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VRIJWILLIGE ONVRIJHEID:
DE MAKÜ IN WEST-AMAZONAS*

n Noordwest-Brazilië en het uiterste oosten van Columbia treft
men een aantal groepen Indianen aan, waarvan de culturen

onderling een duidelijke gelijkenis vertonen, zozeer zelfs, dat het
alleszins verantwoord is, om ten aanzien van deze groepen van één
cultuur-provincie te spreken. Het gaat om de mensen, die wonen in
het stroomgebied of aan de oevers van de volgende rivieren: de Rio
Uaupés, de Rio Igana, de Rio Aiari, de Rio Papuris en de Rio Tiquié.
De belangrijkste groepen zijn de Kobéwa, de Baniwa, de Tariana, de
Datsea (in de literatuur ook dikwijls aangeduid als Tukano), de Desana,
de Tuyuca en de Bara. Voor de localisatie van deze groepen wordt
verwezen naar het kaartje. In algemene trekken kan de cultuur in dit
gebied als volgt worden gekarakteriseerd: *

Het voornaamste middel van bestaan is de verbouw — volgens de
'slash-and-burn' methode — van bittere maniok. Wat betreft de tech-
nologie kan gewezen worden op het vlechtwerk, waarmee mannen zich
bezig houden en het pottenbakken, dat vrouwenwerk is. De kano,
gemaakt uit een uitgeholde boomstam en voortbewogen door pagaaien
is het voornaamste middel van vervoer. Men slaapt in hangmatten.
Als wapens zijn in gebruik de pijl en boog, de speer en blaaspijp. De
projectielen van deze blaaspijp zijn in curare gedoopte pijltjes. Als
woning is de zogenaamde maloka in gebruik. Dit is een groot 'long-
house' met een rechthoekig grondvlak en een zadeldak. Hier en daar
zouden ook ronde malokas zijn voorgekomen. Het aantal inwoners
van een maloka kan tot honderd en meer bedragen. Soms is een huis
bewoond door een gehele lineage, soms door een deel van een lineage
of ook wel door een aantal verwante mannen met hun gezinnen en
eventueel een aantal bijwoners. Patrilineaire, exogame sibs komen voor
bijvoorbeeld bij de Kobéwa; elders, bijvoorbeeld bij de Tuyuca, is

* Het verblijf in Brazilië, waardoor ik de in het bovenstaande verwerkte gegevens
heb kunnen verzamelen, is mij financieel, materieel en moreel mogelijk gemaakt
door hulp en steun van de Nederlandse Organisatie voor Zuiver-Wetenschap-
pelijk Onderzoek, de Braziliaanse Regering en de Salesiaanse Missie te Uaupés.

1 Vgl. Galvao 1960: 21-22.
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DE MAKU IN WESÏ-AMAZONAS. 111

Het Rio Negro-Uaupés gebied in N.W.-Amazonas.
(Kaart: E. Runau, Groningen.)

hier geen spoor van te vinden. In het laatste geval is het gebruikelijk,
de vrouwen van een andere groep te betrekken. De taak van het hoofd
van een maloka, een functie, die overgaat van vader op zoon of van
oudere op jongere broer, is betrekkelijk beperkt. Hij moet, waar nodig
bemiddelen en hij vertegenwoordigt zijn groep naar buiten. Hij wordt
geacht dezelfde arbeid te verrichten als ieder ander en ontvangt geen
tribuut, geschenken of iets dergelijks. De religie vindt haar grondslag
in de verering van voorouders en heroën. De voornaamste van deze
laatsten wordt dikwijls aangeduid als Yurupari. Bij de riten maakt
men gebruik van maskers en fluiten; beide zaken zijn taboe voor
vrouwen; Sjamanen komen voor. Zij houden zich voornamelijk bezig
met het bedrijven van magie, contramagie en het genezen van ziekten.
Verscheidene soorten opwekkende of verdovende middelen zijn bekend.
Opgravingen tonen aan, dat in deze streken voorheen de lijken in
grote potten of urnen werden begraven. Sedert mensenheugenis ge-
schiedt dit echter zonder urn, ondiep onder de bodem van de maloka.

Op zijn minst een aantal van de bovenaangeduide trekken gelden
ook voor groepen, die niet met name genoemd zijn en die buiten hét
omgrensde gebied wonen. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan
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112 P. VAN EMST.

de Witoto. Het is echter hier niet de bedoeling, om na te gaan, hoever
een cultuur-provincie zich uitstrekt, doch slechts om vast te stellen,
dat de groepen, waar het hier om gaat in ieder geval een zeer grote
onderlinge culturele homogeniteit vertonen. Wat de talen betreft kan
worden opgemerkt, dat iedere genoemde groep een eigen taal rijk is
en dat deze talen onderling niet verstaanbaar zijn. De meeste behoren
tot de Tukano-talen, zoals die van de Kobéwa, de Datsea, de Tuyuca;
terwijl ook Arawak-talen voorkomen, als bij de Baniwa. Sommige
auteurs menen, dat ook de Tariana voorheen een Arawak-taal hebben
gehad, doch later tot een Tukano-taal zouden zijn overgegaan.2

De invloed van het westen is niet overal van gelijke intensiteit
geweest. De dragers van deze invloed, die met name in het midden
en aan het einde van de vorige eeuw voelbaar begon te worden, waren
en zijn voornamelijk rubbertrappers en -handelaren en missionarissen.
Hier en daar, zo bijvoorbeeld aan de benedenloop van de Rio Uaupés
en aan de Ic,ana, is de autochtone cultuur voor een groot deel ver-
dwenen en heeft plaats gemaakt voor die van de Neo-Brazilianen of
caboclo's. Elders, als bij de Tuyuca en de Bara aan de bovenloop van
de Rio Tiquié zijn vele eigen instellingen bewaard gebleven.3

De bovenbeschreven Indianen wonen vrijwel steeds aan de oevers
van de rivieren en grote kreken. De rivier vormt voor hen de ver-
keersweg en zij zijn geheel ingesteld op het wonen aan het water. Ik
stel mij voor, hen in het vervolg aan te duiden als 'rivier-Indianen'.

