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Boven: Verspreiding van tijgerbellen type A over het Euraziatische continent en Afrika. Op het continent zijn de gebieden waar 

grote aantallen tijgerbellen voorkomen met een geelgroene ondergrond aangegeven. Binnen een gebied kunnen de aantallen 

tijgerbellen per etnische groep verschillen.

Onder: Omvang van het Mongoolse rijk onder Djenghis Khan, tijdens de 13de eeuw.
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Woord vooraf

Deze tekst is een samenvatting van het onderzoek naar de geschiedenis van de 
tijger bellen, Tiger bells in Eurasia*. Het beschrijft die gevallen, cases, die de 
loop van het onderzoek het beste illustreren. Cases, zoals de aanwezigheid van 
tijgerbellen in Malta, Groot Britannië, de USA en Nigeria, vallen zo buiten de 
grote lijnen van het verhaal dat die in de overwegingen niet mee zijn genomen. 
Aan het eind wijd ik een paar woorden aan enkele van deze ‘verrassingen’.

In de tekst wordt vaak verwezen naar casenummers. Deze nummers verwijzen 
naar de beschrijvingen in het complete verslag Tiger bells in Eurasia. Elke case 
heeft een eigen nummer. Bijvoorbeeld: op pagine 5 in dit uittreksel staat een 
verwijzing naar casenummer 117. In het boek vindt de lezer een paragraaf die de 
vroege ontwikkeling van het brons gieten in de Tang dynastie beschrijft. Op 
dezelfde manier wordt verwezen naar pagina- en illustratienummers in het 
complete verslag.

*Het Engelstalige verslag is als PDF-bestand te vinden op onze website op adres
www.tigerbells.nl/DownloadPDF.htm



Hoe het begon
Na een verblijf van 2,5 jaar in de Filipijnen voor de 
Stichting Nederlandse Vrijwilligers keerden we, zo veel 
mogelijk over land reizend, terug naar Nederland. Het is 
juni 1975. Onze laatste stop is in Parijs waar we de reis 
waardig afsluiten met een bezoek aan het toenmalige 
Musée de l' Homme (nu Musée Quai Branly). Ik ben op 
de de arctische afdeling en sta voor een indrukwekkend 
sjamanenkostuum uit Siberië. Mijn mond valt open van 
verbazing. Aan het kostuum hangen vele voorwerpen, 
van diverse materialen. Vier springen er meteen uit: het 
zijn bronzen belletjes met op het oppervlak een 
gestileerde dierenkop, omschreven als een ‘tête de tigre’, 
een tijgerkop. Ongeveer een half jaar eerder had ik 
vrijwel identieke belletjes gezien, in de tropische 
Filipijnen, op het eiland Mindanao. De afstand tussen de 
plek waar de Siberische bellen vandaan komen, de 
Stanovoy bergen, en Mindanao is ong. 5500 kilometer. 
De etnische groep in Siberië waar het kostuum ooit in 
gebruik was, was de Tungus, beter bekend als de Ewenk. 
In Mindanao zagen we de bellen met de tijgerkop bij 
verschillende etnische groepen in het zuidoosten. Dat is 
een gebied van ruwweg de evenaar tot de poolcirkel. Die 
enorme afstand vond ik zo intrigerend dat ik daar en op 
dat moment besloot de geschiedenis van deze bellen te 
achterhalen. Hoe kwamen de bellen op zulke ver uit 
elkaar gelegen plaatsen? Was het handel? Waar kwamen 
ze vandaan? Is er iets wat de mensen die deze bellen 
wilden hebben, verbindt? Hoe oud zijn ze?

De zoektocht begon in 1975, vrijwel meteen na 
thuiskomst. Vorderingen gingen langzaam maar gestaag. 
Het aantal meldingen van meezoekende vrienden en 
kennissen en hun observaties groeide. In 1994 besloot ik 
de tot dan toe gevonden gevallen (cases) op het Internet te 
zetten. De website heette Have you seen this bell. Al snel 
kwamen de eerste reacties binnen en in de loop van de 
jaren volgden vele tientallen meldingen. In 2018 maakte ik 
van de website een verslag in boekvorm, gevolgd door een 
update in 2019. Dit verhaal is een samenvatting van deze 
laatste update.
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2. Het sjamanenkostuum van de Tungus in het Musée de l’ 

Homme, 1975.

3. Twee van de bellen van het sjamanenkostuum.

4. Dansbel uit Zuidoost Mindanao,  Bagobo, Filipijnen. Het 

motief op de bel is identiek aan het motief op de bellen  

van het sjamanenkostuum.

2.

3.

4.



5. Detail van het sjamanenkostuum van de Manegry (afb. 6).  Op dit deel van het kostuum 

zien we tenminste 30 tijgerbellen.
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Wat zijn tijgerbellen?
Tijgerbellen zijn rinkelbellen vervaardigd uit brons of messing. Rinkelbellen hebben een rond, hol klanklichaam 
met daarin een steentje of een bolletje metaal dat de klank veroorzaakt. Tijgerbellen onderscheiden zich van 
andere rinkelbellen door een kenmerkend motief op het oppervlak van de bel: een gestileerde tijgerkop met 
tanden (p.15), één of meer Chinese lettertekens en decoratieve vormen zoals spiralen, krullen of bloemachtige 
motieven. Ze komen voor in drie vormen:

type A: het klanklichaam is in vooraanzicht vrijwel rond, in zijaanzicht iets afgeplat;
type B: het klanklichaam is in vooraanzicht vrijwel rond, maar in zijaanzicht ellipsvormig,
type C: het klanklichaam komt het dichtst bij het type B, het reliëf ligt echter in dikke lijnen op het oppervlak 
en de bellen zijn wat kleiner. 
Daarnaast zijn er bellen die op tijgerbellen lijken maar toch 
duidelijk anders zijn. Dat kan komen doordat het uit het hoofd 
gemaakte kopieën zijn, of doordat in het motief onderdelen 
ontbreken. We noemen deze bellen alternatieven.

6. Type A, Filipijnen 7. Type B, Thailand 8. Type C, Nepal

9. Sjamanenkostuum, Manegry, ZO 

Siberië, vrijwel alle bellen zijn van het type 

A (zie links afb. 2).

Wat maakt tijgerbellen interessanter dan 

andere rinkelbellen?
Op het Euraziatische continent komen tijgerbellen op 
verschillende plekken voor:
• Type A komt in drie concentraties voor, verspreid over het 

continent inclusief insulair Zuidoost Azië (zie afb. 1). 
Opvallend is dat de gebieden met grote aantallen 
tijgerbellen ver uit elkaar liggen. In deze gebieden komen 
bellen van het type B en C vrijwel of helemaal niet voor.

• Type B is algemeen verbreid over het vasteland, van China 
en Mongolië via Tibet tot aan Zuidoost Azië. De bellen 
worden voornamelijk als dierenbellen gebruikt (paarden, 
yaks). Een enkele keer worden ze bij sjamanistische rituelen 
gebruikt (Nepal, Noord China).
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Het wang-karakter
Bij type A-bellen, en sommige type B en C exemplaren, 
staat op het 'voorhoofd' het Chinese karakter 'wang'. Dat 

betekent 'prins' of  'koning'. In een afbeelding van de kop van een 
tijger is het 'wang'-karakter een vast onderdeel. In het Chinees 
klinken de woorden voor 'tijger' en 'bescherming' hetzelfde: 'hoo'. 
Vandaar dat de tijger wordt geassocieerd met bescherming. 
Voorwerpen zoals  tijgerbellen worden in de volksreligie dan ook 
als krachtige amuletten gezien.



• Type C is vrijwel uitsluitend beperkt tot de landen in het Himalayagebied (Nepal, Tibet, Bhutan, 
Noord India).

Verspreiding
De opmerkelijke verspreiding van type A tijgerbellen was de aanleiding 
om aan deze zoektocht te beginnen. Bij de andere typen zijn dit soort ver 
uit elkaar liggende concentraties niet gezien. De tijgerbellen van type A 
lijken daarom een geheel eigen geschiedenis te hebben. De type B, C en 
alternatieve bellen vallen daarom buiten deze samenvatting.

