШ). 

Door de Galla, die nog een nomadenleven leiden, wor

den de runderhuiden ook bij den bouw van hun woning ge

bruikt, vroeger misschien om er een soort tent van te ma

ken 3/, nu als bedekking van de bijenkorfhutten 4/; deze 

komen bij de Tanagalla, Borana, Arsi, Itu en eveneens in 

Gudru voor. In de eindere streken hebben de Galla echter 

het Abessinisehe kegeldakhuis overgenomen. 

Verder doen de huiden nog bij verschillende gelegen

heden dienst: algemeen spreidt men ze uit over de zit

plaatsen, meestal den vlakken grond 5/j ie dooden worden 

er in begraven 6/; groóte huiden, aan vier paaltjes opge

hangen, vormen in sommige gebieden de drenkplaatsen van 

het vee 7/5 b.et ronde Gallaschild wordt ervan gemaakt 8/ 

enz. 

1/ Exploration Ро5б7. 
2/ "Le donne appartenenti a famiglie ricche vestono una 

sottana di morbidissima pelle di bue, ornata di conterie, 
tutta tagliuzzata a guisa di frangia all'estremità e 
stretta ai fianchi da una cintura" (CECCHI I.e. p.17-18); 
"Die Tracht der Frauen ist gleichfalls für die Aermeren 
ein Lederhemd (Waku) unten gefranzt und mit Perlen oder 
Kauris geziert" (STECKER in: FRITZCHE Reisen p.237); 
vgl.: JENSEN I.e.5 SOLEILLET Voyages p.265; PAULITSCHKE 
I.e. p.193: "0 Daifa mit Perlen-Lederkleid!". 

3/ MIZZI 1.0. p.39. 
4/ WAKEFIELD Missionary and geographical pioneer p.202-204; 

grasbedekking komt ook voor, vgl.: KRAPF I.e. p.97; J'The 
kusurril is a kind of grass which grows on the banks of 
rivers, and which the Galla use to cover their huts" 
(CERULLI I.e. p.139). 
De bouw der hutten is het werk der getrouwde vrouwen 
(WAKEFIELD I.e. p.202), wat nog een herinnering aan de 
rendiertelers kan zijn, bij wie de vrouw de tent in ei
gendom had (dit komt vaak in de oercultuur voor!); vgl.: 
"Adyertu - Dachdecker oder Dachdeckerin, denn bei den 
Galla ist dies ein Geschäft der Frauen" (TUTSCHEK Diction 

Ш); bij de Masai: "The women do the work of building" 
LLIS The Masai p.292); bij de Wadurama: "The first 

part of the framework must be put in by his wife" 
GRIFFITHS Glimpses of a Nyika Tribe p.282). 

5/ MIZZI I.e. p.2/; MASSAJA I miei trëntacinque III, p.84; 
7ÍAKEFIELD Marriage customs p.323; natuurlijk ontbreekt 
ook hier de boter niet: "Nous vîmes le monarque Guobare 
assis sur une mauvaise peau de boeuf luisante de beurre" 
(COMBES-TAMISIER Voyage p.223). 
BAUMANN noemt de bekleeding met huiden en de "Sitzfelle" 
(itillè) onder de kenteekenen van zijn "Hamietische" cul-
tuur (Die Afrikanischen Kulturkreise p.138). 

6/EYLANDER I.e. ' ' 
7/ PAULITSCHKE I.e. I, p.230. 
8/ LUDOLFUS I.e. cap.XVI, no 25*26. 
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E Mest 

Is alles, wat van het rund komt, belangrijk voor den 

veeteler, dan zeker niet op de laatste plaats de mest* 

Hoe hoog dit product wordt aangeslagen, blijkt wel uit 

een zegenwensch der Galla; "Moge de koenest in je huis 

overvloedig zijn!" 1/. Wanneer men van iemand zeggen wil, 

dat hij een sympathieke vent is, gebruikt men de uitdruk

king: "Hij is als mest!" 2/. Bij het huwelijk gaat, naar 

een verhaal van BRUCE, de bruidegom voor de ouders der 

bruid staan, met gras in zijn rechter- en koemest in zijn 

linkerhand en spreekt dan de woorden; "Moge dit nooit er 

in en dat nooit er uit gaan" 3/* d.w.z, wanneer ik niet 

doe, wat ik beloofd heb, dan mogen mijn koeien sterven. 

We zagen al, dat een handvol mest ook het verzoek van een 

hoogere aan een ondergeschikte kracht bij kan zetten (p
t
158). 

Bij de riten in de ouderdomskiasseη kwam de magische 

beteekenis goed uit in de ceremonie van de "ophooping van 

den koemest", welke plechtigheid ten doel heeft de vrucht

baarheid der dieren te vermeerderen. Natuurlijk zijn ook 

de faecaliën weer een goed geneesmiddel 4/ en ze v/orden 

b.v. tegen de koliek warm op den buik gelegd 5/· 

Hiermee zijn echter de zegeningen van den mest niet 

uitgeput. Hij wordt nl. nog als brandstof gebruikt, voor

al in de streken, die arm zijn aan hout 6/, hij is het 

cement bij den bouw van het huis, men bedient zich ervan 

ter bepleistering van de wanden en den bodem, men bestrijkt 

er het vaatwerk mee 7/ enz. 

Dit zijn enkele feiten, die aantoonen, hoe het rund 

voor de Galla alles beteekende, zelfs de horens deden in 

den vroegsten tijd dienst als wapenen! Het vee was voor 

hem niet alleen het middel van bestaan, in den breedsten 

zin van het woord, maar zijn taak werd nog "universeeIer", 

1/ CECCHI I.e. p.133. 
2/ TUTSCHEK I.e. ρ«37; een gebruik bij de Katua ("a branch 

of the Magois"; laat goed de zegening zien, die de 
primitieve veetelers aan den koemest toekennen: 
"Plastering themselves with cowdung, and throwing bits 
of dried bois de vache at every one and everything they 
liked, seemed to be a matter of much import to them, 
and occasionally some old man or woman would be quite 
unmerciful in giving me a too generous dusting" 
DONALDSON SMITH An expedition р.біб). 

3/ i.e.„11, p.223. 
4/ "Kogödsel är ett riktigt universalmedel för afrikanen" 

(NOBDIELDT I.e.-p.52). 
5/ PAULITSCHKE I.e. p.18$. 
6/ CERULLI Etiopia II, p.125. 
7/ CECCHI I.e.: NORDEELDT I.e. 
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het groeide bovendien uit tot zijn steun in de magische 

praktijken van zijn primitieve leven, het helpen van de 

natuur, het beveiligen tegen de geheimzinnige krachten,' 

die hem omringden, het "bevorderen" van hetgeen moest 

gebeuren. Vanzelf kwamen we bij de bespreking van het 

bloed, de melk, de boter en den mest op deze beteekenis 

der koeproducten en ontdekten aldus de echte veetelers-

magie der Galla, geheel verschillend van die der land

bouwers, welke ze overnamen (zie: p.185). Geen eindelooze 

kringloop van riten, zooals bij de boeren, maar eigenlijk 

meer incidenteele, magische insluipsels, die dichter bij 

de realiteit blijven staan, meer rationeel en meer man

nelijk. 

III BETEEKENIS VAN HET GEAS 

Niet alleen wordt alles, wat onmiddellijk van het 

rund komt als iets "heiligs" beschouwd, maar ook, wat 

in meer verwijderden zin tot de dieren behoort, heeft 

een bijna sacraal karakter en is goed en rein in de oo-

gen van den Gallaveeteler; daarin komen de primitieven 

allen overeen, dat binnen hun horizon alles met elkaar 

verband houdt en alles met alles samenhangt. "God heeft 

ons runderen en gras gegeven, wij scheiden niet, wat God 

ons gaf" 1/, dit woord van de Masai geldt eveneens voor 

de Galla. Natuurlijk zien ze de beteekenis van het gras, 

als het voedsel voor hun dieren 2/; ze weten, dat ze om 

die reden afhankelijk zijn van den regen en noemen hun 

god dan ook den "zwarten Wak", d.w.z. den god van de don

kere regenwolken, die het gras voor hun vee doet groeien. 

Toch heeft het bij hen, juist omdat het zoo nauw met het 

wel en wee van hun kudden verbonden is, op zichzelf een 

wijding gekregen en deelt het, met het vleesch, het bloed, 

de melk, de boter en den mest in de zegenende kracht van 

het rund. 

Met gras kan men onheil afweren: het wordt geworpen 

op de plaats, waar iemand gestorven is 3/ en op de gra

ven 4/; men gebruikt het bij het .oversteken van een ri

vier, meestal ter eere van Atete, tegen verdrinking door 

1/ HOLLIS I.e. p.290. 
2/ Dit is ook duidelijk bij de Masai: "Now cattle feed on 

grass, and the Masai love grass on this account" (liC 
P¿289)i 

3/ HODSON Seven Years p.44. 
4/ "Ces pieuses jonchées se remarquent également sur les 

tombeaux des parents et des notables: hommage rendu 
soit aux mânes du défunt, soit à l'Aoul'îa, qui garde 
ses cendres" (SALVIAC l.c, р.ібі). 
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den watergeest 1/; een handvol gras wordt bij de "heilige" 

boomen, op de kruiswegen en bergen neergelegd om de gees

ten van deze plaatsen gunstig te stemmen 2/; het hoofd 

der familie werpt het., bij de inwijding van het nieuwe 

huis, in een gat bij den middelpaal 3/j door het verbran

den van gras kan men de ziekte verdrijven 4/. 

Versch gras (marga) wordt op de hoofden van den 

koninklijken bruidegom en zijn bruid gelegd 5/ en bij 

de keuze in de ouderdomsklassen brengt men zijn stem uit 

door gras op het hoofd van zijn candidaat te deponeeren 

(zie: ρс 179)· Het spuwen op een mensch of een zaak heeft, 

zooals we zagen (ρ^75ί noot 4), in de opvatting der 

Galla, de beteekenis van een zegening en dit gebruik werd 

in de Gada met het gras verbonden 6/; men houdt den Qon-

dala en Luba gras voor, die het zegenen door er op te 

spuwen 7/e Een bosje gras in de haren kan een decoratie 

beteekenen bij dengene,, die een vijand heeft gedood 8/» 

l/l.c; CECGHI l.Cc Р-317; zie: p.78. 
2/ SALVIAC InC, Wanneer men geen gras kan vinden, neemt 

men er steenen voor in de plaats. SALVIAC beschrijft 
nog een ander gebruik: "Lorsqu'un vif ennui ou une 
peur soudaine saisit les femmes vite elles arrachent 
des broutilles ou des manées de paille de la chaumière 
pour les lancer en offrande aux esprits, qui décidément 
observent la frugalità" (l,ce ρ«162). 

3/MIZZI l.Ce ρ
β
40

β 

4/ BOTTEGO leC. Over de Erretschaceremonie zie: ρ
β
128, 

noot 1, 
5/ CECCHI I.e. Pc438-439; vgl.: PAULITSCHKE: "Die dritte 

Form der Brautentfuhrung, die sogenannte assena,, greift 
nur dann Platz, wenn Braut und Bräutigam arme Leute 
sind. Das Mädchen flieht zum Manne ihrer Wahl, bestreut 
zum Zeichen, dass sie ihm angehören wolle, dessen Haupt 
mit frischem Grases und bestreut mit solchem auch des
sen Wohnung" (lrCo p.198). 

6/ CERULLI The Folk-Literature p.174. 
7/ "The young men and the boys say, "0 qondala, give a 

blessing". They cut some grass and give it to him. The 
qondala takes it in his hand, blesses it, spitting upon 
it, and gives it to them" (i.e. p.173) J vgl.: Etiopia 
II, p.130-131. · 

8/ SOLEILIET I.e. ρ
β
248. 

ROCHET d'HERICOURT vermeldt nog een Gallaceremonie, 
waarbij eveneens gras gebruikt wordt: "Les formes 
extérieures de leur culte sont singulières: ils cueil
lent, hommes et femmes, quelques poignées de blé encore 
vert ou d'herbe et les placent sous leurs bras; ils 
prennent ensuite un petit bâton long de deux pieds 
environ; un homme le tient par un bout et une femme 
par l'autre; après quoi les couples, ainsi liés, 
dansent en rond autour de l'arbre, en criant: "Aouaque 
(c'est le nom de la divinité dans leur langue), donne-
nous une bonne moisson, veille sur. nos biens, nos 
'troupeaux, etc."" (Voyage sur la cote orientale de la 
Mer Rouge, dans le pays d'Adel et le Royaume de Choa 
P.167). 
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In heel Oostafrika is het dragen van gras een blijk 

van vrede of onderwerping geworden 1/ en dit is wel de 

voornaamste bijbeteekenis, die het voedsel der dieren 

gekregen heeft; vele der bovengenoemde gebruiken, vooral 

het werpen van gras tegen de verschillende booze geesten, 

op de graven, in de boomen, het water en de bergen, schij

nen op dezen zin te steunen» Vaak gaat het strooien of 

dragen van gras gepaard met het offer van een schaap 

(vredesdierï ·). dat men dan, ook weer als teeken van vrede, 

een vogelnestje om den nek hangt 2/. In We stabe ssinië 

werpen de Galla gras naar een leeuw; "dit is misschien 

alleen een bijzonder voorbeeld van hun gewoonte om gras 

in de lucht te werpen, als een blijk van vrede" 3/·. 

Zoo scheidt de "Vader der kudde" niet, wat Wak hem 

in het rund gaf; zelfs het gras brengt zegen, geluk, 

vreugde en vrede, omdat het samenhangt met zijn eenigen 

rijkdom, dien hij van het hoogste wezen kreeg. 

1/ "the universal sign of peace throughout Nordeast 
Africa" (DONALDSON SMITH Through unknown p.255). 

2/ "Allora s'incomincia coll'invocazione "Dio mandateci 
la vostra pecora" e la pecora scelta vien detta ola" 
Uaca.jò. Stabilite le condizioni della pace, la vittima 
è condotta dalle più distinte matrone e porta appeso 
al collo> in Pegno di pace, un nido d'uccelli. I capi 
dell'un popolo scannano la vittima dell'altro e vice-, 
versa. Poi i sacrificatori, senza consultarne il morrà, 
la seppelliscono sul posto, dando una parte della carne 
ai poveri. Ciò fatto, rovesciano lo scudo sul suolo e . 
lo colpiscono della lancia gridando: "Se io rompo la 
pace che Iddio ferisca il mio ventre,;, com'io ferisco 
questo scudo !" Poi recidono dell'erba esclamandoT~"Se 
io rompo la pace che Iddio mi tagli, come io taglio 
quest'erba!"" CCECCHI I.e. v.522j; vgl.; MASSAJA I.e. 
IV, p..63» Bij het vrede sluiten der Masai: "Man sohickt 
hierzu zuerst einige alte Männer zu dem eben befehdeten 
Stamm. In der rechten Hand tragen sie ein Grasbüschel 
und überbringen ein Schaf, welches eine Kette aus 
blauen oder grünen Ringperlen um den Hals trägt" (MERKER 
Die Masai ρ.102),. ANKEBMANN zegt, dat het dragen van 
bosjes gras, als teeken van vrede', een "Hamietisch" 
gebruik schijnt te zijn (Ostafrika, Das Eingeborenen-
recht p.47).. 

3/ SELIGMAN Some aspects p.657-658; vgl.: "Dans certaines 
tribus, ils se persuadent qu'en liant amitmé avec 
certains animaïuc ceux-ci ne leur feront jamais de mal. 
Ainsi ceux de la région·de Minné et de Daga Dima 
prétendent que leurs ancêtres ont fait pacte avec le 
lion, et que, pour cette raison, le lion n'attaque 
jamais leurs troupeaux" (AZAÏS I.e.. p.211); de sporen 
van totemisme in het Galíaland zullen later besproken 
worden. 
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IV DE GALLAVEETELER VOELT ZICH DE ARISTOCRAAT 

A Verachting van het handwerk 

De veeteelt en het leven met de dieren heçft ook nog 

verder invloed op het Gallabestaan uitgeoefend. Was vroe

ger het gestage zoeken naar voedsel de opgave van den 

dag, hier, in deze cultuur, doen de kudden hun plicht en 

kan de mensch met weinig arbeid aan het eten blijven en 

zelfs rijk worden; de verachting voor het handwerk laat 

zich op deze wijze verklaren. De veeteler voelt er zich 

te hoog voor, te meer, daar het de bezigheid der onderwor

pen bevolking was. Toch is dit laatste niet de voor

naamste reden, want de tumtu b.v. zijn vaak van het Galla

ras en.nog wel menschen, die hij hard noodig heeft (zie: 

p.101). De veeteler ziet dus neer op alle handwerk, ook 

den landbouw en niet slechts op de smeden, wat zoo dik

wijls beweerd wordt, Tumtu beteekent, zooals we zagen 

(p.101, noot 2), ook niet alleen smid, maar met dit woord 

worden alle ambachtslieden aangeduid. De voorstelling, 

alsof in bepaalde gebieden van Afrika de smeden veracht 

en in andere juist geëerd worden, leidt, door haar onvolle

digheid, tot valsche conclusies en verklaringen. 

Over het herdersleven ligt een bepaalde rust en vre

digheid, belichaamd in den Gallapatriarch, die 's morgens, 

nadat hij de eerste teug melk, die zijn vrouwen hem brach

ten, eerbiedig gedronken heeft, op een heuvel, met de pijp 

in den mond, zijn duizenden runderen.aan zich laat voor

bijtrekken, zijn rijkdom en trots 1/. Vele auteurs beschrij

ven de Galla dan ook als een traag volk, "ze zijn ontzet

tend lui" zegt MAUD van de Воrana 2/. Maar daarmede is 

niet gezegd, dat ze, wanneer het te pas komt, geen lust 

tot den arbeid kunnen vinden; waar de Galla landbouwers 

zijn, vallen ze op door hun vlijt en ook als handige koop

lieden bewijzen ze de kracht van hun volk 3/· 

1/ CECCHI I.e. p.132. 
2/ I.e.; de Galla kennen, naar MIZZI, het spreekwoord; 

"Takkálle yógga bâllésu miti - Non perder mai il tempo 
"Time is money"", hij merkt er echter bij op: "Ma il 
galla non crede a questo proverbio. Il tempo per lui 
non vai niente, e perciò lo spreca senza timore" (I 
Proverbi p.47). 

3/ MAUD kreeg den indruk van de Borana, dat ze hun ouden 
moed verloren hebben: "Physically they are a fine race, 
but whatever courage they may once have possessed has 
completely evaporated" (I.e.;. 
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В Arbeidsverdeeling 

De Galla, die zich te voornaam voelt voor den hand

arbeid en als rijke veeteler het meeste werk door anderen 

kan doen verrichten, laat aan zijn vrouwen, knechten en 

slaven een groot deel van de veeverzorging overo Van een 

zuivere arbeidsverdeeling der geslachten, waarbij alleen 

de man zich met het vee bemoeit en de vrouw het overige 

werk te doen krijgt, is bij de Galla geen sprake« In het 

Tanaland melkt b
0
Vo de vrouw en ook helpt ze af en toe 

bij het veehoeden 1/, hetgeen PAULITSCHKE van de nomaden 

in het algemeen, zegt; bij de veetelers, met vaste woon

plaats, melkt ze..wel in de kraal, maar op de weide doen 

dat de mannen 2/T Over een verbod voor de vrouwen, om met 

het vee in aanraking te komen, heb ik bij de Galla niets 

kunnen vinden 3/· Een werkverdeeling in den boven beschre

ven zin schijnt den Afrikaansohen veetelers vreemd te zijn, 

daar ook de zuivere herdersstammen, de Masai, Herero en 

Hottentotten allen het melken door de vrouwen kennen; na

tuurlijk is ook bij hen het heele bedrijf hoofdzakelijk 

mannenwerk 4/, zooals de taak van de vrouw thuis ligt 5Л 

1/ WERÏÏER l.c0; de vrouwen bereiden de boter, maken de 
melkvaten en "reinigen" ze met asch; het melken, of
schoon "women's work", wordt af en toe ook door man-
nen-gedaan. 

2/ I.e. p.204 en 243; "Den erwachsenen Söhnen fällt die 
Aufgabe zu, die Heerden zu überwachen und die Producte 
von denselben zu sammeln,, Die erwachsenen Töchter be
stellen bei den Galla das Haus, bei den Somàl und »Afar 
weiden sie mit den Jünglingen die Heerden. Erst der 
verheiratete Galla verrichtet Arbeit beim Bodenbau" 
(l.o. p.190)o 

3/ Dit stemt geheel overeen met de hooge plaats, die de 
vrouw inneemt: de Gallareligie kent priesteressen; de 
bruid mag offeren; in het Harargebied regeert de vrouw 
van den Abba Bokku na zijn dood verder, totdat-de acht 
jaren om zijn; de vrouw ontvangt de gasten enze De 
Darasa wisten door het feit, dat een vrouw het offer
dier mocht vasthouden, dan ook onmiddellijk,, dat het 
over een Gallagebruik ging (JENSEN I.e. p„4Ó9). 

4/ "the men are the herdsmen" (BRUCE lece ρ,222)β 

5/ Deze huisarbeid, waaronder ook de boterbereiding valt. 
is zelfs een straf voor den man: "Mais, si l'Arussi 
parti pour assassiner à la veille d'une fête n'a pu 
faire une victime, il rentre honteux sous son toit. 
Un homme du village fait chauffer un fer rouge et le 
marque à la té'te. Puis on lui donne un gombo plein de 
lait qu'on l'oblige à battre pour en faire du beurre, 
en le soumettant par-dérision à des occupations de 
femme" (AZAÏS I.e. pe209)<. De heidensche Galla maken 
de Mohammedaan s che belachelijk, omdat ze water halen 
voor hun abluties, want dit is vrouwenwerk: "Our women 
(only) carry pumpkins" (CERULLI The Folk-Literature 
Po37). 
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Naar mijn neening is het dan ook onjuist te beweren, dat 

de vrouw zich pas net het vee mocht bemoeien als een ge

volg van haar positie in het landbouwbedrijf, integen

deel lijkt het me toe, dat het eerst onder invloed der 

boerencultuur aan de vrouw verboden werd om zich met de 

dieren in te laten. 

С Verbod om kippen, eieren en visschen te eten 

De veeteler is in heel Oostafrika de voornamere man, 

al staat zijn cultuur materieel soms ook lager dan die 

der landbouwers en al nam hij veel van de boeren over. 

De kippenteelt en de vischvangst hoorden bij de onderwor

pen bevolking thuis, waar de "Vader der kudde" zich ver 

boven verheven voelde; tot deze instelling tegenover de 

vroegere bewoners van het land zijn dan ook de taboes 

voor het eten van kippen, eieren en visschen te herlei

den. Zelfs waar de Galla kippen houden, worden deze en 

hun eieren niet gegeten 1/. Interessant is een bericht 

van SCHUVER, die van de Liéka 794 eieren cadeau kreeg. 

Hij verwonderde zich over deze royale gift, maar "later 

kwam ik te weten, dat de meeste Galla eieren noch kippen 

als voedingsmiddel gebruiken - ook de Denka hebben den

zelfden afkeer ervan -, hun bij deze gelegenheid betoonde 

vrijgevigheid was dus heelemaal niet zoo verbazingwekkend" 

2/. Alleen van de Tanagalla weet WERNER niet, of ze de 

kippen, die daar voorkomen, ook eten; eieren gebruiken ze 

nooit. Men gaf eens aan haar zegsman Abarea een koud stuk 

pudding. Door den reuk kreeg hij argwaan en vroeg terstond, 

of er eieren in verwerkt waren; na het beyestigend ant

woord wilde hij er absoluut niet van eten. 

1/ "Allevano pure le galline, quantunque non ne mangino, 
per venderle insieme alle ova sui mercati di Gimma, 
procurandosi così i mezzi per far fronte alle piccole 
spese di famiglia; però ben difficilmente si separano 
dal gallo, che col suo canto vale a dar loro l'indi
cazione del tempo;; (CECCHI I.e. ρ,133). PAULITSCHKE's 
mededeeling: "erwähnenswert ist die Zucht der Haus
hühner; die Eier derselben gelten als Leckerbissen" 
(Harargalla) (Beitrage р.бО; schijnt op een vergissing 
te berusten, want hij zegt zelf: "Als Hausthiere fin
den sich bei den Oromó noch Hühner (orom. andâkon), 
deren Eier die Galla nicht geniessen (selbst das Fleisch 
derselben wird verschmäht)" (Ethnographie I, p.229); 
vgl.: I.e. p.157 en 270, noot 184. PAULITSCHKE's 
eerste bewering is ook met de berichten van alle an
dere auteurs in strijd, zie Ъ. .: CECCHI I.e.; d'ABBADIE 
Géographie p.65; MAcGREAGH The Last of free Africa 
p.95. Het is echter ook mogelijk, dat in het Haxarge-
bied op sommige plaatsen het verbod niet meer wordt na
geleefd, vgl.: "Die Verwandten des Verstorbenen essen 
am Tage des Begräbnisses bloss Eier" (PAULITSCHKE 
Beitrage p.56)e 

2/ Ifteisen P.22. 
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Bij de zuivere veetelers, die niet onder vreemden 

invloed stonden
f
 ontbreekt de kip geheel en met zekerheid 

kunnen we het een dier der landbouwers noemen 1/. Het 

voorkomen bij de Galla tegelijk met het verbod om er van 

te eten, wettigt dan ook de conclusie, dat ze het oor

spronkelijk niet kenden en van de vroegere bevolking heb

ben overgenomen, 

In de landbouwstreken gebruiken de Galla het beest 

nu ook voor hun magische praktijken: het wordt bij het 

oversteken van een stroom 2/ en de inwijding van een huis 

3/ geofferd en eveneens om ziekten en onheil 4/ af te 

weren. Ook ter eere van de "heilige" slangen 5/ e
n
 іи, 

het algemeen van de geesten 6/ slacht men vaak een kip: 

een kleinere uitgave_, bij een gelegenheid van minder be

lang en ten opzichte van een lagere macht. Den hoogsten 

hemelgod brengt men echter nooit een kippenoffer. 

