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BOEKBESPREKING

Dr. P. Hermann Bader S.V.D.: DIE REIFEFEIERN BEI
DEN NGADA (MITTELFLORES, INDONESIEN) St. Ga-
brieler Studiën, XIV band.

. Deze bespreking wil ik gaarne beginnen met het tot uiting brengen van mijn
waardering voor de arbeid, die schrijver aan dit onderwerp heeft besteed. Naast
het gebruik.van zijn eigen waarnemingen in de periode van 1931-1940, toen hij
als missionaris onder de Ngada leefde, en na-oorlogse aanvullingen daarop door
navraag en onderzoek ter plaatse van de bekende Pater Arndt, heeft hij zeer veel
literatuur doorgewerkt in een streven zijn onderwerp zo volledig en ruim mogelijk
te behandelen.

Hierop moet ik echter laten volgen, dat ik tegen deze publicatie velerlei bezwaren
heb, die in twee categorieën uiteenvallen.

M\jn eerste — weliswaar minst belangrijke — critiek betreft de wijze, waarop
de schrijver zijn studie aan de lezers presenteert. De vloed van voetnoten, die op
iedere pagina het betoog onderbreken, is m.i. onnodig groot. Men. zou hiermede
vrede kunnen hebben ware het niet dat vele, soms zeer uitvoerige noten, nu eens
weinig ter zake doende zijn, dan weer zulk een integrerend deel van het hoofdthema
uitmaken, dat de inhoud stellig in de tekst verwerkt had moeten worden. Bepaalde
uiteenzettingen hadden daarentegen gevoegelijk naar de kleine letter aan de onder-
kant van de. bladzijden verwezen kunnen worden.
• Deze opmerkingen vormen a.h.w. een inleiding op mijn tweede bezwarenreeks,
die voortvloeit uit de opzet en de theoretische achtergrond van deze publicatie.
Naar mijn mening heeft Dr Bader voor het korte bestek van een boek van een
140 kleine bladzijden zijn terrein veel te ruim genomen. Hij heeft zich niet beperkt
tot zijn eigenlijke onderwerp: de puberteitsriten bij. de Ngada, doch daarnaast en
daartussen allerlei te berde willen brengen over de herkomst van deze volksgroep,
over facetten van de religie en de sociale structuur en opeenvolgende cultuurstromen.
Verder zoekt hij parallellen met de overige bewoners van Flores en met die Indone-
sische volken, die hij mede rekent tot de z.g. „mittleren Kuituren" (Bataks, Dajaks,
Niassers, Toradja's, de volken van de andere kleine Sunda-eilanden, die hij als
Proto- of Oud-Maleiers plaatst tegenover de „Primitivmalaien" en de Deutero-
Maleiers).

Dit leidt tot fragmentarische mededelingen, die weinig overtuigend zijn voor
degene, die zich niet met de schrijver volkomen stelt achter de Kultur-Kreis-
theorieën.

Dr. Bader verloochent deze theoretische affiniteit nergens. „Mutterrechtliche
Ackerbaukultur" met bijbehorende „Sonnenkult", wordt gevolgd door totemistisch
„Vaterrecht" met „Mondkult". Ze moeten met de „Megalithenkultur" dooréén
worden gemengd om de aspecten van de Ngada-cultuur te kunnen begrijpen. Nu
eens geeft de één wat meer de doorslag, dan weer is de ander wat belangrijker. Een
poging wordt gewaagd dit alles chronologisch te plaatsen en correlaties te vinden
met hypothesen over de rassensamenstelling van de Ngada-groep. Pater Schmidt,
Koppers, Vroklage en Arndt zijn hierbij met von Heine-Geldern schrijvers voor-
naamste leidsmannen.
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Enig tastbaar resultaat is van deze methode van onderzoek m.i. niet het gevolg.
Het blijft bij een verward geheel van supposities, die — zonder concrete historische
gegevens — in de lucht blijven hangen. Schrijver moet dan ook herhaaldelijk de
aanvoegende wijs gebruiken, omdat zijn feitenmateriaal geen stellige conclusies
toelaat.

Het- voorgaande heeft hoofdzakelijk betrekking op de hypothesen, die worden
geponeerd na de eigenlijke beschouwingen over de puberteitsriten, die de Ngada-
jongens en -meisjes moeten doormaken en die door Bader worden herleid tot dit
ene doel: bevordering van de vruchtbaarheid, preventieve zorg dus voor een talrijke
en gezonde nakomelingschap. Voor de betrokkenen zelf zijn ook sociale en psychi-
sche gevolgen aanwezig, doch deze zijn van ondergeschikte orde.

De beschrijving van de gang van zaken bij de verschillende riten (besnijding
van de jongens; voor de meisjes vooral: tandenvijlen en -zwartmaken, een zes dagen
durende afzondering in een versierd gedeelte van een huis, het inzetten van oor-
sieraden) is vrij summier gehouden. Vooral de uiterlijke gedragingen worden
medegedeeld én in profane sfeer verklaard. Sommige onderdelen van dit ritueel
geven mij echter de stellige indruk, dat schrijver te weinig aandacht heeft gehad
voor de religieuze achtergrond van deze ceremoniën en daardoor een dieper borende
fundering heeft gemist.

In dit verband denk ik aan de studie van Scharer: „Die Gottesidee der Ngadju-
Dajak in Süd-Borneo", die de centrale idee in de godsdienst van deze Dajaks
heeft geformuleerd en uitgewerkt, dank zij zijn grote kennis van mythen en riten
en de samenhang, die hij daartussen wist aan te tonen. Weliswaar tekent hij
hiermede het „ideaal-type" van deze godsdienst, door de gewone man nooit ten
volle begrepen, doch hetzelfde geldt voor elke andere godsdienst eveneens.

Een poging in deze richting had m.i. meer vrucht kunnen opleveren. Ook al
zijn bepaalde elementen van de Ngada-godsdienst op een wel niet meer te achter-
halen wijze van elders ontleend in perioden, die ver in het verleden liggen, deze
elementen zijn niet min of meer los naast elkaar blijven staan — soms in een zeker
antagonisme zoals schrijver het doet voorkomen — doch als componenten opge-
nomen in een groter geheel, waarvan gebed, reciet, verhalenschat en ceremonieel
de structuur kunnen duidelijk maken.

Zon- en maancultus, voorouderverering, scheppingsverhalen, totemisme, sociale
structuur, landbouwritueel; ceremoniën bij huizenbouw, huwelijk, zwangerschap,
geboorte, dood en het puberteitsritueel zouden als geïntegreerde aspecten vanuit de
centrale gedachte in deze godsdienst bestudeerd kunnen worden. Een gemak-
kelijke taak is dit stellig niet, is eigenlijk alleen weggelegd voor iemand, die door
jarenlange waarneming en intensieve studie het geheel kan overzien en heeft
doorgrond, doch alleen zulk een methode geeft m.i. de mogelijkheid tot het vinden
van een werkelijke samenhang in gebruiken, die oppervlakkig gezien in vrij los
verband naast elkaar lijken te staan.

Beschouwingen over de wijze waarop de gewone Ngada-man en -vrouw, de jongen
en het meisje deze ceremoniën beleven en in praktijk brengen, hun houding
tegenover en in deze gebruiken kunnen met deze systematische studie tot uit-
gangspunt reliëf krijgen; lauwheid en godsdienstijver, afbrokkeling, veranderings-
verschijnselen in verleden en heden zouden van dit standpunt uit eveneens be-
studeerd kunnen worden, de reacties op meer recente invloeden van elders kunnen
dan tot een vollediger begrip daarvan voeren.

J. KEUNING.
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