Behalve deze rivier-Indianen wonen in het onderhavige gebied (ver
van de grote waterlopen) ook nog mensen, die aangeduid worden als
Makü. Ook elders in het boven-Amazone bekken treft men groepen
aan, die met deze term worden aangeduid, zoals die van de midden-
Auari, die van de Ventuari en andere.4 Zonder ons verder te verdiepen
in speculaties, waar deze term nu eigenlijk voor het eerst gebruikt is,
kunnen wij vaststellen dat het woord Makü in het algemeen spraak-
gebruik van zowel Indianen, locale blanken als ook van etnologen
gebezigd wordt, om Indianen aan te duiden, die technologisch op een
lager niveau staan ;— of zouden staan — dan de hen omringende
groepen. Als in het vervolg gesproken wordt over 'Makü', dan worden
daar uiteraard de groepen in het Uaupés-Rio Negro gebied mee bedoeld.

Over deze Makü dan is betrekkelijk weinig bekend. Koch-Grünberg
meent dat het om verschillende stammen gaat met onderling afwijkende

2 Galvao 1960: 21; Nimuendajü: 166.
3 Vgl. Galvao 1959; Goldman.
4 Vgl. Gillin: 813.
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DE MAKU IN WEST-AMAZONAS. 113

talen.5 Tastevin heeft het niet over verschillende talen, maar over
dialecten6 en Métraux meent dat de Makü-stammen linguïstisch vol-
doende verwant zijn, om ze onder één noemer te kunnen brengen.7

Dit is expliciet gedaan door Greenberg, die zelfs het Makü met de
Tukano-talen samen onderbrengt in zijn Macro-Tucanoan.8

Wat hun cultuur betreft, zegt Koch-Grünberg, dat alle Makü een
zwervend leven leiden. Zij zouden primitieve schutdaken als onder-
komen hebben en niet in een hangmat, maar op een hoop bladeren op
de grond slapen. Als wapens zouden zij blaasroeren en bogen met
giftige pijlen gebruiken, benevens knotsen. Rond de eeuwwisseling
zouden er nog uitsluitend stenen bijlen in gebruik zijn geweest, terwijl
de kano hen onbekend was. Hun middelen van bestaan zouden ver-
zamelen, jacht en visvangst zijn geweest.9

Het veelvuldig gebruik van het woordje 'zouden' is terug te voeren
op het feit, dat deze beschrijving wel wat afwijkt van die van andere
auteurs. Toch staat Koch-Grünberg bekend als een nauwgezet waar-
nemer en betrouwbaar informant en op grond daarvan heeft dan ook
waarschijnlijk zijn beschrijving van de Makü een lang leven gehad.
De Makü als primitieve jagers en verzamelaars figureren in het Hand-
book of South American Indians 1 0 en ook bijv. in 'The Cubeo' van
Goldman, waar hij ze beschrijft als een 'very crude non-farming people,
who had no settlements or permanent houses of their own'.11 Tastevin
geeft een beschrijving van de Makü 'tussen de Japura en de Rio
Negro'.12 Uit een andere publikatie van zijn hand valt op te merken,
dat het gaat om de bevolking aan de Rio Jurubaxy, een zijrivier van
de beneden-Rio Negro.13 Hoewel hij wel zegt dat 'elke reiziger het
er over eens is, dat dit resten zijn van een zeer primitief inheems ras',
blijkt uit zijn beschrijving, dat wij hier toch niet te maken hebben
met 'echte' jagers en verzamelaars. In het begin van deze eeuw heeft
hij een kort bezoek aan hun nederzettingen gebracht. Zo'n nederzetting
bestaat uit twee grote, conische bouwsels, omgeven door een aantal
kleinere woonhutten. In elke hut zijn hangmatten aanwezig. Rondom

5 Koch-Grünberg, 1906: 877.
0 Rivet en Tastevin: 69.
7 Métraux: 865.
8 Greenberg: 794.
9 Koch-Grünberg 1906: 879.

10 Métraux: 866.
11 Goldman: 106.
12 Tastevin: 99.
13 Rivet en Tastevin: 69.
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114 P. VAN EMST.

de nederzetting zijn grote aanplantingen van maniok, bananen, ananas
en pupunha. Deze Makü gebruiken kano's van boomschors en hebben
aardewerk potten, pannen en kruiken. Als wapens kennen zij pijl en
boog, waarvan zij veelvuldig gebruik plegen te maken bij aanvallen
op nederzettingen van blanken. Reeds in 1910 kon de aanwezigheid
van metalen bijlen, messen en van lucifers geconstateerd worden.

Al met al een geheel ander beeld dan bij de Makü, die Koch-
Grünberg beschrijft. Deze laatste heeft waarschijnlijk — gezien zijn
reisroutes — meer het oog gehad op de Makü bij de Uaupés en ten
westen daarvan. En het is heel wel mogelijk dat deze beide groepen
Makü niets meer met elkaar gemeen hebben dan de naam, die kennelijk
vrij willekeurig gegeven wordt.

Het is niet duidelijk, of Koch-Grünberg zijn Makü in hun woon-
plaatsen heeft opgezocht. Dit laatste is wel gebeurd door de neven
Terribüini in 1960. Deze Terribilini's zijn geen etnologen, doch hun
verslag van de stand van zaken bij de Makü — het gaat hier om een
groep tussen de Rio Tiquié en Rio Paporis — maakt een zeer betrouw-
bare en bovenal zakelijke indruk.14 Het verrassende nu is dat deze
beschrijving, tot in vele details ook zou kunnen slaan op de eerder
genoemde rivier-Indianen! Een punt van verschil vormt het feit dat
deze Makü, voorzover uit de beschrijving van Terribüini valt op te
maken, geen kano's hebben, en niet zelf de pottenbakkerij beoefenen.
Deze potten betrekken zij van- elders in ruil tegen het door hen ver-
vaardigde curare.