Het verbod om visschen te eten, dat de auteurs bijna 

altijd samen met het boven besproken taboe vermelden 1/, 

moet eveneens zijn grond hebben in het feit, dat visschen 

een bezigheid der onderworpen bevolking was. De Sidama 

en de Watta worden door de echte Galla als visschers 

veracht. "Visscher te zijn is geen eer" 8/. 

V DE GALLAVEETELER IS Ш Ш Г О , DIE TIJD HEEFT 

A Politiek 

De v e e t e e l t , of l i e v e r h e t kuddenbedrijf, maakte van 

de Gal lapat r ia rchen menschen, die vee l t i j d hebben en d i t 

had t o t gevolg, dat ze z ich ruimschoots aan de p o l i t i e k 

konden wijden 9/· Dagen achtereen duren de volksvergade

ringen op de weide. d'ABBADIE's Gallavriend Xumi, u i t 

1 / v g l . : KROLL l . c e p s 200 e .v . 
2 / NOHDEEIDT-l.c. ρ.-134-135; CERULLI E t i o p i a I I , p . 7 2 . 
3/AZAÏS l.Cc p . l l 9 c 
4 / ISENBERG-KRAPF l.Cc p . 2 4 1 . 
5 / NORDFELDT I . e . p e 141 . 
o / Bij de boven opgenoemde gelegenheden ge ld t he t offer 

b i jna a l t i j d een g e e s t . MASSAJA en CECCHI v e r t e l l e n , 
hoe een kip b i j een bepaalde eedaflegging een r o l 
spee l t (Le et ione s ρ »454-455; L e · p . 2 7 4 ) ; over h e t i n -
gewande nor akel"z ie : ρ с 191· 

7/ "Fische und Hühner geniessen s ie n i c h t , w e i l , wie s ie 
sagen, die erster." zum Schlangen- und die l e t z t e r n 
zum Geiergeschlecht gehören" (KRAPF I . e . p .100) ; zie 
ook: I . e . ρ.350; SALVIAC zegt , dat de Galla de visschen 
versmaden "sans savoir pourquoi" ( icC. p . 9 8 ) ; v g l . : 
ВВЕІШЕН I . e . 

8/ PAULITSCHKE Ethnographie I , p . 2 3 3 . 
9/ Voor h e t "werk" hadden ze hun vrouwen, dienaren en 

slaven ! 
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Gudru, sprak in één zitting uren achter elkaar; met schild 

en lans bewapend, de vetstukken van het offerdier om zijn 

hals, reed hij te paard naar het parlement, waar hij met 

zweepslagen zijn woorden onderstreepte 1/. In de ouder-

domsklassen der meer noordelijke stammen dringt de poli

tiek alle andere doelstellingen van het systeem op zij. 

De Gadaleden worden niet alleen langzamerhand met de ge

heimen van het stamleven bekend gemaakt, zooals de inwij

dingen der jeugd bij andere volken ten doel hebben, maar 

op de eerste plaats krijgen ze een politieke scholing en 

een opleiding tot het bekleeden der hoogste ambten. 

В Jacht 

De Galla vullen verder hun vrijen tijd met de jacht 

op groot wild 2/; het is hun sport en niet hun middel van 

bestaan, de Wattajagers zijn bij hen niet in tel. Een 
M
edel" dier te hebben neergelegd, geeft veel eer en vele 

voorrechten 3/. In de Gada worden de leden, onder meer, 

tot goede jagers opgevoed, waardoor de nadruk wordt ge

legd op de behendigheid en den mannenmoed. Zoo kon het 

dooden van een groot dier ook het surrogaat worden van 

het verplichte dooden van een vijand, wiens pudenda men 

moest meenemen als bewijs, om tot Luba te worden bevorderd 

of om te kunnen trouwen. In beide gevallen gaat het er om 

een blijk van moed te geven, die zoo noodig is voor de 

instandhouding van den stam en de bescherming der familie è 

Overal zingt men den lof van den held, die een mensch of 

een groot dier wist te dooden. Hijzelf mag ook officieel 

op zijn daad snoeven, waarvan de Abba Gutschíceremonie een 

prachtig voorbeeld is. CECCHI vertelt van een geweldig 

feest, dat in Gera gevierd werd, toen het den koning einde-

1/ Sur les Promo p.178-179; "Wie die meisten Barbaren, so 
sind auch die Galla grosse fìedner, die Stunden lange 
Heden halten können mit einem Ausdruck und einem Gy-
berdenspiel, das für einen Europäer sehr interessant 
ist" (KRAPF I.e. p.98). 

2/ "Ora la passione dei galla per la caccia I proverbiale" 
(MIZZI Semplici Constatazioni p.7l). 

3/ "They carry a small quantity of ostrich feathers, one 
of which they put in their hair directly they kill a 
man. Each ivory bracelet worn on the right arm signifies 
that a man has been killed by the wearer, while for 
every bracelet of brass or other metal, one beast of 
some description or other has been killed" (Borana) 
(CAVENDISH Through Somaliland p.376)} zie: ρо151. 





214 

lijk gelukt was een buffel neer te leggen 1/, Naar een 

spreekwoord in Schoa komen degene, die een olifant doodde, 

een lijk en een bruidegom met elkaar overeen, omdat alle 

drie door een groóte volksmenigte begeleid worden 2/, 

Daarmee wordt op de eer gewezen, welke den gelukkigen 

jager ten deel valt en tevens op de rouwgebruiken en den 

bruiloftsstoet gezinspeeld, die we eveneens karakteris

tieke elementen der veetelersoultuur kunnen noemen. De 

jachttrofeeën ontbreken op geen Gallögraf. 

VI MILTAIEE TRAINING EN EXPANSIEDRANG 

Door het leven met de dieren heeft de veeteler-nomade 

vele opgaven, waardoor hij vanzelf een militaire training 

krijgt, terwijl het kuddenbedrijf hem tot expansie en ver

overing aanzet. Voortdurend moeten deze mannen hun weide

grond en de waterputten bewaken en verdedigen, steeds 

zijn ze gedwongen nieuwe grasvlakten te zoeken voor hun 

altijd aangroeiende kudden, 's Nachts hebben ze de taak 

een grooto groep menschen en dieren te beserhermen tegen 

de vijanden, roovers en wilde beesten. Hun kamp moet snel 

opgeslagen en weer afgebroken worden. De noodzakelijke, 

lange marschen, met vele gezinnen/ knechten en slaven, 

met duizenden en duizenden runderen, door onherbergzame 

en gevaarlijke streken, hebben vaak plaats in een opstel

ling, die een militaire colonne niet zou kunnen verbeteren; 

iedereen gehoorzaamt den leider, het hoofd der patriar

chale familie, iedereen weet zijn post en allen zijn ook 

bewapend 3/· 

De nomaden zijn de menschen der eindelooze steppen, 

die in hun rijdieren het middel gevonden hebben om zich 

sneller en over een grooteren afstand te verplaatsen; 

1/ I.e. р.327-ЗЗОi na © e n
 plechtige receptie aan het hof: 

"Il cortile del maserà e parte del portico del bacciò 
erano letteralmente ingombri di gente venuta fin dai 
confini del regno, per baciare la mano e il piede al 
giovane eroe. Le prime persone ammesse a-rendergli 
cotale onoranza furono le mogli dei capi. Le quali, 
disposte l'una dietro l'altra in ragione di età e di 
grado, s'avanzarono dignitosamente con una mano sul 
petto, e recando nell'altra un graziosissimo vasetto 
di legno (curi) contenente burro aromatico, col quale, 
dopo un profondo inchino fatteglisi dappresso,- gli 
unsero i capelli. 
Dopo un'ora di tali visite, si pensi quale era ridotto 
il Re. Il burro, gli scendeva dal capo a rivi in tale 
copia, che spalle, petto, braccia, mani e piedi ne 
grondavano, con effluvi per essi squisitissimi, ma, 
per noi,- dei-più. nauseanti1'. 

2 / ІІТШАІШ I.e .- p . 3 4 . 
3 / Alleen de Dschila z i j n onschendbaar en loopen met hun 

s t a f . 
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zelfs de kleine Arsikinderen galoppeeren op hun pony's, 

zonder zadel en teugels, onbevreesd door het onmetelijke 

land 1/. Menschen van de ruinte en der trotsche expansie, 

nenschen, die niets ontzien, gereed voor den plotselingen 

aanvalβ 

Deze training hebben de Galla oorspronkelijk allen 

door hun bedrijf gekregen en toen hun hoofdaaoht Abessinië 

binnenstroonde, was niets in staat hen te weerhouden, on

danks hun prinitieve wapenen en ondanks het feit, dat ze 

toen het paard nog niet kendene Vie zagen al, dat in 

MHEEY's tijd velen zich afvroegen, hoe dat nogelijk was, 

bij zulke barbaarsche horden tegenover de geoefende troe

pen van den Negus (po43, noot 1). 

In de Gada werd het "dooden" een belangrijk punt van 

het programma, gericht op de verdediging en de verovering 

en ook het hiernamaals, dat de Galla als een "gelukkiger" 

verlengstuk van dit leven beschouwt, bestaat voor een 

groot gedeelte uit oorlog voeren, daar dan altijd met een 

overwinning bekroond 2/. "Oorlog schijnt bijna een dage-

lijksche bezigheid der Bworäna te zijn", zegt WAKEFIELD 3/· 

Teekenend is het woord̂ , dat een Galla tot PLOWDEF sprak: 

"Wat weten jullie Amhara van vechten af? Het is hetzelfde 

voor ons en even normaal als een ontbijt en souper voor 

jullie o Waar is een paard anders voor gemaakt, dan om op 

te vechten en v/aar is een man anders voor gemaakt, dan 

om te sterven als een man, wanneer zijn tijd gekomen is?" 

4/. 

VII PATrtlARCHAIE FAMILIE 

A Vade r r e cht 

Het kuddenbedrijf gaf vanzelf aanleiding tot de vor

ming van een groóte familie, waarin de menschen zooveel 

mogelijk bijeenbleven, terwille van de duizenden beesten, 

hun eenig middel van bestaan» De getrouwde zonen met hun 

gezin en later ook de vele knechten, slaven 5/ en· vrouwen 

1/ HODSON I.e. p.92e De Arsi, die op hun kleine paardjes 
door de steppen rennen, herinnerden Ш Ш Ш Ш aan de 
Mongoolsche stamme:;. (From the Somali coast -ρ.776); 
"die Arussinomaden sine! vorzugliche Reiter. Ihre Pfer
de sind mit prächtigem Lederzeug und kleinen Schellen 
geziert und stolz galoppieren die Männer mit ihrer 
Lanze dahin" (JENSEN I.e. p.75). 

2/ CECCHI I.e. p.419. 
3/ In: RAVENSTEIN Somal and Galla land ρ„269. 
4/ Travels p.74. 
5/ "le régime de la domesticité n 'ex is te pas chez les 

vrais Galla" (AZAÍS i . e . р .ЮЗ). 





216 

vena, den patriarch vormden een groep, waarbij zich eveneens 

andere families aansloten, die Ъ. . door een veeziekte van 

hun rijkdom beroofd waren 1/, Tevens werden de veetelers 

ook door het gevaar, dat hen zelf en hun beesten van den 

kant der wilde dieren, roovers en vijanden bedreigde, ge

dwongen zich aaneen te sluiten. Dit groot gezin leeft 

echter niet in een los verband, maar is aan bepaalde tra

ditiewetten onderworpen en hiërarchisch opgebouwd. Het 

staat onder één hoofd, doiechten pater familias 2/, die, 

oorspronkelijk, ook de priester was en ook nu nog bij de 

Galla, in vele gevallen, priesterlijke functies verricht: 

tijdens de Butta leidt hij de plechtigheid van zijn fami

lie 3/j bij wijdt het nieuwe huis 4/; hij proeft het eerst 

van de pas gemolken melle, een herinnering aan het eerste-

lingenoffer, dat hij moest brengen (zie: p.201-202). 

In de structuur van deze groóte, patriarchale familie 

ligt het vaderrecht opgesloten, want de getrouwde zonen 

en hun kinderen moeten bij den vader wonen en blijven van 

hem of zijn familiegroep afhankelijk, ook in hun bezit. 

Dit vaderrecht werd bij de Galla, zooals trouwens in Afrika 

bijna overal, tot een uitgesproken patriarchaat, daar het 

hoofd een absolute macht over de leden der steeds groeiende 

familie uitoefende. De patria potestas is zóó groot, dat 

zelfs de Abba Bokku en de Moti het niet durven wagen, zich 

tegen den wil van den vader, ten opzichte van zijn kinde

ren, te verzetten 5/j ¿e Hayù verklaart in de derde 

Tschaffièzitting., dat ieder heer en meester is op zijn 

eigen erf (zie: p-.90)-. De individualistische geest van 

deze groóte groepen met hun onafhankelijke patriarchen is 

dan ook zeer sterk en voor deze afzonderlijke koninkjes 

1/ De tegenstelling tusschen hoog en laag, rijk en axm komt 
in de veetelerscultuur sterk uit* Bij de Galla is de ar
menzorg bekendï "il galla ama molto il povero" (MIZZI 
Cenni p.38); ze hebben het volgende spreekwoord: "Gafa 
Elisa óleu: dálti agésa >- Sott'intesoi Dio - quando 
salva il povero, uccide la vacca (del ricco)". "L'uso 
vuole", voegt MIZZI er aan toe "che la vacca morta sia 
data ai poveri" (I Proverbi p*2l)» Het medelijden heb
ben met den arme, zien ook de heidensche Galla als iets 
goeds: "Ipsi pagani quum sìnt> ad differentiam Abyssi-
norum exaltant potius qualitates materiales quam vir-
tutes morales defuncti, licet has ultimas silentio non 
praetereant, maxime eas quae populares sunt, uti justitia 
et misericordia in pauperes" (MASSAJA I.e. p.449-450); 
zie: p.208, noot 2. 

2/ "Ogni padre di f simiglia vive da signore in mezzo ai 
suoi figli, ai suoi parenti, ai servi che intorno a 
lui si sono riuniti. Egli ha con essi comuni gl'interessi, 
le occupazioni; mena la stessa vita, e condivide gli 
stessi pericoli e le stesse sofferenze" (CECCHI I.e. I, 
P.526). 

3/ I.e. II, p,284-287; vgl..: I.e. p.139. 
4/ MIZZI Cenni p.40.. 
R/ ñ •ΔΒΏΔΏΤΡ. Π. ο. η Л ЯЛ. 
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gaat zelfs het stamhoofd uit den weg,, Het bleef de rem 

voor het gemeenschappelijke stamleven - eveneens in mi

litair opzicht -, een gevaar9 dat door de Gada niet vol

komen bezworen kon worden !/„ De patriarchale veetelers 

zijn uit zichzelf dan ook zelden tot de vorming van een 

staat gekomen 2/. maar toch zijn ze de heerschersvolken, 

"Hier wordt dus niet het staatsidee gekweekt, maar, om 

het zoo uit te drukken, een versterking der dynastieke 

gedachte" 3/ en deze heeft zich bij de Galla in de groóte 

familiegroepen met hun absolute heerschers ontwikkeld, 

zoodat ze, na de onderwerping der moederrechtelijke be

volking, in de Sidamagebieden Ъс
 0
 toch de kern van den 

staat vormden, evenals ze aan de Baganda, Bayankole en 

Banyoro van het Tusschenmerengebied waarschijnlijk hun 

koningen en adel gaven. 

De patriarch^ "'de onbetwiste souverein van zijn fa

milie", die het recht over leven en dood van zijn vrou

wen en kinderen heeft 4/, was vaak de tyran van zijn fa

milie, v/aardoor de moeder de toevlucht der kinderen 

werd; haar deelen zij hun geheimen en ondeugendheden mee, 

die vader niet ter oore mogen komen 5/« Ook deze uitwas 

in de kleinere groep kwam in hot groot tot uiting bij de 

despoten der Gallarijkjes 6/; hier kreeg het Gadasysteem 

1/ Het is dan ook begrijpelijk., dat, binnen het kader der 
ouderdomsklassen, voor den oorlogstijd een Abba Dula 
werd gekozen- die alle macht had (zie: ρ.140), daar 
zelfs nog onder het democratische Gadasysteem, de 
onafhankelijke veetelersaristocratie zich deed gelden. 
De traditie geeft juist dit gevaar als reden op voor 
de invoering der klassen: "The sole reason given for 
the present system is that, having so many small 
settlements extending over so vast a territory, it 
became imperative that the old system of Gos rulership 
should be altered to that of Lub" (PHILLIPSON-Note s). 
Zie over de verdeeldheid onder de Galla: ρ

0
43о 

2/ Zie; SPAMAUS Züge passim. 
3/SCHMIDT I.e., pT^150 
4/ d'ABBADIE I.e.; "Die Gewalt des Vaters über die Frauen 

und die Kinder ist eine absolute» Tötet jemand seine 
Frau, so kümmert das niemanden etwase Immerhin gilt 
ein solcher Akt für eine Grausamkeit" (PAULITSCHKE 
Beiträge Ι,Οβ ), 

5/ Ethnographie Ι, ρ о244. 
6/ De trotsche "koningin van Gera, die des AVAFCHERS·' 

CECCHI en CHIARINI zoo onmenschelijk veel deeci lijde 
(zie: p.53)* is een. sprekend voorbeeld van dit bar-
baarsch despotisme: "Nel Ghèra, anche peggio che nel 
Limmu, la forma di governo è dispotica, come noi 
Europei non si saprebbe ideare. La Regina è la padrona 
assoluta delle sostanze e della vita dei sudditi. Non 
vi ha alcuna istituzione, alcuno grande capo dello 
Stato, che possano infrenarne l'arbitrio; e veggonsi 
i personaggi investiti delle più alte cariche, i 
consiglieri intimi della corte, i generali (Abbà Coro), 
chinare tremane! la fronte al suo cospetto, pronti ad 
ogni suo cenno" (CECCHI loC p.270). CECCHI maakte 
zelf eens mee, hoe een slavin gestraft werd; "Io 
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geen gelegenheid de ontwikkeling tot de tyrannie te stui

ten, het leidde een schijnbestaan, met een АЪЪа Bokku 

zonder macht en met ceremoniën zonder inhoud - waarvan 

we in Dschimma een voorbeeld zagen (p.110 e.v.) -, of 

verdween geheel en al 1/. 

В Vereering van huis en haard 

Binnen de groóte groep, met den patriarch aan het 

hoofd, voltrok zich oorspronkelijk het totale G-allaleven 

en in de familie lag de geheele opvoeding besloten; de 

kinderen en ook de kleinkinderen kregen dezelfde lessen 

in het oude, traditioneele milieu. De Galla voelde de 

kracht, die er van dit centrum uitging» Geen wonder dus, 

dat de waardeering voor de bron van deze kracht een ob

ject zocht op de plaats, waar ze ontsprong
β
 Toen de vluch

tige tent en de gebrekkige bijenkorfhut der staag trek

kende nomaden dan ook vervangen werd door het kegeldak-

huis, hechtte deze vereering zich vast aan de woonplaats 

zelf. Het huis werd ingewijd en in zijn stut, den middel-

paal, zag men het symbool van de kracht en de eenheid der 

familie. De deur is den Galla "heilig", zoodat hij er bij 

zweert en er de navelstreng aan ophangt; het vuil wordt 

er afgekrabd en, vermengd met water, aan het stamhoofd 

stesso mi trovai forzatamente in cospetto a una scena 
orribile di tortura. Si trattava di una schiava della 
corte, accusata di aver procurata al giovane Principe 
una malattia innominabile. La vidi ritta innanzi 
l'adirata Regina madre; teneva gli occhi rivolti a 
terra, ambo le mani strettamente legate dietro la 
schiena; e tutta tremante si protestava innocente del 
fatto addebitatole; quando, ad un cenno della Regina·, 
si fece innanzi un uomo erculeo, con le mani armate 
di anelli di ferro e si die a percuoterle in ogni parte 
il viso, sino a sformarne il naso e gli occhi e le 
mascelle. Poscia si die a mutilarla delle prime falangi 
delle dita ai piedi ed alle mani; a tagliarle gli 
orecchi ed il naso. In tale stato deformata mostruosa
mente, resa oggetto di ribrezzo ai passanti, venne 
legata ed esposta al sole cocente, che la ridusse in 
breve abbrustolita, allo stato di una mummia spavente
vole" (I.e. p.276), 

1/ "Conservateurs comme toutes les aristocraties, ils 
avaient pu maintenir longtemps leurs institutions 
républicaines, mais l'usage de mettre les lois à 
l'encan, cet abus qu'ils n'avaient pas eu la sagesse 
de détruire, finit par porter ses tristes fruits, et, 
la jalousie des Bor ana aidant, tolkt le sud du Damot 
échappa à leur domination. Six royaumes s'y sont 
formés et les Oromo yont passé subitement de la 
licence au despotisme. Là des tyrans ou leurs séides 
gouvernent seuls et n'ont d'autres lois efficaces 
que leur bon plaisir" (d'ABBADIE l.c, p.177-178). 
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te drinken gegeven; ter zegening spuwt men er tegen aan; 

de deur stelen, beteekent den bezitter van zijn goeden 

naam Ъегоо еп en wanneer de hoofdman iemand in de ban 

doet, wordt de deur verwijderd, totdat de schuldige zich 

heeft losgekocht 1/. De zetel van den huisvader is even

eens "heilig" en niemand anders mag er op zitten 2/. Het 

eigenlijke en oorspronkelijke middelpunt van de veete

lersfamilie is echter de haard, die uit drie steenen be

staat, waarvan één. door een "priester" gewijd, niet ver

plaatst mag worden 3/· Dezen éénen steen vereert men als 

den beschermgeest van het huis en men brengt er plengof-

fers op 4/; wordt hij, bij ongeluk, van zijn plaats ge

bracht, dan offert men aan den geest, opdat hij zijn be

scherming niet aan het huis moge onthouden. 

De veneratie der veetelers voor den haard, als het 

familiecentrum, gaat dus in het Gallaland samen met de 

algemeen Kuschietische middelpaalvereering 5Л a
l

s
 k®

1 

ware^ den geestelijken inhoud van het kegeldakhuis, dat 

ze overnamen,, 

1/ von MÜLLER Tagebuch einer Reise durch das G-ebiet der 
Gadabursi-Somali und Noli-Galla nach Harrár p. 112., 

2/ "Nemo sedere solet in sede principis, quia ut sacra 
habetur. Fere idem dicendum est de sede patris 
familiae in familia ipsa; in hoc etiam traditio 
hebraica eminet" (MASSAJA I.e. p.458, noot 4). 

3/ "Gullicà est vox amarica; sic vocatur foculus ex 
tribus lapidibus compositus. Oromones unum ex tribus 
immobilem reddunt, et eum tanquam genium protectorem 
domus venerantur. Si casu hic lapis avellatur, tunc 
necessarium ipsis est appellare magum directorem ad 
ipsum lapidem denuo benedicendum et dedicandum. Quando 
magus recenter in directorem familiae electus est, 
hunc lapidem removet ac denuo dedicat in signum offi
cii assumpti" (l.c* p.412, noot 4); vgl.: I miei 
trentacinaue III, р.ІбЗ en IV, p.42-43; FOOT: "Sun
sunia - fixed stone on the hearth. Two more are 
moveable so as to fit any pot" (Dictionary). 

4/ "Ils font même des libations à la plus grosse des 
trois pierres qui soutiennent leur pot. Ils ne la 
changent jamais de place et la regardent comme une 
sorte de dieu Lare attaché à la maison" (d'ABRADIE 
I.e. p.181). 

