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AYLWARD SHORTER, Chiefship in Western Tanzania:
a Political History af the Kimbu. Clarendon Press, Ox-
ford 1972. Pp. xxvi, 439; 5 plaites, 13 maps. Price £7.50.

JOHN BEATTIE

The Kimbu are a Bantu-speaking people of western Tanzania, whose
population of something under 50,000 was traditionally organized in
some 38 or more separate chiefdoms. This proliferation of political
units in a small though scattered population seemed to the German
colonial rulers, as it did also to their British successors, to be excessively
complicated, so they reorganized the district into four (later five) large
divisions, each with its officially recognized chief. But the traditional
units, usually identified with a village or group of villages, continued
to survive unofficially, and were a constant source of conflict and
tension. Dr. Shorter's aim is to reconstruct the complex processes of
formation and development of the traditional chiefdoms, and their
various and shifting associations, factors which, in combination with
the impact of colonial rule, led to the situation as he observed it in
Ukimbu in the mid-1960s. His undertaking is thus explicitly historical,
and he relies mainly on oral histories and traditions which he collected
during a long period of field research, supplemented by a full use of all
available written sources.

Shorter was trained as an anthropologist, and he begins by placing
the Kimbu firmly in their ecological and socio-cultural context. Unlike
their more agriculturally-minded neighbours to the north, the Nyamwezi
and Sukuma, Kimbu have a predilection for hunting and collecting,
a penchant which is consistent with their high level of territorial mobility
and impermanency of settlement. They are patrilineal, and marriage is
(ultimately) virilocal, though, strangely, custom requires that during
the first few years of marriage a man live with and work for his
wife's parents.

Chiefship, unlike commoner, succession was matrilineal, and as the
representative of his ancestors a chief had ritual importance. Though
not a "priest", he was symbolically associated with the earth, and some
chiefs were. believed to have rainmaking powers. But a chief was also
the political centre of his chiefdom, his authority being symbolized by
regalia which included (as elsewhere in western Tanzania) the conus-
shell emblem. Kimbu chiefship had neither the scale nor the stability of
the large Bantu kingdoms of the interlacustrine area to the north, and
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chiefs could be and sometimes were deposed by their councils, which
were composed of agnatic kinsmen. Also, chiefdoms could and did
subdivide into new and smaller units, as administrative divisions of
older ones acquired and were accorded independence, a process hastened
by shifts in population and sometimes by the threat of invasion from
outside. These developments led to the emergence of a small number
of major, though loose, associations of Kimbu chiefdoms, and in Chap-
ters 5 and 6 Dr. Shorter describes in considerable detail the evolution
of the three most important of these. Here as elsewhere the reader is
much helped by useful chapter summaries.

Two major nineteenth century developments are next discussed.. First
(Chapter 7) a f uil account is given of the period of dominance, during
the third quarter of the century, by the neighbouring Sangu, who were
especially well placed to benefit by the growing trade with the coast,
notably in firearms (the crucial importance of which for the history
of the area Shorter touches upon but does not develop). The next
chapter describes the country's subjection, unification and administra-
tion, under a form of "indirect rule" which anticipated later colonial
policy, by the Nyamwezi war-lord Nyungu ya Mawe, whose remarkable
achievements have been overshadowed, unjustly in Shorter's view, by
the better-known but in some respects less successful exploits of his
celebrated fellow-tribesman Mirambo.

Later chapters describe the further disruptions consequent on German
colonization and, later, the British administration's almost wholly un-
successful attempt (ostensibly as a precaution against sleeping-sickness
but really, it appears, on grounds of administrative convenience) to
resettle the Kimbu péople in four major concentrations, decided upon
without any reference to traditional loyalties or alignments.- The story
ends with the deposition of all Tanzanian chiefs by the independent
Government in 1963, a move which as f ar as the Kimbu were concerned
had, it seems, more effect on paper than it had at the grass roots level,
since the majority of the traditional chiefs and chiefs sons had never
anyway been recognized by the colonial rulers.

Dr. Shorter expresses the hope that his study will be of value to
historians of Tanzania. It will be, but is also • cqntributes significantly
to our understanding of the modes of proliferation of traditional small-
scale African polities. For Kimbu, this proliferation cannot be adequately
explained by internal considerations, least of all by fission consequent
on population expansion. Account must also be taken of such factors
as the historical relations between chiefdoms, rivalries between chiefdom
associations, and competition from and alliances with foreign invaders.
We are concerned, as Shorter says, with "the interaction of internal and
external factors" (p. 392). In his detailed reconstruction of the modes
of this interaction in the Kimbu case, Dr. Shorter has blended success-
fully, and with originality, the techniques of the social anthropologist
with those of the historiographer.
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FRANCIS MADING DENG, The Dinka and Their Songs.
Oxford Library of Africam Literature. Oxford University
Press 1973. 301 pp. Price £ 6.50 net (in the U.K. only).

JAN KNAPPERT

The Oxford Library of African Literature has made available to the
Western reader a number of volumes of African poetry in the original
languages with English translations and "anthropological" background,
which are already monuments of classical African poetry. In particular,
Schapera's praise Poems of the Tswana, Norris' Shinqiti Folk Literature
and Song, Morris' Heroic Recitations of the Ankole and Cope's Zulu
Praise Poems are outstanding examples of African poetry. Mading
Deng's collection in the Dinka language is a worthy member of the series.

There are 143 songs in translation in the volume. Unfortunately the
author gives only "Selected" texts: less than half of the original texts
are given. There is no indication of tone marks, although Dinka is a
very tonal language. This makes the absence of a discussion of the metre
all the more deplorable. There is not a word about the prosody, the
number of syllables in the line, the number of lines in the stanza or in
the whole song. The reader leams nothing about the art of composing
a song. The melodies are not discussed either. Are the tunes and the
words traditional? Can several songs be composed to fit the same tune?
If not, how are the tunes invented? Do the men in their "cathartic"
periods, lazing away the hours by devouring meat (p. 159), compose
their own melodies as well as the words?

There are ten introductory chapters, only one of which, "The Role
of Songs in Dinka Society" is entirely relevant to the subject. The other
chapters, on "Social Organization", "Moral Values", "Marriage, Kin-
ship and Family", "Property and Economy", "The Age Set System",
"Religion and Spiritual Well-Being", "Power and the Law", "The Im-
pact of Alien Cultures", are of the greatest interest to anthropologist
and sociolinguist, but they are not or only peripherally of interest to the
student of African (oral) literature. It is possible that the author was
encouraged by Godfrey Lienhardt whom he quotes repeatedly, to write
thus. It is also possible that the critical words which John Middleton
wrote about previous volumes in Africa,1 have impelled' the author to
spend so much attention to the anthropological background that he
overlooked the literary and folkloristic background. A question that
arises is, for instance, whether any proverbs are included in the songs,
whether there is a fashion in topics, whether one is allowed to crib
lines from earlier songs, whether there are fixed metrical or other forms
for any of the major categories which the author has set up to classify
the songs: Ox Songs, Cathartic Songs, Initiation Songs, Age-set Insult
Songs, War Songs, Women's Songs, Hymns, Fairy Tale Songs, Children's

Vol. XXXV, No. 4, 1965, pp. 441-443.
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game Songs and School Songs. Are there traditional melodies for any
of these? Is there any epic poetry in Dinka, seeing that some of these
categories are close to the epic genre?

The readers' interest is whetted by the extremely fascinating material
that is given. We hope the author will give us another volume to
supplement these excellent specimens of Dinka literature.

CARSTEN MURMANN, Change and Development in East
African Husbandry. A Study oj Four Societies during the
Colonial Period. Alcadiemisk Forlag, Kopenhagen 1974,
125 blz., 4 kaarten en auteurs index. Prijs N.Kr. 40,—.

J. H. KONTER

Dit boek, een literatuurstudie, beschrijft de plaats die de veehouderij in
de Oost-Afrikaanse situatie inneemt en geeft de bijzondere aandacht
aan de problemen verbonden aan de afstemming op de markt.

In zijn studie probeert de auteur een historisch perspectief aan te
brengen door de veehouderij te beschrijven in de pre-Europese periode
en de koloniale periode. Aangezien de auteur weinig gegevens had over
de post-koloniale periode liet hij deze buiten beschouwing. Bovendien
vergelijkt hij vier stammen: een stam waarin voornamelijk vee gehouden
wordt en weinig aan landbouw gedaan wordt, nl. de Karamojong, waar
weinig veranderingen plaats vonden, met drie stammen waarin vee-
houderij en landbouw van min of meer hetzelfde belang zijn. Bij twee
ervan, de Kipsigis en de Kikuyu, vonden grote veranderingen plaats. Bij
de derde stam, de Sukuma, vonden weinig veranderingen, plaats.

De schrijver geeft een duidelijk beeld van wat er in de veehouderij
veranderde en hoe dit gebeurde, maar schiet te kort in de verklaring
van die veranderingen. De auteur stelt op blz. 22 dat de Karamojong
hun kudden maximalizeerden. Op blz. 26 stelt hij dat tegelijk met een
bevolkingsaanwas ook de veestapel groeide zodat er in 1966 een over-
beweiding was waarvan in 1930 geen sprake was.

Aangezien de Karamojong hardnekkig weerstand boden tegen betere
productie-methoden, vraagt de lezer zich af hoe die drastische vee-uit-
breiding tot stand kwam. Bovendien is deze drastische uitbreiding van
de veestapel in strijd met het waarnemingsfeit dat door de bevolkings-
groei de omvang van de kudden dikwijls afneemt.

In zijn slotbeschouwing, waarin de schrijver expliciet ingaat op de
oorzaken die de commercialisatie van de veehouderij remmen of stimu-
leren, stelt hij naast faktoren zoals de ecologische omstandigheden, de
bevolkingsgroei en het demonstratie effect van de Europese boeren, de
veelgestelde hypothese dat de tradities volgens welke land in het bezit
was van de groep en volgens welke men de veestapel maximalizeerde
(blz. 86), de grootste rem op de commercialisatie waren.