Eerste verkenning

• De verspreiding van type A tijgerbellen over het Euraziatische continent, is 
verdeeld over vier gebieden:

• Noordoost Azië: Zuidoost Siberië, Noordoost China en Mongolië; waar 
tijgerbellen in grote aantallen waarschijnlijk al eeuwenlang in gebruik zijn  
als attributen bij sjamanistische rituelen.

• Insulair Zuidoost Azië: tijgerbellen komen in grote aantallen voor op 
Borneo (Sarawak: Iban, Bidayu, en Oost Kalimantan: Kenya, Kayan, 
Bahau, Benuaq), Centraal Sulawesi (Toraja) en Midden en Zuid 
Filipijnen (Mindoro, Zuidoost Mindanao).

• Het Zuid Aziatische continent: tijgerbellen werden gebruikt als 
amulet voor dieren en in de sjamanistische volksreligie in Noordoost 
Afghanistan, Noordwest Pakistan (o.a. bij de Hazara) en naburige 
regio.

• Taiwan: tijgerbellen waren en zijn in gebruik bij de Ami en de 
Puyuma, o.a. als indicator van sociale status.

Tijgerbellen in China
Tijgerbellen komen oorspronkelijk uit China. De bellen zijn van brons, 
later ook van messing. Brons gieten is al sinds ong. 2000 v.Chr. bekend in 
Noord China. De oudste bronzen voorwerpen waren grote rituele objecten 
gegoten volgens het piece-mold proces. Van het object werd eerst een 
origineel gemaakt in klei of steen. Het origineel werd in gietbare stukken 
verdeeld waarvan gietmallen werden gemaakt. De onderdelen werden dan 
gegoten en aan elkaar gezet, waarbij de gietmal en het origineel verloren 
gingen. Elk object was dus een unicum. Vanaf ong. 500 AD kwam een nieuwe techniek in zwang waarmee 
kleinere objecten in één keer vervaardigd konden worden. Het origineel werd in was gemaakt. Daarvan werden 
een of twee gietmallen van klei afgedrukt. Het origineel van was ging dan verloren, vandaar de naam 'verloren-

was' of 'cire-perdu'. De 
gietmal of -mallen konden 
echter vele malen gebruikt 
worden. 

10, 11. Een van de twee 

tijgerbellen, gekocht in Xi’an.

12, 13. De tweede van twee 

tijgerbellen, gekocht in Xi’an, 

hoofdstad van Shaanxi.

6



Wanneer werden de eerste tijgerbellen gemaakt?
De eerste grote bloeiperiode in de geschiedenis van China was tijdens 
de Tang dynastie (618 – 907 AD). De leiders hadden hun residentie in 
Xi'an, de hoofdstad van Shaanxi. Tijdens deze periode was er een 
toenemende vraag vanuit de gegoede burgerij naar kleine bronzen 
objecten zoals spiegels en rituele voorwerpen waaronder 
verschillende typen bellen. Het verloren-was proces was daarvoor de 
methode. Of er in die tijd ook al tijgerbellen vervaardigd werden is 
niet zeker. Wel zijn er aanwijzingen die dat aannemelijk maken (case 
117). Zo zijn er twee meldingen van oude tijgerbellen die in die regio 
zijn gekocht. Twee van die bellen zijn gekocht in Xi'an (case 116), en 
een bosje met vier bellen waarvan twee tijgerbellen (case 115) zijn 
gekocht in de provincie Shaanxi. De in Xi'an gekochte bellen werden 
door de  verkoper aangeprezen als 'very old' en 'expensive' (wat 
neerkwam op een bedrag van ong. € 10,-). 

Een andere aanwijzing komt van een antiquair in Indonesië (Klaten, 
Midden Java), Om Bram. Hij noemt expliciet de Tang dynastie (case 
44) als de periode van oorsprong. Verder is er een melding waarin een 
tijgerbel ong. 1000 jaar oud zou zijn (case 83). Beide meldingen 
brengen de oorsprong dicht bij de Tang dynastie. Indien de dateringen 
juist zijn, kunnen de tijgerbellen van case 115 en 116 (afb. 10-11, 12-
13) de oudste bekende tijgerbellen zijn. Hoe ze werden gebruikt, in 
welke aantallen ze werden geproduceerd en waar, is onbekend. Er 
zijn, voor zover bekend, tot nu toe in China geen archeologische 
vondsten van tijgerbellen bekend.

Dat betekent niet dat ze niet gemaakt of gebruikt werden. Hoogst 
waarschijnlijk werden ze via  lokale handel verspreid over een groot 
gebied, en waren ze in gebruik bij etnische groepen in Noordoost 
Azië. Daar was in de 11de eeuw het Siberische sjamanisme ontstaan 
(case 133). Uit die vroege tijd zijn geen voorbeelden nagelaten van 
kostuums en attributen. Sjamanen uit latere prioden in die regio 
waren echter grootgebruikers van bronzen voorwerpen: vele 
bronzen spiegels (toli) en vele tientallen bronzen tijgerbellen 
(kongokto) tooiden de kostuums van de sjamanen (case 118, 122, 
123).

In China zelf zijn uit de periode na de Tang dynastie tot heden 
maar weinig tijgerbellen bekend. Etnische groepen als de Karen, 

de Hmong (Meo) en de Akha die hun wortels in China hadden werden 
door de dominante etnische groep, de Han, gedwongen steeds verder 
naar gebieden in en rond Zuid China af te zakken waar ze nu nog 
leven. Bij deze etnische groepen komen we kleine aantallen 
tijgerbellen tegen die als amulet of als dierenbel gebruikt werden 
(case 75, 76, 77, 81, 85). Door de Han Chinezen werden (en worden) 
amuletten zoals tijgerbellen, niet gewaardeerd, mogelijk vanwege de 
associatie met volksreligie en sjamanisme.

14. Bundel van vier bellen, waarvan twee 

tijgerbellen. Gekocht in Shaanxi; plaats: mogelijk 

Pinyao.

15. Zelfde bundel als 14, een kwart slag gedraaid 

tegen de klok in.

16. Tekening van een kostuum van de 

Numinchen, met vele bronzen spiegels (toli) en 

tijgerbellen (kongokto).
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Met de Mongolen naar het westen
Toen in de 11de eeuw het Siberische sjamanisme opkwam en zich verspreidde over Siberië, Noord China en 

Mongolië waren tijgerbellen al sinds de Tang periode in productie. Uit de begintijd van het Siberische sjamanisme 

is niets bekend over kostuums en accessoires zoals tijgerbellen. 

Pas zo'n 200 jaar later, met in de 13de eeuw de opkomst van de 

Mongolen, komen de tijgerbellen duidelijk in beeld. De 

Mongolen waren een ruitervolk uit Centraal Azië. De religie 

was een mix van boeddhisme en sjamanisme. Vanaf de 13de 

eeuw werd door de Mongoolse legers onder leiding van 

Djenghis Khan een uitgestrekt rijk van vazalstaten en 

schatplichtige steden gevestigd (zie ill 1-onder). De legers van 

de Mongolen bestonden uit Mongoolse krijgers, maar ook uit 

buurlanden afkomstige Turken en Hazara die net als de 

Mongolen een sjamanistische religie beleden. Met de legers 

trokken ook hun sjamanen mee. Veel Turken en Hazara bleven 

achter in de ingenomen gebieden en assimileerden met de lokale 

culturen. De Hazara vestigden zich in Islamitisch Noord-oost 

Afghanistan en Noord-west Pakistan waar ze zich tot de Shi-

itische Islam bekeerden. Het is in dit gebied dat tijgerbellen in 

aanzienlijke aantallen aanwezig waren. De eerste melding uit 

deze regio kwam van de muziekafdeling van het Tropen 

museum: in 1965 kocht het museum een paar beenrammelaars: 

plankjes met in totaal vijf tijgerbellen (case 164), uit het 

Campbellpore district in Noord-west Pakistan. Daarna werden 

in 2005 en 2006 drie tijgerbellen uit het grensgebied tussen 

Afghanistan en Pakistan gekocht bij een winkel in Amsterdam, 

gespecialiseerd in meubels uit dat gebied (case 160, 161). In 

2010 volgde een melding dat er in de museumwinkel van het 

Hermitage museum in Amsterdam een mand met tientallen 

tijgerbellen stond. Bij later navragen bleken de bellen van 

dezelfde herkomst als de bellen in de Amsterdamse winkel te 

zijn:  het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan. 
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17. Kostuum van de Mongoolse sjamaan Zaydan, 

met bovenop de hoofdtooi twee grote tijgerbellen.