5/ Een voorbeeld daarvan vinden we in een familiefeest 
bij de Wolamo; het hoofd van het gezin zalft den paal 
met boter en honig, besprenkelt hem met offerbloed 
en bidt o.a.: "Palo centrale, palo di mio padre fammi 
prospero! I miei figli, il mio bestiame, mia moglie, 
i miei beni, la mia vita fa prosperi! Questa folla' 
fa prospera!" (CERULLI Note su alcune popolazioni 
P.9). 
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С Monogamie en Polygamie 

Strikt genomen, past de polygamie heel goed bij het 

kuddenbedrijf en het verlangen naar een groóte familie 

met veel kinderen en vooral naar..een stamhouder, dien de 

eerste vrouw soms niet kon geven0 Toch was de monogamie 

bij de veetelers overheerschend« Ook bij de Galla zijn 

aanduidingen voorhanden, die er op kunnen wijzen, dat het 

huwelijk bij hen oorspronkelijk monogaam was: "Gcd", zeg

gen ze, "heeft ons maar één vrouw toegestaan: er meer te 

nemen, leerde ons de hond" 1/; hoewel de rijke Galla te

genwoordig vele vrouwen heeft, is er maar één de eigen

lijke hoofdvrouw, wier oudste zoon de eerstgeboorterech-

ten krijgt 2/; alleen ook met de eerste vrouw van den ge

storvene moet de broeder het leviraatshuwelijk aangaan 3/· 

Щ is de polygamie echter bij den rijken Galla al

gemeen gebruikelijk 4/«, Ze bezorgt hem een talrijk nage

slacht, waardoor zijn rijkdom en aanzien groeien. Ze is 

o.m. een gevolg van zijn bedrijf met de tallooze beesten, 

die om verzorging vragen; AZAÏS zegt zelfs, dat ze voor 

de rijken een soort van "nécessita managère" wordt 5/· 

De Galla (van het Harargebied o0a0) neemt gewoonlijk drie, 

als hij schatrijk is,, vier vrouwen, meestal echter niet 

meer 6/, wat op Mohammedaanschen invloed wijste Deze 

vrouwen wonen niet samen, maar de..man laat voor ieder van 

haar een afzonderlijke hut bouwen0 De arme Galla kan zich 

zulk een weelde niet veroorloven, daar zijn familie den 

bruidsprijs voor meerdere meisjes niet kan opbrengen; 

hij heeft dus meestal maar één vrouw 7A zonder dat daar

door van een monogamie gesproken kan wordene 

1/ d'ABBADIE I.e. polSJ. 
2/ "En droit, c'est la première femme épousée gui a le 

véritable titre d'épouse; et le droit d'aînesse-est 
réservé de rigueur a son premier né"-(AZAÏS leCo); 
vgl.: CAPROTTI Usi e costumi Galla p*102o 

3/ "Se il defunto ha un fratello, costui è obbligato a 
prendersi in casa la prima moglie del morto fratello" 
(I.e.). 

4/ "The Borans are polygamists, if they can affo;/d the 
luxury" (MAUD I.e.); BEUGE vertelt, hoe de echtge-
noote, met weinig kinderen, soms zelf een tweede 
vrouw voor haar man gaat zoeken (loC p.223-224). 

5/ Gegeven het feit, dat de Galla oorspronkelijk geen 
dienaren had (zie: ρ„215, noot 5)

0
·-

6/ "Ma la poligamia è sempre permessa,. Il galla prende 
ordinariamente tre, se è straricco, quattro mogli. 
Generalmente non oltrepassa questo numero" (MIZZI 
I.e. p.52). 

7/ "La poligamia inoltre non si trova che fra i ricchi; 
l'umile gente non prende e non convive che con una 
sola moglie" (MASSAJA I.e. IX, ρ„154). 
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VIII EERSTGEBOORTERECHT 

De zorg om al die menschen bij elkaar te houden, dus 

de patriarchale familie te bestendigen en de angst, dat 

het bezit van al die beesten voor de groep van den vader 

verloren zou gaan, leidde vanzelf tot het eerstgeboorte-

recht (angafti, angafuma); het is dus een gevolg der 

zucht tot zelfbehoud van het vaderrechtelijke, groóte 

gezin 1/. De oudste zoon (angafa) krijgt daardoor, na den 

dood van den patriarch, al zijn rechten en zijn macht en, 

oorspronkelijk^ waarschijnlijk ook de geheele erfenis; de 

mededeelingen der auteurs verschillen echter hieromtrent. 

MIZZI beweert voor zijn Galla, dat de eerstgeborene, 

zooals bij de Israëlieten, recht heeft op een dubbel deel 

van alle goederen 2/. 

BRUCE zegt het volgende: "Wanneer een vader sterft 

en veel kinderen achterlaat, krijgt de oudste de geheele 

erfenis, zonder eenige beperking, en hij is niet verplicht 

daarvan ooit, in welk geval ook, zijn broers een deel af 

te staan". Maar de vader kan, tijdens zijn leven, aan 

zijn zonen en dochters iets hebben geschonken, hetgeen de 

eerstgeborene, na den dood van het familiehoofd, met alles 

wat er bij is gekomen, moet uitbetalen 3/· 

d'ABBADIE's bericht stemt daarmee overeen. De oudste 

zoon is universeel erfgenaam en de jongere broers bezit

ten alleen datgene, wat de vader hun cadeau deed of bij 

mondeling testament vermaakte 4/. 

Ofschoon MA.SSAJA in zijn Lectiones 5/ vertelt, dat 

de oudste zoon twee derde erft en de jongere zonen samen 

één derde, heeft hij toch in zijn I miei trentacinque 6/ 

1/ Ook het verbod der huwelijken met de lagere kasten is 
een uitvloeisel van dezen instinctieven drang. De pa
triarchale familie is de kern der oude cultuur der 
Galla en de kracht, die ze in zich borg, trachtte hij 
door het zuiver houden van het bloed te bewaren; voor· 
al in dit punt voelt hij zich de voornamere, de veete
ler is de adel van het land (zie: p.209 e.v.). 

2 / l.a p .26 ; v g l . : Deut. XXI, 17. 
3 / I . e . p .224 . 
4 / l . c ; p .184; v g l . : SOLEILLET I . e . р .2б4. 
5/ р.2б2,'noot 1. 
6/ VI, p.126; steunend op dezen tekst zegt PAULITSCHKE: 

"Béidden Оготб erbt der älteste Sohn nicht allein das 
Vermögen, sondern auch die politische Rechte des Va
ters. Fehlt der'-Familieêiein Sohn, so greift das Bruder
erbe'Platz, d.h. die Brüder des Vaters oder-deren äl
teste Söhne sind zur Erbfolge berufen" (i.e. II, p.148-
149). Voor PAULITSCHKE ' s behandeling van het erfïecht 
geldt wel heel bijzonder de kritiek, die ik vroeger op 
hem gaf (zie: p,10-11). Op een andere plaats volgt hij 
nl. MASSAJA's Leetiones en dan beweert hij zonder meer: 
"Zwei Drittel alles Eigenthums des Vaters fällt ihnen 
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een 'passage, waaruit men zou kunnen lezen, dat hij alles 

fcrijgt· Zijn er geen.mannelijke kinderen, dan komt de 

zijlijn aan de beurt. 

Ook volgens AZAÏS gaat alle macht van den vader 

(waarmee hij tevens het bezit zal bedoelen) op den eerst

geborene over. Het gezinshoofd schenkt echter, tijdens 

zijn leven al, aan ieder van zijn kinderen een deel der 

erfenis (handura). Bij zijn sterven geeft hij den oudsten 

zoon, plechtig, zijn lans, een vat met melk en een 

vaars 1/, 

Deze berichten leeren ons, dat bij de Galla - waar 

het Mohammedaansche erfrecht niet is ingevoerd! - alle 

rechten en macht van den vader op zijn oudsten zoon over

gaan en tevens meestal zijn geheele bezit of een groot 

gedeelte ervan; de andere zonen, en ook de dochters, 

krijgen vaak alleen maar de handura. De eerstgeborene 

aanvaardt zijn macht na den dood van zijn vader door een 

zu, während die Nachgeborenen alle zusammen mit einem 
Drittel sich begnügen müssen" (Ι, ρ.192). Elders in 
zijn boek heet het: "wobei der älteste Sohn den 
Hauptantheil erhält, >àgewissermassen den Stock des ge-
sammten Familienvermögens, meist aber erst bei dem 
Tode des Vaters" (II, p.145), of: "Kein anderes Recht 
als einzig das Erbrecht, das nur nach dem Tode des 
Vaters eintritt und auf Seite des ältesten Sohnes ist, 
verändert das Verhältniss" (I, p.189); ook kan men bij 
hem vinden: "Erstgeburtsrechte in dem Sinne, dass der 
oder die Erstgeborene vor allen anderen Geschwistern 
einen besonderen Anspruch aufêtein##Erbe hätte, beste
hen in Nordost-Afrika weder für Männer, noch für 
Frauen" (II, p.149) en: "Stirbt der Hausvater, so 
erbt sein ältester Sohn von der ersten Frau den gröss-
ten Teil des Vermögens, die anderen Geschwister nur 
einige Kleinigkeiten. Der älteste Sohn tritt auch an 
die. Stelle des Vaters" (Beiträge l.c). 

1/ I.e. p.99; weer gedeeltelijk in afwijking van de ge
citeerde berichten schrijft CAPROTTI: "Venendo a morte 
il capo della famiglia, il figlio primogenito della 
prima moglie eredita i muli, i cavalli e le arni del 
defunto, e diventa il capo della famiglia: il resto 
della sostanza poi vien diviso in parti uguali fra 
tutti i figli e le donne" (I.e.). 

We zagen al (ρ,122-123), dat de кое, die de Galla bij 
hun natuurlijke en "politieke" geboorte krijgen even
eens handura (navel) wordt genoemd; de handura is met 
recht de spaarpot der Gallakinderen. Ook het land, 
dat men den pas geadopteerde cadeau geeft, draagt 
denzelfden naam: "Questo terreno cosi concesso al 
nuovo adottato, porta il nome о di "niràsa" о di 
"andùra" cioè eredità о anche "ombellico" perchè come 
non si può toglier questa senza uccider l'uomo, così 
non gli può più. toglier via il campo senza condannarlo 
ad una morte certa, colla fame che ne seguirebbe 
necessariamente" (MIZZI Gli Stadii ρ,.82)» 
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offer op zijn graf 1/, als deze tenninste zich al niet 

bij zijn "politieken dood" op zijn "Altenteil" terugge

trokken heeft, wat later in soomige Gallalanden gebruik 

werd (zie: p.131, noot 1) 2/. 

Toch heerscht het eerstgeboorterecht niet algemeen. 

PAULITSCHKE zegt nl., dat bij de noordelijke Galla een 

broedererfrecht bestaat; eerst wanneer de vader geen 

broers heeft, gaat de erfenis van vader op zoon over 3/· 

Dit senioraat werd ook door STECKER bij de Galla van 

Dschimma aan den Blauwen Nijl geconstateerd: "БГа den dood 

van het hoofd neent de oudste broer van den overledene 

het geheele bezit net de vrouwen over, en na hen de jon

gere, zoodat de nacht van broer op broer overgaat en niet 

van den vader op den zoon pleegt te komen" 4/. We kunnen 

in dit recht bij de Galla den invloed van de oudnigrieti-

sche cultuur zien, waaraan ook o.n«, het kegeldakhuis noet 

worden toegeschreven. Een nader onderzoek in het Gallage-

bied zou misschien nog meer sporen van dit oude patriar

chale recht kunnen achterhalen. Het vloeit, evenals het 

eerstgeboorterecht, voort uit den wil tot bestendiging 

van de groóte, vaderrechtelijke familie en zorgt er voor, 

dat het bezit in één hand blijft. 

1/ "Una di queste era il sacrifizio degli animali sulla 
tomba del defunto, rito primitivo di tutte le razze 
semitiche, e praticato non solo dai Galla e dagli altri 
popoli semitici, rimasti nel paganesimo, ma anche da 
taluni Abissini, mezzo pagani e mezzo cristiani. Con 
questa cerimonia il primogenito veniva a dichiararsi 
sacerdote della casta, di cui il padre era capo, e 
quindi acquistando per esso il diritto civile di 
maggiorasco assoluto su tutti i suoi fratelli, riputa-
vasi un atto indispensabile" (MASSAJA I.e. IV, p,124-

, 125). 
2/Deze gewoonte was al in BRUCE's tijd bekend: "When the 

father becomes old and unfit for war, he is obliged to 
surrender his whole effect to his eldest son, who is 
bound to give him aliment, and nothing else" (i.e. 
P.225). 

3/ Ethnographie I, p.208; vgl. echter: het eerste citaat 
van noot 6 op p.221. De bevestiging door STECKER en de 
sporen van een broedererfrecht, die in het Gallaland 
gevonden worden, doen veronderstellen, dat PAULITSCHKE 
hier gelijk heeft, te meer, daar hij van bepaalde Galla 
("die nördlichen Oromd") spreekt. De macht van den 
broeder blijkt uit een gebruik bij de Zuidgalla: "There 
is one custom which is very peculiar, showing the power 
of the paternal uncle. If the father and. mother of the 
maiden desire and decide to give their daughter in 
marriage to a suitor whom they may approve, any one 
of the brothers of the father may decide against and 
countermand the marriage" (WAKEFIELD Marriage customs 

,P.320). 

4/ I.e. p.237. 
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De vereering voor den eerstgeborene is bij de Galla 

zeer groot 1/: "In kleinere nederzettingen noemt men de 

eerstgeboren kinderen abba bukú ("Vader van den schep-

ter"), ongeveer zooals de moeders bij ons graag hun eerst

geborenen "prinsjew noemen" 2/. De ouders nemen zijn 

naam aan bij zijn geboorte З/î wanneer hij grooter is 

geworden, doet de vader niets belangrijks of officieels 

zonder zijn toestemming 4/; de eerstgeboren zoon van het 

stamhoofd vervangt zijn vader bij sommige gelegenheden 

in het bestuur 5/* M j was de eerste, die, bij de ver

zachting der oorspronkelijke wet, aan het "voor de hyena1s 

werpen" ontsnapte. Zijn ouders, broers., zussen en verwan

ten houden hem dan ook voor bijzonder door Wak gezegend 6/. 

Hoe hoog de Galla tegen de eerstgeborenen opzien, 

blijkt wel uit het argument, waarmee een oude traditie 

de voornaamheid der Borana ten opzichte van de Barentu 

wil bewijzen: de Borana zijn de eerstgeborenen! (zie; 

pt64). In iederen stam leven ook - waarop al dikwijls ge

wezen werd - "eerstgeboren" families met erfelijke rech

ten, de adel der Gallaveetelers 7/. 

IX ADOPTIE EN LEVIBAAT 

De Gallanomaden,die oorspronkelijk als vrije mannen 

naast elkaar leefden en geen dienaren kenden,..moesten, 

als gevolg daarvan, met eigen krachten werkenö Het kud-

denbedrijf vroeg steeds meer menschen voor de verzorging, 

zoodat de Galla er vanzelfsprekend op uit was om zoo veel 

mogelijk kinderen te krijgen. Bleef het huwelijk onvrucht 

1/ "Vere admirabilis est veneratio Oromonum pro suis 
primogenitis; licet enim isti fruantur eo jure, ut 
duae partes succeœionis ad eos spectent, et vix tertìa 
divisibilis sit inter fratres eorum minores, hi earn 
habent tarnen pro illis venerationem, ut illos tamquam 
patres quodam modo colant et eis obtemperentur·; 
quamvis fortiores sint" (MASSAJA Leсtiones I.e.). 

2/ PAULITSCHKE l.c, p.192, 
3/ "s'il se nomme par exemple, Gobana la pleine lune« 

le père prendra le nom d'Abba Gobana et la mère celui 
de Hada Gobana"-(AZAÏS I.e.). 

4/MIZZI Cenni l.c, 
5/ "Il Balabat Godona, capo dei Sabba, è padre di parecchi 

figli, il primo dei quali lo sostituisce già in molte 
occasioni nel-commando" (di SM MAHZANO I.e. p.108). 

6/ SOLEILLET I.e. 
7/ "Nel giorno determinato colui che vuol esser adottato 

si reca dal capo della tribù rioè dal primogenito 
della primogenita •• f amiglia e dai principali anziani" 
(MIZZI I.e. p.19). 
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baar, dan was de adoptie (moggasa) 1/ een redmiddel, dat 

hem minstens een opvolger kon verschaffen, die als een 

eerstgeborene beschouwd werd 2/1 Dit was een eerste nood

zaak voor de instandhouding der familie van den vader en 

voor het bewaren van het bezit in iên hand, binnen zijn 

groep. Toch werden eveneens meerdere kinderen aangenomen, 

zoodat een Gallafamilie altijd uit vele personen bestaat 3/· 

Bij de polygamie, die hetzelfde doel had, kwam ook weer 

een soort van adoptie te pas, daar alleen de oudste zoon 

der hoofdvrouw eerstgeboorterechten kreeg; bleef zij on

vruchtbaar, dan moest eveneens een kind "aangenomen" wor

den, al was het dan een zoon van één der bijvrouwen. Het 

verlangen naar veel kinderen blijft karakteristiek voor 

de veetelerscultuur 4/. ook toen de dienaren en slaven 

veel werk konden overnemen,, Een groóte familie beteekent 

macht, niet alleen door de zonen, maar eveneens door de 

dochters, die ieder bij hun trouwen den vader een bruids

prijs opleveren en daarmee zijn kudde doen toenemen. 

1/ Niet te verwarren met de andere vormen van moggasa! 
(zie: p.124, noot l). De adoptie is bij de Galla alge·· 
meen gebruikelijk: "Fon vi sorprendete, se questo capo 
aveva preso ad educare il figlio d'un altro, poiché è 
molto in uso da noi il mogassa, cioè l'allevare come 
propri i figli altrui" (CEСCHI I.e. p.473); vgl.: 
"Adoptio valde in usu est apud Oromones qui filios 
non habent. Adoptio de qua hic agitur non debet con
fondi cum médica, quae est quaedam adoptio extraneï 
in familia aliqua ut juribus civilibus in regione 
fruatur. Vera adoptio dat adoptato jus ad heriditatem 
adoptantis, et supponit renunciationem parentum natu-
ralium quoad jura eis competentia erga ipsum adoptatum; 
posterior autem adoptio talis non est, quamvis caerimonia 
fere eadem est" (MASSAJA I.e. p.246, noot l). Daarom 
is de onvruchtbaarheid ook geen reden tot echtschei
ding (MIZZI l.ce p052). Over de adoptie der vondelin
gen zie: p.170, noot 2 en 17I. 

2/ Werd later toch een jongen geboren, dan verloor de ge
adopteerde zijn universeel erfrecht: "L'adozione fra i 
Galla è molto in uso per le successioni delle famiglie, 
ed è sempre rispettata tanto dalle leggi quanto dal 
popolo. Però gli adottati non restano eredi universali 
se non nel caso in cui il padre venga a morire senza 
avere generato, dopo l'adozione, altri figli legittimi: 
che s'egli lasci qualche figlio naturale e legittimo, 
l'eredità passa a questo, ed agli adottati non resta 
che quell'appannaggio loro assegnato nell'atto di 
adozione" (MASSAJA I miei trentacinque II, p.196); 
PAULITSCHKE beweert" het tegendeel (I.e. p.193). 

3/ "Dem Aeussern nach macht die Familie besonders bei den 
Galla den Eindruck einer zahlreichen Gesellschaft, 
selbst bei sterilen Ehepaaren, die durch Adoption von 
Kindern und Aufïiahme von Dienerschaft ihre Arbeits
kräfte zu vermehren wissen" (l.c, p.190), 

4/ "e tali sono in generali i Galla, che si gloriano e 
con ragione, di aver numerosi figli" (MIZZI I Proverbi 
p.28). 
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Öe wijzen waarop de adoptie vaak plaats vindt, is 

karakteristiek vopr vele volken in den Oosthoek. Hij, 

die geadopteerd wordt., zuigt aan den duim van dengene, 

die hem als kind wil aannemen 1/', waardoor een bloedver

wantschap ontstaat.« wat de verschillende huwelijksbelet-

selen schijnen te bewijzen 2/, Dezelfde plechtigheid 

wordt ook verricht bij de moggasa,, in de andere beteeke-

nis van het woord (zje: p.225,. noot 1) 3/ en is, o.a. 

volgens SELIGMAN 4/, een echt "Hamietisch" gebruik. 

We zouden veronderstellen, dat de adoptie tijdens 

het leven der beide echtgenooten geschiedde, maar, naar 

SOLEILIET 5/J vindt ze ook plaats als de vrouw overleden 

is, zonder mannelijke kinderer na te laten; de aangenomen 

jongen wordt dan als oudste zoon en erfgenaam beschouwd. 

Wanneer de man kinderloos gestorven is^ neemt de vrouw 

een zoon aan, die dan voor de eerstgeborene van haar 

man doorgaat; daarna : π ze, zegt SOLEILIET., rechtens de 

bijvrouw van den broer of naasten verwant van haar echt

genoot 6/, een combinatie dus van adoptie en leviraat. 

1/ "L'adoption usage emprunté aux Ethiopiens par la plu
part des peuples qui les environnent, se pratique de 
la façon suivante: celui ou celle qui adopte présente 
le sein aux lèvres de l'adopta- qui s'engage par ser
ment à se conduire comme un fils. Dans quelques en
droits, selon les circonstances, l'adoptant présente 
le sein et le pouce, ou., comme chez les Gallas, le 
pouce seulement" (d'ABBÀDIE Douze ans dans la Haute-
Ethiopie p,272; SOLEILIET zegt" e'chter, dat het aan de 
borst zuigen bij de Galla ook voorkomt: "cette cérémonie, 
nommée en langue Oromone et Amarigna mogas, et qui est 
une véritable adoption, consiste à faire sucer le 
pouce ou le sein de l'adopteur par l'adopté, qui de
vient ainsi partie intégrante de la famille et est 
regardé comme le véritable fils de celui qui l'a ainsi 
adopté" (I.e. p„268); vgl,: d'ABBADIE: "L'adoption en 
suçant la mamelle est usitée en Kambat" (Géographie 
p.224). 

2/ "L'adozione proibisce il matrimonio fra i figli dell' 
adottante e quelli dell'adottato; come pure fra l'adot
tante e la genitrice о le sorelle dell'adottato; lo 
stesso dicasi della madre adottrice" (MIZZI Cenni p.48). з 

3/ "Blutsbrüderschaft (orom.: firôma) wird bei Galla und 
'Afar durch gegenseitiges Trinken des Blutes des Be
freundeten vollzogen" (PAULITSCHKE I.e. II, pe143); 
over de tegenspraak met een andere plaats zie: p.11. 

4/ I.e. p.657. 
5/ I.e. p.263. 
6/ Dit geval doet zich ook voor, wanneer de тал het slacht

offer is geworden van de bekende "heldendaad": "La 
femme d'un homme evirile est considérée comme veuve; 
si elle n'a pap de fils de son mari elle en adopte un 
sur lui, et même., s'il survit à sa blessure, ce qui 
arrive au moins cinquante fois sur cent, elle devient 
la concubine du itère ou du plus proche parent de 1' 
evirile; telle était aussi, je crois, la loi chez les 
Hébreux" (I.e. p.267); "J'appris à cette occasion que, 
comme chez les Hébreux, la loi du Levirat était en 
pleine vigueur parmi les Gallas, et que la femme du 
blessé était désormais consid.érée comme veuve" 
(d'ABBAUTE ГГЛ?*Р p~'~ υ. 2 7 ^ , 
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De andere auteurs kennen het aannemen van een kind 

door weduwe of weduwnaar' niet en hun berichten ovör het 

leviraat zijn zeer verschillend. Velen spreken alleen 

maar terloops over het feit,, dat.de broer van den over

ledene diens vrouw moet huwen 1/, De bronnen, die er die

per op ingaan, toonen aantf dat het leviraat bij de Galla 

vaak aanmerkelijk veischilt van dit huwelijk bij de He

breen, waar de broer van den overledenej die geen zoon 

naliet, de weduwe tot vrouw moet nemenj om een kind te 

verwekken, dat naar den eersten man zal heeten; het doel 

is: "diens naam in Israël niet te laten uitsterven" 2/. 
I 

Het leviraat., volgens BRUCE·s beschrijving, komt nog 

het meeste met dat der Hebreen overeen: "wanneei de oud

ste broer sterft, terwijl er nog jongere broers in leven 

zijn, en een weduwe achterlaat, die jong genoeg is om 

kinderen te krijgen, dan is de jongste broer verplicht 

haar te trouwen; maar de kinderen uit dit huwelijk worden 

altijd als van den oudsten beschouwd" 3/. De voorwaarde, 

zooals die bij de Hebreen bestond, dat de eerste man ge

storven moet zijn,, zonder een zoon na te laten, noemt 

BRUCE echter niet» 

Verschillende andere bronnen spreken over een "er

ven" der weduwe« Zoo vertelt CERULLI, dat de Gullalliè 

nog strikt aan het leviraat vasthouden. De broer van den 

overledene "erft" diens vrouw en met haar zijn kinderen; 

dezen gaan..dan door voor zonen en dochters van den twee

den man 4/. Hier is de bovengenoemde voorwaarde niet aan

wezig en ontbreekt bovendien het doel van het leviraat 

der Hebreen: de familie van den oudsten broer "op te bou

wen"; ze verdwijnt juist geheel en al, daar zelfs zijn 

1/ "Ebenso heiratet der Bruder die Witwe des Bruders" 
(PAULITSCHKE Beiträge ρ«55); "my Galla informed me 
that the Gallas took the wife of a deceased brother" 
(ISENEERG-KRAPF lo Co p.253); "Se la morte colpisce il 
marito dopo le nozze Inon dopo il fidanzamento) la 
figlia non è pril mai vedova. Essa-è "ipso facto" moglie 
del fratello maggiore del defunto. E'ia legge del 
levirato. Gli è perciò che in Galla il termine che 
significa vedova non c'è (quello esistente è preso 
all'arabo)" (MIZZI I.e. p.52), 

2/ Deut. XXV, 5-60 
3/ "nor does this marriage of the youngest brother to 

the widow entitle him to any part of the deceased's 
fortune" (i.e.)·; 

4/ Etiopia I, p.57«, CERULLI wijst nog op een gebruik, dat 
hoogstwaarschijnlijk met het leviraat verband houdt: 
"According to Galla custom, a sister-in-law may not 
call her brothers-in-law by their personal names, but 
she must address them with a special nickname. There 
is probably a connection between this custom and the 
levirate in force among the Galla" (The Folk-Litera
ture p.44). 

http://dat.de
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eigen kinderen zijn naam niet meer dragen en dus - mogen 

we aannemen - zeker niet de kinderen, die uit het levi

raat shusvelijk geboren wordenJ Bij de Liému komt 'iets der*· 

gelijks voor. Als het huwelijk kinderloos was, is de vrouvr 

van den overleden man verplicht met zijn Ъгоег of naasten 

neef (oomzegger) te trouwene Heeft ze Wel kinderen gehad, 

dan zijn er twee mogelijkheden^ of de v/eduwe blijft vrij 

1/ en moet dan in het huis van haar gestorven echtgenoot 

zorg dragen voor hun opvoeding, of ze trouwt met den 

broer, waardoor de kinderen van haar eersten man op naam 

van den tweeden konen te staan 2/. 