Hoe een taai leven de Makü als jagers en verzamelaars hebben blijkt
overigens wel uit het feit, dat in een mededeling in dezelfde aflevering
van het tijdschrift, waarin de publikatie van de Terribilini's voorkomt,
van redactiewege een kleine toelichting op hun reis is opgenomen,
waarin nogmaals deze groep als 'essentiellement chasseurs sylvicoles'
wordt gekenmerkt. Van de weinige auteurs over de Makü, die waar-
nemingen ter plaatse hebben verricht is het alleen Koch-Grünberg, die
de nadruk legt op hun 'primitiviteit'. Hij kan zich vergist hebben, of
hij kan verkeerde inlichtingen uit de tweede hand hebben gekregen.
Als dat niet het geval is, dan blijft als hypothese dat de Makü om-
streeks de eeuwwisseling iderdaad jagers en verzamelaars waren, doch
in de loop der tijden zich de cultuur van de rivier-Indianen vrijwel
geheel hebben eigen gemaakt. Wat betreft de gegevens van Tastevin
kan worden opgemerkt, dat zijn Makü een geheel andere groep vormen

Terribüini.
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DE MAKU IN WEST-AMAZONAS. 115

dan die van de boven-Uaupés, waardoor men "deze beide groepen niet
op één lijn kan stellen, of dat het wel gaat om verwante groepen en
dat zijn waarnemingen althans in principe die van de Terribilini's
bevestigen, of andersom.

Beperken wij ons verder tot de Uaupés-Makü dan is het wel zo —
ondanks een waarschijnlijke verwantschap in cultuur — dat Makü
en rivier-Indianen zich ten aanzien van elkaar duidelijk onderscheiden
voelen. Hierop wordt later uitvoeriger teruggekomen.

Verscheidene auteurs zijn van mening, dat in het onderhavige gebied
de Makü aanwezig waren vóór de komst van de rivier-Indianen, on-
geacht dan de mogelijkheid, dat deze laatsten in verschillende golven
geïmmigreerd zijn. Dit denkbeeld is te vinden bij Koch-Grünberg,15

die zelf geen duidelijke argumentatie voor deze hypothese geeft en hij
is gevolgd door o.a. Nimuendajü,16 Tastevin,17 Métraux,1^ Galva.0,19

(die hier trouwens nadrukkelijk van een mogelijkheid spreekt),
Giacone 2 0 en tot op zekere hoogte door Goldman.21 De laatste haalt
Métraux aan als hij als mogelijkheid geeft, dat de Makü in het alge-
meen al wel langer dan de rivier-Indianen aan de Rio Negro gevestigd
zouden zijn, doch vandaaruit eerst later naar het westen zouden zijn
gekomen. Een dergelijke westwaartse migratie wordt door Métraux
echter niet geopperd.

De uitspraak, dat de Makü als eerste bewoners moeten worden aan-
gemerkt, berust uiteraard niet op door wie dan ook waargenomen
feiten, doch is een hypothese. Op grond waarvan men tot deze hypothese
is gekomen wordt door geen van de vermelde auteurs medegedeeld.

Het lijkt mij niet onmogelijk, zo men al naar achtergronden van
deze opvatting wil zoeken, dat zij zou zijn ingegeven door de over-
weging, dat de Makü 'lager' zijn dan de rivier-Indianen en dat de
auteurs het beeld voor ogen heeft gestaan van een gebied, bewoond
door eerzame jagers en verzamelaars en vervolgens binnengevallen
door veroverende — en strijdvoerende — landbouwers.

Houden wij ons aan de beschrijving van Terribilini en nemen wij
aan dat de toestand bij de Makü anno 1960 niet al te veel verschilt van

1 5 Koch-Grünberg 1906: 877.
1 0 Nimuendajü: 164.
17 Rivet en Tastevin: 72.
1 8 Métraux: 865.
1 9 Galvao 1960: 21.
2 0 Giacone 1949: 5.
2 1 Goldman: 7.
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die van een halve eeuw eerder, dan zou deze overweging niet opgaan.
Hierbij komt nog dat, als eerder vermeld, Greenberg de talen van de
Makü en die van althans een aantal rivier-Indianen in één groep
(Macro-Tucanoan) samenvat, hetgeen ook al weer een mogelijke aan-
wijzing is voor een min of meer gelijktijdige komst ter plaatse van
Makü en rivier-Indianen.22

Het contact tussen de Makü en de rivier-Indianen wordt over het
algemeen niet van vriendelijke aard geacht te zijn. Zeer duidelijk spreekt
Métraux zich uit met de woorden 'The Arawakan and Tucanoan tribes
of the Upper Rio Negro, Caiari-Uaupés and Tiquié rivers (d.i. de
rivier-Indianen) have since time immémorial waged merciless war
against the Macü,..!'23 Steward en Faron hebben het — zij het in
voorzichtige termen — over krijgsgevangen Makü,24 hetgeen een
voorafgaande oorlogvoering wel noodzakelijk maakt. Bij andere auteurs
wordt een mogelijk krijgsgeweld tussen rivier-Indianen en Makü eer-
der gesuggereerd dan expliciet vermeld.

Nu is het zo, dat er geen ooggetuigenverslagen te vinden zijn van
strijd tussen rivier-Indianen en Makü. Sterker nog: hoewel de rivier-
Indianen een duidelijke minachting voor de Makü aan de dag leggen
en er wel gevallen bekend zijn, dat er eens een Makü door een rivier-
Indiaan gedood werd, zonder redres van de zijde van de groepsgenoten
van het slachtoffer; zelfs overleveringen van strijd op grote schaal heb
ik ter plaatse — althans aan de Rio Tiquié — niet kunnen achterhalen
en evenmin in de literatuur vermeld gevonden.

De mening van de schrijvers, dat er wel oorlog geweest zal zijn
tussen de beide groepen berust hoogstwaarschijnlijk op het feit, dat
deze auteurs de Makü beschrijven als 'slaven' van de rivier-Indianen.
Men kan zich dan een redenering indenken, die er op neer komt, dat
slaven gerecruteerd worden uit krijgsgevangenen en zonder oorlog
geen krijgsgevangenen. Op zijn minst een aanduiding van zo'n rede-
nering is bij Métraux te vinden. Op deze aangelegenheid en met name
op die van de vorm van 'slavernij' van de Makü wordt later uit-
voeriger ingegaan.