Op blz. 93 beweert de schrijver dat de Karamojong zelfS- niet genegen
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waren om geld te verdienen door vee te verkopen, in loondienst en door
het verbouwen van handelsgewassen.

Toch heeft de schrijver zelf aangegeven dat er weinig of geen handels-
gewassen verbouwd konden worden, dat er weinig of geen betaalde
banen voorhanden waren en dat er geen vee verkocht kon worden bij
gebrek aan andere middelen, waardoor de sociaal-economische zekerheid
in noodtoestanden gegarandeerd kon worden. De schrijver vergeet dat
tradities en gewoonten de economische ontwikkeling niet zozeer in de
weg staan, als wel het gebrek aan economische ontwikkelingsmogelijk-
heden zelf.

De schrijver veronderstelt op blz. 91 dat het loslaten van de tradities
in de zelfvoorzienende economie aan de geldeconomie de stoot gaf tot
de commercialisatie van de veehouderij. De grote stoot tot deze commer-
cialisatie is niet dat de Kipsigis en Kikuyu binnen de geldeconomie
gebracht werden want dat waren de Sukuma en de Karamojong ook,
maar dat hun meer kansen geboden werden om op grote schaal deel te
nemen aan die geldeconomie, zodat meer en meer de zelfvoorziening
los kon worden gelaten en de daarin heersende tradities. Men kon zich
daardoor veroorloven minder te "investeren" in sociale relaties voor de
sociaal-economische zekerheid omdat men economische zekerheid in de
vorm van geld kon opbouwen. Men moet dan echter wel zoveel ver-
dienen dat dit mogelijk is en niet de 70 shillings per boerderij, per jaar,
die de Sukuma verdienen in 1950. (blz. 50).

De Europeanen in Kenya stonden model voor de Kikuyu en Kipsigis.
De Sukuma en de Karamojong misten dit model, zodat ze geen "con-
sumer mentality" verwierven (blz. 96-97). De Europeanen schiepen de
gelegenheid tot de modernizering van de landbouw. Met buitenlands
kapitaal en technische kennis zetten de Europeanen grote bedrijven neer,
creëerden een infra-structuur en een markt waarin relatief velen in loon-
dienst konden gaan en waardoor men surplussen gemakkelijk en winst-
gevend kon afzetten. Dit zijn omstandigheden waarvan de Karamojong
en Sukuma in veel mindere mate konden profiteren.

Wanneer de schrijver op blz. 104 schrijft, dat het hem spijt, dat hij
niet in de gelegenheid was om meer gegevens over marktfaciliteiten,
prijsfluctuaties, afstand tot de markt, transportmoeilijkheden, inkomens-
verschillen etc. te verzamelen, voel ik dit als een essentieel gemis. Het
boek geeft een duidelijk en goed beeld van Wat er gebeurt in de commer-
cialisatie van de veehouderij, en de wijze waarop, maar het schiet tekort
in de verklaring van dit proces omdat het een belangrijke economische
dimensie mist.

JEAN BUXTON, Religion and Healing in Mcmdari. Oxford
1973, 268 pp. Clarendon Press ($ 6 in U.K.).

J. G. OOSTEN

De Mandari zijn een klein volk van ca. 15.000 mensen. Zij leven in het
zuiden van Soedan. Zij beschouwen zichzelf vooral als veehouders, maar
ook de landbouw is voor hen een belangrijke bron van bestaan.
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Jean Buxton heeft tussen 1950 en 1952 en in 1958 veldwerk onder
de Mandari gedaan. Zij publiceerde in 1963 "Chiefs and Strangers",
waarin zij de politieke en sociale organisatie van de Mandari behan-
delde. Daarna verschenen nog verschillende artikelen over de kuituur
van de Mandari van haar hand.

"Religion and Healing in Mandari" is een degelijke studie van de
traditionele kuituur van de Mandari. Zij concentreert zich vooral op
de religie. De studie van de religies van de nilotiese volken zijn vooral
tot ontwikkeling gekomen door het werk van Evans- Pritchard en Lien-
hardt, die de religies van Nuer (Nuer Religion) en Dinka (Divinity
and Experience) hebben beschreven.

Evans-Pritchard was vooral geïnteresseerd in de theoretische struk-
tuur van de religie, terwijl Lienhardt ook veel aandacht gaf aan de
persoonlijke beleving van de religie. Jean Buxton trekt de door Lienhardt
gevolgde lijn nog verder door. Aan de studie van de religie koppelt zij
het onderzoek van de conceptualisering en genezing van ziekten bij de
Mandari. Zij is daarbij vooral geïnteresseerd in de wijze waarop de
persoonlijke identiteit hierin beschouwd wordt. Dit onderzoek brengt
haar van tijd tot tijd op het terrein van de ethnopsychologie. Dit terrein
wordt door de anthropologen en sociologen vaak geschuwd, vanwege
de vele valkuilen en strikken die de onderzoeker hier bedreigen. Het
moet gezegd worden, dat zij hier zorgvuldig tewerk gaat en voortdurend
op haar hoede is voor het gevaar van ethnocentrisme (vgl. i.h.b. haar
behandeling van de kleursymboliek in het hoofdstuk "Visual and Sensory
Perception: Symbolic Statement", pag. 381-416).

Het accent van de monografie ligt op de beschrijving van allerlei
vormen van ritueel, die in de kuituur van de Mandari een centrale
plaats innemen. Dit ritueel is vooral gericht op het welzijn van de
samenleving en haar leden. Het ritueel handhaaft de kosmische orde en
herstelt verbroken verbanden binnen deze orde. Genezingsrituelen zijn
dan ook vrijwel altijd gericht op het herintegreren van de zieke en zijn
omgeving in deze kosmische orde. Dit is op zichzelf geen nieuw gezichts-
punt, maar het wordt zorgvuldig en grondig uitgewerkt.

De studie bestrijkt een groot terrein van de kuituur. Er zijn veel
problemen aangesneden en dit komt de overzichtelijkheid niet altijd ten
goede. Enerzijds mist de studie soms de helderheid, die de monografieën
van Evans-Pritchard en Lienhardt kenmerkte, anderzijds geeft het boek
een veelomvattender en vollediger beeld van de religie dan deze beide
laatste werken.

"Religion and Healing in Mandari" is vooral een deskriptieve studie,
maar doordat Jean Buxton voortdurend ingaat op recente theoretische
ontwikkelingen (Mary Douglas, Turner, Lévi-Strauss e.a.) heeft dit
boek ook een theoretische relevantie voor het anthropologies onderzoek
van de religie.
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JOZEF FRANZ THIEL, La situation religieuze des Mbiem.
Ceeba Publications, Série II, vol. I. Steyler Verlag, St.
Augustki. BanduiTiidu 1972. Preis DM 18.

J. G. OOSTEN

De Mbiem bewonen het gebied tussen de rivieren Kwango, Kwilu
en Inzia, in de republiek Zaïre. Het is een volk van ongeveer 20.000
mensen, dat voor een aanzienlijk gedeelte (bijna 40 %) uit Christenen
bestaat (pag. 22). De Mbiem bevinden zich in een overgangssituatie,
waarin een groot aantal akkulturatieproblemen optreden.

Thiel stelt zich ten doel een analyse te geven van de aktuele religieuze
situatie van dit volk. Zijn boek valt uiteen in twee delen. Het eerste
gedeelte (pag. 15-138) is gewijd aan de analyse, terwijl het tweede ge-
deelte bestaat uit teksten (pag. 139-191).

Het eerste hoofdstuk is een beschrijving en analyse van de faktoren,
die de veranderingen in de religieuze situatie van de Mbiem bewerk-
stelligd hebben (pag. 15-40). Dit hoofdstuk is tamelijk summier en de
analyses blijven wat mager. De auteur refereert niet aan bestaande theo-
rieën over sociale verandering. Het tweede hoofdstuk (pag. 41-114) is
gewijd aan de bovennatuurlijke machten. Dit hoofdstuk neemt het groot-
ste deel van de analyse in beslag. Dit is kenmerkend voor het accent,
dat de auteur legt op de studie van het ideële nivo van godsdienst. De
analyse van het religieuze gedrag blijft in deze studie nogal mager.

De auteur besteedt bijzonder veel aandacht aan het hoogste wezen in
de godsdienst van de Mbiem. Ook hier ontbreekt echter een theoreties
referentiekader. Hij verwijst nergens naar theoretici als Schmidt en
Pettazoni, die uitvoerig over het hoogste wezen hebben geschreven. De
auteur vergelijkt het hoogste wezen van de Mbiem met de christelijke
god. Deze vergelijking is echter niet vrij van vooroordelen (vgl. pag. 69
"Ngwilmpu est un être froid, sans os ni chair"). De optiek van de
auteur wordt sterk bepaald vanuit de christelijke religie. Dit blijkt niet
alleen uit zijn bespreking van het hoogste wezen van de Mbiem, maar
ook uit zijn behandeling van de ethiese principes, die het gedrag van
de Mbiem bepalen (pag. 114-127). De auteur stelt, dat we in het
christendom te maken hebben met een ethies zondebegrip en morele
verantwoordelijkheid tegenover God, terwijl in de samenleving van de
Mbiem slechts het belang van de samenleving telt. Goed is, wat goed is
voor de samenleving en slecht is, wat slecht is voor de samenleving (pag.
127). Deze benadering leidt in de konklusies tot de stellingname, dat bij
de Mbiem de samenleving de hoogste waarde vertegenwoordigt, waartoe
alles herleid kan worden. Een dergelijke konsekwent Durkheimiaanse
stellingname roept tegenwoordig wel de nodige vraagtekens op.

De auteur besteedt nog een kort hoofdstuk aan de tovenarij (pag.
128-134). Ook dit hoofdstuk is nogal summier en refereert niet aan
bestaande theoretische kaders.