De gewoonte der Gullalliè en het laatste geval bij 

de Liému doen vermoeden, dat het "leviraat" hier een on

derdeel is van het broedererfrecht. Wordt dit nog stren

ger doorgevoerd, dan erft de broer de nacht van den over

ledene en zijn bezit, "mitsamt den Weibern", zooals 

STECKER het uitdrukt (zie: ρ„223). Jammergenoeg zijn de 

mededeelingen der auteurs én over dit "zwagerhuwelijk" 

én over het senioraat te schaarsch on beider verbreiding 

te kunnen aangeven.of beider samengaan met zekerheid te 

kunnen vaststellen* Zeker is dit "leviraat" bij de Galla 

niet algemeen; BRUCE's beschrijving - als ze tenminste 

werkelijk op een Gallagebruik slaat -, het tweede geval 

bij de Liému en het feit, dat in sommige streken de 

broer allgen de hoofdvrouw moet trouwen, bewijzen het 

voldoende. Het schijnt me toe, dat de twee soorten van 

"leviraat" afhankelijk zijn van het overwegen van het 

senioraat of eerstgeboorterecht in de betreffende gebie

den 3/· Dat dit laatste zich bij de Galla niet duidelij-

1/ d.w.z. vrij van de verplichting om den broer of neef 
te huwen, maar ze mag ook dan niet met iemand anders 
trouwen. 

2/ CERULLI in: di SAVOIA-AOSTA La Esplorazione ρ.174; 
eveneens bij de Somali worden de kinderen van den over
ledene als zonen en dochters van den tweeden echtge
noot beschouwd. 

3/ Ook zijn nog andere invloeden werkzaam geweest,-die 
verschillende leviraatsgebruiken deden ontstaan. Zoo 
mag bij de Galaltscha (Gardscheda) en Raià de weduwe 
geen ander trouwen, dan den broer of neef, maar ze kan 
bij deze laatsten de familie van haar gestorven echtge
noot, met achterlating van haar kinderen, ontvluchten 
en het land van haar eigen stam opzoeken (een uitvloei
sel der exogamie!); de naastbestaanden van den overle
den man eischen dan den bruidsprijs volledig terug. De 
Galaltscha geven de weduwe nog meer vrijheid: bij hen 
mag ze verder ongetrouwd blijven. Ze kan zich echter 
niet van de verplichting, om haar naasten verwant te 
huwen, loskoopen en mag dus nooit met een ander trou
wen; het loskoopingsrecht, dat bij enkele Somalistam-
men bestaat, kennen de Galla niet. De "vrijheid", die 
de vrouw bij de Galaltscha geniet, is duidelijk het 
gevolg van een compromis van het Gallarecht met het 
Mohammedaansche, dat het leviraat veroordeelt (I.e. 
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ker in het leviraat uitwerkt, lijkt me een gevolg te zijn 

der algemeen gebruikelijke adoptie, die eveneens voor een 

"eerstgeborene" kon zorgen 1/. Bij de Hebreen-bestond de 

adoptie niet, wat het streng vasthouden aan het leviraat, 

met het doel de familie van den broer "op te bouwen" kan 

verklaren. Alle vormen van leviraat, die van de Galla be

kend zijn, sturen echter aan op het ééne groóte doel, dat 

we reeds als het motief van zoovele gebruiken leerden 

kennen: de patriarchale familie te bestendigen en het be

zit in één hand te houden, binnen de groep van den vader. 

Of er ook bij de Galla verband bestaat tusschen het 

zwagerhuwelijk en den cultus der dooden, inzoover men in 

den leviraatszoon den kinderloos overledene iemand wilde 

geven, die voor de rust van zijn geest noest zorgen (de 

"watergieter" der Babylonische inschriften) zal later, 

bij de manistische invloeden in het Gallaland, ter sprake 

komen. 

CONCLUSIE 

De boven besproken elementen zouden nog met tallooze 

te vermeerderen zijn, die ik echter niet alle behoef te 

noemen, daar uit de enkele aangegeven voorbeelden uit het 

bedrijf en de sociologie der Galla al voldoende blijkt, 

dat we hier met een echte veetelerscultuur te doen hebben. 

Dai samenhang liet ik telkens uitkomen, waarbij we echter 

voor oogen moeten houden, dat de verschillende gebruiken, 

ondanks hun organisch verband, toch niet. noodzakelijk uit 

elkaar volgen. Was dit het geval, dan zou met het veete-

lersbedrijf de verdere karakteristiek der cultuur in haar 

sociologie (en godsdienst) al vanzelf gegeven zijn en ver

wante complexen zouden niet op een historische afhanke

lijkheid duiden, maar in de veeteelt alleen al hun oor

sprong en verklaring vinden. Nu echter bewijzen de orga

nisch verbonden, maar niet noodzakelijk uit elkaar vol

gende elementen van de Gallacultuur door een opvallende 

overeenkomst met de gebruiken der turko-mongoolsche 

veetelers-nomaden, hun historische afhankelijkheid van 

p.174—175)· AZAÏS spreekt van de mogelijkheid, dat de 
weduwe weigert met haar zwager te trouwen; ze moet dan 
haar naasten verwant, gewoonlijk haar broeder, tot 
voogd over de kinderen aanstellen, een geval, waarin 
weer moederrechtelijke invloed te bespeuren is (i.e. 
p.100). 

1/ vgl.» de twee voorbeelden van SOLEILLET (p.226), het 
laatste zelfs met het leviraat verbonden'. 
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dit complex 1/. En is dit waar voor het veetelersbedrijf 

en de sociologie, dan is daarmee tevens de richting aan·* 

gegeven, waarin we de verklaring te zoeken hebban der 

godsdienstige verschijnselen, die nu nader behandeld zul» 

len worden. 

1/vgl. o.a.: de opsomming der gemeenschappelijke си!-* 
tuurelementen van de Aziatische paardenfokkers en 
Zuidafrikaansche veetelers (met de Galla verwant) bij 
FLOH: "Herdenbetrieb, Fehlen des Rinderkultes; Milch 
bietet die Hauptnahrung und die Rinder werden nur in 
den seltensten Fällen geschlachtet; die Rinder werden 
zum Reiten und Lasttragen verwendet; sie bilden hier 
also gewissermassen ein Universalwirtschaftstier; Rin
der dienen auch als Kaufpreis für die Braut (Kalym 
in Nordasien) und als Sühngeld; das Reiten auf Ochsen; 
die Kalbspuppe" enz. (I.e. p.l6-19). 
Natuurlijk moeten we niet vergeten, dat de Galla "se
cundaire" veetelers zijn en tevens, dat ze niet de 
oudste veetelerscultuur van Afrika^bezitten; het is 
de laatste golf, die wel van Arabie uit, Oostafrika 
binnenkwam. Ook mag door het bijeenzetten der elemen
ten uit verschillende Gallalanden niet de indruk post 
vatten, dat deze cultuur bij hen onvermengd zou zijn, 
of nog ergens, zóó uitdrukkelijk, in haar totaliteit 
zou bestaan! 

+§14л@1<к$&$&$(к$<х$И+ 
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EERSTE HOOFDSTUK 

V R E E M D E I N V L O E D E N 

Voordat we ons een beeld trachten te vormen van het 

godsdienstig leven bij de heidensche Galla en de voor

stellingen probeeren te achterhalen, die de "Vader der 

kudde" zich van zijn god maakte, is het noodig na te 

gaan, welke invloeden van eindere religies in het uitge

strekte Gallaland werkzaam zijn geweest. Daardoor komt 

aan het licht, waar het Gallaansche heidendom het zui

verst bewaard kein zijn en is tevens een mogelijkheid ge

geven om de oorspronkelijke, heidensche elementen van de 

overgenomen godsdienstige opvattingen en praktijken te 

kunnen scheiden. 

I GEDEGENEREERDE CHRISTENEN ? 

Enkele oudere auteurs willen in de Christelijke ge

bruiken, die nu nog in de religie der Galla opvallen, 

de sporen zien van een Christendom, waartoe ze zich heel 

vroeg bekeerden. Volgens hen zijn het dus geen heidenen, 

die enkele Christelijke gewoontes overnamen, maar Chris

tenen, die in den loop der eeuwen ontaardden. d'ABBADIE 

schrijft b.v.: "De godsdienst der Galla leert de veree

ring van een eenigen God, Maria en Sint Michael: waaruit 

men kan concludeeren, dat hij een overblijfsel is van 

een verminkt Christendom" 1/ en: "Er zijn duidelijke 

sporen in te vinden van het Christelijk geloof, want ze 

bidden nog tot Maria, de moeder van den Zoon" 2/. Ook 

ВЕКЕ spreekt over de heiligenvereering 3/ ев andere voor

stellingen, die hem er toe brengen de Galla Christenen 

te noemen; "ze zi.jn het nog", zegt hij, hoewel dan Chris

tenen van een zeer laag gehalte 4/. Het bewijs, dat de 

1/ In een brief bij: MASSAJA I miei trentacinque I, p.201. 
2/ Sur les Promo p.181. 
3/ "The Pantheon of these Gallas, as far as I could learn, 

is as follows: 
Marémma Abbogéramfas 
Balawáld К Л son Selássi 
Gordbbe )-' bß* (( daughter Telkámot 
Sánbata Gérgis 
Kedámi Mikaél 
Máddin Gabriel 

Dábilos and Siétan" (Christianity among the 
Gallas p.662). 

4/ I.e. р.ббО. ВЕКЕ steunt op de informaties van den 
Gudrugalla Soso Dóyo en de gegevens van JOMARD (Notice); 
hij zegt: "I must premise, that, according to my in-
formant's account, the following remarks are applicable 
to the Gallas of Gtfderu and Kúttai alone" (I.e. p.66l). 
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bewuste ideeën op èen gedegenereerd Christendom duiden en 

niet veel eerder аал den invloed van de Abessinische Chris

tenen toegeschreven moeten worden, blijven ze echter schul

dig. Het is juist zoo voor de hand liggend,, dat de Galla 

deze opvattingen van de Koptische Christenen hebben over

genomen; de zuiver Abessinische heiligen, die ze vaak ver

eeren en het feitj dat de bovengenoemde voorstellingen 

bij de stammen buiten Abessinië totaal onbekend zijn, ne

men allen twijfel daarover weg, KBAPF verzette zich dan 

ook al tegen de thesis van ВЕКЕ: "Overigens is het lastig, 

de oorspronkelijke, religieuze begrippen der Galla op te 

sporen, daar ze in de nabijheid van Abessinië vele bij-

belsche gedachten gehoord hebben, zoodat Dr„Веке, een be

kwaam onderzoeker, in de Galla niets anders dan zeer ge

degenereerde Christenen wil zien,wat ik niet kan toege

ven. De, weliswaar, erg ontaarde Abessinische Christenen 

hebben toch doopsel en avondmaal ((?)) , kerkdiensten en 

godsdienstoefeningen, het woord Gods en vele bepalingen 

en zegeningen, die op het woord Gods steunen, wat bij de 

Galla geheel en al ontbreekt« DroBeke baseert zijn be

weringen op de mededeeling, die hij van een Guderu Galla 

kreeg, dat de Galla ni, de Abessinische namen van heili

gen kennen en hen zeer vereeren . „ „., Het is waar, de 

Galla, die in de nabijheid van Abessinië wonen, kennen 

deze namen, minstens enkele ervan, maar daaruit volgt nog 

lang niet, dat we de Galla voor Christenen mogen houden, 

hoe ver ontaard dan ook. Bij de zuidelijke of equatoriale 

Galla is geen spoor van deze namen en ideeën te vinden" 1/. 

Al wordt door d'ABBADIE's en ВЕКЕ·s argumenten het 

ontaarde Christendom niet bewezen en al zijn de bewuste 

verschijnselen tot den invloed van het Koptisch Christen

dom te herleiden, is het toch theoretisch niet uitgeslo

ten, dat de Galla,' toen ze nog aan de golf van Aden woon

den, gemissioneerd zijn; de prediking van Frumentius in 

de eerste helft der vierde eeuw begonnen^ werd door zijn 

leerlingen en opvolgers tot zelfs op de Breedte van 

Mozambique voortgezet» Bewijzen heb ik er echter niet 

voor kunnen vinden 2/
e
 Alleen zijn er enkele gebruiken, 

1/ Reisen I, р.ЮЗ» 
2/ vgl,: "Bei dieser Gelegenheit kann nicht unerwähnt 

bleiben und soll zur uharakterjstik der Religion der 
heutigen heidnischen Oromd zählen, dass römisch-katho
lische Missionäre, die nun über 50 Jahre unter den 
Galla wirken, indessen auch Antoine d'Abbadié die Wahr
nehmung gemacht haben, die Religion der Oromó umfasse 
nicht nur den Glauben an einen Gott, sondern auch den 
Frauencult, den Cult der Atete, eines weiblichen Genius, 
zu dem Frauen beten (Marien-Dienst) und die Verehrung 
des heiligen Michaela aber nicht, etwa in der Form einer 
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die den indruk maken Christelijke reminiscenties te 

zijn en niet onmiddellijk aan het Abessinisch Christen

dom of aan den invloed der missioneering toegeschreven 

kunnen worden, zooals een "heidensch" gebed der Arsi: 

"Vader, zend ons uw woord!", waarbij "woord" persoonlijk 

opgevat zou worden 1/, en het kimismadal, het offer van 

het brood 2/; ze zullen bij de behandeling van het gebed 

en de religieuze feesten ter sprake komen. Het kruis-

teeken op Gallagraven, in het noordelijk Somaliland, 

moet wel wijzen op een Christendom, dat daar vroeger 

bestond 3/· 

II KOPTISCH CHRISTENDOM EN ISLAM 

Δ Koptisch Christendom 

Prumentius en Edesius hebben in het begin der vier

de eeuw aan de oude "Ethiopiërs" van het Axumietische 

rijk het Christendom gebracht 4/. In het tegenwoordige 

Abessinië woonden toen de Kuschietische Agau, zoodat 

dezen de eersten zijn, die er in dit gebied mee in aan

raking kwamen. Frumentius werd door Athanasius tot bis

schop van Aksum gewijd, waardoor het contact met Alexan

drie ontstond, dat later de uitbreiding van het schisma 

van Noordegypte over Abessinië ten gevolge had. Op het 

einde der vijfde eeuw moeten Syrische monniken, de "ne

gen Romeinsche heiligen", naar Aksum zijn gekomen, "om 

het geloof te zuiveren"; volgens vele auteurs waren het 

Entlehnung aus dem monophysitischen Christenthum der 
Aethiopier oder als Frucht moderner Missionsthätig-
keit, sondern als Rest des Christenthums, "de chris
tianisme corrompu", wie d'Abbadie sich ausdrückt, 
welches die Galla, als sie noch den Südrand des Gol
fes von Aden bewohnten, in den ersten Jahrhunderten 
nach Christi Geburt empfangen haben. Diese ganz neu
artige Beobachtung verdiente eine eingehende wissen
schaftliche, besonders historische und theologische 
Begründung, welche die genannten Gewährsmänner bis
her nicht gegeben haben und die auch mir zu geben 
nicht möglich ist" (PAULITSCHKE Ethnographie II, p.18 

1/ CAPUCIJN Esquisse p.78. 
2/AZAÏS Cinq annfes p.112-115. 
3/ "Ein eigenthümliche s Merkmal der Оготб-Gräber sind 

an einigen Punkten, so bei Zejla, die mit einem 
Kreuzeszeichen und einer Zeichenschrift (Punktation) 
versehenen Gedenksteine. Dass das Kreuzeszeichen 
auf das ehemals an der Somâl-Küste bestandene Chris
tenthum weist, ist wohl ausgemacht" (PAULITSCHKE 
Die-Wanderungen p.174). 

4/ vgl.: RUFINUS Historia Ecclesiastica I, 9. 
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monophysieten, wat door COULBEAUX bestreden wordt 1/. 

Zeker is het, dat de Abessinische kerk pas op het einde 

der zevende eeuw schismatiek werd en haar hoofd (Abuna s 

onze vader) van den Koptischen patriarch van Cairo kreeg, 

nadat de Katholieken van Alexandrie door de Mohammedanen 

verjaagd of vermoord waren en hun bisschop Cyrus vergif

tigd was (641). Gescheiden van Rome door de intriges 

van Cairo en de domheid van den clerus en toch weer in 

haar officieele documenten de suprematie van Rome erken

nend, heeft de Abessinische kerk veel vreemde, ook Oud-

Testamentische elementen in haar Christendom opgenomen; 

een opvallende vereering van Maria en de heiligen en 

andere zuiver Christelijke gebruiken gaan in de praktijk 

samen met het Kuschietisch bijgeloof en oude, Semietische 

overleveringen 2/; hoewel de Negus door het hoofd der 

kerk gekroond werd, maakte hij de religieuze macht aan 

zich ondergeschikt: "Ge hebt me vrij veel gekost", zeide 

Theodoros eens tot Abuna Salama. "ge verschilt alleen 

van mijn andere slaven, door den prijs, dien ik voor u 

moest betalen" 3/. 

Het kerngebied van het Koptisch Christendom ligt 

ongeveer tusschen 15 en 10 graden Noorderbreedte en den 

36sten en 40sten Lengtegraad; in het zuidoosten reikt 

het echter over de 10 graden Noorderbreedte tot iets 

verder dan Addis Abeba; hier kan men de Hawasch de grens 

noemen. Door de verschillende Abessinische bestuursambte

naren met hun gevolg en de garnizoenen o-me. strekte de 

invloed der monophysieten zich nog veel verder naar het 

zuiden en zuidwesten uit, wat b.v. ook het feit verklaart, 

dat bij de Guraghé nog verschillende Christelijke gewoon

tes gevonden worden, hoewel het heidendom daar overheer-

schend is 4/. Over de militaire kolonies onder de Sidamo 

1/ Histoire politique et religieuse de l'Abyssinie I, 
p.171 e.v. " 

2/ "L'amalgame des superstitions, qui survivent encore 
de nos jours dans l'Abyssinie chrétienne, forme un 
concert tumultueux de voix qui semblent revendiquer 
la priorité de leurs droits; témoins encore plus ir
réfragables des races ancestrales, dont les croisements 
produisirent la nation áclectique actuelle ,.<... Ces 
superstitions idolâtriques de toute sorte, le fétichisme, 
le culte des génies et du serpent, les pratiques judaï
ques entrées dans les moeurs sociales et domestiques 
les plus sacrées.,, tout cela survivant au christianisme 
lui-même, comme une superfétation indéracinable, et 
gardant la place occupée, autrefois-, dans l'âme et la 
vie du peuple, est une trace et une preuve indiscutable 
de l'atavisme païen qui remonte aux premiers Kouchites, 
et de l'atavisme sémitique ultérieur" (ΐ,ο. p.91). 

3/l.c. p.215. 

4/ Ook zijn verschillende Guraghé tot den Islam overgegaan. 
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van Bali, die geheel in dezen stam opgingen, werd reeds 

gesproken (zie: .Ро42
Р
 noot 2), 

De meer noordelijke Galla, die in het boven omgrens-

de kerngebied wonen, zijn, met de stammen in het zuid

westen Vein Schoa en de Soddo, aanhangers van het Abessi-

nisch Christendom; een deel der WoIlostammen is echter 

Mohammedaansch. Het "Christen" zijn der Galla moet even

wel goed verstaan worden; steeds hebben we er rekening 

mee te houden, dat de vereischten daarvoor wel heel spoe

dig aanwezig zijn 1/. Zoo kon de Negus van Schoa aan 

verschillende stammen bevel geven om
 !;
geloovig" te wor

den; "wanneer Menilek een Gallagebied veroverd had, moes

ten de bewoners tot het Christendom overgaan, opdat-hun 

niets ergers zou overkomen en het proces was vlug en 

eenvoudig: onderdompeling in het naastbijzijnde water, 

besnijdenis en het binden van een stuk blauw zijden 

koord om hun hals" 2/. Geen v/onder, dat bij deze "Chris

tenen" nog vele heidensche gebruiken zijn blijven bestaan, 

zooals we bij de bespreking van de ouderdomsklassen der 

Schoagalla duidelijk zagen 3/» 

В Islam 

Het Christelijk Abessinië is vanaf de oudste tijden 

het bolwerk geweest tegen den Mohammedaanschen invloed 

in Oostafrikai maar het moest die eer vaak duur betalen. 

De veroveringen en strooptochten van de staten Ifat, Adal 

en Dawaro behandelde ik reeds naar aanleiding van de Ha-

rargalla, waarbij tevens het optreden van den beruchten 

1/ "It is a great pity that the Abyssinian priests do not 
require something more from the Gallas than being cir
cumcised and baptized, wearing a string of silk, 
building churches, and making offerings of grain to 
the priests» The King had imperatively required all 
the Gallas in the district of the Ayto Organon to 
become Christians; and being therefore in great fear, 
they had been circumcised, and built five churches. 
These are the facts of the reported conversion of the 
Gallas in the province of Shoa Meda" ( ISENBEHG-KRAPF 
Journal p.24^): vgle: lece p.290. 

2/ BEY Abyssinia and Abyssinians of to-day pe182. 
3/ Overgang van den êénen naar den anderen godsdienst 

komt ook dikwijls voor: "Im Süden von Harar z*Be ist 
der Zustand der Confusion in dieser Hinsicht ein sol
cher, dass sich manche Galla-stämme muhammedanisch, 
manche christlich nennen, dass aber die Angehörigen 
derselben ohne weiters den Namen Christi mit dem des 
Propheten verwechselne Am treffendsten hat darüber 
Gustav Bianchi geurtheilt, wenn er sagte: "Troverete 
delle tribu indifferenti a dirsi musulmane oggi., 
cristiane domani, per contentare voi se farete loro 
dei doni"" (PAULÌTSCHKE Ethnographie II, ρ

u
68-69)0 
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Granj ter sprake kwam, die het Abessinische land bijna 

geheel verwoestte (zie: р.бО e.v.). Na zijn dood in 154-3, 

was de eindelooze strijd eigenlijk al ten gunste van de 

Christenen beslist, hoewel Harar het centrun van den 

Islam bleef· Door de handige politiek der emirs gingen 

de Galla daar tot dezen godsdienst over, wat ook weer 

niet het stille voortleven der heidensche praktijken in 

den weg stond. De propaganda bleef echter niet tot het 

Harargebied beperkt, maar strekte zich, door de kooplie

den vooral, over groóte stukken van Abessinië uit 1/. 

Bij de Westgalla gebruikt men zelfs voor koopman en Mo

hammedaan hetzelfde Amhaarsche woord nagggdiè 2/ en in 

Limmu Ennaria wordt de "heilige" Abädir van Harar ver

eerd 3/· Ook van den. Sudan uit kwam de Islam in het mid

den der vorige eeuw Abessinië binnen. Door kooplieden

propagandisten werd de koning van Dschimma bekeerd, die 

eenvoudig zijn nieuwen godsdienst aan zijn onderdanen 

oplegde. Vóór Dschimma was Guma al tot de leer van den 

Profeet overgegaan, waarna de andere vroegere Gallako-

ninkrijkjes Gomma, Gera en Limmu volgden. Ook een ge

deelte der Nonnu en Arsi werd Mohammedaansch. Toch is 

de macht van den Islam in Abessinië niet alleen tot de 

latere propaganda te herleiden. Het oude Bali was, naar 

getuigenissen uit de dertiende en veertiende eeuw, een 

Mohammedaansche staat en bleef, na de bezetting door 

Granj, meer dan drie eeuwen lang, onder Moslemietische 

invloedssfeer, totdat Menilek het veroverde (zie: p.42, 

noot 2); het vroegere Hadiastaatje was voor den Galla-

inval eveneens Mohammedaansch 4/. De Islam maakt nog 

1/ Zoo ontstonden langs de handelswegen overal kleine, 
Mohammedaansche centra: "L'azione del piccolo centro 
musulmano di Kabièna si è fatta sentire in tutta la 
regione circostante: verso il Ghibiè i Dadallè sono 
musulmani, a Nord i Guraghè Kuotar sono musulmani, 
tra i Sulu ed i Nonno abbondano i musulmani a lato 
dei nuovi cristianizzati, il centro commerciale di 
Ammaià nei Nonno è costituito da un villaggio di mer
canti Guraghè Kuotar tutti musulmani; e così a Sud 
gli Hadia sono musulmani. Si è avuto in Etiopia il 
curioso fenomeno della formazione, lungo le grandi 
vie commerciali, di centri musulmani spesso indipen
denti l'uno dall'altro e che agiscono sulle popola
zioni separatamente, formandosi ciascuno una propria 
sfera di influenza religiosa e culturale" (CERULLI 
Etiopia Ι, ρ·24). 