Wel is het hier nog de plaats om te wijzen op het feit, dat in ieder
geval per traditie en hoogstwaarschijnlijk ook in werkelijkheid er
assimilatie tussen Makü en rivier-Indianen heeft plaatsgevonden.25 Dit
22 Vgl. Goldman: 7.
23 Métraux: 866.
24 Steward en Faron: 302.
28 Koch-Grünberg 1906: 878; Goldman: 96.
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is het beste gedocumenteerd voor een of meer clans van de Kobéwa.
Als er inderdaad een dergelijke assimilatie heeft plaatsgevonden, dan
weer is het niet al te waarschijnlijk dat dit heeft kunnen plaatsvinden
in een min of meer voortdurende oorlogstoestand, al is het ook weer
niet uitgesloten.

In meer of minder voorzichtige termen worden door diverse auteurs
de Makü aangeduid als slaven van de rivier-Indianen. Aangezien bekend
is, dat slavernij, of althans een situatie, die wij gemakshalve maar even
met deze term blijven aanduiden, meer vormen kan hebben, dan die
welke aangetroffen werd in de negerhut van oom Torn, heeft het zin
om na te gaan van welke aard deze slavernij is of was.

In de literatuur zijn aanwijzingen te vinden, dat de slavernij van
de (alle?) Makü bij de rivier-Indianen inderdaad de kenmerken zou
vertonen, welke in het westen over het algemeen met dit instituut
worden geassocieerd, d.w.z.: dwang, eigendomsrechten op een individu
en verhandelbaarheid.

Koch-Grünberg vermeldt dat de rivier-Indianen wel Makü aan de
blanken verkochten.26 Op een andere plaats heeft hij het zelfs over
een 'levendige handel in Makü-kinderen'.27

Volgens Giacone e.a. heeft er zelfs een document bestaan, opgesteld
in 1882 door een Franciscaanse missionaris, waarin aan de rivier-
Indianen van de Rio Tiquié de handel in Makü werd verboden.28

De situatie zou niet overal gelijk zijn geweest. Golden bovenstaande
opmerkingen van Koch-Grünberg voor de Tiquié, hij deelt mede, dat
aan de Matapy (bij Desana en Uanana) de Makü wel voor arbeid
werden opgeroepen, maar daarvoor per dag betaald werden.29

Hij deelt ook mede, dat de Makü-meisjes als 'vrije vrouwen' voor
de jongens en mannen van de rivier-Indianen golden. Mochi zegt, dat
er wel eens iemand met een Makü-vrouw huwde, maar hij betwijfelt
het ernstig, of hier wel sprake van 'echte' huwelijken was.30

De overtuiging, dat de Makü werkelijk in oom Tom'se zin slaven
van de rivier-Indianen zijn, heerst over het algemeen heden ten dage
bij de blanken in deze contreien, voorzover zij zich althans rekenschap
geven van de faits et gestes van de inheemse bevolking. Dit geldt dan
wel in de eerste plaats voor de missionarissen. Deze mensen zien het

2 8 Koch-Grünberg 1906: 877.
2 7 Koch-Grünberg 1903-05, 1: 270.
2 8 Giacone 19SS: 3.
2 9 Koch-Grünberg 1903-05, I I : 249.
3 0 Mochi: 11.
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voorkomen van deze slavernij maar als een sombere zijde in het
missiegebied, des te somberder, omdat de uitroeiing van dit instituut
op een vastberaden weerstand stuit.

Goldman gaat vrij uitvoerig in op de situatie Makü-Kobéwa.31 In
zijn tijd waren er bij de Kobéwa geen Makü meer aanwezig. Voor-
heen zou dit wel het geval zijn geweest. Zij waren toen 'servants or
menials' van verschillende sibs van de Kobéwa. Zij zouden vrijwillig
gekomen zijn en gewerkt hebben in ruil voor voedsel, onderdak en
bescherming. Gezinnen namen een of enkele Makü, die alle voorkomende
werkzaamheden verrichten en als leden van het huishouden werden
beschouwd. De Kobéwa beweerden, dat zij niet met de Makü huwden.
(Hierbij moet worden aangetekend, dat dit althans volgens de over-
levering in het grijze verleden wel zou zijn voorgekomen). Deze Makü
konden worden gekocht en verkocht, bij voorkeur voor een dansstaf.
De Makü zelf zou dit niet hebben kunnen schelen. Zij waren immers
als nomaden toch gewend van de ene plaats naar de andere te gaan.
Deze laatste opmerking blijft voor rekening van Goldman. Deze auteur
is echter tamelijk voorzichtig met het hanteren van het begrip of de
term 'slavernij'.' Hij zegt: 'It would seem that far from being slaves
there was a symbiotic relationship between these very crude non-farming
people, who had no settlements or permanent houses of their own, and
the Cubeo'.32 Deze laatsten vonden het wel handig, dat hun gezinnen
of huishoudens op deze wijze werden uitgebreid, hoewel het werkelijk
economisch voordeel niet zo erg groot was. In ieder geval moesten ze
zelf blijven werken. Het houden van Makü zou niet erg veel invloed
hebben gehad op de sociale status.

Als gezegd bestond deze relatie niet meer tijdens het bezoek van
Goldman (in 1940). Zijn informanten deelden hem mede dat indertijd
de Makü 'te lastig' werden en dat men ze maar had laten gaan. Hij —
Goldman — heeft de Makü niet in hun woonplaatsen opgezocht.

De gewoonte om Makü als 'slaven' of 'horigen' te houden is tot op
de dag van heden nog in zwang bij de rivier-Indianen aan de Rio
Tiquié, waar ik dit heb kunnen waarnemen (in 1961). Zelf heb ik geen
kans gezien, om de Makü in hun eigen woonplaatsen op te zoeken.

Men moet zich niet voorstellen, dat alle rivier-Indianen aan de
Tiquié alle in de buurt wonende Makü in horigheid zouden hebben.
Dit instituut komt in ieder geval niet voor bij de Indianen aan de

31 Goldman: 105-106.
32 Goldman: 106.
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uiterste bovenloop, waarschijnlijk, omdat daar geen Makü in de buurt
wonen. De aantallen zijn slechts bij benadering te geven. De Makü-
houdende Indianen, dat zijn degenen, die wonen vanaf ongeveer de
grens Brazilië-Columbia tot de monding van de Tiquié, tellen in totaal
ongeveer tweeduizend zielen. De in de buurt van de Tiquié wonende
Makü, die dus in aanmerking komen als 'horigen' te dienen zullen
ongeveer zeshonderd in aantal zijn. De betrokken rivier-Indianen be-
horen vrijwel allen tot de volgende stammen: Datsea, Desana en
Tuyuca. Enkele splintergroepjes behoren tot de Carapanam en de Ieba.

