'Kom hier' of 'ga weg'
Wil je in het Teiwa iemand roepen of wegsturen, dan is het
belangrijk na te gaan of die persoon op dezelfde.hoogte staat
als jij, of niet. Is er geen hoogteverschil, dan roep je hem met~
'Maf' {'kom hier!'fof je stuurt
hem weg met 'Gif' ('Ga hier
we'g!')
Maar wanneer hij hoger staat,
bijvoorbeeld ~an het eind van

Tekst en foto's Marian Klamer

de dorpsweg di~ omhoog voert,
dan moet je· hem roepen met
'Yaa!' ('Kom (omlaag) hierheen').
Staat hij aan de andere kant,
dus lager dan jou, dan roep je
hem met 'Daal' ('Kom (omhoog)
hierheen'). Stuur je hem juist
weg naar een hoger gelegen
plek, dan zeg je 'Mir!' {'Ga
{omhoog) hier vandaan'), en is
die plek lager, dan zeg je 'Yix!'
('Ga (omlaag) hier vandaan').
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Op het eiland Pantar is ieder jaar een cyclus van feesten tijdens de
oogstperiode, gevolgd door èen periode van zw~egen op het land.
Een cyclus die prachtig wordt weergegeven in de rij namen die het
Teiwa kent voor de maanden van het jaar.
Paulus Ka i (68) is een spreker van~ het Teiwa. Hij vertelt hoe de maanden van het jaar werden genoemd toen hij jong was in de jaren veertig en vijftig.~" Sar Wur (januari) is de maand waarin we feest vieren
met de Sar clan. Tijdens Mom ~wur (februari) moeten we voorzichtig
zijn met wat we eten en hoe we lopen door het veld. Want de mom
is e~n gevaarlijk zwart insect. Biat Wur (maart) is de maand waarin
de mangozaadjes op Panlar ontkiemen."
Pantar, een oude vulkaan i·n zee, is een eiland even ten noorden van
lïmor in Oost-Indonesië. Dit eiland is bijna <)ven groot als ZuidHolland. Er wonen zo'n dertigduizend mensen di<;> ongeveer zes verschillende talen sprekèn. Hoeveel het er precies zijn, weten we niet.
Het kunnen er ook best meer zijn, want kort geleden is er nog een
taal ontdekt.
"In Si' Wur (apiil) krijgen de planten nieuwe stengels, rijpt het gras
en bloeien~ de bloemen; er waait een krachtige wind uit het oosten.
In Oes Mot Lauan Dian Lau Wur (mei) is er feest bij de Qes Mot,
Lauan en Dian Lau clans. En tijdens Ka lam Ariaq Wur (juni) feesten
de K-a lam en de Ariaq clans. Bi( het oogsten in lgan Lax Wur(juli)
komt het grootste feest."

Poëtisch
Dan volgt er een heel lange maand: augustus, september en oktober
worden als één periode gezien. In deze maand( en) moeten de velden
klaargemaakt wörden voor de nieuwe aanplant. "Berang Goran Deqai
De'en Wur is de maand van het afsnijden en omhakken, onkruid ruimen
verbranden."