2/ I.e. p.93. 
З/l.o. p.І29-І3О. 
4/ vgl.: I.e. II, p.189 e.v. 





•¿yr 

steeds vorderingen, zelfs de heidensche Tanagalla moeten 

door Arabieren en Swahili met deze religie in aanraking 

zijn gekomen 1/. HEUSCH zegt dan ook terecht: "Hij wint 

tegenwoordig in de landen van Oostafrika z(5<5veel terrein, 

dat het daar, in de naaste toekomst., alleen nog maar om 

twee godsdiensten zal gaan, nl. het Christendom en den 

Islam, zooals we dat reeds in het Nyassaland zien" 2/. 

С Syncretisme 

Een wonderlijk syncretisme heeft al deze godsdien

sten, Oudkuschietisch en Gallaansch heidendom. Koptisch 

Christendom en Islam, op vele plaatsen, broederlijk ver-

eenigd en de vreemdste praktijken doen ontstaan
e
 De Mo-

hammedaansche Galla vereeren b,v
a
 Scheik Hussein, naar 

wiens heiligdom in Bali ze, van het westen en zuiden uit, 

op bedevaart gaan; de riten, die daar plaats vinden, zijn 

door de Islamietische Galla met elementen van hun oud 

heidendom vermengd. Zoo eeren zij den "heilige", die de 

representant is van het Mohammedaansche Balirijk, dat ze 

als heidenen verwoestten! 3/« In één gebed komen de uit

roepen "yâ Wâq" en "yâ Rabbi" voor 4/, De omheining, 

waarbinnen de geest der Yiabibron door Galla en Sidama 

vereerd wordt - een echt Oudkuschietisch gebruik -, staat 

onder bewaking der afstammelingen van den Mohammedaanschen 

"heilige" Uur Adamonje 5/· Talloos zijn ook de voorbeel

den der vermenging van heidendom en Abessinisch Christen

dom. Vaak roepen de monophysieten de hulp van Galla-

"priesters" in. Atete, de godin der vruchtbaarheid, der 

wateren en boomen, wordt door de heidenen onder den naam 

Marèm. Maria, aangeroepen 6/, terwijl de Christelijke 

Abessiniërs zeggen, dat in iederen sycomore een Maria 

1/ "Wie bekannt sein dürfte, sind schon im 10. Jahrhun
dert arabische Niederlassungen in Lamu und Mombasa 
(Kenya Colony) gegrimde-:; worden" (HEUSCH Der Islam in 
Ost+Afrika p.157. 

2/ I.e. p.20. 
3/ CEHULLI in: di SAVOIA-AOSTA La Esplorazione p.152. 

Ook de bedevaarten naar den Abb a Muda en S che ik Hussein 
hebben elkaar beïnvloed: "Ora la relativa vicinanza 
della tomba di Scec Hussen alla sede; dell'AbbaMuda 
ha in un certo senso molto raccostati i due pelle-
grinaggi; ed i pellegrini dell'Abba Мшіа

д
 che andavano 

da Gimma nel lontano Bali, sono volentieri confusi 
coi pellegrini, che oggi vanno anche nel Bali da Scec 
Hussen e viceversa" (CERULLI Etiopia I, p.98). 

4/ CERULLI The Folk-Literature p.138. 
5/ CERULLI in: di SAVOIA-AOSTA leC p.142. 
6/ CERULLI Etiopia I, p.97. 
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woont 1/. In de vereering van Marèm-Atete door de Moham

medaan s che Galla van Dschimma, komt het syncretisme wel 

heel sterk uit. 

Voegen we bij deze invloeden en vermengingen nog de 

sporen van de werkzaamheid der missionarissen, die soms 

zelfs de hereeniging met Rome tot stand wisten .te bren

gen 2/ en den lateren missiearbeid van Katholieken en 

Protestanten in de verschillende Gallagebieden J>/, dan 

zal het ons duidelijk zijn, dat KRAPF gelijk had met te 

zeggen: "het is lastig, de oorspronkelijke, religieuze 

begrippen der Galla te ontdekken". Bovendien moet nog re

kening worden gehouden met de andere heidensche godsdien

sten van Oostafrika, die op de Galla konden inwerken in 

de streken, waar ze doorheen trokken, of die hun invloed 

deden gelden als de religies van naburige of onderworpen 

stammen. Dit alles zal ons voorzichtig doen zijn bij de 

beoordeeling van hetgeen als de eigen godsdienst der Galla 

wordt voorgesteld. De niet-Mohammedaansche Arsi en vooral 

de Borana zijn het minst met de bovengemelde stroomingen 

in aanraking geweest; ook in dit punt kunnen deze laat-

sten de "Reinen" worden genoemd (zie: p.45). 

1/ LITTMAM Abessinien p.39. 
2/ In de dertiende eeuw moeten er al Dominicanen in Abes-

sinië gepredikt hebben, vgl.: COULBEAUX l;c. p.288 e.v. 
en HEMIG Terrae incognitae III, p.ó2 e.v. 

3/ Bij de vraag naar de oorspronkelijkheid van sommige 
godsdienstige gebruiken der Galla, zal de eventueele 
invloed der missie in die streek ter sprake komen. 

ioìoèoioi: 
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TWEEDE HOOHDSTUK 

H E T G E L O O F A A N W A K , 

H E T H O O G S T E W E Z E N 

INLEIDING 

Het is opvallend, dat de oudste berichten ons de 

Galla laten zien als een barbaarsch volk, bijna zonder 

eenige materieele cultuur (zie: p.45, noot 3) e n oo^ me't 

zoo goed als geen godsdienst. LUDOLFUS geeft, in zijn 

pittigen stijl, weer een goede samenvatting van die 

vroegste voorstellingen over de Galla: "Nulla idola et 

vix sacra habent. Si de Deo, vel summo aliquo Numine, 

universum hoc tam pulchro ac constanti ordine moderante, 

interroges, coelum id gsse respondent; illud enim omnia 

complexu suo continere. Nullo tarnen solemni cultu id 

prosequuntur, ipsis barbaris barbariores" 1/. 

Ook de Jezuïet LOBO heeft niet veel moois bij dit 

volk kunnen ontdekken: "Ze hebben geen enkelen vorm van 

godsdienst, toch gelooven ze, dat, boven hun hoofd, één 

of ander Wezen is, dat de wereld bestuurt; maax men kan 

er niet achter komen, of ze onder dat Viezen den hemel of 

de zon verstaan, of dát Hoogste Wezen, dat beide gescha

pen heeft en de wereld uit het niet te voorschijn riep: 

ze noemen het in hun taal Ouc. Van alle andere dingen 

weten ze nog veel minder af; en ze hebben zddvele bar

baar sehe gewoontes, die zóó apert tegen de natuurwetten 

zelf indruisehen, dat men er bijna aan zou gaan twijfe

len» of ze verstand hebben" 2/. LUDOLFUS geeft nog iets 

meer toe en hij denkt al heel rechtvaardig te zijn in 

zijn oordeel, wanneer hij beweert: "Attamen humanitatis 

non plane sunt expertes" 3/· 

Jammergenoeg zegt de Historia van BÄHREY, de oudste 

der geschreven getuigenissen, die de Gallacultuur uitvoe

riger behandelen, niets over hun hoogste wezen; maar ook 

BÂHREY zijn het "slechte menschen". "Ik ben de geschie

denis der Galla begonnen te schrijven, ten einde iets te 

doen weten over het getal van hun stammen, hun drang om 

1/ Historia L.I, cap.XVI, no 40; door mij onderstreept. 
2/ Voyage historique p.83; door mij onderstreept. 
3/l.c. 
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ie menschen te dooden en de ruwheid van hun zeden" 1/. 

Om het beeld van de Galla"cuituur", naar de oudste 

opvattingen, compleet te maken, laat ik hier nog een 

citaat van TELLEZ volgen, dat ik vrij weergeef i "Ofschoon 

deze menschen oorspronkelijk tot de "blanken behoorden,, 

hebben ze langzamerhand, door het klimaat van hun land,-

hun witte kleur verloren en zijn zwart geworden, zoodat 

ze, toch al bijna zonder cultuur, door de tallooze ver

mengingen met de barbaren, ten slotte tot zulk een bar*· 

baarschheid vervielen, dat hun zeden zwarter werden, 

dan zijzelf waren" 2/. 

Ook uit vele latere berichten, over de Galla der 

vorige eeuw b.v., blijkt, dat de ruwheid van hun gebrui

ken zelfs den omwonenden volken opviel: zoo zeiden de 

naburen der Tanagalla tot WAKEFIELD; "De Gallas.zijn 

geen menschen. Niemand gaat hun land binnen" ЗА Vooral 

de verminking der vijanden heeft hun, in dit gebied, 

dien slechten naam bezorgd. KRAPF sprak, naar aanleiding 

van de Wollo, over "de, op zich al, verdorven Gallana-

tuur" (zie: p.59). 

Verschillende factoren hebben samengewerkt om.den 

auteurs dit donkere beeld der Galla bij te brengen. Op 

de eerste plaats zagen de oudere schrijvers de gevechten 

tusschen Abessiniërs en Galla als een strijd van Chris-r 

tendom en heidendom 4/; ze spreken over de Galla uit den 

tijd, waarin ze de Christelijke streken van Abessinië 

verwoestten en zien alles van den kant der aangevallenen, 

als vijanden dus. Ook hadden de Galla, bij hun eerste 

verschijnen aan de grenzen, een zeer primitieve, materieele 

cultuur, terwijl daar tegenover een hoogcultuur stond; 

l/p.(195); interessant is de passage, uit een Abessinische 
kroniek, over de regeering van koning Minas: "Und viele 
Dinge geschahen in seinen Tagen, wie z#B. die Ankunft 
der Portugiesen, der Einfall der Türken, der Somali und 
der Galla aus elendem Sklavenge schlecht, welche Menschen 
und Vieh erwürgten" (citaat bij: SCHLEICHER Geschichte 
der Galla p.IIIJ. 

2/ Historia L.I, cap.24, fol.60; toch geeft ook TELLEZ toe, 
dat de Galla mannen van hun woord waren, "zonder slechte 
neigingen", zooals bleek bij diegenen, die aan het hof 
van den Negus of in de huizen der andere heeren werden 
opgevoed; dezen "bleken ζ66^gehoorzaam te zijn, dat ze 
voor de besten der Abessiniërs niet onderdeden" (i.e. 
fol. 61). 

3/ Missionary and geographical pioneer ρ.48. 
4/ Eveneens bij de Galla en Abessiniërs zelf bestond deze 

opvatting: "Sidama" werd voor de Galla synoniem met 
"vijand" en beteekende vaak ook eenvoudig ^Christen" 
(zie: p.47, noot 2); de geschiedenis van BAHREY laat 
op iedere bladzijde de gevechten met de Galla als een 
strijd tegen het heidendom zien. 
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hun lugubere gewoontes 1/, hun lust tot dooden, hun niets 

ontziende veroveringsdrang brachten overal den schrik in 

het land. Dit alles moet er toe hebben bijgedragen, de 

Galla over de geheele li.jn barbaren te noemen en een nauw

keuriger onderzoek naar hun religie achterwege te laten; 

godsdienst is toch het laatste, dat men bij een vijand 

ziet. Maar, zelfs LOBO zegt. in dezelfde passage, waarin 

hij beweert: ze hebben geen godsdiensti dat ze aan een 

hooger wezen> den bestuurder der wereld, gelooven. Bij 

de latere schrijvers zijn de meeningen verdeeld: soms 

wordt er veel prijzenswaardigs in de Galla gevonden 2/, 

een gevolg van het feit, dat ze, na hun eerste, geweldige 

expansie, tammer zijn geworden (zie: pe209, noot 3)* waar

toe de gezeten levenswijze als landbouwers en het contact 

met de Abessiniërs zullen hebben meegewerkt; soms ook 

gaat het weer over hun wreedheid, waarbij dan vooral de 

verminking der vijanden en het te vondeling leggen van 

1/ Toch hadden ook de Abessiniërs hun wreedheden: ze ken
den eveneens de verminking der vijanden, staken den 
Galla de oogen uit (BRUCE Travels III, p.553) enz. 

2/ vgl. het beeld, dat von MÜLLER van de Noie geeft: "V/ie 
wohlthuend wirkte auf mich der Anblick des häuslichen 
Lebens, welches sich vor mir am Abend eines regenreicher 
TagesA dem eine noch regenreichere Nacht folgte, auf 
dem Rückmarsch abspielte» Rechts vom Eingang im Inneren 
des Tokuls brannte auf einem Herd, welcher praktisch 
und feuerfest aus Lehm und Steinen konstruiert war, 
ein prasselndes Feuer .... im Hintergrund ...c lag auf 
einer Leopardenhaut der Hausherr; er spielte das 
Massango, jenes Instrument, welches aus einem getrock
neten Kürbis mit Griffbrett und sechs Saiten bestehend, 
im ganzen Ostafrika gefunden wird. Zu seinen Füssen 
ruhte ein reizendes, kleines Kind; .... Kühe, Schafe 
und Ziegen lagen malerisch umher, und am Herd wirkte 
die junge, hüb sehe ρ schwarze Hausfrau .... Ich

t>
lag auf 

meiner Decke am Feuer und betrachtete mit Entzücken 
dieses liebliche Bild. War ich wirklich im Inneren 
Afrika's und waren das die wilden Galla, die der Kul
tur und Gesittung so fern stehen sollten?" (Tagebuch 
p.112-113); "Le peu de temps que je passai a un foyer 
galla accrut mes sympathies pour ce peuple libre, 
simple et attrayant, ainsi que mon désir de le visiter 
plus à loisir" (d'ABBADIE Douze ans p.315); "in fact, 
looking back on our sejourn in the Boran Galla country, 
I would say it was the pieasantest time we spent among 
natives between Berbera and Mombasa" (CAVEKDISH Through 
Somaliland p.375-376). 

CECCHI spreekt over de beide aspecten der Gallapsyche: 
"Il Galla è capace d'uccidere un uomo straniero per 
la sola voluttà di vedere la sua lancia imbrattata di 
sangue e la sua chioma unta di burro ed ornata d'una 
piuma di struzzo; ma se non gli divenite sospetto e se 
riuscite ad accattivarvi la sua amicizia e confidenza 
mettendovi completamente a sua discrezione, potete 
vivere sicuro d'essere trattato più che da amico, da 
fratello" (Da Zeila II, p.478)o 
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hun kinderen argumenten zijn voor hun onmenschelijkheid 1/, 

Hoevele goede kwaliteiten sommige auteurs bij de (ralla 

opmerkten, wordt wel daardoor bewezen, dat· er een Fransch· 

man is geweest (SALVIAC), die in de Galla oude "Gaulois" 

zag, terwijl ze door enkele Duitschers de Germanen van 

Afrika zijn genoemd. 

De fout, vooral van de eerste berichten, is, dat ze 

geen duidelijk onderscheid wisten te maken tusschen mate-

rieele cultuur en godsdienstige opvattingen; het is de 

oude beschrijving van "barbaren", aan wie niets goeds te 

bespeuren valt. De onderzoekers echter, die iets dieper 

op de kwestie ingingen, kwamen onmiddellijk tot andere 

gevolgtrekkingen: KRAPF b.v., die de ruwheid der zeden en 

de wreedheid der Galla wel degelijk zag en met afschuw 

over hun satanische afgoderijen en slangenvereering spreekt, 

moet toch toegeven: "Zooveel is zeker, dat de religieuze 

voorstellingen der Ormanen veel ruimer en zuiverder zijn, 

dan die der andere heidensche volken van Oostafrika" 2/ 

I DE MMEN VAN БЕТ HOOGSTE WEZEN 

De god der Galla heet Waka (waqä van den stam waq, 

zien) 3/ of Wak, een naam, die eveneens bij de Hawiyya 

(wâq) en de Hadia (wâ'â), dus bij een Somali- en een Sidama-

1/ Al deze verschillende berichten bewijzen weer eens, 
hoe gevaarlijk het is, over de Galla te spreken, zon
der tijd, stam en verhoudingen aan te geven! 

2/'l.c. p,104; toch moet men ook bij de latere auteurs 
voorzichtig zijn; CAVENDISH zegt b.v. zonder meer van 
de Borana: "They have no religion" (I.e. p.376). 

3/ De oude naam van den Kuschietischen hêmelgod heeft 
dezelfde beteekenis: "Il nome del Dio-Cielo più antico 
è zSr, che vediamo oggi nel bileno Éar, nel gonga 
darò, nel caffa yäro, e, con senso mutato per le 
recenti deformazioni del paganesimo, nell'amarico 
zar, nel somali sär, nello hadiyä ¿ara. La comparazione 
cogli altri gruppi camitici darebbe a zar il signifi
cato di "veggente"" (CEHULLI Note sul movimento musul
mano nella Somalia p.2-3). Bij de Hadia is daarom 
het voornaamste attribuut van den hêmelgod:"la vista 
che è rappresentata dalla luce, essendo il sole il 
suo occhio: lo si invoca quindi perchè "guardi con 
occhio propizio" e "faccia ben vedere"" (Note su alcune 
popolazioni p.604). 
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groep voorkomt 1/. In de gebeden en eedsformules zullen 

we o.a. nog de vormen Wáktu en Wakáyo leeren kennen.. 

Herhaaldelijk heeft MASSAJA bij de Galla over de betee-

kenis en het onderscheid van deze termen navraag gedaan, 

maar zonder succes 2/. Zelf heeft hij een verklaring ge

zocht en meent, dat men aan den naam Viak de interjectie 

"ayo" toevoegde, waarna dan, uit gewoonte, de vorm Wakayo 

het meest als subject gebruikt werd, terwijl Wak in eeni-

ge populaire uitdrukkingen bewaard bleef. ViTaktu zou, vol

gens hem, bij eeden, vervloekingen, bezweringen enz. een 

emphatischen zin hebben 3/· 

Uit de notities van LUDOLFUS en LOBO bleek al, dat 

er bij de Galla een zekere gelijkstelling of verwarring 

van het hoogste wezen met het uitspansel bestaat, in 

ieder gevalt dat het onzeker is, of ze met hun gpd den 

hemel, de zon of den schepper van beide bedoelen. De 

naam Wak is dan ook vaak synoniem met "hemel": "Eveneens 

is het zeker, dat deze volken in het algemeen het idee 

van een hoogste wezen vasthouden, dat ze zonder uitzon

dering met den naam "hemel" (Waka, Mulungu) aanduiden,. 

daar ze met hun gedachten, zonder hoogere openbaring, 

niet boven den hemel .... uitkomen" 4/. Toen de Galla 

het Amhaarsche woord samái (hemel) leerden kennen, werd 

dit eveneens een naam voor hun god, een duidelijk bewijs. 

1/ De naam Viak is ook bij verschillende kleine stammen 
ten noorden van het Rudolf- en Stephaniemeer bekend, 
wat zeker op Gallainvloed wijst; omtre.nt deze volkjes 
heerscht echter de grootste onzekerheid. Wak heet de 
god der Burle of Bura .(DONALDSON SMITH Through un
known p.271), Arbore (I.e. p.26l en 296; CAVENDISH 
I.e. p.381) en Eusîa of Reshiat (DONALDSON SMITH I.e. 
P.296I, volgens CAVENDISH "also known as Darsonich" 
(I.e.). Misschien worden met deze laatsten de Datha-
naich of Dathanik bedoeld, door de Turkana#%Marìlle, 
door de Borana Gelubba en door de Abessiniërs Gelab 
genoemd; toch spreekt CAVENDISH van Reshiat en 
"Galubba". NALDER zegt van de Dathanaich: "ïEëir 
•name for God, Wak, is the same as the Galla, ала. we 
may suppose that they have at any rate a considerable 
Galla admixture" (A tribal survey of Mongalla Province 
p.48). Ook van de Wandorobo (zie: p.37* noot 3) heet 
het: "Their religion is confined to a belief in "Wak"" 
(CAVENDISH I.e. p.377) en van de Asiili: "They believe 
in the heavens, which they call Wak" (WELLBY King 
Menelek's Dominions and the country between Lake 
Gallop (Rudolf) and the Nile Valley 13.298;. 
De Burdschi (zie: p.50, noot i; hebben van de Borana 
den naam voor hun god .(Wâ£a) overgenomen (MORENO Note 
р.35О) en de Vf ab on i noemen hun hoogste Wezen eveneens 
Viak (ΡΕΤΤΔΖΖΟΝΙ Dio I.,L'Essere Celeste p. 194-195, 
naar Le ROY Les PygmeesX 

2/ Leotiones p.236, noot 2.. 
3/ I.e. en.p.318, noot 1 en 2. 
4/KRAPP I.e. 
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dat beide begrippen bij hen in elkaar overgaan 1/. Meto

nymisch wordt ook Wak weer gebezigd om den hemel aan te 

duiden: "Wàka kulkullú = heldere hemel" 2/. 

Een andere naam voor Wak is guráSSa, een woord, dat 

zwart beteekent, maar eveneens voor blauw wordt gebruikt, 

daar het Galla, evenals de andere Kuschietische talen en 

het Bantu, voor deze laatste kleur geen term bezit. De 

onderzoekers konden tot dusver niet achterhalen, wat de 

Galla met deze uitdrukking precies bedoelen. Zeker staat 

ze in verband met het karakter van Wak als hemelgod; ook 

de hemel wordt vaak, metonymisch, zonder meer guráffSS 

genoemd. 

WERNER probeerde bij de Tanagalla den zin van deze 

benaming op te sporen: "Een interessant punt, waaromtrent 

hij ((haar Bararettazegsman)) echter, ondanks mijn aan

dringen, geen erg duidelijke mededeelingen kon doen, was 

de identiteit van "Wak" en hemel. Hij merkte heel spon

taan op, dat de vogel zwart en wit was, omdat "Mwenyiezi 

Muungu" (de uitdrukking, die hij altijd in het Swahili 

als een equivalent van "Wak" gebruikte) deels wit en 

deels zwart is. Toen ik trachtte hem dit te laten uit

leggen, wees hij naar den hemel en zeide: "Mwenyiezi 

Muungu ni mweusi halisi" - "is echt (of "geheel") zwart". 

Ik dacht, dat dit op den stormachtigen hemel moest slaan, 

maar ik ben er nu niet zoo zeker van, daar eusi vaak ge

bruikt wordt om blauw aan te duiden en bij de verdere 

ondervraging bleef het eenigszins twijfelachtig, wat hij 

bedoelde" 3/. Ondanks VJERUER's pogingen, is de kwestie 

dus niet veel duidelijker geworden. 

MIZZI vertaalt guráSSa door hemel 4/ en gaat op de 

eigenlijke beteekenis van het woord (blauw of zwart, in 

verband met Wak) niet in. Ook de andere auteurs spreken 

er zich niet over uit en evenmin krijgt men door het ge-

1/vgl.: MASSAJA I.e. p.328, noot 2 en 411, noot 2; naar 
PAULITSCHKE is het Gallawoord voor hemel: tsohólok 
(I.e. p.19). 

2/ VITERBO in: CECCHI I.e. III. 
3/ Two Galla legends; in The Galla voegt Werner er nog 

aan toe, dat de Bararetta daarna beweerde, "that he 
was "partly black and partly white". He distinctly 
asserted that the blue sky, with white clouds floating 
in it, was Waka gurach. moreover, when he used the 
words Mwenyiezi Mmmgu, he pointed to the sky" (p.285); 
vgl.: "Gurách is the Galla word for "black" and Wak 
for "God"; the usual expression for the sky is Waka 
gurach. But Gallas, by the way in which they speak of 
Wak, seem often, if not always, to identify him with 
the sky" (Pokctio FoUdore p.47l). 