De teksten zijn bijzonder interessant. De auteur geeft grondtekst en
vertaling van mythen, fabels, liederen en spreuken. Verder bevat dit
gedeelte enkele historiese dokumenten en een lexikon.
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De studie van Thiel is zeer traditioneel van opzet. Er wordt weinig
aandacht aan de theorie besteed en waar dit wel gebeurt, sluit hij meestal
aan op sterk verouderde theoretiese kaders (Van der Leeuw, Durkheim
e.a.). Ondanks de theoretiese en methodiese bezwaren, die tegen deze
studie kunnen worden ingebracht, wordt toch een goed beeld van de
religie van de Mbiem gegeven. Vooral de traditionele religie komt goed
uit de verf. De studie laat een aantal vragen open, maar dat is bij de
bescheiden opzet van het boek ook niet te vermijden.

Het zal een nuttige aanwinst zijn voor allen, die in de regio geïnte-
resseerd zijn.

A. F. DROOGERS, De gevaarlijke reis. Jongensinitiatie bij
de Wagenia van Kisangani (Zaïre). Academisch proef-
schrift. 1974, Vrije Universiteit te Amsterdam.

J. J. DE WOLF

De Wagenia zijn een stam van ongeveer 7.000 mensen die aan de rand
van een grote stad, het voormalige Stanleyville, in het noordoosten van
Zaïre wonen. Het voornaamste middel van bestaan was de visvangst,
maar sinds 1961 heeft men ook vaak werk gezocht en gevonden in de
stad. Deze ontwikkeling hangt samen met de toenemende bevolkingsdruk
en de hoge waterstand van de rivier die de" traditionele methode van
vissen met fuiken, die in de stroomversnellingen worden geplaatst, be-
perkt heeft. De Wagenia hadden zich voordien altijd verzet tegen werk
in de stad. De auteur zegt dat ze bang waren dat de kennis van vis-
technieken verloren zou gaan en dat opvallende veranderingen in kleding
en taalgebruik zouden optreden.

Vroeger vond de initiatie elke vijf tot zeven jaar plaats, maar sinds
1926 elke tien jaar, terwijl tussen de initiatie die de auteur in 1970
meemaakte en de voorlaatste initiatie zelfs een interval van veertien
jaar lag. De leeftijdsvariatie was dan ook groter dan vroeger het geval
geweest zou zijn. De jongste novieten waren vijf jaar oud, de oudsten
waren twintig. Sommigen van hen waren al getrouwd. Terwijl vroeger
de besnijdenis een essentieel onderdeel was van de initiatie, waren in
1970 veel novieten reeds besneden. Men was er niet zeker van geweest
of de ceremonie ooit nog wel gehouden zou worden. Ook hadden veel
ouders er de voorkeur aan gegeven hun kinderen in een kliniek op
medisch verantwoorde wijze te laten besnijden. Deze jongens werden
aan andere pijnlijke beproevingen blootgesteld gedurende de initiatie.

De initiatie dient om de overgang te markeren van jongen tot man,
waarbij ook de tegenstelling tussen mannen en vrouwen tot uitdrukking
komt. De niet-geïnitieerden horen nog bij de vrouwen. De vrouwen
mogen niet weten wat er eigenlijk gebeurt in de kampen waarin de
jongens wonen, d.w.z. over de periode tussen hun besnijdenis en de
terugkeer in het dorp als ze genezen zijn. Dit is natuurlijk een fictie.
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De vrouwen weten meestal wel degelijk wat er gebeurt. Afgezien van
de initiatie en de daarmee samenhangende gebruiken wordt er geen
geheime kennis overgedragen. De auteur zegt in dit verband dat de
ceremonie in feite een initiatie tot de initiatie is.

Uitgangspunt van de uitvoerige beschrijving van de initiatie is het
symboliserend vermogen van de mens. De auteur poogt regelmaat te
ontdekken in het gebruik van de symbolen. Dit is de hoofdmoot van
het boek. Deze wordt voorafgegaan door een beknopte beschrijving van
de samenleving van de Wagenia en van de verschillende groeperingen
en sociale categorieën die een rol spelen bij de initiatie. Er wordt niet
uitvoerig ingegaan op de politieke en economische relaties met andere
stammen en met de stedelijke samenleving. Ook wordt weinig gezegd
over de onderlinge politieke en economische tegenstellingen. Het is dus
niet mogelijk vast te stellen welke rol de initiatie speelde in het proces
van sociale differentiatie en integratie dat in de zestiger jaren klaar-
blijkelijk aan sterke invloeden van buitenaf onderhevig was.

Als de auteur meer aandacht aan deze aspekten had besteed, zou hij
misschien minder verbaasd geweest zijn dat het initiatie ritueel ondanks
de groeiende oriëntatie op de stad springlevend was gebleven. Men zou
zich kunnen voorstellen dat de solidariteit, waartoe de initiatie bijdraagt,
voor de Wagenia juist een nieuwe betekenis gekregen moet hebben.
Deze solidariteit werd meer bedreigd door politieke en economische
tegenstellingen dan vroeger, maar was tegelijkertijd ook van groter be-
lang geworden door de noodzaak om in de stad (als ongeschoolde) werk
te vinden en toegang te blijven houden tot de visgronden. Dit, om het
inkomen aan te vullen en een basis te hebben waarop men kan terug-
vallen gedurende perioden van werkloosheid.

Na de beschrijving van de ceremonie en de duiding van de gebruikte
symbolen volgen nog wat meer algemene opmerkingen over de rol van
symbolen. De marginale periode leidt tot een ernstig spel met symbolen
waardoor de bedreiging van de orde wordt tegengegaan. Dit spelend
karakter van de ceremonie komt volgens de auteur voort uit het feit
dat het spel kenmerkend is voor het menszijn als zodanig. Dit leidt ook
tot vernieuwingen. Zo was in 1970 een défilé van novieten, als er nieuwe
novieten in het kamp kwamen, en, bij de terugkeer in het dorp. Dit
was een belangrijk nieuw element en geschiedde in navolging van
parades op nationale feestdagen.

Het spelen met symbolen bevestigt door het verwijzen naar een alter-
natieve ordening de bestaande orde. Daarom lenen symbolen zich er
voor te verwijzen naar een metafysische werkelijkheid. Ceremonies zijn
dus vaak godsdienstig van aard, maar dit hoeft niet het geval te zijn,
zoals het seculiere karakter van de Wagenia initiatie aantoont. Hopelijk
zal de auteur deze ideeën in een ander kader in de toekomst nog uit-
voeriger op een vergelijkende basis behandelen.

Instituut voor Culturele Antropologie, RU Utrecht
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j . w. VAN NIEUWENHUIJSEN, Diviners and their Ancestor
Spirits: a study of the izangoma among the Nyuswa in
Natal, South Africa. Uitgave 3, Afdeling Culturele
Antropologie, Anitropologische-Sock>logïsche Centrum,
Universiteit van Amsterdam, 1974. 37 pp.

JOHN BEATTIE

In this paper, originally part of a thesis submitted for the doctorandus
degree at die University of Amsterdam, Mr. van Nieuwenhuijsen reports
on a study of a group of diviners which he carried out in 1959 among
the Nyuswa, a 'Zulu' group who live about 35 miles north-west of
Durban. They number about 6,000, and although they are much affected
by European contact, at the time of van Nieuwenhuijsen's enquiry at
least 42 diviners were practising among them and a similar number
were undergoing training.

On the whole the pattern he describes resembles that recorded for
other Southern Bantu groups. A person is called to become a diviner
by an ancestral spirit, which manifests itself by causing illness and
usually identifies itself and expresses its wishes in dreams. Of the
42 Nyuswa diviners 39 were women. Van Nieuwenhuijsen interestingly
discusses the reasons for this female predominance, a topic which in
other African contexts has been the subject of recent debate. He notes
that forty years ago Gluckman pointed out that for ordinary women,
whose social position was one of marked subordination, divination was
an important way of acquiring prestige. Nyuswa diviners achieve fun
as well as fame. They enjoy themselves at uproarious izangoma parties,
and, also, a woman isangoma can win a measure of independence from
her husband and his family, both by the fees she earns, and by escaping
to her own people for occasional but lengthy visits at the behest of her
patrilineal ancestor spirits.

The author has some interesting things to say about ndiki possession,
which also involves mediumship — for the Nyuswa, amandiki are
disaffected (and therefore malignant) ancestral spirits. He illustrates
his article with a few tables and some brief but apposite case histories.
He does not here discuss actual processes of divination, the techniques
involved in training diviners, or the kinds of problems they are con-
sulted about. But within the limits he has set himself he communicates
some interesting information.

PETER KLOOS, Het Indiénenprobleem in Zuid Amerika.
Terreinverkenningen in de Culturele Antropologie no. 2.
Assen, Van Gorcum/Orion. 114 pag., paperback. Prijs
•Dfl, 16,25.

GEERT A. BANCK

Waarschijnlijk mede onder invloed van de vrij plotselinge aandacht voor
het lot van de Noordamerikaanse indianen, valt er een snel groeiende
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belangstelling waar te nemen voor het wel en Wee van de indianen van
Zuid-Amerika. Laat men de (vrij spaarzame) Nederlandse vakliteratuur
over de indianenproblematiek van Latijns Amerika buiten beschouwing,
dan was de algemene lezer in ons land vooral aangewezen op de pam-
flettistische publicaties van de Werkgroep Indianen Zuid-Amerika en
een vertaling van het al te sensationele, beslist niet vlekkeloze boek van
Bodard: 'Bloedbad der Indianen'. Het boekje van Kloos is daarom
bijzonder welkom, ook al beperkt het zich tot de indianenvolken van de
savannen en de tropische regenwouden. Deze groeperingen vallen aan-
talsgewijs in het niet bij de indigene boerensamenlevingen van Mexico
en de Andeslanden. Als voorbeelden echter van wat we, zoals ook in
de titel van dit boekje, het indianenprobleem noemen, zijn de ellende
en de vernederingen van deze groepen er misschien wel des te schrijnen-
der om.

