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          Radja in groot ornaat. Hij draagt onder meer een uitbundig versierde helm (tacula tefao), een metalen snor (bumbewe 

          tefao), een halsring (kalabubu), een kuras (baru oroba), een buikplaat (taloe’i daloe) en een zwaard (balato). In zijn 

          linkerhand heeft hij een waaier (turi turi) als teken van waardigheid. Foto: C.B. Nieuwenhuis, ca 1918. Collectie  

          Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll. nr. TM-60046761. 

 



 
 

 

 

 

 

 

3.5. Krijgsdansen [fatele, faluaya] 
 

De fatele is de beroemde krijgsdans van Zuid-

Nias. Eigenlijk is het een re-enactment of training 

voor een gevecht, waaraan veel krijgers in vol or-

naat deelnemen. De dans volgt een bepaald script 

en lijkt op een theatervoorstelling. De dans is zeer 

realistisch en de krijgers gaan meestal zo in hun 

rol op, dat het lijkt alsof er echt gevochten wordt. 

 

Rappard (1909) beschrijft de krijgsdansen als 

volgt: 

“[….] krijgsdansen, spiegelgevechten van man 

tegen man, eerst met lans en schild, eindelijk met 

uitgetrokken zwaard en schild. De krijgsdansen 

worden ook door een groot aantal mannen uit-

gevoerd, die geheel ten strijde zijn uitgerust en in 

twee afzonderlijke kolonnes, aangevoerd door 

voorvechters, elkaar naderen. In Zuid-Nias wor- 

 
 

den dergelijke dansen dikwijls uitgevoerd, o. a. 

bij eene plechtige ontvangst van het bestuur; 

dikwijls wordt ook een soort parademarsch uitge-

voerd, waarbij de voorzangers liederen aanhef-

fen, de grootheid van het Gouvernement tot on-

derwerp hebbende en de kolonne telkens invalt na 

een zeker aantal maten, tevens het schild met de 

hand slaande op den linkerarm, alleen door een 

snelle beweging met de hand. Hiertoe zijn vlug-

heid en spierkracht noodig. Deze krijgsdansen, 

welke gewoonlijk eindigen in een gevecht van 

man tegen man, waarbij dan links, dan rechts, 

voor- en achterwaarts verbazende sprongen wor-

den gedaan om den tegenstander tot eene voor 

hem nadeelige beweging te verleiden, leveren in 

Zuid-Nias een interessant schouwspel op.” 

 

 

 

  
 

  
 

Vier beelden van een krijgsdans in Hilisimaetano in Zuid-Nias. Bron: Reportage ‘Nias’ in opdracht van de Nederlands-Indische 

Aardoliestichting, 1922. Collectie Eye Filmmuseum, FLM46760.  



 
 

      
 

Speer met één weerhaak. Onder de punt een conische 

ijzeren manchet. Het bovenste deel van de schacht is 

voorzien van enkele gevlochten rotan bandjes. De 

onderkant van de schacht eindigt in een stompe punt. L. 

194 cm. Collectie Van Zonneveld, nr. AZ306. 

 

 

  
 

 
 

Krijger uit Gunung Sitoli met speer, zwaard en schild. De 

speer heeft een punt met één weerhaak (type b.1). Het 

boven-ste gedeelte van de schacht is voorzien van 

gevlochten rotan bandjes (type d.1). Foto 1896. Collectie 

KITLV 82496. Rechtsonder een uitsnede van de 

speerpunt. 

 



 
 
Balato met een niobawa lawolo greep met vier grote 

slagtanden. Bovenop de kop is een bechu uitgesneden. Om 

de basis van de greep bevindt zich een messing manchet 

met rondgaande groeven. De schedehelften worden 

bijeengehouden met messing bandjes. Langs de snedezijde 

loopt een messing strookje. Aan de bovenkant van de 

schede is een rotan korf1 bevestigd, bezet met tanden. L. 

56 cm. Collectie Tiesinga. 

                                                      
1 De korf is beschreven in hoofdstuk 6.3, 

  zwaardamuletten. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Type 4 
 

Mes van Noord-Nias met een rechte greep die 

bij de bovenkant een haakse knik heeft, 

eindigend in een afgeplat kort uitsteeksel. De 

benaming van de greep is nioto lutolu, wat 

‘greep in de vorm van een kever’ betekent of 

niokawa kawa ‘greep in de vorm van een 

(nacht-)vlinder’. De platte, naar achteren gebo- 

 

 

 
 

Si euli met nioto lutolu greep van gegoten messing. De 

houten schede is omwonden met gevlochten 

messingdraad, om het dwarsstuk bij de schedemond twee 

messing bandjes. De voet is ingelegd met tin. L. 37,5 cm. 