4/ Cenni p.53f 
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эгиік van gma&£ä in de gebeden een zuivere voorstelling 

7aii hetgeen de Galla er onder verstaan
э
 Alleen schijnt 

PAULITSCHKE als zijn meening te kennen te geven, dat 

zvoracSüä op de donkere regenwolken betrekking heeft: 

"Wâq heeft zijn zetel in den aether (guratschi Wâq "god 

tran den zwarten hemel")" l/j eveneens spreekt hij over 

"Wâq der Galla- die zwart van gelaat en kleed gedacht 

werd" 2/e Bij de verwante Masai wordt de hemelgod, die 

aier ook een onweersgod is, vaak "Engai narok", of "Hai 

larok", de zwarte Engai, genoemd 3/; naar MEÏÏKEB, weten 

ie Masai daar geen verklaring voor te geven en ook hij 

zelf kon bij hen niets ontdekken, waaruit de beteekenis 

was af te leiden 4/e Toch meen ik, dat uit verschillende 

gebeden blijkt, dat met den "zwarten,?Engai eveneens de 

5od der zwarte regenwolken Y/ordt bedoeld, b.v, uit het 

volgende, dat bij MERKER zelf te vinden is: "Hai narok, 

Dho, Hai ndogo ijok oh!", waarbij hij aanteekent "Hai 

Qdogo ijok = god, voed ons; aïdog = het vee drenken, ndogo 

ijök = drenk ons, geef regen" 5/0 Metonymisch wordt de 

regen bij de Masai Engai genoemd в/о Zoo lijkt het me 

waarschijnlijk, dat beiden. Galla en Masai, met hun "zwar

ten" god, den regengod, den god der donkere regenwolken 

willen aanduiden
e
 De "stormachtige hemel", waarnaar YŒR-

MER's zegsman wees. is er een bevestiging van en tevens 

is het opvallend, dat de regenboog bij de Galla "sabbata 

ííakayo", "band van Wak" 7/ heet ; aan hem worden ook bij 

voorkeur zwarte dieren geofferd. 

Bij BIEBER is echter een notitie te vinden over een 

tegenstelling tusschen een zwarten en een rooden god, 

ïmt op geheel andere beteekenis van gurá£S5 zou wijzen» 

1/ l.o¿ p.20. 
2/ I.e. p.21. 
3/ Ook Engai is vaak synoniem met "hemel", evenals Wak, 

maar deze laatste is geen onweersgod, zooals Engai; 
de Gallagod is "uranisch"A de Masaigod •"•atmosphärisch", 
zegt В А Ш А Ш terecht (Schöpfung und Urzeit-des-Men
schen im Mythus der Afrikanischen Volker Poò3J. Toch 
noemen de Galla, volgens SALT, den donder (?) "Habelle-
wak" (habale = zwaard) (A voyage, vocab») en wordt, 
naar VITERBO, aan het woord voor'donder (mande, vol
gens anderen, mandisa of gunguma) soms de naam van het 
hoogste wezen toegevoegd: "Wàkni-mandè" (l.Ce). 

4/ Die-Masai ν.205, 
5/ I.e. p.209; vgl.: "Eng-aï narok, hoo-00! - Solo. 

The black god! ho! 
Eng-aï, indooko 'усюкЛ - Chorus. God, water usi" 
(HOLLIS The Masai ρ,348). 

б/ "Engai kiti - ETeiner Regen. Engai kitok - grosser 
Regen" (FOKKEU Gottesanschauungen und religiose Über
lieferungen der~Masai р«;2437Г"vgl. : "Who thunders and 
and it rains" CHCSLEÏÏÏ 1,C* pc34ò); JOHHSTOIT The Uganda 
Protectorate II, P083O0 

7/ VITERBO I.e. 
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Hij zegt,, dat de Zaffitscho, "evenals de Oromo., den ''roo-

den god" (Wak Dima der Oromo) in de aardet naast den 

"zwarten god" (Wak GuraSa der Oromo) in de zon vereeren" 

1/, Op dezen tekst baseert В А Ш А Ж zijn conclusie: "Vie mo

gen dus ook voor de lalla een dualisme tusschen blauw-

zwarten hemelgod en een anderen, rooden god» zooals bij 

de Masai, aannemen. Dit dualisme schijnt voor de Hamieti-

sche cultuur karakteristiek te zijn" 2/
0
 Deze opvatting 

lijkt me wel eenigszins voorbarig, want behalve BIEBER 

heeft geen enkele auteur bij de Galla iets over een der

gelijke tegenstelling zon - aarde gevonden, wat veel zegt, 

daar BIEBER geen Gallaonderzoeker is te noemen 3/« Boven

dien is Wak zonder twijfel een hemelgod, die weliswaar af 

en toe met "zon" wordt aangesproken, maar toch zeker geen 

zonnegod is, zooals later zal blijkene ВАШАЖ merkt ook 

zelf, naar aanleiding van een zwarten god in de zon, op: 

"deze eigenaardige en eigenlijk "widersinnige.'.' kleuren-

symboliek kan ik niet heelemaal verklaren" 4/
0
 Bij .de Ma

sai is het dualisme eveneens niet zoo duidelijk 5/« JOHN

STON spreekt van vier goden der Masai, den zwarten, wit

ten, grijzen en rooden god; de zwarte is goed, de roodg 

slecht в/0 Naar MEBEER echter, moet de "roode god" enz β 

eigenlijk door "het goddelijk rood", "het goddelijk wit" 

en het "goddelijk zwart" vertaald worden, "want in werke

lijkheid zien de menschen in deze ((hemel)) verschijnselen 

geen goden en ook niet iets., dat godgelijk of te vereeren 

is, zooals hij"; in het gewone spraakgebruik komen deze 

toevoegingen ("rood" enz«) dan ook niet voor en noemt men 

het hoogste wezen altijd Engai, zonder meer 7A FOKKEN 

kwam tot dezeMe conclusie 8/, De roode, witte, grijze 

en zwarte god der Masai zijn dus de vormen van den éénen 

"veelkleurigen" 9/ hemelgod, die zich af en toe van 

1/Kaffa II, -pe388c 
2 / l e c e p«,62o 
3 / BIEBER geeft ook n i e t aan, over welke stammen h i j 

spreekt ; bedoel t h i j misschien de Galla in de n a b i j 
he id van Kaffa, beïnvloed door de zonnegodsvereering 
der-Kaffi tscho? 

4/ I.e. 
5/ В А Ш Ш Ш concludeert dan -ook: - "Neigungen zum dualisti

schen Gottesbegriff" (I.e. р.бі). 
6/ l.ci p¿830-831e 
7/ l.Co ρ e 205; in ¿e smcekgezangen wordt meestal de 

"zwarte" Engai aangeroepen, 
8/ "Sie verehren den ihnen unbekannten Gott in den für 

ihr wirtschaftliches Leben bedeutsamen, sichtbaren Na
turerscheinungen о Sie übertragen einerseits den Namen 
Gottes auf diese Naturerscheinungen und andererseits 
deren sichtbare Erscheinung wieder auf Gotto Daher er
klären sich auch die verschiedenen, sich oft direkt 
widersprechenden Aussagen über Gott" (lec„). 

9/ "und wegen der vielen Farben rufen sie ihn auch wohl 
den "Vielfarbigen"" (l^c Pr24l)„ 
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hem losmaken en gescheiden gedacht worden. Het is het 

begin van den deus otiosuSj die zich langzamerhand zijn 

functies uit handen ziet genomen. Iri vele voorstellingen 

staat nu al de zwarte god tegenover den rooden 1/, of een 

god, die boven woont, tegenover een god in de aarde 2/ en 

in dien zin is er bij de Masai van een dualisme te spre

ken. Toch is dit niet een tegenstelling zwart : zon -

rood : aarde. Vie moeten dus nadere berichten afwachten, 

voordat we, alléén steunend op BIEBER's korte mededeeling, 

tot het bestaan van een dergelijk dualisme ook bij de Gal

la mogen besluiten, "evenals bij de Masai" 3/· De opvat

tingen van deze laatsten, in vele opzichten zoo verwant 

aan die der Galla, hebben ons in ieder geval kostbare ge

gevens verstrekt, welke later, bij de bespreking van het 

karakter van Viak als hemelgod, hun waarde zullen bewijzen; 

ook bij de Galla lijkt het soms, of de hemeIveгschijnse

ien afzonderlijke goden gaan worden, maar bij hen is het 

proces nog lang niet zoo ver. Wak blijft de eenige god. 

Behalve de namen "hemel", "zwart" en "zon" komen in 

de gebeden en gezangen nog andere voor, die iets van de 

vertrouwelijke verhouding laten zien, waarin de Galla tot 

zijn god staat. "Vaak noemt hij hem vader: "0 mijn vader, 

o vader schepper" 4/. In een gebed om barmhartigheid wordt 

1/ "Er zijn twee goden, een zwarte en een roode. De zwarte 
god is goed, de roode slecht". De zwarte god wilde den 
menschen telkens water geven, want het gras was droog 
en ze stierven van honger, maar de roode god vond het 
na een tijd genoeg en dreigde de menschen te zullen doo-
den. Hierop zeide de zwarte god: "Ik zal niet toelaten, 
dat mijn volk gedood wordt"; hij kon het beschermen, 
want "hij leeft dichtbij, terwijl de roode god boven 
hem is". Als het nu dondert, tracht de roode god naar 
de aarde te komen om de menschen te dooden (HOLLIS I.e. 
p.264-265). Hiermede is echter geen dualisme: zon (bo
ven) - aarde (beneden) gegeven, want de roode god woont 
zelfs boven den

M
zwarten. 

2/ "Es gibt zwei Götter, der eine wohnt oben, der eindere 
in der Erde" (FOKKEN I.e.); hier is weer van geen tegen
stelling zwart - rood sprake. 

3/ De Hadia noemen hun god wä'ä eveneens vaak den "zwarten" 
(sblauw). Zooals we al zagen (p.242, noot 3)# is zijn 
voornaamste attribuut: het zien (door het licht), waar
om de zon zijn oog heet. Naar dit rossig zonnelicht 
spreken de Hadia wä'ä soms met "rooden god" aan. Dus 
ook hier, in het verwante Kuschietische gebied, duiden 
de namen "zwart" en "rood" niet op een dualisme: zon -
aarde. Het zijn de aspecten van den hemelgod, in kleu
ren uitgedrukt. 

4/ CERULLI The Folk-Literature p.130. 
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hij met hoogsten''Allvater" aangesproken l/„ TUTSCHEK ci

teert een avondgebed, dat met de woorden sluit: "Onder uw 

hand breng ik den dag door, onder uw hand breng ik den 

nacht door, gij zijt mijn moeder, gij mijn vader" 2/. Den 

moedernaam neemt ook de Abba Bokku in den mond, wanneer 

hij, voor heel het volk,- tot Wak bidt: "0 (mijn) moeder, 

sta me bij ! " 3/« 

Een enkele maal is de aanspraak van het hoogste wezen: 

"0 mijn heer", een uitdrukking echter, die, naar MA.SSAJA, 

meer voor de lagere geesten wordt gebruikt 4/. 

In een gezang^ door CECCHI en CERULLI 5/ opgeteekend, 

richt de Galla zich tot den "ouden god". De metrische ver

taling gaf Ы Т Ш А Ш : 

"Höre (uns, o) alter Gott, 

Höre (uns), uralter Gott, 

Der du Ohren hast! 

Sich (uns an, o) alter Gott, 

Sieh (uns an), uralter Gott, 

Der du Augen hast! 

Nimm (uns hin., o) alter Gott, 

Nimm (uns hin), uralter Gott, 

Der du Hände hast! 

Wenn du schöne Pferde liebst, so nimm (sie)! 

Wenn du schöne Frauen liebst, so nimm (sie)! 

Wenn du schöne Sklaven liebst, so nimm (sie)! 

Höre (uns,) о Gott! 

0 Gott, höre (uns)!" 6/. 

1/PAULITSCHKE l.ce p.45, 
2/A Grammar of the Galla Language ρ,88] vgl.: MASSAJA 

I.e. p.438. 
3/MIZZI Gli Stadii ρ,37; dergelijke uitdrukkingen, zegt 

MIZZI met recht, "sono semplicemente deliziosi!" 
4/ "Haec interjectio indifferenter de Deo, vel de spiriti-

bus, vel etiam de arte magica peritis intelligitur. 
Oromones raro Deum Dominum appellant, sed, quando 
invocant Deum, eum fere semper proprio nomine appellant; 
quapropter haec aspir^tio Ja! Gdftakò! magis ad secun
darias divinitates dirigi videtur, praecipue^ad magum 
praedilectum" (i.e. noot 2); vgl,: "Ojlìja Gojta - О 
Altissimo Signore" (MIZZI I.e. р

с
3б;еп 38). 

5/ "In the second volume of Cecchi's account ((p.33)) oí" 
his travels occur some phrases which are in reality a 
little song of the wadâgâ. As the transcription is very 
incorrect, and the translation in many respects inexact, 
I introduce here the song written and translated as 
Loransiyos, who knows it by heart, has corrected it" 
(I.e. p.138-139).- · 

6/ Galla-Verskunst p,15» 
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Deze enkele namen van Wak hebben ons al iets van 

het hooge idee laten zien, dat de Galla zich van hun god 

wisten te vormen, ondanks de duidelijk aanwezige tendenz 

om den hemel en zijn verschijnselen god en hem weer he

mel te noemen; ze hebben niet alleen den naam Wak = he

mel, maar kunnen god ook op een meer abstracte wijze 

uitdrukken 1/. Bij de behandeling van het hemelgodsbegrip 

en de eigenschappen van Wak en in de gebeden en gezangen 

zullen we nog tallooze andere namen 2/ voor het hoogste 

wezen tegenkomen, een sprekend bewijs voor het levende 

geloof van dit volk, dat, moesten we de oudste berichten 

gelooven, zoo goed als geen godsdienst zou hebbenl 

II HET HOOGSTE WEZEN ALS HEMELGOD 

Met een zeldzame eenstemmigheid leeren de bronnen 

ons, dat Wak een uitgesproken hemelgod is 3/> alleen Is 

het buitengewoon moeilijk uit te maken, wat voor een 

voorstelling de Galla zich precies van hem vormen· De 

mededeelingen van denzelfden auteur daarover zijn soms 

met elkaar in tegenspraak. Zoo zegt KRAPF b.v,: "Waka 

houden ze voor een onzichtbaar en prachtig wezen" 4/ en 

één bladzijde verder heet het weer, dat ze met hun ge

dachten niet boven den materieelen hemel uit kunnen ko

men! 

1/ "Attentione dignum est quod, licet Oromones, utpote 
barbari et primitivae educationis, perpaucas habeant 
voces abstractas, habent tarnen, ut supra retuli, ab
stractum nominis Dei et hominis. Quod probat quantum 
in iisdem, sicut et in ceteris barbaris nationibus> 
vigeat idea divinitatis et sensus humanae dignitatis, 
et eorum reflexionem excitet et alliceat" (MASSAJA 
I.e. p.271, noot 1; vgl. over het bestaan: "hanno 
cioè, intendo parlare dei Galla non musulmani,-l'idea 
astratta dell'esistenza di un Dio" (CECGHI I.e. II, 
P.478). 

2/ "On ne saurait ¿numérer tous les titres que, dans 
leurs prières et leurs chants sacrés, les Galla adres* 
sent à la divinité"»zegt AZAÏS terecht (Cinq années 
P.107). 

3/ BHUCE staat alleen in zijn bewering: "Here they sit 
down under a tree which seems to be sacred, and the 
god of all nations. It is called Wanzey ..#" en: "It 
has been said, that no religion was ever discovered 
among them. I imagine that the facts upon which this 
opinion is founded have never been sufficiently 
investigated. The Wanzey-tree, under which their 
kings are crowned, is avowedly worshipped for a god 
in every tribe» (I.e. II, p.219 en 222*223). 

4/ I.e. Р.ІОЗ; door mij onderstreept; vgl.: "Wake, - the 
God of the universe, whom they consider an invisible 
and very fine beinñ" (ISENBERG-KRAPF Journal p,152). 
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De vraag is nu,, hoe moeten de talrijke ЪегісІгЬеп, 

die over een identificatie of een verwarring van Wak 

met het uitspansel spreken, opgevat worden: aanbidden 

de Galla den "blauw-zwarten hemel als hun god, of is hij, 

in al zijn verschijnselen, - vooral de zwarte regen

lucht! - alleen de duidelijkste weerglans van het "on

zichtbare wezen"* waardoor Wak en firmament meermalen 

in elkaai
4
 schijnen over te gaan. Een derde mogelijkheid 

is, dat Yiak een - al of niet latere -· personificatie is 

van den materieelen hemel. 

PAULITSCHKE sluit de eerste veronderstelling, een 

volledige identificatie, met beslistheid uitï "Wanneer 

ook namen als tschólpk (orom. ''hemel"), a.du (= zon) ge

bruikt worden, om het hoogste wezen aan te duiden^ dan 

wordt daarmee alleen datgene bedoeld, wat men voor de 

woning van het hoogste wezen houdt, daar dit, naar men 

meende, in den aether troont" 1/; "zon, maan en sterren 

zijn de naaste¡, zichtbare organen van god, waarom men tot 

hen bidt en hun offers opdraagt" 2/ e MIZZI merkt even

eens op, dat de Galla den hemel niet als hun god aan

bidden 3/» "Gurrаса wil zeggen: "hij, die, als het fir

mament, onmetelijk is, stabiel en zichzelf genoeg" 4/* 

Van В В Е Ш Е Н hooren we hetzelfde: "De godsdienst der 

zuidelijke Galla bestaat in een eenvoudig, kinderlijk 

geloof aan een hooger wezen, van afbeeldingen, tusschen-

goden en toovermiddelen hebben we geen spoor gevonden. 

Waka is een groóte geest boven de wolken, zonder uiter

lijke gedaante en schepper van alles, die, als het wijde 

hemelgewelf, het inbegrip der grootheid, oneindigheid 

en macht is" 5/e 

Uitdrukkingen als: "dien men vooral aanroept onder 

den naam: vader van den blauwen hemel" 6/ en een gebed. 

1/ I.e. £.19. • 
2 / Beitrage p.58; vgl,: "Waak has no visible representa

tive, but is everywhere, and exists in everything" 
{JOHNSTON Travels in southern Abyssinia, through the 
country of Adal to the kingdom of Shoa 11. ρ«395J. 

3 / Cenni p. 53· "G^^lii · cielo * porta a credere che 
per il galla il cieTo, ossia il firmamento, questo 
spazio aereo, sia Dio stesso. Però il galla e più. 
intelligente di quel che si crede. Il gurraca о 
firmamento ci fa comprendere parecchie qualità dell1 

E s se re - D i vino " „ 
4/ I.e. pe54. 
5/ Forschungen р

в
4бЗ; ВВЕШЕН, die eens, wegens de be

schrijving van een tocht op de Tana, dien^hij niet 
gemaakt zou hebben, de Afrikaansche von Münchhausen 
werd genoemd, heeft toch goede gegevens over de zui
delijke Galla, die, waar ze gecontroleerd kunnen wor
den, betrouwbaar blijken. 

6/ SOLEILLET Voyages ρ„259. 
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waarin het heet: "in het firmament heeft hij (god) de 

kekers ((hiermede worden de sterren bedoeld)) gezaaid" 1/ 

bewijzen duidelijk. dat..Wak en hemel niet zonder meer 

gelijkgesteld worden 2/. 

Het meest doorslaande argument tegen een volledige 

identificatie zijn echter de gebeden en gezangen, die 

tot een persoon gericht worden, die oogen heeft om te 

zien, ooren om te hooren, wien men vrouwen en paarden 

aanbiedt, die vader is en heer, die goddelijke eigen

schappen bezit, alwetend is en almachtig. Abarea^ de zegs

man van ViERUER, sprak over Wak dan ook altijd als over 

een persoon, hoewel hij, tegelijkertijd bijna, beweerde, 

dat Wak, zwart (of blauw) en wit was en, naar boven wij

zend, den hemel scheen te bedoelen 3/° De eerste mogelijk

heid is dus uitgesloten en de berichten en gebeden, die 

we leerden kennen, duiden op de tweede veronderstelling: 

de hemeIverschijnseien geven den primitieven Galla het 

meest bevattelijke beeld yan Wak, die daardoor soms met 

het uitspansel samensmelt. 

Nu moeten we nog onderzoeken, of het hoogste wezen 

misschien niet een personificatie van het firmament is, 

waardoor de gelijkstelling ermee en de verschillende he-

melnamen van Wak eveneens verklaard zouden worden. CERULLI 

beweert positief: "Bij alle heidensche Galla was de hoogste 

godheid het hemelgewelf, gepersonifieerd in god Waka" 4/. 

Het is bij hem alleen niet duidelijk of hij de personifi

catie als iets laters opvat. De meeste, boven geciteerde 

berichten, die een volledig één zijn van Wak en hemel 

1/ CERULLI I.e. p.137. 
2/ vgl,: "All the Boran are worshippers of Wak, believing 

him to be an allpowerful man living high up in the 
heavens, working for their good and evil" (DONALDSON 
SMITH I.e. p.178; "Adorano un sol Dio "Uaga", che sta 
in cielo" (BÖTTEGO in: VANNUTELLI-CITERNI L'Omo p.l68). 
MONTANDONjDeweert: "C'est un fait connu que, pour les 
Gallas païens, le ciel et la divinité se confondent et 
qu'ils n'ont qu'un terme, ouaka, pour exprimer l'un 
pour l'autre", maar uit de noot, die hij er bijvoegt, 
blijkt, dat de Galla toch weer onderscheid maken: 
"Cependant quelques Galla connaissant la langue amhari-
que (qui a deux termes) et auxquels nous demandions 
la traduction plus spéciale de "ciel" nous donnaient 
comme réponse gheraquaka, ce qui peut signifier in
différemment "ventreΓ~cfé~~ï)ieu" ou "auprès de Dieu", 
Questionnés sur la valeur exacte de gheraouaka, les 
uns nous donnaient la première signifi©ation, les 
autres la seconde qui paraît plus vraisemblable et 
serait une simple concession a la nécessité de traduire 
les deux termes amhariques" (Au pays Ghimirra p.214 en 
noot 1). 

3/ The Galla p.284*285, 
l/Etio-pia I. p.58, 
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uitsluiten, weerleggen echter al de verondersteHing> dat 

het hoogste wezen de gepersonifieerde hemel zou zijn: het 

is boven de wolken, groot als het firmament, waarin het 

de sterren zaaide, een onzichtbaar wezen. Ook mededeelin-

gen als van STECKER, die zegt, dat Wak op hooge boomen 

troont 1/, en van HÏLAÏÏDER, die meldt, dat hij> naar de 

opvattingen der Galla, in boomen nederdaalt 2/, de voor

stelling, dat het hoogste wezen op de bergen woont enz., 

zijn niet.goed vereenigbaar met een gepersonifieerd he

melgewelf. 

Veilig kunnen we dus aannemen, dat de hemel, in al 

zijn verschijnselen, en vooral de zwarte regenlucht, 

waarvan de Gallaveetelers zoo afhankelijk zijn, voor hen 

de duidelijkste weerglans van Wak is; door deze "organen" 

van god hebben ze zijn macht en zijn schoonheid leeren 

kennen.in het eindelooze steppenland, dat steeds om regen 

vraagt. We zagen reeds, hoe de Masai tot dezelfde opvat

tingen zijn gekomen; de vele kleuren zijn een beeld der 

aspecten van den éénen hemelgod, die zich echter bij hen 

al gedeeltelijk los wisten te maken in een zelfstandig 

bestaan. Al stellen de Galla in het algemeen hemel en 

god zeker niet gelijk, zijn er toch tallooze aanduidingen, 

dat ze vaak niet boven de hemelverschijnselen uitkomen, 

dus bij het beeld blijven staan; zoo is het bij vele an

dere Kuschieten en de Masai, zoo is het eveneens bij de 

stammen, die den Gallagod overnamen, waarvan dikwijls ge

zegd wordt: "ze aanbidden den hemel, dien ze Wak noemen". 

Of deze verwarring van Wak en hemel langzamerhand is ont

staan, of altijd aanwezig was, als een gevolg van de 

moeilijkheid zich van het zichtbare tot het onzichtbare 

op te werken, lijkt me niet uit te maken. 

Nu we een beter inzicht hebben gekregen in het ka

rakter van 7iak als hemelgod, is het mogelijk iets dieper 

in te gaan op een naam.voor het hoogste wezen, dien ik 

boven reeds aangaf, nl. zon (adu). LOBO merkte al op, dat 

het onzeker was, wat de Galla met hun god..bedoelen, den 

hemel of de zon of den schepper van beide* In enkele.ge

beden wordt Wak met zon aangesproken en zegt men b.v... 

tot hem: "god, mijn heer, gij zon met dertig stralen". 