De Makü wonen ver van de rivier aan of bij moeilijk te bereiken
kreken of kleine waterlopen. Voorts houden zij zich op in nederzettingen
van de rivier-Indianen. Deze nederzettingen bestaan vrijwel nergens
meer uit de eerder genoemde malokas, doch hebben het karakter van
dorpen met afzonderlijke hutten. De Makü wonen apart van de overige
Indianen in hutten, die in principe gelijk zijn aan die van de hoofd-
bewoners, doch slecht en slordig zijn gebouwd. Ook hun huisraad
verschilt niet van de anderen, zij het dan, dat ook hier onmiddellijk
een grote mate van armoedigheid opvalt. Om een inzicht te verkrijgen
in de orde van grootte van het aantal Makü in dergelijke nederzettingen,
kunnen genoemd worden het dorp Cunuri, waar tijdens mijn verblijf
een en twintig volwassen Datsea woonden en tien volwassen Makü
en de nederzetting Sao Pedro (een naam door de missie gegeven), waar
veertien volwassen Tuyuca en zes Makü aanwezig waren. De aantallen
Makü wisselen nogal, omdat zij wel tijdelijk naar hun eigen woon-
plaatsen gaan en omdat zij soms vrij lange tijd afwezig zijn op jacht-
of visexpedities.

Voor zover ik heb kunnen nagaan hebben individuele rivier-Indianen
geen individuele Makü in eigendom of ter beschikking. Veeleer is het
zo, dat iedere rivier-Indiaan aan iedere willekeurige Makü opdrachten
kan geven, zij het dan ook dat min of meer vaste relaties tussen per-
sonen of groepen van personen kunnen ontstaan.

De Makü in deze nederzettingen worden door de hoofdbewoners
als het ware formeel niet meegerekend. Vraagt men bijvoorbeeld naar
het aantal inwoners dan worden de Makü niet mee-opgegeven, evenmin
als men dat zou doen met de plaatselijke honden. Makü en anderen
mengen ook niet. Als er iets bezienswaardigs gebeurt, dan loopt ieder-
een uit, om te gaan kijken, doch men blijft in twee duidelijk gescheiden
groepen staan.

Bij een bezoek aan een nederzetting, Sao Paulo genaamd, geviel het
dat een missionaris kwam kijken naar het wel en wee van zijn
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parochianen (dit dorp is geheel gekerstend). In deze nederzetting was
een evangelist aanwezig, die uitvoerig uitleg gaf over de gang van
zaken. Bij zijn tocht door het dorp trof de pater in een hut van Makü
een primitief apparaatje aan, om alcohol uit suikerrietsap te destilleren.
De evangelist — zelf uit dit dorp afkomstig — kreeg hiervoor een
aanmerking, doch deze laatste zei, dat het hier ging om Makü en wat
die deden, ging hem niet aan.

Bij feesten blijven de Makü volkomen op de achtergrond, ook al
dansen zij, terzijde, wel mee en ook al krijgen zij voor en na wel eens
wat kachiri te drinken.

De arbeid, die zij verrichten is niet van speciale aard. Het is niet
gebruikelijk dat mannelijke Makü arbeid verrichten, die als vrouwen-
werk geldt, zoals maniok-knollen schrapen of pottenbakken, en vice
versa. Over het algemeen krijgen zij de minder aangename, vooral
saaie baantjes te doen, doch er bestaat zeker niet zoeits als speciaal
slavenwerk. Naast elkaar kan men hoofdman en Makü met dezelfde
zaken bezig zien.

De aanwezigheid van Makü geeft aan hun meesters geen hogere
status, zoals Goldman ook voor de Kobéwa constateerde. Onmisbaar
zijn de Makü voor de rivier-Indianen niet. De economische bedrijvig-
heid gaat evengoed door, ook al heeft men geen Makü. De rivier-
Indianen vinden het overigens wel best, om onaangename karweitjes
door anderen op te laten knappen. Het denkbeeld van Herzberg c.s.,
dat in het algemeen niet-westerse volken een positievere instelling ten
aanzien van hun werkzaamheden zouden hebben dan de Europeanen,
lijkt mij in het Rio Negro-Uaupés-gebied niet op te gaan.33 In dit
verband kan ook de verzuchting geplaatst worden van een Tuyuca,
aan de bovenloop van de Rio1 Tiquié, dat het zo jammer was, dat daar
geen Makü waren. Het idee, om deze Makü te gaan halen of eventueel
kopen, kwam echter kennelijk niet op.

De Makü werken voor, d.w.z. produceren voor de rivier-Indianen.
Zij consumeren van de hoofdbewoners. Soms krijgen zij geschenken
in de vorm van eetwaar, gereedschap en wat dies meer zij. Een vast
patroon heb ik niet kunnen ontdekken, hoewel dit mij mogelijk ontgaan
is. De indruk is die van haves, die zo naar het uitkomt en naar het
valt aan de have-nots zaken geven, al dan niet op verzoek van de
laatstgenoemden.