Collectie Wereld-museum Rotterdam, nr. WM-20117. 

Verworven in 1913. 

 

 
 

gen vlakken zijn naar verluid afgeleid van de 

gespreide vleugels van deze vliegende insecten 

en dienen om het mes snelheid te geven. De 

nachtvlinder zou het wapen onhoorbaar maken 

bij nachtelijke aanvallen. 

 

 

 

 
 

Si euli met nioto lutolu greep van gegoten messing. De 

houten schede is omwonden met gevlochten 

messingdraad. De voet en het dwarsstuk bij de 

schedemond zijn ingelegd met tin. Datering: 1e helft 20e 

eeuw. L. 46 cm. Collectie Museum Bronbeek, nr. S 451-

2621, ex Museum Nusantara. Foto: Rik Klein Gotink. 

 

 



 

 
 

                                     
 

 

Van licht hout gemaakte baluse met ronde knop aan de voorzijde. Dit schild is gemaakt 

voor een linkshandige. De openingen naast de handgreep zijn gespiegeld t.o.v. die van 

een schild voor rechtshandigen. In dit geval is de rechter opening groter dan de linker 

opening. De rotan bandjes (gedeeltelijk verdwenen) lopen om de randen heen. L. 131 cm, 

b. 26 cm, gewicht 900 gr. Collectie Van Zonneveld, nr. AZ245. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Links: detail van de handgreep. Goed te zien is, dat deze baluse is gemaakt voor een 

linkshandige, waarbij het schild in de rechterhand wordt gehouden. 



 
 

IJzeren kuras baru oroba, van drie zijden gezien, met verticale ribben die vanaf de schouders tot de onderkant doorlopen. Op 

de rug is een strook met drie rijen scherpe uitstekende tanden bevestigd. De twee cirkelvormige ornamenten midden boven zijn 

ter bescherming van de nek. H. 62,5 cm, b. 54 cm, d. 55 cm, gewicht 2.705 gr. Datering: begin 20e eeuw. Collectie Musée du 

Quai Branly - Jacques Chirac, nr. 71.1939.127.119. 
 

 

 
 

              IJzeren kuras uit Zuid-Nias met verticale ribben die vanaf de schouders tot de onderkant door- 

              lopen. Het uitsteeksel midden boven is ter bescherming van de nek. Het kuras is grotendeels 

              zwartgeverfd, de randen geel. Dat laatste wellicht om het van goud te laten lijken. De bijbeho- 

              rende helm is afgebeeld in paragraaf 9.2. H. 50 cm, b. 36 cm, d. 23 cm. Datering: voor 1931. 

              Collectie Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll. nr. TM-6402-1a. 



 

 
 
Tacula tefao afkomstig van Hilibotodane, Zuid-Nias. De 

helm heeft glad afgewerkte kruislingse banden. Bovenop 

is een messing kettinkje bevestigd, onderaan een katoenen 

kinband. Aan drie zijden ijzeren kokertjes om versieringen 

in te steken. H. 14,5 cm, diam. ca. 20 cm. Collectie 

Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll. nr. 

WM-18771. Verworven in 1911. 

 

 

 

 
 

 
 

IJzeren helm, tacula tefao met bovenop kruislings twee 

stro-ken met een dubbele rij vertandingen. H. 18 cm, l. 22 

cm,  

b. 18 cm. Collectie Museon Den Haag, nr. 48514. Verwor-

ven in 1936 van C. Groenevelt. 

 

 

 

 
 
 

 

IJzeren helm, tacula tefao met bovenop kruislings twee 

stroken met een dubbele rij vertandingen. De helm is 

zwart-gelakt, op het kruispunt van de stroken is een ijzeren 

ketting bevestigd. H. 16 cm, l. 21 cm, b. 21 cm. Datering: 

19e eeuw. Collectie Museum Bronbeek, nr. S 451-2450 (ex 

Museum Nusantara). Verworven in 1963 van J. Beltman. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

IJzeren helm, tacula tefao met bovenop kruislings twee 

stroken met een dubbele rij vertandingen. Aan de 

voorzijde een ijzeren kokertje om versieringen in te steken. 

Datering: voor 1893. Collectie Weltmuseum Wien, nr. 

104967. Af-komstig van Franz Ferdinand, aartshertog van 

Oostenrijk-Este. 

 

 

 



 
 

Groep krijgers in Hilisimaetano, Zuid-Nias. De middelste krijger draagt een tacula tefao met eenvoudige versiering, de krijger 

rechtsboven een onversierde tacula tefao. De overige krijgers dragen hoofddoeken. Foto C.B. Nieuwenhuis ca. 1909. Collectie 

Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen. Coll. nr. TM-60009097. 

 