18. Detail van de tijgerbellen op de hoofdtooi.

19. Twee plankjes met daarop vijf tijgerbellen; 

dansattribuut uit Noordwest Pakistan.

19a. Detail van 19.



In 2011 kwam er een melding uit Rusland. Met een 
metaaldetector vond een amateur archeoloog uit Tver 
(150 kilometer boven Moskou) twee tijgerbellen in 
een aardappelveld (case 171). Ze lagen op enige 
afstand van elkaar. Het veld was bekend bij lokale 
metaaldetectorliefhebbers: er werden regelmatig 
bronzen en zilveren voorwerpen uit verschillende 
tijdperken gevonden. De vinder had zelf een 
vermoeden dat de bellen via de Mongolen in het veld 
terecht moeten zijn gekomen: van Tver is bekend dat 
het in de 13de eeuw door het Mongoolse leger onder 
leiding van Ögödei Khan met de grond gelijk is 
gemaakt. Misschien zijn de bellen zelfs ouder: kleine 
variaties in het motief doen denken aan de bellen uit 
Xi'an en Shaanxi (case 115, 116, afb. 7-10).

Tussen deze meldingen door kwam er in 2008 een 
melding van drie tijgerbellen, gekocht in de Grand 

Bazaar in Istanboel. Ze lagen in een grote schaal 
tusen andere amuletten zoals Handen-van-Fatima en 
amuletten ter bescherming tegen het Boze Oog. De 
verkoper wist helaas geen details (case 169). 20, 21. Twee tijgerbellen, opgegraven in een aardappelveld in 

de buurt van Tver, Russische Federatie. De bellen zijn van 

beide zijden gefotografeerd.

Van de tijgerbellen die in dit gebied (Afghistan-
Pakistan, Turkije en Rusland) gemeld zijn mogen we 
aannemen dat ze meegekomen zijn met de vroege 
Mongoolse invasies, in de 13de eeuw. Dat de 
tijgerbellen zo geaccepteerd werden door de lokale 
bevolking in Noordoost Afghanistan en Noordwest 
Pakistan heeft misschien te maken met de pre-
islamitische tradities; vòòr Islam was sjamanisme de 
volksreligie (case 163).

22. Twee van de drie tijgerbellen, gekocht in Istanbul, Turkije. 

Sjamanen in Siberië en Noordoost China
Siberië is het oostelijke deel van het Aziatische vasteland. Het 
heeft een landklimaat met extreem koude en lange winters en 
warme, korte zomers. Van oudsher werden de uitgestrekte 
toendra's en steppen bewoond door kleine groepen etnische 
minderheden die leefden van de jacht, visserij en het hoeden van 
rendieren. Traditioneel is de volksreligie van alle Siberische 
volken het sjamanisme. Sinds de 11de eeuw is de Tungusische 
vorm, ontwikkeld bij de Tungusen (later Ewenken genoemd)  de 
volksreligie in de hele regio geworden (case 133). 

De rol van de sjamaan

Een sjamaan is de bemiddelaar tussen de mensen, de geesten 
van de voorouders en goede en kwade geesten. Zowel mannen 
als vrouwen kunnen sjamaan worden. Iemand wordt sjamaan 
als hij/zij voelt dat hij/zij geroepen wordt. Dan volgt een 
intensieve training in het omgaan met de geesten en het 
uitvoeren van de rituelen. Een belangrijk onderdeel van de 
rituelen is de trance waarin de sjamaan de geesten ontmoet.
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23. Sjamanen van de Solon in Haritun, ZO Siberië. 



Of tijgerbellen vanaf het eerste begin al een 
prominente rol hadden is niet bekend. Er zijn geen 
kostuums en attributen uit die beginperiode 
overgebleven. Waarschijnlijk de allereerste 
afbeelding van een sjamaan is van Nikolaas Witse 
en stamt uit het begin van de 18de eeuw. De 
gravure toont een Tungus sjamaan in een 
eenvoudige mantel zonder decoratieve attributen, 
terwijl hij z’n trom bespeelt. Op het hoofd draagt 
hij een rendiergewei.

De trance kan spontaan optreden of opgeroepen worden door middel van het eten van bepaalde planten zoals 
paddenstoelen. Meestal wordt de hulp van een sjamaan ingeroepen bij gezondheidsproblemen. Ook 
gebeurtenissen in de omgeving (b.v. langdurige droogte) kunnen een reden zijn. Tijdens de trance voert de 
sjamaan een rituele dans uit waarin het kostuum en de accessoires een belangrijke rol spelen. Tot aan het 
eind van de 19de eeuw moeten er vele tientallen, zo niet honderden sjamanen zijn geweest. Elk dorp, en vaak 
elke familie, had z'n eigen sjamaan. Bijvoorbeeld: in Tuva waren aan het eind van de 19de eeuw ong. 700 
sjamanen (case 145). Elke sjamaan had zijn of 
haar kostuum en accessoires. Veel van die 
kostuums waren met tientallen tijgerbellen 
gedecoreerd. Het aantal tijgerbellen dat in omloop 
was moet dan ook enorm zijn geweest. 

In 1803 verschijnt het boek 'The costume of 

the Russian Empire' door W. Miller (case 
135). Er staan 73 gravures in die gebaseerd 
zijn op schetsen en notities van de auteur 
die z'n reis aan het eind van de 18de eeuw 
maakte. Een van de gravures toont een 
vrouwelijke sjamaan uit Bratzkia 
(misschien Buryatië). Op het kostuum zijn 
een aantal bronzen spiegels van 
verschillende grootte op schijnbaar 
willekeurige plekken aangebracht. 
Onderaan de lange mantel is een band 
bevestigd waaraan in ieder geval zes ronde 
bellen zijn bevestigd, met de suggestie dat 
er meer op de achterkant zitten. De bellen 
zijn geel gekleurd, waarschijnlijk om aan te 
geven dat ze van brons of messing zijn. Op 
het oppervlak van de bellen is een 
versiering aangegeven maar niet in detail. 
Verder zien we enkele voorwerpen in wit-
grijs aangegeven, waarschijnlijk om aan te 
geven dat ze van ijzer zijn. Tijgerbellen, 
spiegels en ijzeren voorwerpen zijn de 
belangrijkste voorwerpen van het 
sjamanenkostuum zoals dat door de eeuwen 
heen in de regio werd gebruikt. De kans dat 
de bellen in de gravure tijgerbellen zijn is 
dan ook zeer groot. 

25. Een vrouwelijke sjamaan uit Bratzkiya, afbeelding uit ‘The 

costume of the Russian Empire’ door W. Miller, 1803.

24. ‘Een Schaman ofte Duyvel-priester in ‘t Tungoesen lant’, 

uit een 18de eeuwse reisbeschrijving door Nicolaas Witse.
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De meeste sjamanenkostuums die in musea en andere 
collecties bewaard zijn gebleven hebben een datering 
van eind 19de eeuw of later. Die datering refereert 
meestal naar de datum van acquisitie. Op zo’n 
moment waren kostuums in gebruik of in gebruik 
geweest. De objecten die aan het kostuum bevestigd 
zijn, zoals cowrie schelpen, kralen en metalen 
objecten zoals spiegels, klepelbellen en tijgerbellen, 
werden met eerbied behandeld en zo lang mogelijk 
gebruikt. Vaak zien we aan kostuums tijgerbellen die 
gebroken zijn maar nog steeds gebruikt worden.  De 
objecten, en de tijgerbellen, kunnen daarom 
aanzienlijk ouder zijn dan de datering aangeeft. Over 
de evolutie van het kostuum van de 11de eeuw tot 
eind 19de eeuw is niets bekend. Het is goed mogelijk 
dat de kostuums al snel de vorm hadden die we nu 
nog zien en dat die vorm al eeuwenlang in zwang is 
gebleven. 