Het denkbeeld dat een rivier-Indiaan met een Makü zou trouwen

Herzberg e.a.: 122.
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werd steeds als te verwerpen beschouwd door de rivier-Indianen.
Desalniettemin ben ik twee huwelijken tegengekomen: één van een
Maku-man met een Datsea-vrouw en een ander van een Makü-vrouw
met een Ieba-man. Deze huwelijken werden door een ieder, die ik er
naar vroeg, als zodanig erkend. In hoeverre er een soort verplichte
gratis prostitutie van de Makü-vrouwen zou bestaan, is mij niet duide-
lijk geworden. De gehele houding van de rivier-Indianen ten aanzien
van de Makü is er één van meerderen tegenover minderen, 'elite'
tegenover 'Untermenschen'. Deze situatie wordt vanzelfsprekend geacht,
niet alleen door de rivier-Indianen doch ook door de Makü. Van dwang
of geweld tegenover de Makü heb ik nooit gehoord. Het hele instituut
van meerderen tegenover minderen is vast geworteld en beide partijen
spelen de rol, die uit deze situatie voorkomt. Hoewel het zeker niet
zal voorkomen, dat rivier-Indianen zomaar voor de pret of uit over-
wegingen van terreur geweldplegingen ten aanzien van Makü zullen
uitoefenen, het feit bestaat, dat een moord op een Makü door één of
meer rivier-Indianen in feite ongestraft of ongewroken blijft. Koch-
Grünberg vermeldt uit deze streken, dat ingeval van een plotseling
sterfgeval de rivier-Indianen geneigd zijn om aan kwade magie te
denken. Het zou voorkomen, dat in zo'n geval de plaatselijke sjamaan
een dader opspoort en dit zou dan dikwijls een Makü zijn.34 In dat
geval kan deze dader eventueel gedood worden, zonder dat dit veel
consequenties meebrengt. Het verdenken van een Makü, zodra er
kwade magie in het spel is, komt niet alleen voort uit het gemak,
waarmee dan een dader gestraft kan worden. In het algemeen heerst
bij de rivier-Indianen de overtuiging, dat de Makü over sterke 'medicijn'
beschikken. Deze medicijn stelt men zich meestal wel tamelijk concreet
voor. In het enige door mij meegemaakte geval van het bedrijven van
magie met dodelijke afloop, waren de dorpsbewoners het er over eens,
dat iemand 'medicijn' aangebracht moest hebben bij de deur of althans
in de nabijheid van het slachtoffer. Dit slachtoffer overleed na hevige
buikkrampen, diarrhee en verwante verschijnselen. Dit denkbeeld van
een sterk werkzame 'medicijn' hangt mogelijk weer samen met het feit
dat de Makü de enigen zijn, die de kunst verstaan, om curare te ver-
vaardigen in deze streek. Dit curare ruilen ze wel met de rivier-Indianen,
die het gebruiken als pijlgif voor hun blaaspijltjes.

In het gebied van de Rio Tiquié is de Salesiaanse missie werkzaam.
Deze missie heeft haar post in Pari-Cachoeira en hier komen de leer-

34 Koch-Grünberg 1903-05, 1: 270.
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gierige meisjes en jongens naar het vrij grote internaat; hier is de
missie-winkel en last but not least de kerk en de begraafplaats. De
Makü hebben weinig contact met de missie. Tijdens mijn verblijf was
er slechts één Makü-jongen op school. Uit verdere gegevens en mede-
delingen van paters blijkt, dat en hier en op andere missie-posten dit
het normale beeld is: op één a tweehonderd leerlingen één, twee of
geen enkel Makü-kind.35

In het algemeen staan de rivier-Indianen als het ware tussen de
Makü en de missie of eventueel andere blanke instanties of personen.
De Makü betrekken westerse gebruiksvoorwerpen van de missie via
de rivier-Indianen, hoewel de neven Terribilini vermelden, dat minstens
in één geval curare met de missionarissen of blanke handelaren recht-
streeks verhandeld werd. (Hier moet even worden opgemerkt, dat
curare gebruikt wordt in de farmacie).

Overzien wij nu de situatie ten aanzien van de relatie tussen Makü
en rivier-Indianen, dan blijkt dat er ternauwernood van echte slavernij
gesproken kan worden. De situatie, die wij aantreffen — althans bij
de Rio Tiquié en, in het verleden bij de Kobéwa — wijst op een soort
symbiose van twee groepen, waarbij er één een heersende rol speelt.

Het bleek, dat het — integenstelling tot de voorheen algemeen
heersende opvatting — op zijn zachtst gezegd zeer de vraag is, of de
Makü inderdaad in cultureel-technologisch opzicht zover van de rivier-
Indianen afstaan, of wij hier, om een meer of minder antieke ter-
minologie te gebruiken te maken hebben met enerzijds een 'hoge' en
anderzijds een 'lage' cultuur. Uitsluitend afgaande op de gegevens van
de Terribilini's — en dit zijn nu vrijwel de enige concrete gegevens —
kan men zelfs concluderen, dat in cultureel opzicht Makü en rivier-
Indianen ten zeerste verwant zijn. Met andere woorden, het is niet
goed denkbaar, dat de dienstbaarheid van de Makü verklaarbaar zou
zijn uit het feit, dat dit voor hen de enige mogelijkheid is, om zich tal
van gewenste zaken eigen te maken. Blijft men er bij, om desalniettemin
deze mogelijkheid als enige te willen aanvaarden, dan kan de redenering
slechts gered worden, door aan te nemen, dat deze Makü in het verleden
dan wel een lage cultuur zouden hebben bezeten, doch zich inmiddels
geheel de cultuur van de rivier-Indianen zouden hebben eigen gemaakt.
De nog bestaande dienstbaarheid zou dan opgevat moeten worden als
een survival-instituut. Hierbij moet dan nog worden opgemerkt, dat
het idee van dienstbaarheid in deze streken alleen bestaat van een

35 Vgl. Carvalho: 35, 45.
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groep ten aanzien- van een andere groep en niet van individu ten
aanzien van individu, ongeacht de herkomst.

Een oorzaak voor het hardnekkig voortleven van de opvatting, dat
de Makü een lagere cultuur zouden hebben is ook waarschijnlijk toe
te schrijven aan het feit dat de rivier-Indianen voor deze Makü een
grote minachting aan de dag leggen.

Deze dienstbaarheid en minachting heeft er mogelijk — en hierop
is reeds eerder gewezen — ooit toe geleid, dat in de literatuur aggres-
sieve oorlogen van rivier-Indianen tegenover de Makü gepostuleerd
zijn. Tenslotte is het niet onmogelijk dat een combinatie van deze
zaken er toe geleid heeft om aan te nemen, dat de Makü de eerste
bewoners van deze streken zijn geweest.

Is het nu inderdaad zo, dat de Makü door de rivier-Indianen in
„merciless wars" tot „serfdom" zijn gebracht? Wat is nu eigenlijk
precies de aard van deze dienstbaarheid, horigheid of slavernij ?