Het boekje is vlot en meestal helder geschreven. Het bevat in het
uitvoerige ethnografische deel een schat aan gegevens over de leefwijze
van de indianen. Daarnaast wordt ook ingegaan op de belangrijkste
historische achtergronden van het voor de indianen zo fataal gebleken
contact met de Europese kolonisten. Voorts laat Kloos zien hoe het
mensonterende lot van de Zuidamerikaanse indiaan verbonden is met
de groei van onze welvaart. Legt men bij de beoordeling het criterium
aan dat het boekje kennelijk voor een algemeen publiek geschreven is,
een voorlichtend karakter heeft, dan kan gezegd worden dat de schrijver
over het algemeen goed in zijn opzet geslaagd is.

Het ethnografische gedeelte is zonder meer voortreffelijk. Weliswaar
zal de niet in de antropologie ingewijde lezer wel moeite blijven houden
met het Yanomamö verwantschapssysteem (pp. 17-18). Maar dit is een
uitzondering op de overigens glasheldere beschrijvingen van diverse
volken. Van bijzonder belang daarbij is natuurlijk de uitvoerige aan-
dacht, die Kloos besteedt aan de Surinaamse indianen.

Het historische gedeelte is, jammer genoeg wat aan de oppervlakkige
kant. De noodzaak, zo bondig en eenvoudig mogelijk de meest essentiële
gegevens te presenteren, zal daar wel debet aan zijn. Zo kan de ver-
gelijking tussen het middeleeuwse 'leenstelsel' en de Mexicaanse en-
comienda (pp. 30-31) om die reden verdedigd worden. Iets anders is het
natuurlijk Wanneer er gesproken wordt over Franse en Nederlandse
rietsuikerplantages in het Brazilië van de zestiende eeuw (p. 32). De
Fransen hadden Rio de Janeiro inderdaad een zeer korte tijd als kolonie,
maar niet vanwege het suikerriet. De Hollanders kwamen pas in 1630.

Ook waar Kloos het verband aangeeft tussen onze welvaart en de
genocide en etnocide van de Zuidamerikaanse indianen, blijft hij, zoals
hij zelf overigens erkent, op een (te) simplistisch niveau. Toegegeven,
het gaat om een wel erg complex probleem. Juist daarom zou een
serieuze poging om het vraagstuk meer uit te diepen, verwacht mogen
worden. Kloos (pp. 35-37) beperkt zich echter tot een wel zeer schema-
tische beschouwing over Frank's metropolis-satelliet ketens en het intern
kolonialisme (niet 'interne kolonisatie' zoals K. het noemt). Op basis
hiervan concludeert hij: 'Wanneer zich in Wést-Europa en de Verenigde
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Staten niet zo'n extravagante levensstijl of cultuur had ontwikkeld, liepen
de Indianen in Zuid-Amerika niet zo'n gevaar vermoord, verdreven of
'geïntegreerd' te worden' (p. 36).

Nu ben ik de laatste, die een dergelijk verband zal ontkennen. Het is
echter wel een al te simpele voorstelling van zaken, waarbij de (terecht
gevoelde) morele afschuw toch te veel de wetenschappelijke betoogtrant
lijkt te gaan beïnvloeden. Door deze benadering wordt nl. al te gemakke-
lijk uit het oog verloren, dat de Zuidamerikaanse landen, hoe afhankelijk
ze in vele opzichten momenteel zijn, toch een eigen interne dynamiek
kennen. Zo kent de Braziliaanse 'frontier' samenleving zijn eigen aloude
traditie van contact met indianen (zie bijv. bij Maybury Lewis), een
traditie die op voorhand niet makkelijk te veranderen lijkt. Voorts biedt
verandering van onze levensstijl geen enkele garantie, dat Amazonië niet
met wegen doorkruist zal worden. Ook in Zuid-Amerika expandeert de
industriële samenleving en die is slechts voor een gering deel gericht op
onze behoeftebevrediging.

De hiervoor geuite bezwaren doen echter niets af aan de totale indruk,
die het boek achterlaat: met inzet voor het onderwerp geschreven,
instructief en zeer goed bruikbaar, mede door een uitstekende biblio-
grafie en een lijst van adressen van instellingen, die zich het lot van de
Zuidamerikaanse indiaan aantrekken.

s. REISSIG ORTIZ, Uncertainties in Peasant Fwming,
a Colombian Case. London School of ExxxnDiniics Mono*-
graphs on Soci&l Arnthropology, No. 46. University of
Londen. The Aithlone Press, New York. Humanities
Press Inc., 1973, 294 pp. Price £ 4.00.

H. HEIJMERINK

De auteur wil in haar studie het economisch gedrag verklaren van de
"peasants" onder de Paez Indianen in het dorp San Andrés in het
Zuiden van Colombia.

Fundamenteel voor de studie is het uitgangspunt, dat men voor
de verklaring van het economische gedrag niet zijn toevlucht behoeft te
nemen tot een vanuit "westers" standpunt afwijkend logisch referentie-
kader. De economische keuzen die door de Paez worden gedaan zijn
rationeel. De individuele productiestrategieën zijn rationele antwoor-
den op de specifieke geografische en sociaal-economische omgeving.
Deze setting is in zoverre niet uniek, dat ze gemeenschappelijke trekken
vertoont met andere "peasant" maatschappijen elders in Colombia en
in de rest van de Derde Wereld.

Volgens schrijfster is het alleen mogelijk om de basis van de econo-
mische organisatie bloot te leggen, indien we het "decision making
process" analyseren.

Onderzoek naar de ruilvoet in het marktsysteem is van secundair
belang. Noodzakelijkerwijs komt daarom bij haar de nadruk te vallen
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op de individuele beslissingen. De Paez maken deel uit van het armste
stratum van het peasant dorp; daarom vertegenwoordigt de vervulling
van de meest primaire levensbehoeften (subsistence) een centrale waar-
de. Er wordt een scherpe scheiding gemaakt tussen de voortbrenging
en ruil van subsistentie producten enerzijds en de handelsgewassen, vnl.
koffie anderzijds. Voedsel mag in principe niet geruild worden, omdat
het zo onttrokken zou worden aan de eventuele behoeftigen onder
familie, vrienden en buren. De constatering dat dit morele verbod een
eenvoudig mechanisme zou zijn dat de voorziening van subsistentie
goederen verzekert en behalve voor primitieve (tribale) maatschappijen
ook voor peasant maatschappijen zou gelden, is zeker niet in zijn al-
gemeenheid aanvaardbaar. Het argument gaat op in een dualistische
peasant economie zoals hier, waar enerzijds het geproduceerde voedsel
in zijn totaliteit niet of nauwelijks voldoende is om de locale inheemse
bevolking te voeden en anderzijds de blanke bevolking de economische
bovenlaag vormt die het monopolie van de ruil van het voornaamste
handelsgewas in handen heeft.

Deze groepering heeft toegang tot de nationale markt, en niet alleen
van koffie maar ook van waardevolle gebruiksgoederen, waardoor zijn
monopoliepositie onder de Indianen nog meer versterkt wordt. Toch
zijn er coalities tussen blanken en indios die soms een gunstige invloed
hebben op de individuele economische situatie van de indio. Deze
coalities worden echter niet nader geanalyseerd vanuit het aspect van
patronage-verhoudingen, dus in termen van economische macht.

In de inleiding worden voorts enkele theoretische beschouwingen
gewijd aan de standpunten van een aantal schrijvers die het "decision
making process" tot onderwerp van studie hebben gemaakt.

Zoals het iedere goede anthropologische monografie betaamt, wordt
uitgebreid aandacht besteed aan de historie van de streek en het dorp,
de sociaal-geografische setting en de politieke organisatie: een indiaans
reservaat met zelfbestuur. Het nucleaire gezin als huishoudgroep vormt
in San Andrés de economische basis-eenheid. Verplichtingen m.b.t.
hulpverlening aan familieleden zijn niet sterk maar worden geëxplici-
teerd in geval van nood. Deze verplichtingen hebben duidelijk hun
invloed op de decisies betreffende het teeltplan.

Veel aandacht wordt besteed aan de grondbezitsverhoudingen en de
verkrijging van landrechten. De invloed van de oude inheemse institu-
ties zoals de cabildo, brokkelt langzamerhand af en daarmee het
vertrouwen in de rechtsgeldigheid van het communale grondbezit. Dit
blijkt uit de behoefte om privé eigendomsrechten officieel te laten
registreren. De consequenties hiervan voor het sociaal-economische
systeem worden door de auteur echter niet aangegeven.

In het gedeelte gewijd aan de "allocation of resources" worden de
productietechnieken en -kosten van de verschillende gewassen behandeld
evenals die van de veehouderij.

Het boek geeft een analyse van de verschillende arbeidssystemen en
hun gevolgen voor de locale economie. De keuze om te gaan werken
in loondienst is geen vrije keuze; door de armoede en het gebrek aan
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liquide middelen is men sterk afhankelijk van het economische systeem
van de blanken. Zo vindt er een drainering plaats van arbeidskrachten
vanuit het indiaanse systeem die bij andere aanwending ten goede had
kunnen komen aan de intensivering van de eigen koffiecultuur. De
afkeer om onder blanken te werken is echter groot, o.m. ingegeven door
de discriminerende lagere betaling voor dezelfde arbeid.

In principe moet men zijn eigen voedselbehoefte kunnen dekken, dit
is een centrale waarde in het leven van de indio.