Het kostuum was (en is) het belangrijkste attribuut 
voor de sjamaan. De rol van het sjamanenkostuum 
wordt door Russische etnologe Maria Czaplicka als 
volgt beschreven: 'De geesten zullen de stem van de 

sjamaan niet horen tenzij hij of zij het juiste kostuum 

en de juiste attributen gebruikt; ook moet de drum 

juist bepeeld worden... Vanwege de religieuze functie 

moeten deze attributen, kostuum, decoraties en drum, 

uitsluitend door een sjamaan gebruikt worden. Elk 

ander gebruik zou ze krachteloos maken...' (1914, 
case 143). 

Het sjamanenkostuum: drie typen

Binnen het Siberische sjamanisme waren in de 19de 
eeuw, en misschien al eerder, drie typen kostuums in 
gebruik. Het meest spectaculair is het rendier-
kostuum (costume deer, naam gegeven door  S.M. 
Shirokogoroff, case 124). Het bestaat uit een lange 
mantel van rendier- of koeienhuid, een grote 
borstbedekkende kraag, een laaghangend voorschoot 
en beenbedekkers. Op het hoofd draagt de sjamaan 
een hoofddeksel met een klein imitatie-gewei. Alle 
delen van het kostuum zijn bewerkt met kleurige 
textiele banden waarop cowrie schelpen en andere 
versieringen bevestigd zijn. Aan de kraag hangen een 
aantal tijgerbellen. Ook aan de kleurige banden op de 
voorschoot zijn tientallen tijgerbellen in rijen 
bevestigd. Op de mantel, onder de kraag en boven de 
voorschoot, hangen tientallen bronzen spiegels, soms 
in rijen, soms zonder duidelijk orde. Naast 
tijgerbellen zijn ook andere metalen objecten 
bevestigd. Dat kunnen klepelbellen, mensfiguurtjes, 
conisch gebogen stukjes ijzer, etc zijn. Een kostuum 
als dit kan 20 tot 30 kilo wegen. Het aantal tijger-

Het sjamanenkostuum

26 Een rendierkostuum, met op het hoofddeksel 

een miniatuur-gewei, talloze spiegels (toli) en 

tijgerbellen (kongokto).

bellen aan een kostuum kan oplopen tot 75. Dit zware 
rendierkostuum werd meestal gebruikt voor reizen 
naar de benedenwereld. Het gewicht van het rendier-
kostuum helpt de sjamaan z'n trance te verdiepen. 

11



Het tweede type is het 'eendkostuum' (costume duck, 
naam gegeven door S.M. Shirokogoroff, case 125). Het 
kostuum verbeeldt een vogel. Het is licht van gewicht, 
met lange stroken textiel die veren imiteren. Er zitten 
weinig of geen metalen voorwerpen aan. Het eend-
kostuum werd, en wordt, gebruikt door beginnende 
sjamanen en voor reizen naar de bovenwereld.

Het derde type is een combinatie van rendier- en eend-
elementen: een gewei én veren (case 126). Door de 
eeuwen heen werden de kostuums met eerbied 
behandeld. Oude sjamanen gaven ze door aan hun 
opvolgers. Bij slijtage werden 
de duurzame onderdelen 
zoveel mogelijk opnieuw 
gebruikt.

De attributen

Een sjamaan maakt tijdens 
een sessie gebruik van diverse 
attributen. Het belangrijkste 
attribuut is de drum. Door in 
een gestaag tempo op de drum 
te trommelen raakt de sjamaan 
in trance en begint aan de reis 
naar de boven- of onder-
wereld. In  plaats van een 
drum kan ook een paar  
wandelstokken met aan de top 

een klein, uit hout gesneden  
paardenhoofd gebruikt worden. Om de goede 

geesten op te roepen en boze geesten te weren gebruikt de sjamaan een rammelaar 
met daaraan een aantal tijgerbellen. Ook aan het kostuum zijn vele tijgerbellen en 
ronde spiegels bevestigd die de sjamaan beschermen tegen kwade invloeden. Bij 
sommige groepen is het geluid van de tijgerbellen de stem van de hemelse maagden 
die door de goede geesten zijn opgeroepen. Ook kunnen goede geesten tijdelijk in een 
tijgerbel verblijven.

7

28. Een rituele rammelaar 

met 22 rinkelbellen waarvan 

18 tijgerbellen

29. De handgreep komt uit 

de bek van een monstervis.

30. De 18 tijgerbellen, 

uiterst links twee gewone 

rinkelbellen.

12



Neergang en opkomst
Vanaf begin 20ste eeuw werd in Siberië door het communistische bewind het sjamanisme op agressieve wijze 
ontmoedigd. Sjamanen werden vervolgd, verbannen of gedood. Enkele tientallen jaren later gebeurde hetzelfde in 
China. Behalve de sjamanen waren ook de kostuums en de attributen van de sjamanen doelwit van de 
vernietigingen. Door de Russische en Chinese onderdrukking zijn veel van de kostuums en de attributen verloren 
gegaan. Echter, na de neergang van het communisme in Rusland in de 80er jaren van de vorige eeuw kwamen er 
in Zuidoost Siberië, Mongolië en zelfs in delen van China oplevingen in de waardering van het sjamanisme. Er 
kwam weer vraag naar sjamanistische attributen en zo kwamen ook de tijgerbellen weer in beeld. Die worden nu 
weer op industriële schaal geproduceerd, op verschillende plaatsen in China (case 129). Ze gaan als 
exportproduct de hele wereld over. Via internet worden deze nieuwe bellen soms als antiek, of als sjamanistisch 
object met speciale krachten aangeboden. Vaker worden ze aangeboden als gewone gebruiksvoorwerpen zoals 
sleutelhangers, belletjes voor dieren en eenvoudige sieraden. Soms krijgen ze weer hun oude functie: 
muziekinstrument, zoals bij de groep Hanggai, afkomstig uit Binnen-Mongolië. De groep brengt een fusion van 
eigentijdse popmuziek met de oude traditioneel-Mongoolse muziek.

31. Keuze te over: de tijgerbellen van Eiki Pet Products. 

35,36. Drummer Li Dan van de groep 

Hanggai. In het drumstel van Li Dan zijn 

twee bundels tijgerbellen opgenomen, 

made in China. Foto: courtesy Hans 

Verzendaal, Uithuizen Ned.

32, 33. Collier met 

negen tijgerbellen. Foto 

auteur.

34. Sleutelhangers. Foto 

auteur
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Naar het oosten
Korea

Koreaans sjamanisme bestond al sinds Korea's 
prehistorie. Na de opdeling in Noord en Zuid in de 
70er jaren van de vorige eeuw werd het sjamanisme in 
Zuid Korea verboden.  Alle sporen, inclusief 
voorouderschrijnen, werden vernietigd. Sjamanen 
werden verbannen naar de laagste orde in de 
samenleving. Een enkele keer wordt nog wel eens een 
oude bel gesignaleerd op een antiekmarkt. Dat is dan 
een tijgerbel van het A type (case 148). Sinds enkele 
tientallen jaren is er echter weer een opleving van het 
sjamanisme. Bij gebrek aan authentieke attributen 
worden die nu opnieuw gemaakt. Dat verklaart waarom 
alle gerapporteerde tijgerbellen uit Korea recent 
gemaakt zijn (case 148-151), hetzij lokaal of in China. 
Hieruit blijkt in elk geval dat vóór de grote 
vernietigingsacties tijgerbellen een belangrijke rol 
speelden in het Koreaans sjamanisme.

37. Een bundel mudang-bellen. Alle bellen zijn nieuw. 

38. Een vrouwelijke sjamaan, mudang, met in haar linker 

hand een bundel mudang-bellen.