Een belangrijk punt hierbij is ongetwijfeld, dat het er naar uitziet,
dat niet de rivier-Indianen de Makü hebben onderworpen en tot
slavernij hebben gedwongen, doch dat veeleer gedacht moet worden
aan een aanbod van de Makü, die door de rivier-Indianen worden
geduld. Deze laatsten zouden zich als het ware een soort protectoraat
zoal niet hebben zien opgedrongen, dan toch aangeboden.

In mogelijke tegenspraak tot de boven geschetste aard van de dienst-
baarheid is het feit, dat herhaaldelijk in de bronnen gesproken is van
koop en verkoop van individuele Makü als slaven. Wij moeten ons
afvragen in hoeverre er hier inderdaad sprake is van koop en verkoop
in onze westerse zin en in hoeverre, zo dit al juist is, deze instelling
tot het autochtone cultuurgoed ter plaatse behoort.

Steward en Faron wijzen er op, dat slavenhandel in dergelijke
situaties mogelijk eerst is ontstaan met de komst van de blanken.36

Deze hadden arbeiders, nodig en poogden ze te betrekken uit de inheemse
bevolking. Het zou dan niet onmogelijk zijn geweest dat de autentieke
slavernij als instituut en zeker de slavenhandel eerst in deze inheemse
maatschappijen is doorgedrongen op grond van de westerse invloed
aldaar. Hierbij kan dan nog het volgende opgemerkt worden. Ten
aanzien van de bevolking — de rivier-Indianen — in het Uaupés- Rio
Negro-gebied is wel aan te tonen dat vooral ten tijde van de 'rubber-
boom' — ongeveer van 1870 tot 1914 — de hoofdlieden of tuxaua's
dienst zou hebben gedaan als arbeidsbemiddelaar van de blanke onder-

38 Steward en Faron: 256.
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nemer.37 Zo'n hoofdman zou zich dan verplicht hebben tot levering
van zoveel en zoveel arbeidskrachten en daarvoor een bepaalde beloning
hebben ontvangen. Hij zou dan in zekere zin tot een verlengstuk van
deze ondernemer zijn geworden en daaraan ook een grotere macht
hebben ontleend dan strookte met de oorspronkelijke opvattingen om-
trent zijn positie. Aangenomen, dat ook toen de verhouding rivier-
Indiaan — Makü er een was van superieur tegenover inferieur, dan
ligt het voor de hand dat zo'n tuxaua naast zijn eigen stamgenoten
of zelfs misschien wel bij voorkeur Makü ronselde.

De vermelding van Goldman, dat bij de Kobéwa — ook in de eigen
samenleving — Makii veil waren (express is verbis wordt als prijs
een dansstaf genoemd), is mogelijk ook op meer manieren te verklaren.
Het lijkt mij, dat in ieder geval niet te zeer gedacht moet worden aan
handel tussen individuen in individuen. Goldman merkt op, dat het
de Makii niet kon schelen, waar ze zaten, omdat het immers nomaden
waren. Deze laatste opmerking lijkt mij overbodig. Nomaden of niet,
de Makii zaten ergens bij de Kobéwa, omdat ze daar nu eenmaal heil
van verwachtten en het zou hun een zorg zijn, om de Kobéwa onder-
ling door het overdragen van een dansstaf uitmaakten, waar deze Makii
terecht kwamen. Men moet namelijk goed in het oog houden, dat hier,
zogoed als aan de Tiquié, de Makii bij mijn weten niet gedwongen
werden om te blijven.

Een eventuele dwang — één van de kenmerken van 'echte' slavernij
immers — ondervonden de Makü evengoed als andere Indianen of
zelfs blanken — men denke slechts aan The Devil's Paradise! — eerst
bij arbeid in de rubberbossen voor blanke ondernemers.

Het lijkt niet juist, om ten aanzien van de verhouding Makü-rivier-
Indianen zonder meer van slavernij te spreken, omdat een aantal
elementen — dwang, echte handel in individuen, persoonlijke eigendom
van individuen — afwezig zijn.

Het optreden van de Makü als 'hangers-on' is vanouds in onze
westerse samenleving, waar de persoonlijke vrijheid als een hoog goed
wordt gewaardeerd, niet goed denkbaar en waarschijnlijk ook door
oudere etnologen of amateur-etnologen niet makkelijk te interpreteren.
(Reeds in de dialoog tussen Socrates en Eutherus komt dit naar voren,
als de laatste, die aan de grond zit, op de suggestie van Socrates, dat
hij zich dan maar in dienstbaarheid moet begeven, antwoordt, dat hij

37 Coudreau: 221.
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dit niet zou kunnen verdragen). Met andere woorden, het denkbeeld,
dat men zich, als het ware voor plezier in dienstbaarheid begeeft is
niet eenvoudig in onze wereldbeschouwing te passen.

Door deze dienstbaarheid te beschouwen vanuit een ander standpunt
dan dat jegens de klassieke slavernij is het mogelijk, om hypothesen
of denkbeelden, die te maken hebben met de Makü desgewenst anders
te stellen. Het bleek namelijk niet onwaarschijnlijk dat de stelling van
de oorlogen in het verleden tussen rivier-Indianen en Makü evenals
het eerder ter plaatse zijn van de laatstgenoemden is geponeerd juist
op grond van de zgn. slavernij, waarvan het karakter niet juist is
gezien. Zodra men namelijk aanneemt, dat de Makü a.h.w. uit eigen
vrije wil bij de rivier-Indianen gaan zitten en dat zij door deze laatsten
eerder geduld dan gedwongen worden, is het niet nodig, om onder-
werpingsoorlogen van later komenden tegenover reeds aanwezigen te
postuleren.

De vraag blijft desalniettemin hoe deze specifieke traditie is ontstaan,
ofwel hoe zij in stand wordt gehouden.