Meerproductie van voedsel door extra inspanning komt in de eerste
plaats ten goede aan de behoeftigen, levert dus geen direct individueel
profijt. Deze potentiële afroming van het surplus is evenwel in hoge
mate functioneel voor het voortbestaan van het indiaanse samenlevings-
verband. Afhankelijke arbeid in loondienst is vernederend en wordt,
tenzij uit strikte noodzaak, overbodig geacht. Het vraagstuk van het
bestaan van het "limited good"-verschijnsel (Foster) komt hier om de
hoek kijken. De schrijfster besteedt echter geen aandacht aan deze
benaderingswijze. Het wordt niet duidelijk of de rem op meerproduktie
en/of meer (loon) arbeid voortkomt uit de werking van sociale controle-
mechanismen of veeleer te verklaren is uit een laag economisch aspiratie
niveau, en dus een mentaliteitsverschijnsel zou zijn.

Niet alleen de ondergeschikte onderhandelingspositie maar ook het
gebrek aan interesse van de zijde van de indio verklaren zijn gedrag
bij het aangaan van arbeidscontracten" met blanken. In zijn onder-
handelingspositie als "partij" in hèt arbeidscontract laat hij zich niet
leiden door eventueel alternatieve arbeidsmogelijkheden en evenmin
door de grote behoeften bij de blanken aan arbeidskrachten, maar
vrijwel uitsluitend door zijn gebrek aan liquide middelen.

Zijn subjectieve waardeschattingen zijn belangrijker dan de objec-
tieve. Het zou echter onjuist zijn van irrationaliteit te spreken. Het boek
tracht af te rekenen met het vooroordeel als zou het gedrag van
peasants in vele opzichten irrationeel zijn.

In haar behandeling van traditionele en progressieve indios wijst de
auteur een vastliggend economisch determinisme af; de mogelijkheden
voor sociaal-economische verandering zijn dus in principe aanwezig.
Schrijfster geeft een voortreffelijke analyse van het economische gedrag;
onder welke voorwaarden er "gespaard" en geïnvesteerd wordt en
crediet wordt gegeven.

Het is een beeld van economische beperkingen op alle fronten: af-
wezigheid van officiële credietfaciliteiten, ondoorzichtigheid van de
marksituatie, ontbreken van transportfaciliteiten, om er slechts enkele
te noemen.

De auteur geeft toe dat ze er niet in is geslaagd het economisch
beslissingsgedrag van de Paez indio te doorgronden, daarvoor is dit
gedrag moeilijk vast te stellen, de ene keer tracht de indio zijn opbrengst
te maximaliseren, een andere keer is hij met weinig tevreden.

Beslissingen op basis van overwogen planning komen voor naast door
gewoonte ingegeven besluiten en beslissingen, die in de loop van het
handelingsproces worden genomen. Het veelvuldig voorkomen van deze
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laatste twee typen van beslissingen bij de Paez peasants wijt de schrijf-
ster aan de betrekkelijk geringe complexiteit van het economische
systeem van de peasant waar productieëenheden tamelijk onafhankelijk
van elkaar opereren, dit in tegenstelling tot het complexe economische
systeem van industriële maatschappijen.

De auteur merkt op dat de indios in San Andrés niet in staat waren
de opbrengst tegenover de labour input af te wegen, wat een vrij
algemeen verschijnsel is bij peasants. Ze trekt echter de mogelijkheid
van onderzoekbaarheid van dit verschijnsel in twijfel, erop wijzend dat
in haar eigen onderzoek vragen hiernaar weinig resultaat opleverde.
Blijkbaar is observatie waartoe de onderzoekster gedurende 13 maanden
van haar verblijf ongetwijfeld de gelegenheid heeft gehad, niet als
serieuze onderzoekstechniek t.a.v. dit verschijnsel gebruikt.

Het is in de praktijk zeer wel mogelijk gebleken via tijdstudies te
komen tot berekening van de labour input. Het is juist dat peasant
farming gekenmerkt wordt door een hoge mate van "uncertainty" op
vele terreinen maar schrijfster geeft niet aan waar de crux van deze
uncertaintiés is gelegen. De uncertainties worden niet tot onderwerp
van systematische bestudering gemaakt. Teveel wordt het economische
systeem gezien als vastliggend gegeven zonder dat duidelijk wordt aan-
gegeven waar de mogelijkheden tot verandering liggen. Evenmin wordt
duidelijk of er organisaties in het gebied werkzaam zijn die de sociaal-
economische ontwikkeling van het dorp beogen.

Hoewel de geografische ligging binnen het grotere geheel geschetst
wordt, is er weinig aandacht voor de plaats die het locale economische
systeem inneemt" in de regionale en nationale economie.

Als monografie van het economische gedrag en economische systeem
van de Paez Indianen is de studie geslaagd en geeft aanzet tot het
verrichten van meer en breder opgezette studies op dit terrein.

JANET SISKIND, To hunt in the morning. New York,
Oxford University Press, 1973, 214 pp. Price £ 3,15.

PETER KLOOS

To hunt in the morning is a short ethnography of the Sharanahua, an
Amerindian village society of 80 individuals on the Purus River,
Eastern Peru. The author, to use her own words, attempts "to describe
the structures, the organization of social interactions, that provide the
Sharanahua with an ongoing, relatively secure way of life; the contra-
dictions and limitations produced by these structures; and the ways in
which these shape the Sharanahua encounters with the world outside
their own society" (p. 21). And doing so she produces a very readable
book. The easy, non-technical narrative style is deceptive, however:
after having read the book, the reader realizes that he has learned quite
a lot about a tiny group of human beings in the Amazon basin of today
(and about the author as well!). Yet as an ethnography the book is in
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no sense complete, having, after all, barely 200 pages between its covers.
Janet Siskind begins by describing her personal èxperiences with the
Sharanahua, and then tells us about their place in the universe, first in
the eyes of the scientist, then in Sharanahua's eyes. Shè.then goes on to
analyse the interaction that obtains between individuals living the daily
life of small villages: the regularities in interaction, the contradictions,
the tensions both hidden and dramatized between men and wpmen. In
her description she moves freely from observation of actual bèhaviour
to bèhaviour transformed in myth and vice versa, giving a Sharanahua
meaning to scientific observations and an observational basis to myth.
The Sharanahua emerge as one of those numerous Amerindian popu-
lations who have been torn from their traditional way of living as a
result of direct and indirect confrontation with Brazilian settlements
and rubber workers. About 1940 and later they resettled in Peru and
adjusted their life to a situation somewhere between traditional sub-
sistence and integration into Peruvian society — embodied in the
person of the trader, a middleman who exploits but never seriously
endangers them. Janet Siskind knows how to combine general statement
with vivid and a'pt examples of concrete cases, and how to combine
scientific anthropology with humanitarian anthropology. I know of few
recent books that better convey the gentle sadness of Amerindian life
in the 20th century.

November 1974

Sociologie en sociale verandering in Latijns-Amerika.
Deel II De naties, geredigeerd en ingeleid door Dr. A. E.
van Niekerk. Universitaire Pers Rotterdam - Standaard
Wetenschappelijke Uitgeverij Antwerpen' 1974, 199 blz.

GER VAN ROON

Na een eerste deel met een globale benadering van de Latijnsameri-
kaanse problematiek en een voor beide delen bedoelde inleiding wordt
in deze tweede bundel studies aandacht gevraagd voor het proces van
sociale verandering in een aantal Latijnsamerikaanse landen -— naties
lijkt me een wat eurocentrische en niet onproblematische aanduiding.
Deze processen worden toegelicht door sociologen uit Latijns-Amerika.
Op deze wijze worden direkt betrokkenen aan het woord gelaten en
krijgen we tegelijk een beeld van de sociologie-beoefening daar.

Globaal gesproken zijn de diverse studies evenzovele variaties op twee
thema's: de ontwikkelingen in Latijns-Amerika kunnen met behulp van
een "europees model" niet bevredigend worden geanaliseerd, en: een
19e-eeuwse projektie op het heden is een verkeerde sleutel om de ge-
beurtenissen in onze eigen tijd begrijpelijk te maken. Sindsdien is er te
veel veranderd. De studies zijn tussen 1965 en 1970 in Latijns-Amerika
gepubliceerd, in een enkel geval herzien en over het algemeen in redelijk
goed nederlands vertaald.
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Anibal Pinto geeft een schets van de sociale stratifikatie in Chili.
Bijzonder interessant voor de vraag of de belangen van de middenklasse
samenvallen met die van de arbeidersklasse, zijn Pinto's analyses van de
lagen en subgroepen, die binnen deze groepen kunnen worden onder-
scheiden. Daarbij wijst hij o.a. op het "zwevende" karakter van de "lage
middenklasse" en op de ambivalente houding van de arbeiders in de zgn.
"moderne sector". Vervolgens maakt Pinto zeer interessante opmerkingen
over de belangrijkste politieke krachten in Chili en eindigt zijn betoog
met "alternatieven voor een strategie", waarbij hij de lezer laat kiezen
tussen een versnelde verwestering en een heel ander ontwikkelings-
patroon, waarbij de levensomstandigheden van de grote meerderheid
het kriterium zijn. Zelf kiest hij voor het laatste. Het valt op, dat fak-
toren als de tegenstelling tussen stad en platteland, toch wel wezenlijk
voor de ontwikkeling in Chili, en de invloed van het buitenland op de
sociale struktuur wat weinig aandacht krijgen.

Francisco C. Weffort behandelt de revolutie van 1930 in Brazilië als
fase in het demokratiseringsproces. De situering van deze analyse binnen
een historisch kader doet meer recht aan de lange-termijnproblematiek
waar het hier in feite om gaat. Bovendien wordt zo ook de ontwikkeling
na 1945 begrijpelijker. De revolutie van 1930 leidde een periode met
een nieuw machtsschema in, dat over de hoofden van het volk in een
overleg tussen stedelijke middengroepen en enkele agrarische sektoren
tot stand was gekomen. Weffort toont duidelijk aan, dat deze institutio-
nele verbreding van de sociale machtsbasis ook weer haar grenzen had.
Vanaf 1930 volgde de rechterzijde deze ontwikkeling met groeiend
wantrouwen, wat zich uitte in diverse staatsgrepen. Anderzijds kwam
geleidelijk een demokratiseringsbeweging op gang. In deze potentiële en
polariserende konfliktsituatie was in de jaren zestig de grens bereikt.
Kennelijk heeft het streven naar een nationale industriële ontwikkeling
uit de jaren dertig en vijftig ook niet tot de beoogde zelfstandigheid
geleid. Op langere termijn gezien kan de vraag rijzen, in hoeverre fak-
toren als de enorme omvang van het land, het ontbreken van een
breuklijn, in het begin van de 19e eeuw zoals in het Spaanse gedeelte en
de fase van het keizerrijk vernieuwingsprocessen in dit land afremmen,
waarbij dan nog heel andere aspekten uit later tijd een rol gaan spelen,
zoals de afhankelijkheid van het buitenland.