Taiwan

De oudste bronzen bellen in Taiwan zijn 500 tot 1000 jaar 
oud. Ze waren lokaal gemaakt met de verloren-was 
methode. Het oppervlak was onversierd. Op enig moment 
werden deze lokaal gemaakte bellen vervangen door bellen 
van messing. Die bellen werden geïmporteerd van het 
Chinese vasteland. De geïmporteerde bellen waren hoogst 
waarschijnlijk tijgerbellen. Op welk moment deze bellen 
hun intrede deden in Taiwan is niet zeker maar het is 
waarschijnlijk in de 17de eeuw geweest. In 1624 vestigde 
zich de Nederlandse VOC op het eiland om suikerplantages 
op te zetten. De inheemse bevolking weigerde echter op de 
plantages te werken. De VOC liet vervolgens groepen Han 
chinezen van het Chinese platteland komen om het werk te 
doen. Enkele tientallen jaren later werd de VOC van het 
eiland verjaagd. Het eiland werd deel van het Qing empire 
met als gevolg een nog grotere influx van Han chinezen. 
Die, en hun handelaren, brachten de tijgerbellen mee. De 
reden waarom de tijgerbellen de lokaal gemaakte bellen 
vervingen was simpel: de klank was beter en ze sleten 
minder. 

39. Heupband met tijgerbellen, Ami. 

Foto courtesy Elizabeth den Otter, Tropen Instituut Amsterdam.

40. Ami vrouwen dansen tijdens het Ilisin festival. Bron: Internet
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Bij de Ami en de Puyuma werden de 
tijgerbellen gedragen als een indicatie 
van de sociale status van de drager. De 
bellen werden bevestigd op plankjes of 
aan  gordels en banen van textiel die om 
het middel of om de benen gebonden 
worden. Bij rituelen en feesten werden 
de bellen op deze manier gedragen. Tot 
op de dag van vandaag gaat dat gebruik 
door. Bij de Ami en de Puyuma zijn op 
dit moment vele tientallen tijgerbellen in 
gebruik (case 152-154).

41. Dansende Puyuma jongeren dragen een 

band met tijgerbellen om het middel. Foto: 

courtesy Lancini Jen-Hao Cheng. 

Naar het zuiden
Continentaal Azië en Insulair Zuidoost Azië

Op het Centraal Aziatische continent zijn geen grote 
concentraties van tijgerbellen van het type A te vinden zoals 
we die in het zuiden, westen, noorden en op Taiwan zien. 
Verspreid over het continent vinden we op verschillende 
plaatsen individuele tijgerbellen: in Noord Thailand (Karen, 
case 75, 76) en Oost Thailand (case 74), in Vietnam (case 82, 
87), Birma (case 95-97) en zuid China (nieuwe bellen, case 
102). Verder zijn er twee meldingen van tijgerbellen type A uit 
de regio Tibet-Nepal.

44. Houten yakbel 

met vier bellen 

waarvan één een 

tijgerbel.

45. De tijgerbel, 

rechts.

Insulair ZO Azië, de Filipijnen

Het was in de Filipijnen dat we de tijgerbellen voor het eerst 
tegen kwamen. In 1973, in het Nationaal Museum in Manila, 
zag echtgenote Elly een rinkelbel liggen. De bel viel op door 
het typerende motief, een gestileerd gezicht, en was afkomstig 
van de Tagbanwa, een stam van het eiland Palawan. Een paar 
maanden later, tijdens onze eerste reis door Mindanao, zagen 
we in een curiosawinkel in Davao, hoofdstad van Mindanao, 

net zo'n bel liggen. 
We kochten de bel 
samen met een 
kleinere bel met 
hetzelfde motief 
aan een metalen 
ketting. Beide 
bellen waren 
afkomstig van de 
Bagobo, een 

42. B’laan vrouwen dansen om een trogtrom, de 

staande vrouw draagt een metalen gordel met 

negen tijgerbellen. 

43. Vier van de tijgerbellen.



etnische minderheid uit de omgeving van Davao. We 
maakten nog twee reizen door Mindanao en bezochten een 
aantal etnische minderheden: de Bagobo, de Tagakaolu, de 
B'laan op twee plaatsen (barrio Bulol en sittio Kablala), de 
T'boli, de Atta en de Mansaka, alle met een achtergrond van  
christelijk en animistische invloeden. Bij vier van deze 
groepen werden de tijgerbellen actief gebruikt: bij de 
Bagobo, de Mansaka, de Tagakolu en hun directe buren, de 
B'laan van sittio Kablala (in 1975) . De bellen waren in 
gebruik als amulet en als dansattribuut. Bij bepaalde dansen 
werd een gordel gedragen met daaraan rinkelbellen en 
tijgerbellen. Aan de gordel van de B'laan uit Kablala zaten 
negen tijgerbellen. Bij de B'laan van barrio Bulol werden 
géén tijgerbellen gezien, net als bij hun directe buren, de 
T'boli van wie de B'laan niet te onderscheiden waren in 
kleding, sieraden en muziek.

Type A tijger bellen werden ook bevestigd aan kampilan, 
zwaarden in gbruik bij o.a. de Maranao, een Moslim stam 

uit Centraal 
Mindanao 
(cases 11, 12). 
Bij verder 
zoeken op 
andere eilanden 
bleken 
tijgerbellen ook 
op het eiland 
Mindoro bij de animistische Mangyan-Hanunuo voor te komen (case 
15, 16).  Op Mindoro werd ook een tijgerbel van het type C 
gerapporteerd (case 17). Type C bellen komen vrijwel uitsluitend voor 
de regio om de Himalaya (Nepal, Tibet, Bhutan, Noord-India). 

Niet alle etnische groepen in de Filipijnen hadden tijgerbellen. We 
hebben bij de T'boli en de Atta niet één tijgerbel gezien; ze waren bij die 
groepen onbekend net als bij de B'laan van barrio Bulol, naaste buren 
van de T'boli. Ook op de andere eilanden, met uitzondering van 
Mindoro, Palawan en de Sulu archipel zijn tijgerbellen onbekend. 

46. Handgreep van een kampilan (zwaard) met vier bellen

waarvan twee tijgerbellen.

47. Twee van de bellen, links de  tijgerbel. Foto’s: Gavin Nugent.

48. Mangyan vrouw met halsketting met één tijgerbel. 

Indonesië

Tijgerbellen uit Indonesië vond ik voor het eerst in 1976, in het depot 
van het Leidse Museum voor Volkenkunde. Ze zaten aan twee 
babydraagmandjes uit Oost Kalimantan (Indonesisch Borneo): één 
mandje met vijf tijgerbellen, en het tweede met 12 tijgerbellen (case 
18, 19). Ook vond ik één tijgerbel uit Sulawesi, afkomstig van de 
Toraja en aan het museum geschonken door Walter Kaudern, auteur 
van Art In Celebes (Celebes is de oude naam voor Sulawesi; case 
33). Verdere zoektochten in de literatuur, in depots van andere musea 
(case 20) en, later, bezoeken die we zelf aan Indonesië brengen, laten 
een wisselend beeld zien: op sommige plekken vinden we tientallen 
tijgerbellen, op andere plekken hooguit een enkel exemplaar.

49. Detail van een babydraagmandje uit Oost Kalimantan.

50. De vijf tijgerbellen van het babydraagmandje.

Museum voor Volkenkunde, Leiden
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Bij de Javanen, Baliërs, Madurezen en de grote bevolkingsgroepen in Sumatra 
(Aceh, Lampung) zijn tijgerbellen onbekend. Die paar bellen die we 
tegenkwamen; op Java bij antiekhandelaar Om Bram (case 44) en in de collectie 
van de kraton van Solo (case 43); op Bali (case 36) tegenkwamen waren daar 
waarschijnlijk door handel terecht gekomen. Om tijgerbellen te vinden moeten 
we, net als in de Filipijnen, bij de etnische minderheden zijn. 

51. Voet van kind met tijgerbel.

52. Moeder en kind, Long Bagun Ilir.

53. Twee tijgerbellen aan een bundel, Bahau.

54. Sjamanengordel, Benuaq.

Foto 51-54: veldopnames auteur.