TUTSCHEK.probeerde den zin te achterhalen, maax tever

geefs 3/· Het lijkt me toe> dat we in de vereering van 

1/ In: FRITZCHE Reisen-p.236* 
2/Ett âr i tält p.264. 
3/ "Wacayo, goftako, biftun carazodoma - God, my Lord, 

thou Sun with thirty rays" (i.e. p.85); sodoma =s dertig; 
"kara-sharpness, kara adu or kara biftu - eye of the sun" 
(Foot Dictionary); bij de Nandi heet de zon·; "das Bing 
mit neun Strahlen oder Beinen" (ВАШАШ 1*ο

4
 p¿54)* 
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Wak als zon iets neer moeten zien, dan alleen een uit-

vloeisel der aanbidding van den hemelgod, in één van 

zijn aspecten 1/; ze schijnt een overblijfsel te zijn 

van een ouden zonnecultus. In het Abessinische land le

ven nog gebruiken voort, waarin men "duidelijk de zonne-

vereering der heidensche voorvaderen herkent: wanneer 

een kind geboren is, neemt de moeder het, binnen een 

week, in de ochtendschemering, op en gaat net haar man 

of één van haar mannelijke verwanten, die met het blanke 

zwaard voorop loopt, uit het huis. Dan kijkt ze in de 

zon, wijst het kind op de zon en keert naar haax woning 

terug" 2/, Behalve dergelijke oude gewoontes, die tame

lijk algemeen voorkomen, zijn er nog andere eigenaardig

heden, die den auteurs bij de Galla zelf opvielen. Zoo 

bemerkte WAKEFIELD in het Tanaland, dat de ingang der 

Gallahutten op het oosten uitzag» Hij geeft de volgende 

verklaring: "De Galhs gelooven, dat het oosten de woon

plaats der godheid is. In deze overtuiging, zullen ze op 

het prachtige idee gekomen zijn, dat ze, wanneer ze den 

ingang van hun hutten en hun runderstallen en schaaps

kooien in die richting aanbrengen> begroet zullen worden 

door de eerste schitterende stralen, die zijn aanwezigheid 

verraden» Ze hebben een gezegde, dat een Galla, wanneer 

hij verdwaald is - hetzij, dat hij door den aanval van 

een binnenstormenden vijand uit zijn woonplaats verdreven 

werd, hetzij door een andere oorzaak -, er zeker van kan 

zijn, god te vinden, als hij met zijn gezicht naar het 

oosten reist; en wanneer deze menschen, op hun ruwe en 

heidensche manier, tot "Waka" (god) bidden, zijn de ge

zichten van de geheeIe groep naar de opgaande zon ge

keerd" 3/. De Galla begraven hun dooden, met het gezicht 

eveneens naar het oosten, "een gewoonte, waaraan strikt 

wordt vastgehouden" 4/; ook bij de oude Gallagraven in 

het Somaliland heeft men dit feit geconstateerd. Denken 

1/ Zooals b.v. bij de Hadia, waar de zon het oog van 
wä'ä is en hij zelf, vanwege het rossig zonnelicht, 
de "roode" god. 

2/ LITTMAim Abessinien τ.74; "Das eiserne Schwert wehrt 
die bösen Geister ab; auch schon vorher hat die Wöch
nerin ein Stück Eisen bei ihrem Kissen liegen, eine 
Kette, eine Sichel oder ein Schwert· Bei vielen Völ
kern ist Eisen ein Schutzmittel gegen Dämonen1.' 

3/ I.e. ρ4203; ook WERIJER viel het bij de Tanagalla op, 
dat de ingang der hatten op het oosten uitzag. GHIAULE 
zegt van de Abessinische huizen: "L'entrée de la 
maison regarde généralement l^st" (Croyances et 
coutumes du Bégamder p.ll2). 

4/ CECCHI I.e. ρ„418. 
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vre hierbij aan de aanroepingen: "god oosten" en "god 

aurora" 1/, dan kont vanzelf de vraag op, of dit alles 

geèì} renini scent ie s zijn aan een ouden Kuschie ti sehen 

zonnegod, zooals die nog in Kaffa vereerd wordt; in 

Meroë bestond eveneens een zonnecultus, die duidelijke 

sporen heeft nagelaten en waarschijnlijk tot in Sennaar 

en Kaffa zijn invloed deed gelden 2/. Ook kan nen denken 

aan de jagersvolken, net hun zuivere zonnegoden, of aan 

de negalithcultuur 3/· Μ Θ ΐ
 zekerheid is er geen antwoord 

te geven op de vraag, aan welke cultuur deze overblijf

selen van een zonnevereering in het Gallaland zijn toe 

te schrijven; nisschi'en is nog het neeste voor een in

vloed der jagers te zeggen 4/
0
 In ieder geval is er bij 

de Galla van een algeneenen zonnecultus geen sprake. 

Wak blijft een zuivere henelgod 5/i ¿e Masai bidt ook 

vaak zijn norgen- en avondgebed, net zijn gezicht naar 

de op- en ondergaande zon gekeerd 6/, naar dergelijke 

gebruiken.ontnenen aan Engai evennin zijn karakter van 

dondergod. 

1/MIZ2I Senplici Constatazioni p.77; ofschoon MIZZI 
terecht opnerkt: "Nessun Galla ha nai sognato di 
adorare l'Aurora né l'Oriente. S'interroghi il Galla: 
risponderawi senza esitazione: "Dio é ben altro ohe 
l'Aurora"!", blijven deze nanen uit de oude gebeden 
toch veelzeggend; vgl»: "Hanno infine dei segni di 
particolare adorazione per il sole e per la luna, 
ed a quest'ultina specialnente nandano dei baci 
allorché la vedono apparire sull'orizzonte" (CECCHI 
I.e. p.29). 

2/ В А Ш А Ш I.e. p*l62
e
 - •-

V H e t Arsigraf, dat HYLAITOER beschrijft (I.e. p.275-276), 
heeft aan den achterkant van den middelsten der drie 
pilaren een menschelijke figuur, die de zonneschijf 
draagt. De zonne- en maansynbolen (zonneschijven en 
zonneringen, zie: l.c. p

0
279 en 281) in het Gallaland 

zijn zeker aan den invloed der negaiithcultuur toe te 
schrijven. 

4/ In het rekening houden net de henelstreken en vooral 
net den op- en ondergang der zon, ziet Е А Ш Ш Ш een 
element der jagerscultuur. 

5/ Zelfs in het gebed, waarin god de "zon net dertig 
stralen" wordt genoend, identificeert men beide niet, 
want, vlak voor de aanroeping "zon", smeekt men Wak: 
"When misfortune comes to me, as trees keep off the 
sun from me, mayest thou keep off misfortune; my Lord, 
be thou my - shadow ! " (TUTSCHEK I.e. p.84). 

6/MERKER
#t
l.c. p.207; vgl.: "Sie erheben sich vom Lager 

und spützen der aufgehenden Sonne etwas Speichel 
entgegen" en "Die flauen, deren erste Tagesarbeit 
das Melken der Kühe ist, nehmen von der Milch der 
ersten Kuh, die„sie melken, und giessen davon ein 
wenig aus der Kürbisflasche der aufgehenden Sonne 
entgegen" (FOKKEN I.e. p.244). 
Bij tallooze volken bestaat die verwarring: god, he
mel, zon, regen enz, ""Himmel", "Regen", "Sonne" 
((hat)) bei fast 60 Prozent aller sudanischen Völker 
mit "Gott" die gleiche Vokabel gemeinsam" (BAUMANN-
1,C. p.144); vgl.-: ASSIRELLI Africa polyglotta cap.XX 
(Il nome di Dio). 
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О ез̂  de vereer ing van de zon, maan en s t e r r e n , die 

i n sommige s treken n i e t meer a l s "organen" van den h e -

melgod geßien schijnen t e worden, maar een ze l f s tandigen 
cu l tus l i j k e n t e k r i j g e n , za l b i j de behandeling der ma
gie gesproken wordene 

I I I DE EIGENSCHAPPEN іШ HET HOOGSTE ÏÎEZEN 

INLEIDING 

Het beeld van het hoogste wezen is ons door de be

spreking van zijn namen en zijn karakter.als hemelgod al 

iets nader voor den geest komen te staan. Zijn eigen

schappen en zijn eeredienst, met de prachtige gebeden en 

offers (volgende hoofdstuk), zullen ons samen echter pas 

vollediger kunnen leeren, hoe de Galla zich zijn god 

denkt en hoe hij tegenover zijn god staat; de levende en 

diepe godsdienstigheid van dit volk, die door de noodza

kelijke, theoretische indeelingen en kritische opmerkin

gen vaak niet voldoende naar waarde geschat kon worden, 

zal dan eerst duidelijker tot ons gaan spreken. 

Dat alle Galla de eigenschappen van Wak niet steeds 

helder voor oogen hebben, behoeft geen betoog; wanneer 

ik hier dus enkele ervan ga behandelen, is daarmee vol

strekt niet gezegd, dat de verschillende stammen zich 

hun god altijd z<56 hoog wisten voor te stellen en tot 

zulk een abstractie wisten te komen. Voortdurend hebben 

we te letten op het bepaalde gebied, waar de auteur zijn 

gegevens noteerde 1/. Ook moeten we er ons voor hoeden, 

onze theologische begrippen der eigenschappen toe te 

passen op een "Gallatheodicee", die nergens in systeem 

is gezet of ook maar bestaat; ze кал alleen door ons wor

den opgebouwd uit de antwoorden op vragen - waardoor we 

vaak slechts het inzicht van een hoogstaanden Galla we

ten! -, of uit de gebeden, offers en andere religieuze 

gebruiken. Ik moet dus waarschuwen voor een te ideale 

voorstelling, waartoe de namen der eigenschappen - den 

Galla dikwijls onbekend! - en het bij elkaar brengen in 

één. verband, aanleiding zouden kunnen geven. 

1/ De namen onder de citaten, die ons nu wel voldoende 
bekend z^jn, zullen ons telkens herinneren aan het 
beperkte gebied,-waar de bepaalde opvattingen, gebrui
ken, gebeden enzβ werden opgeteekend. Ik moet, voor 
het vervolg, verwijzen naar de inleiding over de bron
nen, daar het te omslachtig zou zijn, steeds den be
treffenden stam aan te geven. 
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Voordat ik tot de bespreking der eigenschappen over

ga, is het goed er op te wijzen, dat Wak, "de hoogste 

heer", "de geest bij uitnemendheid" 1/, ondanks het be

staan van twee ondergodon en een heele geestenwereld, aan 

wie soms "goddelijke" eer bewezen wordt, toch de eenige 

god der Galla is 2/j de eigenschappen hebben zich van 

hem niet losgemaakt, er is b0v. geen princiep van het 

goede of een geest, aan wien de schepping wordt toege

schreven. "Als men de Oromos over hun geloof aan de god

heid ondervraagt, verzekeren ze met nadruk: "Waka tokotu", 

er is één God. Wanneer men dan den schijn aanneemt den 

zin der vereering, die ze aan de geesten brengen, in 

twijfel te trekken en haar te zien als een aantasting 

van gods eenheid, bevestigen ze hun uitspraak en verkla

ren beslist: "Waka tokotu", er is één god, die alles ge

schapen heeft, die alles bestuurt, aan wien de schepselen, 

de goede en kwade geesten onderworpen zijn" 3/· 

A De eeuwigheid van het hoogste wezen en 

de voorstellingen der Galla over het 

hiernamaals 

In de gebeden en gezangen wordt, bij mijn weten, 

niet over de eeuwigheid van Wak gesproken; uitdrukkingen 

als: "eeuwige god" zijn er niet te vinden. Het woord 

"^enneta", dat vaak door "paradijs" en soms ook door 

"eeuwigheid" 4/ wordt vertaald, komt bij de Galla welis

waar voor, maar eerstens moeten we onderzoeken, of de 

vertaling juist is - en dan nog, of het woord met Wak in 

verbinding wordt gebracht -, en vervolgens hebben we na 

te gaan, of zich hier geen Christelijke en Mohammedaan-

sche invloed deed gelden. 

De CAPUCIJN spreekt van "genneta Wakatti" of alleen 

"genneta", het "paradijs van god" 5/; ook VITERBO vertaalt 

1/ BOEELLI gthiopie ρ,115. 
2/ JOMAED alleen beweert geheel onjuist: "les dieux, en 

général, s'appellent Ouâk" (Notice p.20). 
3/ CAPUCIJN Esquisse ρ.12. 
4/ FOOT I.e. 
5/ "Les Oromos veulent-ils faire ressortir la beauté d'un 

pays, ou le bien-être d'une situation (par beauté, en
tendez fertilité: car nos bons noirs ne semblent pas 
goûter les harmonies poè'tiques que le Créateur a semées 
dans la nature pour élever les ames, ce sont des utili
taires), ils disent: djençieta lafatti, "c'est un paradis 
terrestre". Ils nomment le séjour des Bienheureux: 
djenneta Wakatti, "le paradis de Dieu", ou simplement: 
djenneta. Nous adoptons ces termes dans nos catéchismes" 
(I.e. p.75-76). 
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het woord door "paradijs" 1/. BIEBER geeft voor "paradijs" 

niet alleen "genneta" op, maar ook "guraSSa" 2/, dat, 

zoo als we zagen, Wak en hemel kan be teekenen. "Crenneta" 

wordt dus, door de auteurs, als "paradijs" met Wak ver

bonden en nu doet zich de vraag voor: is daarmee de eeuwig

heid bij het hoogste wezen bedoeld, m.aoW. gelooven de 

Galla aan een onsterfelijkheid, die bij Wak wordt doorge

bracht? Is dit het geval, dan is daardoor bewezen, dat 

ook Wak zelf eeuwig is, hoewel alleen in den zin van 

"zonder einde" 3/· 

Inderdaad zijn er berichten, die de bovengestelde 

vraag bevestigen. "De Galla gelooft aan de onsterfelijk

heid der ziel en aan een toekomstig leven, met beloonin

gen en straffen Ze gebruiken de volgende woorden 

om het paradijs aan te duiden: Ayana Waka of het "geluk 

van god"; Bayanaca Waka of de "rust van god", of het 

"paradijs van god"" 4/. De CAPUCIJN meldt ongeveer het

zelfde, maar voegt er de beperking aan toe: "Maar onze 

gallas hebben niet het minste idee van de onsterfelijk

heid in den staat van onschuld en nog minder van de ver

rijzenis der lichamen" 5/· Zijn deze opmerkingen betrouw

baar j in dien zin, dat ze heidensche opvattingen weerge

ven, dan zou daardoor indirect bewezen zijn, dat Wak door 

de Galla "zonder einde" gedacht wordt. Het woord voor 

"paradijs".verraadt echter door zijn Arabischen oorsprong 

(gánne. pi.Cannât = paradijs, tuin 6/), dat hier Mohamme-

daansche invloeden werkzaam zijn geweest; ook bij de ver

dere feiten, die de CAPUCIJN en AZAÏS ons meedeelen, 

blijkt dit het geval te zijn. AZAÏS beweert vervolgens, 

dat de Galla een hel kennen, "Ibidda agaba" of "het vuur 

der straf" en een soort vagevuur: "golfa, lijden" 7/. De 

CAPUCIJN bevestigt dit bericht over de hel en citeert 

zelfs een"heidensch" gezang der Galla: 

1/1 „е.; vgl»: "mana Wak op. Wakajò - tempio, paradiso" 
(màna - huis) en "môtuma samái - paradiso"(môtuma = 
rijk) (I.e.). 

2/ I.e. p.418. 
3/ Uit VITERBO's vertaling van "eternità - kan gàfa 

haridûma (che è di tutti i giorni)" (I.e.), zou men 
opmaken, dat de Galla dit begrip hebben, maar het kan 
hun door de missionarissen zijn bijgebracht. 

4/AZAÏS l.c,- p.108-109-
5/ I.e. p.77o 
o/ "Tuin" is eveneens bij de Galla vaak de vertaling van 

"genneta": "o Wak, nimm uns zu dir, führ uns in den 
Garten, führ uns nicht zu dem Setani und nicht ins 
Feuer" (ERAPF I.e. p.99); vgl.: "Wakas trädgard" 
(HTLANDER I.e. pe280). 

7/ I.e. p.109. 
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"Ya Rabbi, Rabbi 
Ibidda adjaba 
i r r a nu gabi 
djennetatti nagaa 

nu horaddu", dat hij vertaalt door: 

"0 Seigneur., Seigneur, préserve-nous du feu du châtiment, 

dans Ie paradis possède-nous délicieusement"„ Hij voegt 

er de opmerking aan toe: "Zelden verheffen zich hun ge

beden tot zulk een hoogte" 1/. De woorden "Rabbi" voor 

Wak en "adjaba" voor straf (Arab. 'adsab = kwelling) en 

eveneens weer "genneta" wijzen er echter op, dat we dit 

gebed niet zonder meer heidensch mogen noemen! Ook de 

CAPUCIJN kent het woord "golfa", een "soort tusschengees-

ten" 2/, De hoogste geesten, zegt hij, behooren tot het 

koor der "aülïa", "waarin de zielen der deugdzame mannen, 

na htm dood,, een plaats krijgen" ЗА D e
 meeste vrouwen 

echter, die niet genoeg verstand hebben om "aülïa" te 

worden, evenals enkele mannen, zijn veroordeeld tot de 

lagere klasse der rgolfa"e Deze geesten zijn slecht en 

wraakzuchtig, hoewel ze niet aan het vuur der straf zijn 

blootgesteld. Ze zijn zoo ongeveer de dienarei} der "aülïa"; 

ook de offerdieren behooren tot de '"golfa" 4/
β
 AZAÏS, die 

"golfa" voor een soort vagevuur aanzag, voelde de onzeker

heid en moest bekennen: "Ce dogme manque quelque peu de 

clarté"! 5/· Dat er in deze geestenleer vreemde elementen 

schuilen, wordt al waarschijnlijk gemaakt door het woord 

"aülïa" (Arab, áulija' ); zelfs de Wolamo gebruiken het, 

in een eenigszins gewijzigden vorm (aulaSSa), om de lagere 

bosch- en watergeesten aan te duiden 6/, wel een bewijs, 

hoever de Mohammedaansche invloed zich uitstrekte. 

1/ I.e. p¿76. 
2/ 1„с. p.38; hij merkt er bij op: "dont nul dans notre 

maison n'avait ouï parler avant de venir à Minné: ce 
qui semble dénoter que c'est là une tradition provenant 
des Oromos du centre", VITERBO: "golfà-morbo; peste" 
(I.e.); FOOT: "golfa-dysentery, plague" (I.e.). De 
"golfa" incarneeren zich, naar SALVIAC, ook in de gie
ren, die na de offers het deel, dat voor-Wak werd 
klaargelegd, komen weghalen (Les Galla pol41-142). 

3/ l.c« ρ·.-12. 
4/ I.e. po39. 
5/ loc, - -
6/ CERULLI Note su alcune popolazioni p.8. AZAÏS noemt 

de heilige boomen "àwulia" (I.e. p.37) en SA1VIAC • 
spreekt over een "aoulïa", die het graf bewaakt (I.e. 
p0l62), ook vertaalt hij het woord door "anges tuté-
laires" (loc Pol77); vgl»: HÏLANDER "aulia-helig lund" 
(loC PeD5)ç Telkens worden dus met het woord "geesten" 
bedoeld. 
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Deze berichten - op het eerste gezicht de meest vol

ledige! - hebben ons dus niet veel nader gebracht tot de 

heidensche voorstellingen der Galla over het hiernamaals 

en nog veel minder tot hun opvatting over Wak1s eeuwig

heid, waarom ze hier, bij de eigenschappen, behandeld wer

den. De CAPUCIJN, hoewel hij veel van het bovenvermelde 

voor "heidensch" liet doorgaan, kwam dan ook tot dezelfde 

conclusie als KRAPP (zie: p,238): "Het is zeer moeilijk 

om duidelijke inlichtingen te krijgen over het eigenlijke, 

oorspronkelijke geloof der Oromos. Niet alleen hebben de 

Arabieren vroeger, bij het bereizen van al deze landen, 

op hun doortocht een heel spoor van legenden achtergela

ten - de ééne nog ongerijmder dan de andere -, die zich 

met de inheemsche verdichtselen vermengden, maar ook heb

ben ze uitdrukkingen ingevoerd, die zuiver bijbelsch zijn, 

zooals we bij de schepping van den mensch zullen zien. 

Bovendien geven de Oromos zich nooit heelemaal, daar ze 

voelen, dat ze in kennis de mindere zijn en vreezen, zich 

bij hun ondervragers belachelijk te maken" 1/. 

De andere berichten over het "paradijs" der Galla 

munten uit door onzekerheid en vaagheid. Natuurlijk zijn 

er ook weer onder, die eenvoudig het geloof der Galla aan 

een hiernamaals ontkennen. Zooals CAVENDISH opmerkte: "ze 

hebben geen godsdienst" 2/, zoo beweerde MAUD: "ze geloo-

ven niet in een toekomstig bestaan" 3/* waartegenover 

WAKEPIELD van dezelfde Borana zegt: "ze gelooven in een 

toekomstig leven"! 4/· Bij CECCHI is te lezen, dat de 

Galla hun eigen gedachten hebben over het bestaan en de 

belooningen van het hiernamaals 5/: veel runderen en 

vrouwen en voortdurende oorlogen met overwinningen 6/. 

BIEBER kent, zooals we zagen, behalve den term "genneta" 

ook nog "guraïSa" voor "paradijs" en "ibidda" voor het 

"diepe vuur" 7/, waaruit te concludeeren is, dat het Ie-

1/ I.e.-
2/ I.e. p.376. 
3/ Exploration p.567. 
4/ In: RAVENSТЕIN Somal and Galla land p.270; vgl.: "Der 

Glaube an ein Leben nach dem Tode existiert auch bei 
den heidnischen Galla" (PAULITSCHKE I.e.). 

5/1.0. 
6/ I.e. p.419; "All of them believe that, after death, 

they are to live again; that they are to rise with 
their body, as they know not where, but they are to be 
in a state of body infinitely more perfect than the 
present, and are to die no more, nor suffer grief, 
sickness, or trouble of any kind. They have very 
obscure, or no ideas at all of future punishment; but 
their reward is to be in a moderate state of enjoyment 
with the same family-and persons with which they lived 
on earth» (BRUCE I.e. ρ.223). 

7/ I.e. 
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ven na.den dood met Wak (gura££a) in verband wordt ge

brachte De mededeelingen van WAKEFIEID over het verblijf 

der "ekera" (geesten der dooden) zeggen ons niets over 

Wak 1/, KHAPF is op dit punt uitvoeriger: "Wat de plaats 

der dooden betreft, zoo gelooven de Galla, dat Christe

nen. Mohammedanen en Ormanen in de onderwereld een afzon

derlijke woning krijgen, waar ieder door Waka beloond of 

door het vuur gestraft wordt" 2/e 
Daar al deze mededeelingen veelal over de Galla gaan, 

waardoor de controle ondoenlijk wordt, en er toch bijna 

overal in het Gallaland Christelijke of Mohammedaansche 

invloeden mogelijk waren, zijn we, bij de beoordeeling 

van het al of niet heidensch zijn der bovengenoemde op

vattingen, op de meening der auteurs aangewezen., die zich 

er vaak niet over uitspreken, of te oppervlakkig tot een 

"oorspronkelijkheid" besluiten. KRAPF heeft nog de beste 

samenvatting der heidensche voorstellingen en tevens een 

argument., waarom hij ze oorspronkelijk wil noemen: "Op 

een vraag aan mijn Gallabediende, wat de reden was van 

de prachtige versiering van hun graven, kreeg ik een ant

woord, dat mijn behagen erin bedierf. Hij vertelde me, 

dat de Galla de meening zijn toegedaan, dat zoo gauw de 

bovengenoemde plant ((aloë)) op iemands graf gaat groeien 

((bloeien)), die persoon rein begint te worden voor Waka 

en bij hem komt. Toch hebben de Galla een idee van ver

gelding, daar ze gelooven, dat een goed mensch naar Waka 

gaat en een slecht naar het vuur van Setanat of Geni. 

Daar ik Gallas ondervroeg, die geen connectie met de be

volking van Shoa hebben, veronderstel ik, dat dit hun 

eigen opvatting is" 3/· ̂ e mogen dus aannemen, dat de 

heidensche Galla in een hiernamaals gelooven, waar de 

"goeden" bij Wak beloond worden met een geluk, dat in 

veel runderen, vrouwen en oorlogen bestaat; misschien is 

ook de vuurstraf "an idea of their own". Bij deze vage 

voorstellingen кал het ons niet verwonderen, dat hun ge

dachten over de eeuwigheid van Wak niet ontwikkeld zijn. 

1/ Missionary and geographical pioneer ρ«207-211; niet 
alleen wordeЪ voor de rust van de geesten der dooden 
offers gebracht, maar ook aan deze "schaduwen" wordt 
geofferd,-wat bij de manistische invloeden ter sprake 
zal-komen

e
• 

2/ lee. p.103. * 
3/ ISENEERG-KRAPF l

0
Ce p.196-197; door mij onderstreept; 

vgl,: /'Auf dem Grabe wird die Aloe gepflanzt. Wenn sie 
zu blühen beginnt^ so glauben die Galla, der Verstor
bene gehe in den Garten zu Waka und erlange Glückse
ligkeit" (KRAPF Reisen I, po102-103);# "En gallakännare 
angiver, att^gallaer plantera en aloe' pâ graven och 
saga, att själen ingàr i Wakas trädgard, i Guds paradis, 
när växten slâr ut i blom" (HYLAKDER I.e. p.280). 
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trat het ontbreken van toespelingen op deze eigenschap 

in de gebeden verklaart
e
 Toch doet de belooning, die ze 

in "Wak's tuin" krijgen, denken aan een verblijf, dus 

ook een god., "zonder einde". 