en

Niet alle tWaàlf maanden hebben dus een eigen naam. De jongere
Teiwa-sprekers die àl hun hele leven Indonesische termen gebruiken
voor de maanden ,van het jaar, vinden die reiyva-nanien wel erg ingewikkeld klinken. Ook kunnen ze een aantal clans die genoemd worden
in die oude namen niet thuisbrengen: wie waren de Qes Mot, Lauan
en Dian Lau ook al weer?. Toch maken ze ijverig notities, want ze vinden het wel bijzonder dat het Teiwa zo'n mooi, poëtisch rijtje ']"laanden heeft, waarin de hele jaarcyclus staat beschreven.
De maand november is rijkelijk bedeeld met maar liefst drie verschillende namen. Twee daarvan gaan over onkruid: "Harix Wur, Ur Wur,
Qu'ux au Wur is de maand van het opruimen van het veld, de maand
van het kapmes of de maand van de au-knol. De maand waarin wè
onze t~inen wieden_, en waarin de au-knol begint. te groeien in het
bos. In Tapan gadan wur (december) ten slotte spitten we onze velden en tuinen en zaaien ze in."
Niet vergeten
Water is schaars, de plantages zijn klein, de bevolking is arm.
"Niemand mag vergeten dat er van september tot en met november
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Poëtisch
Dan volgt er een heel lange maand: augustus, september en oktober
worden als één periode gezien. In deze maand(en) moeten de velden
klaargemaakt woreten voor de nieuwe aanplant. "Berang Goran Deqai
De'en Wur is de maand van het afsnijden en omhakken, onkruid .ruimen en verbranden. rr
Niet alle tWaalf maanden hebben dus.een eigen naam. De jongere
Teiwa-sprekers die àl hun hele leven Indonesische termen gebruiken
voor de maanden .van het jaar, vinden die Teiwa-namen wel erg ingewikkeld klinken. Ook. kunnen ze een aantal clans die genoemd worden
in die oude namen niet thuisbrengen: wie waren de Qes Mot, Lauan
en Dian Lau ook al weer?. Toeh maken ze ijverig notities, want ze vinden het wel bijzonder dat het Teiwa zo'n mooi, poëti)lch rijtje [)laanden heeft, waarin de hele jaarcyclus staat beschreven.
De maand november is rijkelijk bedeeld met maar liefst drie verschillende namen. Twee daarvan gaan over onkr~id: "Harix Wur, Ur Wur,
Qu'ux au Wur is de maand van het opruimen van het veld, de maand
van het kapmes of de maand van de au-knol. De maand waarin wè
onze tuinen wieden, en waarin de au-knol begint te groeien in het
bos. In Tapan gadan wur (december) ten slotte spitten we onze velden en tuinen en zaaien ze in."
Niet vergeten
Water is schaars, de plantages zijn kl·ein, de bevolking is arm.
"Niemand mag vergeten dat er \

__~~rmber tot en met november
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hard gewerkt moet worden om de velden en tuinen klaar te maken
voor het moment dat de eerste regens komen," zegt Paulus Kai. "Dat
is in december. En omdat het hier zo weinig regent, moet je er op· tijd
bij zijn als je wilt dat er voldoende zaad ontkiemt voor een oogst die
volgend jaar voldoende te eten zal opleveren."
Het vervangen van de namen van de maanden lijkt niet zo'n grote
verandering en de taal zelf lijkt er niet door aangetast te worden. Het
Teiwa is ook zonder de authentieke maandaanduidingen nog springlevend. Maar met het verlies van de namen voor de maanden is meer
aan de hand. De oude behamingen in het Teiwa zijn een weerspiegeling van de traditionele manier van leven. ledere maandnaam is een
getuigenis van een aspect van de Teiwa-cultuur en de verhouding
van de Teiwa met de natuur. De namen houden de kennis van de cultuur in leven en sturen de mensen in hun handelen. Door .de namen
te vervangen door nietszeggende Indonesische aanduidingen als
'maand één, maand twe!l, maand' drie .. .', sijpelt die kennis langzaam
weg. Is dat erg? Als het hierbij zou blijven, misschien niet, maar als
de Teiwa hun traditionele levenswijze op een zinvolle manier als landbouwers willen voortzetten, wel.
Maar het blijft hier niet bij. Het Indonesisch is de nationale taal die op
de basisschool gl'leerd wordt. Bijna iedereen kent dan ook
Indonesisch en· daardoor wordt die taal vaak gebruikt op de markt of
op bezoek bij anderstaligen in naburige dorpen. Inmiddels kiezen veel
ouders erv<;lOr om thuis met hun kinderen alleen nog maar
Indonesisch te spreken. Hierdoor neemt het Indonesisch langzamerhand de plaats in van de lokale talen. De meeste kinderen die nu
opgroeien op Pantar spreken hun moedertaal nog maar weinig of
helemaal niet. Over vijftig ]aar zullen de zes talen van Panlar waarschijnlijk verdwenen zijn.
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