Oost Kalimantan

Tijdens een reis in 1986 op de Mahakam 
rivier zagen we tijgerbellen in gebruik. 
Bij de Kayan, Kenyah, Bahau en Benuaq 
Dayak, zagen we tijgerbellen aan een 
sjamanengordel, aan enkels van kinderen 
en als amulet. Bij groepen uit andere 
regio zoals de Ngadju en Ot Danum in 
Zuid Kalimantan en de Murut in Noord 
Kalimantan duidde niets erop dat daar 
tijgerbellen in gebruik waren. Ook in 
museumcollecties en in de literatuur 
hebben we daar tot nu toe geen 
aanwijzingen voor gevonden.

Toraja, Minangkabau, Batak, Sumba, Timor, Flores

Bij de Toraja op Sulawesi moeten tijgerbellen in grote aantallen 
aanwezig zijn geweest (case 34, 35). In het Tropenmuseum komen we 
een sjamanenketting met zeven tijgerbellen tegen. In het boek Art in 

Celebes toont auteur W. Kaudern een tijgerbel die hij later aan het 
Leidse museum zal doneren. Die bel is identiek aan de bel in afb. 90, 97.

55. Sjamanenketting met zeven tijgerbellen.

56. Pagina uit Art in Celebes, W. Kaudern. 1917-

1920. F (rechtsonder) is een tijgerbel.



Bij de Minangkabau (case 46), de Toba Batak (case 47, 
48), Sumba (case 37) en Timor (case 41, 42) vinden we 
enkele exemplaren. Op 
Flores kwamen de bellen 
waarschijnlijk in flinke 
aantallen voor. 
Etnomusicoloog Jaap 
Kunst beschrijft een 
rijdans met als dansattri-
buut 'bellen van Chinese 
origine' (case 38-40).

7. Giring-giring, poezen-

bellen, Minangkabau.

58. Semara, ritueel 

kralenwerk, Toba Batak.

59. Paardenriem, Timor.

60. Tijgerbel, opgedoken uit 

de Musi rivier.

61. Zes tijgerbellen, opge-

doken uit een scheepswrak in 

de Batang Hari rivier.

Maleisië

Maleisië is een federatie van 12 zelfstandige staten. Tien van die staten, waaronder 
Kelantan, liggen op het schiereiland onder het zuidelijke deel van Thailand. Twee 
staten liggen op Borneo: Sarawak en Sabah. Uit het overwegend Islamitische 
Maleisische vasteland is tot nu toe één tijgerbel gerapporteerd, aan de pols van een 
wajangpop uit Kelantan (case 71). Voor meer tijgerbellen moeten we ook hier weer 
bij de etnische minerheden zijn: de Dayak op Maleisisch Borneo, in de staat Sarawak. 
In deze staat leven een aantal Dayakgroepen waarvan de Iban en de Bidayu de 
grootste zijn. Bij beide groepen waren, en zijn, vele tientallen tijgerbellen in gebruik 

aan halskettingen, als amulet en als 
rituele en sjamanistische objecten bij 
dansen, feesten en plechtigheden 
(case 51-58, 61-67). In de zestiger 
jaren van de vorige eeuw maakte 
fotografe Hedda Morrison veel foto's 
van het dagelijkse leven bij de Iban. 
In haar boeken zien we tijgerbellen 
uitgebreid in gebruik.



In 1989 brachten we zelf een uitgebreid bezoek aan Sarawak. De indruk die we al hadden 
werd daar alleen maar versterkt: niet alleen in Zuidoost Siberië, Mongolië, Noordoost 
China en Taiwan komen de tijgerbellen in grote aantallen voor; ook in Insulair Zuidoost 
Azië zien we er veel. De bellen zijn vrijwel uitsluitend van 
het type A, de ‘klassieke’ tijgerbel. De meeste zien we 
bij de Iban en de Bidayu in Sarawak; wat minder bij 
de Dayak stammen langs de oevers van de 
Mahakam rivier in Oost Kalimantan, en in Zuid-
oost Mindanao (Filipijnen).

De etnische groepen in Zuidoost Azië zijn 
door de jaren heen veelvuldig door 
missionarissen en zendelingen bezocht. Hun 
religie is daardoor een mengvorm van animisme, 
voorouderverering en christendom geworden met 
daarin nog steeds een belangrijke rol voor het 
sjamanisme. Bij de Dayak van Kalimantan en Sarawak 
is dit een van de attributen van de belian (sjamaan): een 
trechter met 18 gewone bellen en één tijgerbel. De trechter 
wordt gebruikt om de verdwaalde ziel van de zieke te 
vangen en in het lichaam terug te blazen.

De afkomst van de Iban

Volgens de overleveringen van de Iban migreerden hun voorouders vanuit Sumatra naar West Borneo. Vandaar 
trokken ze het eiland binnen en verspreidden zich. Er wordt zelfs een jaartal genoemd: de emigratie zou in 1675 plaats 
hebben gevonden. Misschien is het toeval: de tijgerbellen, opgedoken in de Batang Hari rivier (case 49) en, misschien, 
de bellen uit de Musi rivier (case 45) dateren uit die periode. Zijn het de voorouders van de Iban geweest die vóór 
1675 in het gebied tussen de twee rivieren woonden en voor wie de tijgerbellen bestemd waren? Wie waren de 
voorouders van de Iban? Die vraag wordt in het artikel Ancestry of the Iban beantwoord. Volgens de auteurs hebben 
de migraties vanuit Zuidoost Azië een grote bijdrage hebben geleverd aan de ancestry van de Iban. Bij het artikel is 
een kaart van Zuidoost Azië met migratiestromen afgebeeld (ill. 66, volgende pagina). 

65. Kaart van Zuid Sumatra. In geel is de plek aangegeven waar de vermoedelijke voorouders van de Iban hun habitat hadden. 
De oorsprong van beide rivieren is aangegeven met een rode cirkel.

64. Corong jiwa (zielentrechter), een rituele rammelaar waarmee 

de belian de ziel van de zieke vangt en terugblaast in het  lichaam.



In Sumatra staat tussen de Musi rivier en de Batang 
Hari rivier het nummer 42. In de legenda zien we dat 
daarmee de Thai Yuan worden aangeduid. Die kwamen 
van het Zuidoost Aziatische vasteland uit de regio 
Noord Thailand-Laos, een gebied waar een aantal 
etnische groepen tot op de dag van vandaag tijgerbellen 
kennen. Zijn de Thai Yuan de voorouders van de Iban 
en brachten zij de tijgerbellen naar insulair Zuidoost 
Azië? Na aankomst op Borneo ontmoetten de voor-

66. Source: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0016338

ouders van de Iban o.a. de Kayan Dayak die hen de 
naam ‘hivan’ of ‘heban’ (zwervers) gaven, dat later 
verbasterd werd naar ‘Iban’. Waarom de Thai Yuan 
wegtrokken uit Sumatra is onbekend. Het zou te 
maken kunnen hebben met de opkomende Islam. 
Als gebruikers van tijgerbellen werden de Thai 
Yuan door handelaren gevolgd op hun migratie en 
zo zouden de tijgerbellen op Borneo en verder 
kunnen zijn aangekomen. 
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In bovenstaande samenvatting hebben we een aantal 
bewegingen van, soms grote, groepen mensen gezien 
die de tijgerbellen over het Aziatische continent 
verspreidden. De meest duidelijke is de beweging naar 
het zuiden en het westen. De aanleiding van die 
bewegingen waren de invasies van de Mongolen. Met 
hun invasies bereikten ze vanaf de 13e eeuw binnen 200 
jaar grote delen van het Aziatische continent: van het 
zuidoosten tot het hoge noorden en het westen tot aan 
Rusland en Turkije (zie afb. 1 onder). Mét de Mongolen 
en hun legers trokken huurlingen en volken mee die 
verwant waren aan, of een verbond hadden met de 
Mongolen. Bij de Mongolen en verwante volken in 
Centraal Azië waren sjamanisme en animisme de 
belangrijkste religies. Sjamanen trokken mee met de 
troepen. In hun rituelen waren de tijgerbellen essentieel. 
De aanwezigheid van tijgerbellen in sommige regio's 
(b.v. Noordoost Afghanistan en Noordwest Pakistan) 
zou daarom een aanwijzing kunnen zijn dat de 
Mongolen en hun sjamanen een dergelijke regio politiek 
én religieus aan hun invloedssfeer hadden toegevoegd. 
Aan het eind van de hoogtijdagen van de Mongolen 
trokken die zich terug, maar de tijgerbellen bleven.