В Almacht en schepping 

Is de eeuwigheidsgedachte den Galla zoo goed als 

onbekend, ziet hij het. hiernamaals als een verlengstuk 

van dit leven, met hetzelfde geluk, maar dan in een groo-

ter quantum, van de almacht van het hoogste wezen heeft 

hij zich een duidelijker voorstelling kunnen maken, 

door de vergelijking met de machtigen der aarde. In de 

veetelerscultuur speelt de macht een groóte rol, de 

macht der absolute patriarchen over hun families, der 

rijken over de armen^ der overwinnaars over de verslage

nen. De beelden, waarnaar de Galla greep, om Wak's al

macht uit te drukken, zijn dan ook zuiver en grootsch, 

mede geïnspireerd door het wijde steppenland, dat geen 

grens schijnt te hebben en aan den wazigen gezichteinder 

één lijkt te worden met het firmament. Daar gaan de blik

ken van den Gallanomade omhoog naar zijn god, die, als 

het uitspansel, "geen palen noodig heeft om zich te on

dersteunen" 1/ en die "de aarde heeft vastgemaakt zonder 

pinnen" 2/o Beide voorstellingen passen zoo goed in de 

gedachtenwereld van den Galla, die weet, dat zijn kegel-

dakhuis niet kan staan, zonder den stut van den middel-

paal, die weet, dat men de tent niet кал spannen en de 

huid niet in de zon kan drogen, zonder ze met pinnen 

vast te maken. Wordt Wak met de geesten vergeleken, dan 

volgt steeds de conclusie: "Wak is de grootste. Wak is 

veel grooter" З/ί daarom kan god alleen trotsch zijn 4/ 

en is het niemand gegeven hem na te rekenen 5/· In, een 

avondgebed heet het van het hoogste wezen: "0 heer, die 

geen heer hebt; er is geen kracht dem. alleen in u, gij 

1/ "Wáqa gé cu: utiîba male kan égatu - Dio significa: 
colui che non ha bisogno di pali per sostenersi" 
(MIZZI Cenni p.54); vgl.: I Proverbi p.48.. 

2/ "Utúba male egatéti: Wáqni, difa male láfa dirírse -
Iddio sostenendosi senza pali ha steso la terra senza 
piuoli" (l.Ce)» 

3/ PAULITSCHKE Ethnographie II, ρ
β
20. 

4/ "The saddle and the cover of the saddle are sewed; 
pride is in the hands of God", met de verklaring: 
"All articles are made and the rich may buy them; but 
God alone may be proud" (CERULLI The Folk-Literature 
p.195). " 

5/ "The ways by which God has passed, who can ever see?" 
(I.e. p.l38)c 
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alleen hebt geen verplichtingen" 1/. De Galla voelt dan 

ook den afstand tusschen god en hem: "Mijn heer, gij zijt 

boven mij, ik ben onder u"' 2/, want Wak is "de koning en 

heer van alle tronen der aarde", hij is de "almachtige, 

naast wien alle macht in het niet verzinkt" J>/, 
In de gebeden komt bij alle smeekingen tot uiting, 

dat Wak ze kan verhooren, dat hij machtig genoeg is om 

alles te geven; de G-alla weet, dat "het woord van Wak 

vruchtbaar is" 4/, dat, "hetgeen hij zendt, zeker de 

aarde zal bereiken" 5/· Tot den "allerhoogsten heer", 

den "heer der burgers" richt de Abba Bokku een gebed, in 

naam van heel het volk, telkens door het "Amen" der aan

wezigen onderbroken; hierin komen de opvattingen der 

Galla over Wak's grootheid en almacht wel heel treffend 

naar voren. Een gebed vol vertrouwen tot hun god, die 

hoort en meeleeft, die beschermt en helpt, tot den heer 

en vader der Galla, den almachtige, "die hun verlangens 

vervult" 6/: 

"0 Wadadscha 7/, sta me bij ! 

0 (mijn) moeder, sta me bij! 

0 god van de zonen der Barentu, sta me bij ! 

0 allerhoogste heer, sta me bij ! 

Heer van de burgers, sta me bij ! 

Ga voor me en sta me bij ! 

Ga achter me en wees mijn weg! 

Maak mij familie van den stok (met de ijzeren 

punt), de geëerde! 8/. 
0 heer van de koffie, sta me bij! 

1/ TUTSCHEK I.e. p.88. 
2/ l.o. p.84. 
3/AZAÏS I.e. p.107. 
4/ Begin van een religieus lied, waarin aangegeven wordt, 

hoe Wak aan hem, die iets mist, er. iets anders voor in de 
plaats geeft (CERULLI I.e. p.131). 

5/ I.e. p.193. 
6/ Vrij naar MIZZI Gli Stadii p.36 e.v. 
7/ De Wadadscha is één van de voornaamste gebedsceremoniën 

en komt in het volgende hoofdstuk ter sprake, MIZZI 
teekent er bij aan: "Come già detto: gli è all'occasione 
del "Wadaga" che si prega Iddio; ma per malore vi s'in-

ftanuischiano sempre delle superstizioni".. Uit 
den contekst schijnt te volgen, dat Wak zelf hier 
"Wadadscha" wordt genoemd. 

8/ "glnfo" vertaalt MIZZI door "bastone a punta di ferrod 
vgl.: da THIENE: "gimfo - contrappeso della lancia" 
(Dizionario): VITERBO geeft van "ginfu" dezelfde Ъе-
teekenis aan (i.e.). 
MIZZI verklaart den raadselachtigen zin: "Il bòkku. 
domanda che la sua autorità sia reale e efficace". 





O heer van de $ät 1/, sta me bijl 

O heer van de koeien, sta me bijl 

Verdedig me tegen de horens 2/, 

Behoed me tegen de horens. 

Maak me sterker dan zij ! 

Laat me meester zijn over den Dori! 

Laat me heerschen over de Raba! 

Laat me meester zijn over de Dabballè! 

Zoo sprekende, bid ik tot u! 

0 heer, o Wak! 

Dit, mijn verlangen, aan wie zal ik het bekend maken? 

Ik zal het aan Wak bekend maken. 

Wie zal dit verlangen vervullen? 

Wak zal het vervullen. 

Eerst heb ik gebeden, ik heb het verkregen! 

Wanneer heb ik het verkregen? terstond! 

Met de Wadadscha heb ik het verkregen! 

Van Wak heb ik het verkregen! 

Ik heb het verkregen!" 

Bij deze hooge opvatting van de grootheid 3/ en al-

1/ "éima", in den Gallatekst, (ook "gtffä") is de ^ätstruik. 
"E noto ohe le foglie di questo arbusto, la CaTHg edulis 
di Forskâl o Ce lastras edulis di Sohweinfurth, sono 
masticate ed hanno eгіШхо e-ecitante del sistema ner
voso. L'uso del gät è oggi diffuso fra i Musulmani del 
Sud-Est etiopicoT""!? particolarmente nella zona di Harar 
dove è anche il centro maggiore di produzione; l'uso 
si va diffondendo anche presso i Musulmani di altre 
regioni dell'Etiopia, come ad esempio negli ex Stati 
Galla del Sud-Ovest. Per gli Abissini cristiani l'uso 
del ffat è tipico dei Musulmani; e mangiare il £ät è 
popolarmente considerato come un pubblico segno di 
adesione all'IslSm"' (CERULLI Studi Etiopici I, p.20). 
CECCHï zegt ervan: "pianta che secondo le credenze dei 
Galla è animata da uno spirito" (I.e. ρ.241). In het 
gebed wordt gät echter niet in dezen laatsten zin ge
bruikt; hoeweTTiet dus duidelijk Mohammedaan s ohe η in
vloed verraadt (Harargalla), geeft het toch, over het 
algemeen, de heidensche opvattingen weer. 

2/ ss vijanden, 
3/ Wak is, naar de opvatting der Galla, zelfs ook de god 

van andere volken, die hij eveneens geschapen heeft: 
"Wenn der abnehmende Mond aber die letzte Sichel bil
det, dann verlässt Waka das Land der Galla und geht 
zu ihren Feinden, den Mohammedanern, die er auch#Ége-
schaffen, und für die er ebenfalls sorgen muss. Während 
dieser Zeit unternehmen sie keinen Kriegszug gegen 
die Somali, in ihren Lagern werden die langen Nachte 
still, ohne Gesang und Tanz zugebracht und die Knaben, 
welche an diesen Tagen geboren werden, fallen einst im 
Kampfe gegen die Somali, denn Waka ist bei ihren Fein
den. Sobald jedoch der neue Halbmond wieder zum Voll
mond übergeht, kommt auch Waka wieder und mit ihm 
kehren Thatigkeit. Freude, Gesang und Tanz in die La
ger der Galla zurück" (ВНЕШЕН I.e.). 
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macht van Wak, sluit zich als vanzelf de scheppingsge-

dachte aan; de Galla ziet zijn god, als den schepper van 

alles. Hij maakte hun stamvader van aarde: "Ik vroeg ver

schillende Galla (( van Schoa)), die bij me in mijn tent 

waren, wat ze over hun stamvader wisten. Ze zeiden, dat 

hun stamvader, volgens een oude traditie, Wolab heette; 

dat hij van slijk door Waka (god) was gevormd en later 

een levende ziel kreeg" 1/. De Galla bidden dan ook: "0 

Wak, gij hebt ons geschapen, werp ons niet wegï" 2/. In 

een ander gebed wordt de mensch, door god geschapen, ver

geleken met een hut, door de menschen gebouwd en met gras 

bedekt: 

"Gij hebt ons opgetrokken, laat ons niet neervallen, o Wak! 

Gij hebt ons met gras bedekt, vernietig ons niet, o Wak! 

Van het weenen der oogen, bevrijd ons, o Wak! 

Van droefheid des harten, bevrijd ons, o Wak! 

Van het gescheiden worden van elkaar, bevrijd ons, o Wak! 

Plant ons, o Rabbi! 

Als een boom, o Rabbi!" 3/· 

Het is echter, bij al deze gebeden, niet zuiver uit 

te maken, welke elementen ervan van heidenschen oorsprong 

zijn; het "o Rabbi!" uit bovenstaand gebed bewijst al een 

Mohammedaanschen invloed. Zelfs den litanievorm, die, 

zooals later duidelijker zal blijken, vaak bij het Galla-

gebed voorkomt, zou ik niet met zekerheid heidensch dur

ven noemen. Al lijken verschillende gebeden, die over Wak 

als schepper spreken, de eigen gedachten der Galla weer 

te geven, is toch het syncretisme, buiten het Boranage-

bied, zóó ver gevorderd, dat er altijd nog twijfel blijft 

bestaan. CERULLI noteerde b.v. een gebed, waarin de aan

roeping voorkomt: "O mijn vader, vader schepper!" 4/, 

maar zijn Gallazegsman was van meening, dat het door Mo

hammedanen was gemaakt; god wordt er dan ook "Rabbi" in 

genoemd. Toch is het een gebed, ter eere van de zeker 

heidensche vruchtbaarheidsgodin Atete, die met "moeder 

schepster" wordt aangesproken, een bewijs weer, hoe op

pervlakkig vaak de bekeering der Galla tot den Islam is 

geweest! 

Deze twijfel bij verschillende gebeden neemt echter 

niet weg, dat, naar de meening van vele betrouwbare on

derzoekers, de schepping door Wak ook bij de heidensche 

Galla bekend is, geheel aangepast aan hun ideeën over de 

1/ ISENBERG-KRAPF I.e. p.203. 
2/ CERULLI The Folk-Literature p.138. 
3/ l.c· 
4/ I.e. p.130. 





265 

grootheid en almacht ал het hoogste wezen. Zoo zegt 

BEEWUER: "Hij heeft alles geschapen" 1/ en de CAPUCIJN: 

"Daar de gallas geen enkel Ъоек bezitten, hebben ze het 

dogma van de schepping door mondelinge overlevering ont

vangen; wanneer ze de oorzaak van het gericht zijn op 

iets anders of der manier van zijn van een ding of een 

persoon willen verklaren, zeggen ze: "Dat heeft hij van 

zijn schepping" - "Aka humamasatti" -. Een oromo kwam 

eens op het gras naast me zitten; op een plechtigen toon, 

bezwoer hij me met deze woorden: "In den naam van Wak, 

die je geschapen heeft,- in den naam van de aarde, die je 

voedt, zie mijn naaktheid en geef me een schortje!" - Aan 

Wak alleen schrijven ze de schepping toe van alles, wat 

bestaat: den hemel en de aarde, de geesten en de menschen'· 

2/. In denzelfden zin vat PAULITSCHKE zijn indrukken samen: 

"Wak is, volgens de opvattingen^ der Galla, de almachtige 

schepper van al het aardsche en alwetend" 3/. Met tame

lijke zekerheid mogen we ook de Volgende passage uit een 

prachtig gebed bij TUTSCHEK 4/ he^densch noemen: "Wak, 

gij hebt alle dieren en menschen, die op aarde leven, ge

maakt; ook het koren 5/ op deze aar^e, waarvan we moeten 

leven, hebt gij gemaakt; wij hebben het niet gemaakt" . 

С Goedheid en voorzienigheid 

De zorgende goedheid van Wak voor de menschen koat 

in tallooze gebeden tot uiting, ook zonder dat er daarin 

uitdrukkelijk van deze eigenschappen wordt gesproken. 

1/ 1¿c¿ -
2/ I.e. p.37-38; vgl.: "Awasan, Kararra 

nu Kurruriw 
Wak-tu aülïota, 
si hume" - "Awasan (syno-

nime de Aülïa), sur le chemin donne-nous la fraîcheur; 
Aiilïa, c'est Dieu (Wak-tu) qui t'a créé"(l.c. p.12). 
Wak is ook de schepper van den nacht: "The other story 
accounts for the fact that lions, leopards, and hyenas 
hunt at night. Originally it was always day, but "Wak" 
called men and all the animals together and explained to 
them that he was about to make a time for sleeping, and 
commanded them all to cover their faces with their hands 
(the usual anthropomorphism of their primitive tales) 
while he did so. All obeyed; but the lion, leopard, and 
hyena peeped between their fingers and saw night being 
created. It is not stated what they saw, but the result 
is that they can see in the dark, while men and other 
creatures are unable to do so and put the night to its 
legitimate use" (WERNER Two Galla legends). 
3/1·;с·.- p.19. 

4/ I.e. p.86; vgl.: CIRAVEGNA Nell'Impero p.190-191. 
5/ Dit duidt er echter weer op, dat het een gebed der 

Gallalandbouwers is! 





266 

Hetzelfde, boven aangehaalde, gebed gaat verder: "Gij hebt 
ons kracht gegeven^ gij hebt ons vee en koren .gegeven, we 
werkten ermee en het zaad groeide voor ons op. Met het 
koren, dat gij voor ons liet groeien, waxen de menschen 
voldaan" 1/. Van Wak's almacht wordt veel gevraagd en men 
veronderstelt daarbij, dat hij het, in zijn goedheid, wil 
geven: "O Wak, geef ons kinderen, tabak, koren, koeien, 
ossen en schapen» Bewaar ons voor ziekte en help ons de 
Christenen en Mohammedanen te dooden, die ons bestrijden" 
2/. Wak wordt "de onuitputtelijke weldoener der menschen" 
genoemd, "die zelf aan niets behoefte heeft en ook niets 
kan weigeren" 3/» bij "zorgt nog steeds voor de Galla 
door vermeerdering van hun kudden en door menigvuldige 
regenbuien "4/; "wanneer de regentijd nadert kijkt Wak weer 
naar de menschen" 5/° 

Een veel voorkomend morgengebed laat ons zien, hoe 
de Galla denkt te waken en te slapen onder gods oog: "0 
Wak, ge hebt me den nacht in vrede laten doorbrengen, laat 
me den dag in vrede doorbrengen. Waar ik ook ga, op mijn 
weg, dien gij voor me effende, o Wak, leid mijn schreden. 
Wanneer ik spreek, laat mij niet lasteren, wanneer ik 
hongerig ben, laat mij niet morren, wanneer ik voldaan 
ben, laat mij niet trotsch worden; met een beroep op u, 
breng ik den dag door, o heer, die geen heer hebt". Een 
avondgebed eindigt met de woorden: "Onder uw hand breng ik 
den dag door, onder uw hand breng ik den nacht door, gij 
zijt mijn moeder,, gij zijt mijn vader" 6/. Bij enkele 
Galla is het gebruik, een weinig van den wilden honig, 
dien ze vonden, weg te werpen, terwijl ze bidden: "Wak, 
gij die den hemel en de aarde geschapen en me alle goede
ren gegeven hebt, die ze draagt, ziehier, daar is uw deel" 
7/, tevens een voorbeeld van een eerstelingenoffer! Ook 
in het zuiden, aan de Tana, smeeken de Galla Wak's almach
tige goedheid voor hen te zorgen 8/: 

"(God) geef me vrede! 

Moge Wak me beminnen, mij en het land! 
Laat (mijn) been op het land staan! 

Laat (mijn) zijde (ribben) sterk zijn! 

l/l.o. 
2/KRAPF l.-c; p.99. 
3/AZAÏS l.c; · 
4/ BBENUER I.e. - -
5/MIZZI I Proverbi p,22¿ 
6/ TUTSCHEK I.e. ρο67-88

β
·· 

7/ SALVIAC I.e. p. 161-162, 
8/Een gebed bij: WERMER A Galla ritual prayer, waarvan 

ik enkele stukken citeer; he"t is duidelijk veel primi
tiever dan de andere! 
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Maak, dat de magen van de Gardyed 1/, 

Dat hun magen gevuld worden. 

Geef vrede in het noorden! 

Red mij, én in het noorden, én in het zuiden! 

Maak de Ilani 1/ talrijk als de sterren! 

Laat het volk en het vee zich vermeerderen! 

Geef vrede aan de Bujaji 1/, 

Maak hun achterhoofd hard! 

Geef me (veel) gehoornde beesten! 

(God), vergeef me,, als ik mijn volk onrecht deed!" 

En na dit leven brengt de goede Wak zijn Galla naar zijn 

tuin of naar zijn huis; "God is zoo goed en houdt van zijn 

Oromonen: we weten, dat iemand, als hij sterft, naar het 

huis van god gaat" 2/0 

De goede Wak 3/, die voorzienig is en wereld en men

schen leidt, is dus geen werkelooze god, die, nadat hij 

het firmament opzette zonder palen en de aarde spande 

zonder pinnen, zich terugtrok in zijn zwarten hemel» Een 

begin van den deus otiosus zouden we kunnen zien in het 

feit, dat Wak een vogeltje ("holawaka" - schaap van Wak) 

gebruikt, om boodschappen voor hem te doen bij de men

schen. "Hij gaf den vogel een kuifje, als een diengttee-

ken, om hem tot zijn boodschapper te stempelen" 4/. Ook 

richt men zich, bij het oversteken van een water, vaak 

uitsluitend tot Atete, om van haar hulp tegen de verdrin

kingsgeesten te krijgen, zij zorgt voor de bevallingen; 

er is een geest, die de ziekte brengt en.weer kan meene

men, er zijn verschillende natuurgeesten. Zij allen schij

nen een klein taakje van Wak overgenomen te hebben: in de 

boomen en bij den haard, bij de bronnen en op de bergen. 

Toch ontvangen de ondergoden en de geesten, naar de meer 

algemeene opvatting, hun macht van Wak, die ze schiep; ze 

werken niet op eigen hand, maar voeren de bevelen van het 

hoogste wezen uit. Vele Galla zien echter deze verhouding 

niet meer, zoodat ze hun gebeden uitsluitend tot de gees

ten richten en hun offers voor hen bestemmen, waardoor 

Wak's almacht en voorzienigheid beperkt worden 5/· Deze 

magische gebruiken kunnen evenwel het voorname beeld van 

1/ Zie: p.69. 
2/ CIRAVEGNA I.e. p.92; vgl.: p«257, noot 1. 
3/ "L'oromonico ossia galla, come l'ebreo, ama parlar di 

Dio, e poi vi fa bellissime descrizioni della Bontà e 
delle altre qualità eminenti di Dio quando vuol ottenere 
qualche aiuto" (MIZZI Cenni p.59). 

4/ WERNER Two Galla legends. 
5/ In de praktijk is het dus waar, wat CECCHI zegt: "Vicino 

al loro Dio essi pongono una quantità di potenze spiri
tuali che limitano singolarmente l'oonipotenza sua" 
(I.e. p,29). 
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Wak, die goed is en zorgt, niet aantasten of hem ver ver

wijderen van den Galla, die het "yâ Wâq" geregeld in den 

mond neemt. 

D Alwe tendh.e id 

De gedachten, die de Galla zich van gods eigenschap

pen wisten te maken, worden vaak anthropomorph uitgedrukt, 

een frissche wijze van voorstellen, die ons het attribuut 

soms nader brengt, dan vele theologische bespiegelingen. 

Zoo bestaat er een Gallagezegde over de alwetendheid van 

het hoogste wezen: "Yiak's oog kijkt door de muren" 1/. Hij 

is de oude god, die oogen en ooren heeft, dus alles kan 

zien en alles kan hooren (zie: p.248). Toch konden de Galla 

zich boven dit beeld van een god, met oogen als een mensch, 

uitwerken: "Als ik één of twee menschen ken, dan ken ik 

ze, omdat ik ze heb gezien met mijn oog; gij, zelfs al hebt 

ge ze niet gezien met uw oogen, gij kent ze in uw binnen

ste" 2/. Wak, die "de harten der menschen kent" 3/, kan men 

dus nooit onjïloopen: "Al gingen ze vroeg in den morgen weg, 

ze konden niet weggaan voor Wak" 4/. Hij is de goĉ  "wiens 

kennis geen grenzen heeft" 5/« 

CONCLUSIE 

De hooge opvattingen over god, waardoor de Galla zich 

van alle andere heidensche volken van Oostafrika onder

scheidt, zijn wellicht ten deele te danken aan de "brok

stukken van het Christelijk erfdeel, welke hij in de lan

den vond, die hij als "barbaar" kwam verwoesten. Een nader 

onderzoek bij de Borana kan misschien gebeden aan het licht 

brengen, die zeker geheel heidensch zijn en de voornaamheid 

der geciteerde voorbeelden 6/ evenaren; mogelijk worden 

er ook nog eens meer Gallamythen ontdekt, waardoor de 

scheiding tusschen eigen en vreemd gemakkelijker gemaakt 

zal worden. Toch komen we aan de hand van het aanwezige 

materiaal al tot de overtuiging, dat de oorspronkelijke, 

heidensche godsvoorstellingen der Galla verrassend rijk 

geweest moeten zijn0 Ook de eventueele overname van andere 

hooge opvattingen zou voor een verwantschap met het Chris

telijk monotheïsme pleiten, in feite door zoovele missio-

1/ PAULITSCHKE lBCe pa19-20. 
2/ TUTSCHEK I.e. pe86¿ 
3/ CERULLI I.e. p.138. 
4/ I.e. p.193» 
5/AZAÏS I.e. 
6/ De meeste zijn uit het Harargebied en van-de Westgalla; 

enkele van de Woordarsi en uit het zuiden. 
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narissen en zendelingen geconstateerd. Het is dan ook 

vanzelfsprekend, dat de G-alla, met zulk een ontvankelijk 

religieus gemoed en met zulk een voornaam idee van god, 

den levenden Wak heeft gezocht in het gebed en in het 

offer en, ter eere van hem, tallooze feesten viert» De 

cultus van Wak is even grootsch en breed als het beeld 

van het hoogste wezen zelf. 

á:0±04:0Í04: 
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Möttjöle 
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i 

Onder de zang der Arabische geschriften moeten hoogst

waarschijnlijk de Bantu worden verstaan. 

II 

De ouderdomsklassen zijn den Galla al vóór hun inval 

in Abessinië ( ± 1540) bekend geweest. 

III 

Voorzoover we het bedrijf der Galla in Afrika kunnen 

nagaan, waren het oorspronkelijk veetelers. 

IV 

Het hoogste wezen der Galla (wâqâ) is een hemelgod. 

V 

De eeuwigheidsgedachte is bij de Galla heel vaag aan
wezig. 

VI 

De vruchtbaarheidsgodin der Galla (atëtè), die vaak met 

den naam „Maria" wordt aangeroepen, is, waarschijnlijk, 

oorspronkelijk een aardgodin. 

VII 

Bij de Masai is het hemelgodsidee met dat van een voor

vader-aardgod verbonden. 

VIII 

Het hoogste wezen der Kindiga (Hadzapi) is de zonnegod 
Нм· Я(Ч»ПП<>ПІ'ЯП<»ГО 



IX 

wa'ä der Hadia heeft de zuivere trekken van een hemelgod. 

X 

De tegenstanders der cultuurhistorische methode tasten 

meestal haar eigenlijke waarde voor de godsdienstgeschiedenis 

niet aan, daar ze vaak alleen de foutieve of voorbarige 

„resultaten" bestrijden, waartoe men zg. aan de hand van 

die werkwijze is gekomen. 

XI 

De verklaring van het feit der erfzonde door middel van 

een speciaal goddelijk decreet, waardoor de wil van alle 

menschen opgesloten werd in dien van Adam, is onhoudbaar. 

XII 

God is de laatste grond van alle zedelijkheid. 

XIII 

De voornaamste daad van godsdienstigheid is de aanbidding. 

XIV 

De leer van St. Thomas omtrent het verband van mensch-

wording en zonde van Adam is niet in tegenspraak met zijn 

leer over de prioriteit der voorbeschikking van Christus. 

XV 

In de kwestie der praedestinatie mag het eer en later niet 

in Gods wil worden verlegd. 
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