De ontwikkelingen in Argentinië worden door Gino Germani toege-
licht aan de hand van een eigen fasenschema. Hij wijst vooral óp de
invloed van demografische faktoren. Van 1870 tot 1960 vertienvoudigde
de bevolking zich. Tientallen jaren bestond de bevolking hoofdzakelijk
uit buitenlanders. Doordat het grootgrondbezit er desondanks in slaagde
zijn positie te handhaven, spitsen de tegenstellingen zich des te sterker
toe. Uitvoerig gaat Germani op de gevolgen hiervan in. Zou het toe-
geschreven moeten worden aan het feit, dat hij zelf een Italiaanse
immigrant is, dat hij een nogal eurocentrische en zeker niet negatieve
visie op het ontstaan van het Peronisme geeft?

Julio Cotler belicht de afhankelijke positie van de Indiaanse boeren-
bevolking in Peru als voorbeeld van intern kolonialisme. Hij schetst hoe
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de verplichte bemiddelaarsrol van de mestiezen zich aan het wijzigen is
door wederzijdse beïnvloeding van stad en platteland. Een duidelijk
voorbeeld hiervan is de boerenbeweging. Een grootscheepse sociale
beweging wordt bemoeilijkt door een proces van segmentatie, waaraan
in het verleden ook de APRA heeft moeten toegeven. Dit is in feite een
andere vorm van afhankelijkheid. Dit beeld van de ontwikkeling in Peru
is ook van belang als achtergrond van de huidige situatie.

Gonzalez Casanova relativeert evenals Weffort het effekt van een als
revolutie bekend staand gebeuren. Hij vraagt aandacht voor het feit, dat
vijftig jaar revolutie en ekonomische ontwikkeling in Mexico weinig
veranderd hebben aan het verschijnsel van de marginaliteit en daarmee
aan de struktuur, waaruit deze ontstaat. Miljoenen Mexikanen leven
nog in de marge van de ontwikkeling. Hieruit blijkt, dat het ontwikke-
lingsvraagstuk in Mexiko nog lang niet als opgelost mag worden
beschouwd.

De laatste studie gaat over Venezuela. Silva Michelena karakteriseert
het urbanisatieproces in dat land sinds de jaren dertig als behoudend.
In een uitvoerige en interessante analyse toont hij aan, dat de kulturele
effekten voor de hogere status-groepen het grootst zijn geweest. Verder
verduidelijkt hij de rol van de kulturele heterogeniteit bij het ontstaan
van het antagonisme in dit land.

De in deze bundel verzamelde bijdragen gaan over wezenlijke aspek-
ten van de problematiek in Latijns-Amerika en vullen elkaar als zodanig
ook goed aan. Voor het merendeel gaat het hier om een analyse op
landelijk niveau. Vooral in de eerste bijdragen blijft de belangrijke rol
van de regio's te veel op de achtergrond. Het weinige dat Weffort hier-
over meedeelt, roept meer vragen op dan dat het beantwoordt. Een
probleem als intern kolonialisme komt zo nauwelijks uit de verf.

Heel verschillende perioden van de historische ontwikkeling komen
aan de orde. De onafhankelijkheid betekende in de meeste gevallen geen
noemenswaardige struktuurverandering. Is globaal gezien in vrijwel alle
landen de tijd van de oude plattelandsoligarchieën voorbij, dit betekende
nog niet dat zij regionaal geen betekenis meer hadden. Een verschijnsel
als het populisme, in diverse bijdragen aan de orde gekomen, is een
nogal wankele overgangsfase in het demokratiseringsproces geweest. Bij
het analiseren van de effekten is het zaak vaak gehanteerde begrippen
als landhervorming, revolutie en ontwikkeling nader te expliciteren.

Onwillekeurig ga je al lezend niet,alleen tussen Latijnsamerikaanse
landen vergelijken, maar ook met situaties elders. Het in het tenentismo
tot uiting komende onbehagen over het geïmporteerde politieke systeem,
toont een bepaalde overeenkomst met ontwikkelingen in Turkije en
Griekenland vóór de eerste wereldoorlog en met gebeurtenissen in Afrika
na de tweede wereldoorlog. Ook dit geval accentueert de middenpositie
van Latijns-Amerika tussen Europa en de rest van de Derde Wereld.

Vertalingen hebben nadelen, maar bij erg verspreide en moeilijk toe-
gankelijke vindplaatsen kunnen ze een voordeel hebben. Het laatste geldt
zeker voor deze uitgave. De opgenomen bijdragen leven enerzijds bij de
gratie van detailstudies, voorkomen anderzijds door het ruimere kader
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een gevaar van detailfixatie. Ze geven de kans onze kennis van de
Latijnsamerikaanse problematiek uit te breiden en ons beeld hiervan te
toetsen aan het oordeel van wetenschappers uit Latijns-Amerika zelf.
Juist in dit verband is de Appendix met verdere bibliografische gegevens
nuttig.

HORST HARTUNG, Die Zeremonialzentren der Maya. Ein
Beitrag zur Untersuchung der Planungsprinzipien. Aka-
demische Druck- u. Verlagsanstafc. Graz, Oostenrijk
1971. 136 blz., 6 plattegronden, 36 fotopagina's. Prijs ?

R. A. M. VAN ZANTWIJK

In overeenstemming met een langzamerhand vrijwel algemeen in de
wetenschappelijke uitgeverij ingeburgerd, maar alleszins betreurenswaar-
dig gebruik, is aan deze goede studie van Horst Hartung een zeer vage
hoofdtitel gegeven, die als grote wimpel de aandacht van de bescheiden
omvang van de lading lijkt te moeten afhouden. Waar het geheel dan
nog gebracht wordt in een monumentale uitgave, die slechts een stan-
daardwerk met vergevorderde gevolgtrekkingen waardig schijnt, gaat de
lezer hooggespannen de zware grote bladen omslaan. En dan blijkt al
gauw dat men te doen heeft met een inleidend werk met zeer bescheiden
doeleinden en een totale opzet, die het best tot zijn recht komt in
vergelijking met talrijke andere studies op dit gebied en vooral met
structuralistische ethnohistorische onderzoekingen, die ten aanzien van
deze cultuur nog steeds schaars zijn. De critische toon, die hier door-
klinkt, richt zich echter vooral tot de uitgever en niet zo zeer tot de
schrijver, die een heel verdienstelijk werkstuk heeft geleverd, dat, wat
mij betreft, echter heel wat eenvoudiger en goedkoper uitgegeven had
mogen worden en dan een veel betere kans zou hebben op de ver-
spreiding, die het zeker verdient.

Hartung vergelijkt vier bekende Mayaanse ceremoniële centra: Piedras
Negras, Yaxchilan, Uxmal en Chichen Itza. Hij laat de vraag of het
hier om 'steden' ging eigenlijk onbeantwoord, door het antwoord af-
hankelijk te stellen van de definitie van het begrip 'stad'.

Eerst wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste gegevens uit
de bestaande literatuur over de Maya ruïne-steden. De ordening naar
vier hemelrichtingen, de invloed van de religie en vooral van de Zonne-
eredienst, op de ruimtelijke opzet krijgen de aandacht.

Er volgt een verhelderende uiteenzetting over ruimtelijke indelings-
grondslagen (omheiningen, pleinen, gebouwengroepen) en een opsom-
ming van de hoedanigheden en functies van vóór-Spaanse indiaanse
steden. Vervolgens worden de plattegronden van de vier als studie-
objecten gekozen ceremoniële centra uitvoerig en in bijzonderheden
beschreven. Aan het einde van het boek wordt nog een korte vergelijking
gemaakt met de bekende Maya centra: Tikal, Copan en Palenque.

De nadruk in dit boek valt op de twee-dimensionale stadsuitleg (d.w.z.
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op richtingen en de samenhang van punten en oppervlakken).
Aan de drie-dimensionale ordening (de opzet van de buitenruimten)

is Hartung nauwelijks toegekomen en aan de vier-dimensionale ordening
(de buitenruimten met hun betrekking tot functievervulling in de tijd,
zoals b.v. aan stadsdelen bij toerbeurt toevallende rituele taken) in het
geheel niet. Voor dit laatste is dan ook de al eerder door mij aangeduide
samenwerking met structuralistische ethnohistorici onontbeerlijk. Het
wachten is hierbij mede op goede dergelijke onderzoekingen van ge-
schreven bronnen als Popol Vuh, de boeken der Cakchiqueles, de boeken
van Chilam Balam, enz.

F. CANCIAN, Another Place, Photographs of a Maya
Community. The Scrimshaw Press, San Frantisco, 1974.
95 blz. Prijs gen. $ 6,95; geb. $ 12,50.

R. A. M. VAN ZANTWIJK

F. Cancian is inmiddels een internationaal bekende schrijver van
wetenschappelijke studies op het gebied van de economische antro-
pologie betreffende de Maya's van het Hoogland van Chiapas in Zuid-
oost Mexico.

Als bijprodukt van zijn wetenschappelijke studies, heeft hij thans,
jaren nadat zijn sociaal-wetenschappelijk onderzoek plaats vond, een
fotoboek samengesteld, dat bedoelt een beeld te geven van de mensen
en hun gemeenschap in de indiaanse gemeente ( = stamgebied) van
Zinacantan.