De tweede grote beweging vond plaats in insulair 
zuidoost Azië. De tijgerbellen waren via de 
Mongoolse invasies al aangekomen in de zuidoost 
hoek van het Aziatische continent waar zij in 
gebruik waren bij verschillende animistische 
groepen. De stap van het vasteland naar de archipel 
was niet vanzelfsprekend. Het schiereiland van 
Maleisië en de eilanden Sumatra en Java waren voor 
grote delen geïslamiseerd. In Midden Sumatra leefde 
wel een stam met etnische wortels op het vasteland, 
de Thai Yuan. Zij kenden en gebruikten tijgerbellen.  
Aanvoer vanaf het vasteland ging per boot. Met de 
opkomst van Islam werd het bestaan voor de Thai 
Yuan steeds moeilijker. In de 17de eeuw besloten ze 
Sumatra via de zee te verlaten. Ze trokken naar het 
noordoosten en arriveerden op Borneo waar ze zich 
op de westkust vestigden. 

De tijgerbel: een migratietracer?
Door de lokale bevolking, de Dayak, werden ze 
‘heban’ (zwervers) en later Iban genoemd. Bij de 
Iban leefde, en leeft nog steeds, een sterke behoefte 
aan tijgerbellen. Zeevarende handelaren voerden de 
tijgerbellen en andere artikelen aan. Zo vonden de 
bellen hun weg naar delen van Borneo en vervolgens 
naar Sulawesi, de Zuid-Filipijnen en waarschijnlijk 
ook naar Flores en Timor. 

De derde beweging was die van het Oost Aziatische 
continent naar het eiland dat nu Taiwan heet. Daar 
leefden en leven de Ami en de Puyuma. Van oudsher 
produceerden ze zelf bronzen rinkelbellen die een 
belangrijke rol in de sociale structuur van met name 
de Puyuma vervulden. Met de komst van Chinese 
immigranten die o.a. door de Nederlandse VOC 
waren aangetrokken om op plantages te gaan werken 
(omdat de lokale bevolking dat weigerde) kwamen de 
tijgerbellen op het eiland. Al snel zagen de Ami en de 
Puyuma dat die bellen beter van kwaliteit en geluid 
waren. Het duurde dan ook niet lang voordat de 
tijgerbellen de plaats van de lokaal gemaakte bellen 
overgenomen hadden.

Bij bewegingen van deze groepen mensen zijn de 
tijgerbellen indicatoren van een of meer van die 
bewegingen die voor de verspreiding van de bellen 
over Azië zorgden. De oorzaken waren verschillend: 
de Mongoolse invasies, de opkomst van Islam die 
de Thai Yuan uit Sumatra verdreef en de Han-
Chinezen die door de eeuwen een beter bestaan 
zochten, o.a. in Taiwan waar ze door de VOC 
werden aangemoedigd te emigreren. Bovendien 
liepen daar ook nog eens de activiteiten van 
handelaars, met name uit China, doorheen. Toch 
hangt de aanwezigheid van de tijgerbellen op al die 
verschillende plekken zo sterk samen met de 
bewegingen van die verschillende volken dat we 
mogen stellen dat hun migraties aan de hand van de 
aanwezigheid via de tijgerbellen traceerbaar zijn. 
Dat maakt de tijgerbel een migratie-tracer.
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Tot slot: verrassingen…
Tijgerbellen zijn rituele voorwerpen die eeuwenlang 
door vele mensen, groepen en individuen gewenst en 
gewaardeerd werden. Het zijn ook voorwerpen die als 
handelswaar van eigenaar. wisselden, meestal, door de 
geschiedenis heen, als ritueel object maar ook als 
geschenk of als curiositeit. Zo konden tientallen 
tijgerbellen aan het eind van de 19de eeuw op Malta 
terecht komen. Malta was toen een Engelse kolonie 
waar volgens Engelse traditie ook paardenraces werden 
gehouden. Hongkong was ook deel van het Engelse 
imperium. Op een goed moment nam een handelaar de 

tijgerbellen mee uit 
Hongkong naar 
Malta. Daar werden 
ze gekocht door 
lokale paarden-
liefhebbers die de 
bellen op steun-
platen aan de 
paardenhoofdstellen 
lieten bevestigen. 
Het was een succes, 

de bellen werden bij 
tientallen gekocht. Veel eigenaren lieten de bellen en de 
steunplaat verchromen. Zo zijn er tot op de dag van 
vandaag op Malta nog paarden-hoofdstellen te vinden 
met verchroomde tijgerbellen. De trotse eigenaren 
denken er niet aan ze te verkopen.

Nog zo'n verrassend verhaal: in maart 2018 kreeg ik 
een mailtje van ex-collega en oude vriend  Hendrik 
Wittenberg. Hij had op e-Bay een bronzen bel gezien 
die volgens de melding uit Nigeria kwam. De bel werd 
beschreven als 'met de hand gegoten bronzen bel,  
Yoruba Afrika stijl, hanger, uit Nigeria'. Behalve dat 
de bel in de 70er jaren door ene Chris was gekocht 
voor zijn echtgenote was er geen informatie. 

De bijgevoegde 
foto toonde echter 
duidelijk: dit is een 
authentieke 
tijgerbel.  
Hoewel de Yoruba 
begaafde brons-
gieters zijn lijkt het 
onwaarschijnlijk 
dat de bel lokaal 
gemaakt is. Hoe de 
bel in Nigeria terecht is gekomen is ook niet 
duidelijk. Er zijn berichten over expedities uit 
China naar de oost- en de west kust van Afria 
(Sung-dynastie: 10-13de eeuw en Ming dynastie: 
14–17de eeuw) maar verder dan aannames is het 
nog niet gekomen.

In Wales, UK, heeft in 2012 een amateur 
archeoloog met een metaaldetector een oude 
bronzen bel gevonden. Het oppervlak is ernstig 

versleten en alleen 
een paar ogen en 
een bek zijn nog 
te onderscheiden 
en doen aan een 
tijgerbel denken. 
Verder was er 
geen informatie 
beschikbaar.

En dan zijn er de talloze nieuwe tijgerbellen die 
via Internet hun weg over de wereld vinden. De 
meeste zijn gemakkelijk van de antieke bellen te 
onderscheiden al worden ze vaak aangeboden
als antiek.
Uitkijken dus...
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27. Een eendenkostuum; een licht kostuum met op 
het hoofdeksel een aantal veren en twee 
tijgerbellen. Foto uit Die Mongolen, Pinguin-
Verlag, Innsbruck.
28,29,30. Een rituele rammelaar met 22 rinkelbellen 
waarvan 18 tijgerbellen. Foto’s: auteur.
31. Keuze te over: de tijgerbellen van Eiki Pet 