Men zou hier kunnen verzuchten: waren deze Makü nu maar on-
omstotelijk jagers en verzamelaars, dan zou gesteld kunhen worden,
dat zij er heel wat voor over hadden, om hun schaarse cultuurgoederen
wat aan te vullen! Reeds eerder is gewezen op de mogelijkheid, om
aan te nemen dat de Makü voorheen dan wel jagers en verzamelaars
zouden zijn geweest.38 De moeilijkheid blijft dan echter dat met name
de beschrijving van Terribilini ons in de weg zit. Bij deze beschrijving
worden zoveel details vermeld, die Makü en rivier-Indianen gemeen
hebben, dat een volkomen acculturatie in toch betrekkelijk korte tijd
niet wel aannemelijk is. Het is lang niet ondenkbaar, dat een nauw-
keurig onderzoek juist van de cultuur van de Makü zowel bij de
rivier-Indianen als in hun eigen nederzettingen meer licht kan doen
schijnen. Het wachten daarvoor is dan slechts op een etnoloog, die
beschikt over veel tijd, veel geld en een ijzeren constitutie.
• Gegeven eenmaal het instituut van dienstbaarheid, ligt het voor
de hand, dat de betrokkenen de hierbij behorende rol spelen en dat
derhalve het instituut gehandhaafd blijft. De oorzaak kan, zoals is
aangetoond, niet op eenvoudige wijze gezocht, laat staan gevonden
worden. Een laatste mogelijkheid ligt wellicht in het feit, dat de Makü
'van huis uit' weliswaar dezelfde of althans in grote lijnen dezelfde

38 Dit heb ik zelf eerder geopperd (van Emst: 290), voordat de gegevens van
de Terribilini's mij onder ogen gekomen waren.

Dl. 122 9

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:09:20PM
via free access



126 P. VAN EMST.

cultuur als de rivier-Indianen hebben, doch dat zij gewoon armer zijn
en dat deze armoe — dit begrip gehanteerd in onze zin — zowel geleid
heeft tot de instelling van dienstbaarheid als deze ook helpt in stand
te blijven. Waardoor of waarom deze Makü armer zouden zijn is
echter nog niet verklaard. Gedacht zou kunnen worden aan het feit,
dat hun woongebied weinig oplevert. Hier vallen echter meteen weer
minstens twee argumenten tegen in te brengen. In de eerste plaats is
in deze contreien zoals de bewoners zelf voortdurend benadrukken
'plaats genoeg'. Er is inderdaad dichterbij of verderaf vrijwat niemands-
land en de Makü zouden best elders betere grond kunnen opzoeken
of hebben kunnen opzoeken. Zij zijn — als in deze streken gebruikelijk
— trouwens betrekkelijk mobiel. Hiermee wil niet gezegd worden, dat
zij echte nomaden zijn, maar wel, dat zij na de periode dat het om-
ringende land is uitgeput, een eind verderop gaan zitten.

Een tweede punt is, dat er rivier-Indianen zijn, die in een streek
wonen, die minstens zo slecht is als de woonplaatsen van de Makü.
Men kan hierbij denken aan de Bard, die helemaal aan de bovenloop
van de Tiquié wonen. Bij deze Bara treft men geen Makü in dienst-
baarheid aan. Zou dit kunnen wijzen op het feit, dat deze eersten niet
genoeg te bieden hebben?

Naar aanleiding van het feit dat er grond genoeg is zou nog even
gedacht kunnen worden aan de theorie van Nieboer, die immers der-
gelijke 'open resources' postuleert als een voorwaarde voor het voor-
komen van slavernij of onvrije arbeid. Gezien het voorgaande hebben
wij aan deze theorie niet veel, omdat hier de Makü niet gedwongen
worden om slaaf te zijn.

Zoals de zaken nu staan, is een poging gedaan, om de positie van
de Makü nader te analyseren, hetgeen echter tevens blijkt in te houden,
dat allerlei verklaringen omtrent het hoe en waarom er niet eenvoudiger
op geworden zijn.

Ik wil volstaan met gewezen te hebben op de voor ons gevoel para-
doxale situatie van 'vrijwillige onvrijheid', die mogelijk elders ook
voorkomt. Een uitvoerige vergelijkende studie — die overigens ver-
helderend zou kunnen zijn — is mijns inziens hier niet op haar plaats.

P. VAN EMST
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SUMMARY.

Along the main watercourses in N.W. Brasil (Rio Uaupés, Rio Igana, Rio
Aiari, Rio Papuris and Rio Tiquié) a number of tribes are found, sharing a
common culture. This culture is in a number of respects oriented towards the
rivers, hence these groups are called riverine Indians. Using the slash-and-burn
technique, these Indians grow manioc and a few plants of lesser importance.
Their diet is supplemented by fish. They live — or used to live — in malokas:
big rectangular structure housing up to a hundred people. Most malokas or
settlements have headmen, whose power is rather restricted.

This region is also the habitat of the so-called Makü, in most sources described
as 'utterly primitive', 'backward', etc. By most authors these Makü are supposed
to be the first settlers here and subjugated afterwards by the riverine Indians.
Probably this opinion is based on the fact that the Makü were seen as slaves
of the riverine Indians.

There are several arguments contradicting these statements. Although the
Makü in these regions indeed have their dwellings in places to which access is
difficult, their culture is more or less the same as that of the riverine Indians.
Then, their alleged slavery is not of the type described in "Uncle Tom's Cabin".
Goldman, in his description of the Kobewa — a riverine tribe — thought that
the relation between Makü and their 'masters' could best be defined as a sym-
biosis. When Goldman did his fieldwork there were no longer any Makü living
with the Kobewa. During my visit to the Rio Tiquié I was able to observe the
still existing relationship between the riverine Datsea, Desana, Truyuca and
Makü. Some of the latter lived in small groups in the hamlets or malokas of the
riverine Indians. Their own habitats were rather far away. They were as a matter
of fact f ree to come and go. Their tasks were not essentially different from
those of the others. Personal ownership of Makü did not exist. In principle all
riverines could order any Makü they pleased. The Makü got some food and
left-overs. Physical or other coercion was absent.

Some older sources give particulars about slave-trade concerning the Makü.
Probably this was due to white influence, more especially the need for labour
during the 'rubber-boom' in these regions.

Slave-trade certainly is not an indigenous trait. The situation is of long standing,
everybody plays his role, but is is difficult to explain why the Makü deliver
themselves into a kind of serfdom. Possibly their poorness — 'poor' understood
in our, Western sense — has to do with it.

Comparative studies might shed more light on this kind of problem.
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