Voor allen, die met de talrijke wetenschappelijke werken van Cancian
en anderen over dit gebied vertrouwd zijn, vormt dit fotoboek een
alleszins belangwekkende en zelfs min of meer volledige visuele aan-
vulling op de geschreven teksten. Als toevoeging aan de ook hier achter-
in vermelde boeken van Cancian zou deze verzameling vaak mooie en
indringende prenten zeker geslaagd genoemd kunnen worden.

Het is echter heel erg de vraag of het zelfde gezegd kan worden nu
dit fotoboek als afzonderlijke publicatie op een groter publiek losgelaten
wordt.

Het is mij niet duidelijk, hoe de onvoorbereide beschouwer van dit
boek uit deze foto's en de zeer korte verklarende teksten een werkelijk
verantwoord beeld van de betreffende samenleving en zijn sociale
vraagstukken moet krijgen, om dan nog maar niet te spreken van de
voor leken moeilijk te begrijpen uitingen van de volksreligie.

De merkwaardige indeling van het boek draagt overigens ook niet
bij tot de begrijpelijkheid voor de leek.

Na een aantal min of meer toevallig bijeengebrachte foto's, die met
een inleidend tekstje een eerste algemene indruk moeten geven, volgt
een deel over opvoeding. Dat is dan institutionele opvoeding, gegeven
door de buitenwereld, d.w.z. in schoolverband, de traditionele opvoe-
ding komt nauwelijks aan bod. Dan komt er een deel over religieuze
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feesten, ingeleid door een paar regels tekst. Vervolgens wordt de relatie
met de stad San Cristobal de las Casas getoond, onmiddellijk gevolgd
door drie plaatjes, die er niets mee te maken hebben.

Een groep foto's over de vooral economische banden met het tropi-
sche laagland en de daarop gerichte trekarbeid wordt ook weer onmid-
dellijk aangevuld met een zevental platen, die er feitelijk niet bijhoren.

De afdeling over bestuur en rechtspraak krijgt ook weer een toegift
van vier niet aan het onderwerp gebonden foto's.

Dan volgt een aantal mooie foto's over de rituelen van de inheemse
priester-genezers of zoals de leek zou zeggen, de medicijn-mannen. De
toelichting is weer beslist onvoldoende en zou net zo goed helemaal
weggelaten kunnen zijn. Dat heeft Cancian bij de laatste zes plaatjes
dan ook maar gedaan.

Bepaald kwalijk is het, dat de teksten in het boekje de indruk pro-
beren te wekken, dat de gemeenschap van Zinacantan niets bijzonders
is en net als iedere gemeenschap waar ook. Vandaar de titel "another
place". Hiermede is de zozeer aan hun sociale en culturele eigenheid
gehechte Zinacanteken wel groot onrecht aangedaan. En dit des te
meer, daar zij zulke sterke weerstanden tonen om zich te laten foto-
graferen.

Cancian, die wel beter weet, moest zich maar eens schamen !

LOUIS DUMONT, Religion, Politics and History in India;
collected papers in Indian Sociology. Le monde d'outre
mar passé et présent, première série; études XXXIV.
Mouiton Finblishers Paris/The Hague, 1970. Price ?

C. BAKS

Deze verzameling artikelen werd reeds eerder gepubliceerd. Sommige
ervan b.v. in het tijdschrift Contributions to Indian Sociology. De bundel
is als aanvulling bedoeld op een eveneens eerder verschenen werk Homo
Hierarchicus. Dit boek en de hier uitgebrachte bundel zijn nu bovendien
in de engelse taal verkrijgbaar. Dumonts bijdrage aan de sociale weten-
schapsbeoefening van India is aldus meer overzichtelijk bijeengebracht
en voor grotere aantallen personen toegankelijk gemaakt.

Een bespreking van de artikelen levert moeilijkheden op, indien geen
algemeen overzicht van Dumonts gedachtengang voorhanden is. Mijn
keuze is gevallen op een samenvatting van zijn ideeën, zoals die in de
artikelen tot uiting komt, gevolgd door enkele kritiese opmerkingen.
1. Dumont beweegt zich op het nivo van een "sociology of values"
(p. 7). Vanuit deze basis probeert hij een indiase sociologie te ontwik-
kelen die op algemene indiase waarden is gericht. De kern voor deze
vorm van sociologie ligt z.i. in een "all-embracing or predominant
ideology", de bestudering waarvan "essential to the sociologist" is
(p. 165). De werkwijze is holisties: alle aspekten van de indiase kuituur
worden tot één eenheid samengebracht. Deze eenheid, aangeduid als
"social whole" (het allesomvattend sociale systeem) wordt verdeeld in:
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1) "encompassing", d.w.z. datgene wat met de kern van de algemene
ideologie te maken heeft, en, 2) "encompassed", d.w.z. datgene wat
perifeer, sekundair is ten opzichte van de algemene ideologie. Anders
geformuleerd, de werkwijze is: sociale verschijnselen op hun relatie ten
opzichte van de overkoepelende indiase waarden te toetsen. Met deze
tweedeling wordt de "all-embracing ideology" uitgewerkt. Vanuit deze
opzet vindt a.h.w. een uitwaaiering van begrippen en termen plaats om
sociale verschijnselen binnen de tweedeling te kunnen plaatsen (pp.
154—156; 161—165).

In concreto is het vertrekpunt van Dumont de verregaande sociale
ongelijkheid, die in geïnstitutioneerde vorm de samenleving van India
kenmerkt. In feite leidt bestudering van deze sociale ongelijkheid tot de
vraag: welke determinanten bepalen iemands positie binnen het hin-
doeïsme ? Dumont houdt zich met de beantwoording ervan bezig door
zijn keuze voor het begrip hiërarchie. Een keuze die tevens een nadere
uitwerking van het dualisties schema inhoudt. De termen "encom-
passing" en "encompassed" worden verduidelijkt aan de hand van een
nieuwe tweedeling, t.w. van superieure tegenover inferieure status. De
status van de brahmaan is superieur, die van de overige kasten is infe-
rieur. Het is van belang hierbij op te merken, dat met brahmaan en
superieure status, ook "encompassing" en "all-embracing ideology"
samengaan. In nauwe samenwerking met het begrip hiërarchie staat het
begrip macht. Onder macht wordt de wereldlijke sfeer verstaan, d.w.z.
politiek en ekonomie. Uit deze indeling vloeit voort dat personen met
superieure status geestelijke macht bezitten. Ter verdere adstruktie: aan
hiërarchie en macht liggen kernbegrippen als reinheid en pollutie ten
grondslag. Deze begrippen uit de hindoe religie fungeren in het op-
gezette schema als openings- zowel als sluitstuk. Er worden namelijk
twee supposities door Dumont gemaakt om de "all-embracing ideology"
verder te funderen: 1) de dominante invloed van de brahmanen geldt
voor heel India; 2) er bestaat een absolute scheiding, die principieel is,
tussen status en macht. Aldus hoort rein bij superieure status en onrein
bij inferieure status. Determinant voor iemands sociale positie is met
andere woorden religieus bepaald. Dit wat betreft het openingsstuk. Het
sluitstuk wordt begrijpelijk wanneer Dumont maatschappelijke ver-
schijnselen bij deze verdeling onderbrengt. Politiek, d.w.z. macht, en
ekonomie, d.w.z. goederen, en de kombinatie van beide, verdeling van
goederen, vallen de wereldlijke heerser toe. Ritueel, wat ook macht en
goederen omvat maar dan van geestelijke aard, behoren bij de priester.
Priester (brahmaan) en vorst staan in oppositie maar zijn tevens en
tegelijkertijd komplementair en vormen een eenheid. Een eenheid in de
"language of priests" zoals Dumont opmerkt (p. 162). Een eenheid die
voor de hindoe de oriëntering voor de eigen positie in de hiërarchie
betekent en die als een bipolair referentiekader voor de samenleving
fungeert.

2. Dumont legt het accent op religie ter verklaring van de indiase
sociale verschijnselen. Hij poneert daarbij als algemene stelling: voor
een gedegen ontwikkeling van de indiase sociologie is de studie van de
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klassieke indologie onontbeerlijk, d.w.z. taaistudie (sanskriet), literatuur
(klassieken), geschiedenis en religie (p. 2). Deze vier onderdelen wor-
den door hem in extenso gebruikt en benadrukken de plaats die de
religie in zijn vizie inneemt. Hij verklaart verder: in traditioneel India
is alles wat sociaal is tevens religie, en, omgekeerd, het religieuze is
tevens sociaal (p. 16). Maar, ook voor het tegenwoordige India geldt,
gezien Dumonts benaderingswijze, dat de "all-embracing ideology"
stoelt op de religie.
3. Een indiase sociologie zoals hier wordt gepresenteerd, wekt de
indruk een gesloten systeem te zijn. Dit blijkt onder meer wanneer over
de sanyasi of wereldverzaker wordt gesproken. Dumont noemt het
instituut van wereldverzaken een van de vormen die het hindoeïsme
tot ontwikkeling brachten (p. 59). Verzaking blijft volledig binnen het
geheel van de "encompassing ideology", binnen het algemene en over-
koepelende stelsel van het hindoeïsme.

Het is jammer dat weinig voorbeelden de abstrakte inhoud van een
toelichting voorzien. Waar deze worden gegeven, blijkt tevens dat een
interpretatie wordt gevolgd, die de samenleving vanuit de top van de
hiërarchie, van de brahmanen uit beschouwt. Dit is een vanzelfspre-
kendheid en ook onvermijdelijk, omdat de "all-embracing ideology" aan
de positie van de brahmaan is gerelateerd. De konstruktie van Dumont
krijgt hierdoor het karakter van een gesloten systeem.