Products. Met dank aan Eiki Pet Products.
32, 33. Collier met negen tijgerbellen; foto auteur.
34. Sleutelhangers; foto: auteur.
35,36. Drummer Li Dan van de groep Hanggai. In 
het drumstel van Li Dan zijn twee bundels 
tijgerbellen opgenomen. Foto: met dank aan Hans 
Verzendaal, Uithuizen (Neth).
37. Een bundel mudang-bellen. Alle bellen zijn 
nieuw. Bron Internet.
38. Een vrouwelijke sjamaan, mudang, met in haar 
linker hand een bundel mudang-bellen. Met dank 
aan reflectionsenroute.com.
39. Heupband met tijgerbellen, Ami. Foto: met 
dank aan Elizabeth den Otter, Tropen Instituut 
Amsterdam (Neth).
40. Een groep Ami vrouwen danst tijdens het Ilisin 
festival. Bron: Internet.
41. Dansende Puyuma jongeren dragen een band 
met tijgerbellen om het middel. Foto: met dank aan 
Lancini Jen-Hao Cheng.
42. B’laan vrouwen dansen om een trogtrom, de 
staande vrouw draagt een metalen gordel met negen 
tijgerbellen. Foto: auteur.
43. Vier van de tijgerbellen. Foto: auteur.
44. Een houten yakbel met vier bellen waarvan één 
een tijgerbel. Foto: auteur.
45. De tijgerbel, rechts. Foto: auteur.
46. Handgreep van een kampilan (zwaard) met vier 
bellen waarvan twee tijgerbellen. Foto: met dank 
aan Gavin Nugent.
47. Twee van de bellen, waarvan één tijgerbel.
Foto: met dank aan Gavin Nugent.
48. Mangyan vrouw met halsketting met één 
tijgerbel. Foto: Album of Filipino types Volume III; 
Daniel Folkmar; met dank aan Wentworth Press.
49. Detail van een babydraagmandje uit Oost 
Kalimantan. Foto: auteur.
50. De vijf tijgerbellen van babydraagmandje.
Museum voor Volkenkunde Leiden. Foto: auteur.
51. Voet van kind met tijgerbel. Foto: auteur.
52. Moeder en kind, Long Bagun Ilir. Foto: auteur.
53. Twee tijgerbellen aan een bundel, Bahau. Foto: 
auteur.
54. Sjamanengordel, Benuaq. Foto: auteur.
55. Sjamanenketting met zeven tijgerbellen. Tropen 
Museum, Amsterdam. Foto: auteur.

Afbeeldingen

1 onder. Das Mongolenreich zur Zeit seiner größten 

Ausdehnung unter den Enkeln von Dschingis Khan - 
Met dank aan Wikimedia.
2. Het sjamanenkostuum van de Tungus in het Musée de 

l’ Homme, 1975. Met dank aan Musée de l’ Homme.
3. Twee van de bellen van het sjamanenkostuum. 
Met dank aan Musée Quai Branly.
4. Dansbel uit Zuidoost Mindanao,  Bagobo, Filipijnen. 
Het motief op de bel is identiek aan het motief op de 
bellen  van het sjamanenkostuum uit het Musée de 

l’Homme. Foto: auteur.
5 en 9. Detail van het sjamanenkostuum van de 
Manegry. Uit: Art of Siberia, Valentina Gorbachova et 
al; Met dank aan: Parkstone press, New York.
6,7,8. Tijgerbellen type A, B en C. Foto's: auteur.
10, 11. Een van twee tijgerbellen, gekocht in Xi’an. 
Foto's: auteur.
12,13. De tweede van twee tijgerbellen, gekocht in 
Xi’an, hoofdstad van Shaanxi. Foto's: auteur.
14. Bundel van vier bellen, waarvan twee tijgerbellen. 
Gekocht in Shaanxi, plaats mogelijk Pinyao.
15. Zelfde bundel als 14, een kwart slag gedraaid tegen 
de klok in. Foto's 14 en 15: met dank aan Claire 
Chantrenne, Museum voor Muziekinstrumenten, 
Brussel (België).
16. Tekening van een kostuum van de Numinchen, met  
bronzen spiegels (toli) en tijgerbellen (kongokto). Bron 
Internet.
17,18. Kostuum van de Mongoolse sjamaan Zaydan, met 
op de hoofdtooi twee grote tijgerbellen.  Uit Dancing 

Demons of Mongolia, foto: met dank aan Jan Fontein.
19,19a. Twee plankjes met daarop vijf tijgerbellen. Foto: 
met dank aan Elizabeth den Otter, Tropen Instituut 
Amsterdam, (Neth).
20, 21. Twee tijgerbellen, opgegraven in een 
aardappelveld in de buurt van Tver, Russische Federatie. 
Fotos: met dank aan Dimitri Timoshenko.
22. Twee van drie tijgerbellen, gekocht in Istanbul, 
Turkije. Met dank aan Henk en Annemarie Orsel, 
Eindhoven, (Neth). Foto: auteur.
23. Sjamanen van de Solon in Haritun, ZO Siberië. Met 
dank aan Vienna Ethnology Museum, foto: Frithjol 
Melzer.
24. Een Schaman ofte Duyvel-priester in ‘t Tungoesen 

lant, uit een 18de eeuwse reisbeschrijving door Nicolaas 
Witse. Met dan aan Research gate.

25. Een vrouwelijke sjamaan uit Bratzkiya, afbeelding 
uit The costume of the Russian Empire door 
W. Miller, 1803. Rechthebbende onbekend.
26 Een rendierkostuum, met op het hoofddeksel een 
miniatuurgewei, talloze spiegels (toli) en tijgerbellen 
(kongokto). Met dank aan Museum of Archeology and 

Anthropology, Cambridge University UK.

en verantwoording
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56. Pagina uit Art in Celebes, F is een tijgerbel. 
Fotokopie uit boek.
57. Poezenbellen (giring-giring), Sunga Puar, 
Minangkabau, Museum voor Volkenkunde, Leiden. 
Foto: auteur.
58. Semara, ritueel kralen-werk, Toba Batak, 
Sumatra (Indon.) met één kleine tijgerbel. Regional 

Museum, Medan. Foto: auteur.
59. Paardenriem, Timor. Principal Museum of 

Figueira da Foz. Foto: met dank aan Joas Jardin.
60. Tijgerbel, opgedoken uit de Musi rivier. Foto: 
Harald Lux (Germany).
61. Zes tijgerbellen opgedoken uit een scheepswrak 
in de Batang Hari rivier (Zuid Sumatra, Ind.)
Foto: auteur.
62. Een halsketting van de Iban, met drie tijger-
bellen. Foto: auteur.
63. Iban vrouw met kralenwerk en tijgerbellen.
Uit Life in the Longhouse, met dank aan Hedda 
Morrison.
64. Rituele trechter-rammelaar, Bidayu. Foto: auteur
65. Kaart van Zuid Sumatra. 
66. Source: http://www.plosone.org/article/ 
info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0016338
67,68,69: Tijgerbel uit Malta, Nigeria, Wales.
Foto's auteur.

Fekke de Jager, in 1944 geboren in Voorschoten, 
maakte op zijn 16de zijn eerste film met de 8 mm 
Kodak Brownie van zijn vader. Zijn hobby werd zijn 
beroep: als expert audiovisuele media werkte hij op 
talloze projecten, zowel in Nederland als daar buiten, 
met name in de Filipijnen, Indonesia en India.

Van jongsaf was Fekke geïnteresseerd in westerse en 
niet-westerse muziek én in niet-westerse culturen. Zo 
maakte hij in de Filipijnen gedetailleerde foto-
verslagen en beschrijvingen van tribale 
muziektradities. Tegenwoordig woont hij in de 
Franse Bourgogne waar hij zich verdiept in de lokale 
volksmuziek als optredend muzikant op de draailier.

Enkele van zijn projecten in Nederland :
Publicaties :

• Philippine Ethnic Musical Instruments, 

uitgegeven door Ethnic Art Books, 
C. Zwartenkot, 2019, Leiden

• Tiger bells in Eurasia, eigen beheer, 2019.

Audiovisuele presentaties :

• Rode aarde, zwarte aarde, de cultuur van 
het oude Egypte, Museum voor het 
Onderwijs, Den Haag 1972.

• Selamat Datang, welkom in Indonesia, 
Museum voor Volkenkunde, Leiden, 
1978.

Artikelen en fotografie :

• Verre Naasten Naderbij, Museum voor 
Volkenkunde, Leiden, 1977.

• Muziek in de Filipijnen, Haags 
Gemeentemuseum, Den Haag 1976.

• Volken en Stammen, Amsterdam Boek, 
1976.

Exposities van zijn collectie muziekinstrumenten 

en foto's :

• Ugnayan, muziek in de Filipijnen, Haags 
Gemeentemuseum, Den Haag, 1977. 

• Wereldmuseum, Rotterdam, 1978.

Over de auteur