Men kan zich afvragen, hoe een dergelijke konstruktie mogelijkheden
biedt om verschijnselen van sociale verandering op te sporen, anders
dan bij voortduring de gevonden feiten te relateren aan de religieuze
kaders van deze konstruktie. Zoals in het geval van de sanyasi wiens
referentiekader op het hindoeïsme gefixeerd blijft. Wat men zich kan
afvragen, is, of Dumont niet een dusdanig abstraktienivo als uitgangs-
punt kiest, dat hij tegenstellingen uit zijn schema sluit. Wellicht is de
volgende uitspraak ook begrijpelijk in dit verband: "The moment we
get from haphazard notes to exhaustive, intensive study, and from
isolated features to sets of relations between features, the empirical
diversity recedes in the background, and an almost monotonous simila-
rity springs forth" (p. 5). Naar aanleiding hiervan kan gewezen worden
op de eindeloze konflikten van Rajputs (de kategorie van de vorst) en
de brahmanen (de priesters) in Noord en West-India. Deze konf likten
zijn in de vorm van legenden, maar ook geschiedschrijving, opgetekend
in klassieke geschriften. Dumont gebruikt ze om aan te tonen, dat er
geen strijd om de suprematie binnen de hiërarchie is geweest: "On the
contrary .. . far from putting in question the relation between the two
(i.e. vorst en priester), they take it as established" (p. 69). De bestu-
dering en interpretatie van deze konflikten hoorde tot het domein van
de brahmanen.

Een bezwaar van Dumonts konstruktie ligt m.i. juist in het konti-
nueren van posities in de sociale hiërarchie van traditioneel India voor
de eigentijdse situatie. Verder, in het hanteren van een schema met een
hoog abstraktienivo en in zaken als het éénduidig interpreteren van
konflikten. Het is frappant b.v. dat hij met instemming Parsons citeert,
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de socioloog die Dahrendorf brandmerkte als te behoren tot de "con-
sensus sociology".
4. Een theoretiese zwakte in de opbouw van Dumont ligt voorts naar
mijn mening in de verwaarlozing van weinig of niet-geïnstitutioneerde
sociale relaties. Dit geldt voor het traditionele en tegenwoordige India.
Het behoeft geen nader betoog, dat, hoewel de presentatie van materiaal
naar buiten toe een koherent systeem van waarden kan opleveren, een
socioloog de verschillende nivo's van konceptie hoort te analyseren, wil
hij een reële kijk op sociale relaties en sociale posities krijgen. Om
dezelfde Dahrendorf opnieuw te noemen, er bestaat nu eenmaal een
groot verschil tussen "mussen", "sollen" en "können". Het is niet vol-
doende om stil te blijven staan bij abstrakte en in hoge mate ideële
konstrukties.

Zonder een aantal van de kerngedachten van Dumont te willen
afwijzen, o.a. de noodzaak om kennis te nemen van de klassieke indiase
leer en geschriften, zou ik wel de rigide konstruktie willen afwijzen.
Mijn voorkeur gaat uit naar open systemen waar flexibiliteit van
theorie mogelijk is. Gesloten systemen waartoe Dumonts voorstelling
behoort, hebben weliswaar het voordeel een alomvattende verklaring te
bieden, maar hebben tegelijkertijd het nadeel een gepetrifieerde voor-
stelling van handelen en denken te geven. Een presentatie die gebaseerd
is op een schematiseren vanuit een bipolair systeem van posities en
relaties, en, op de interpretatie van hiërarchiebeginselen vanuit één pool,
omdat religie als een éénduidige determinant is gebruikt.

JACQUES WAARDENBURG, Classical Approaches to the Study
of Religion. Aims, Methods and Theories oj Research.
Vol. I: Introduction and Anthology; II: Bïbliography.
Mouton, Thé Hague/Paris, 1973/74; 742 and 332 pp!
Deel 3 en 4 in de Serie Religion and Reaisom. Prijs:
Dfl. 75,—; Vol. I en II samen: Dfl. 98,—.

J. VAN BAAL

Dr. J. D. J. Waardenburg heeft de beoefenaren der vergelijkende gods-
dienstwetenschap een belangrijke dienst bewezen door in een met zorg
geselecteerde anthologie teksten bijeen te brengen van 41 oudere auteurs
wier werk voor de geschiedenis en ontwikkeling van het vak van bete-
kenis is geweest. In zijn keuze heeft hij zich in het bijzonder laten leiden
door voorkeur voor hetgeen bij elk dier auteurs uit methodologisch
oogpunt van betekenis is. Daarbij heeft hij het echter niet gelaten. De
hier opnieuw gepubliceerde teksten van elke auteur worden vooraf
gegaan door een korte biografie en in deel II gevolgd door een vaak
uitvoerige bibliografie, waaraan bovendien beknopte, op het vak betrek-
king hebbende bibliografieën zijn toegevoegd van nog 135 andere
auteurs, die in Waardenburg's ± 80 bladzijden tellende Introduction
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in deel I vermelding vonden. Hierdoor en door de aan het werk toe-
gevoegde registers is een belangwekkend naslagwerk tot stand gekomen,
dat voor elke vakman uiterst nuttig is, terwijl het de student een
geschikte inleiding biedt op de lectuur van de talrijke auteurs, waarmee
zijn studie hem confronteert.

Zowel de Introduction als de keuze der fragmenten geven blijk van
een uitzonderlijke eruditie. Van niet minder betekenis is de opmerkelijke
bescheidenheid waarmee Waardenburg de door hem uitgekozen auteurs
aan het woord laat, zich in zijn kritisch commentaar beperkende tot
het hoogst nodige. Tegenover deze deugden staat één beperking welke
direct voortvloeit uit de opzet van het boek, nl. de limitering, zowel in
anthologie als bibliografie, tot inmiddels overleden schrijvers. Daardoor
is er geen onmiddellijke doorstroming naar de problematiek van het
heden. Zelfs de in menig opzicht voortreffelijke inleiding kon daardoor
geen leer- of handboek worden, dat de student de weg wijst. Het dient
naast de colleges gebruikt te worden, niet in de plaats daarvan. Dat
neemt overigens niet weg, dat die inleiding aan ieder, die in de stof
thuis is, een charmant overzicht biedt, dat — wanneer men er niet
tegen opziet, al lezende daarin stukken uit de anthologie en de biblio-
grafie na te slaan -— allerlei herinneringen oproept en telkens stimuleert
tot hernieuwde verdieping in het voor het heden nog altijd zo belang-
rijke verleden van het vak. Godsdienstwetenschap heeft nu eenmaal te
maken met levensvragen, welker betekenis in het verleden niet minder
acuut was dan vandaag.

Er valt bij zulk een boek natuurlijk over van alles te twisten. Zo acht
ik M. Mauss in de anthologie niet op gelukkige wijze gerepresenteerd
door opname van fragmenten uit het essai 'De quelques Formes primi-
tives de Classification', dat in samenwerking met Durkheim geschreven
werd en waarvan de laatste naar mijn oordeel in veel hoger mate de
auctor intellectualis is dan Mauss. Ook komt het mij voor, dat in de
inleiding Bachofen en Van Gennep overgewaardeerd zijn, terwijl men
van Wilh. Schmidt zeker niet zeggen kan dat hij Andr. Lang volgde.
Hij gebruikte hem alleen maar en ik kan mij echt niet voorstellen, dat
Lang ooit waardering zou opgebracht kunnen hebben voor Schmidt's
theorie van Kulturkreise, een term die naar mijn smaak in de tekst
(p. 40) niet erg gelukkig is vertaald met 'culture cycles'. Het is niet
moeilijk zo nog even door te gaan. Het is wezenlijk een goedkope manier
van kritiek. In een beperkt aantal bladzijden (en in dit verband is 1100
bladzijden nog altijd heel beperkt) kan men nu eenmaal niet alles.
Tegenover wat men mist of een beetje anders ziet, staat vele malen
meer aan zaken die men met verrassing voor het eerst onder ogen krijgt
of aldus in verband vindt gebracht. Het enige verwijt dat men de auteur
maken kan, is dat hij zich onvoldoende tijd heeft gegund om aan zijn
Introduction meer structuur te geven. Nu is de concentratie op het
thema methode daar geen erg geschikt hulpmiddel toe, maar men kan
toch de indruk niet van zich afzetten, dat de auteur onder hoogspanning
gewerkt heeft. Kleine slordigheden wijzen daarop. Zo noemt hij op p. 21
Kuenen (1828-1891) jonger dan Wellhausen (1844-1918), ontbreekt in
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de bibliografie Van Gennep's 'Etat actuel du Problème totémique', en
bleef p. 162 van deel I ongecorrigeerd.

Men vergeeft de auteur deze feilen gaarne. Zij zijn onvermijdelijk in
een werk waarin de auteur gehouden is zijn persoonlijke visie naar
vermogen te onderdrukken. Het kapitale feit blijft bestaan, dat Dr.
Waardenburg met wegcijfering van eigen persoon en visie een uiterst
bruikbaar boek heeft geschreven, waarvoor hij veler dank verdient.

RODNEY NEEDHAM (ediitor), Right & Left: Essays on Dml
Symbolic Classificattion. Chicaigo and Londbn: Umiversity
of Ohicago Press, xxxix + 449 pp. 1973. Price £ 9.75.

P. E. DE JOSSELIN DE JONG

This book opens with a brief foreword by Evans-Pritchard, a long
introduction by the editor, and an English translation of Robert Hertz's
essay 'La prééminence de la main droite: étude sur la polarité reli-
gieuse" (1909), in which the common theme of all the other chapters
is introduced.

Then follow seventeen articles on dual classification in various cul-
tures: two translated from the French, one from the Dutch, all others
originally written in English. Finally an appendix on the terms for
"right hand" and "left hand" in the Bantu languages, a note on the
authors, and an index.

Most of the papers are re-issued as they were originally published,
but one (James J. Fox on Roti) is entirely new and four (T. O. Beidel-
man on the Kaguru, Clark E. Cunningharn on the Atoni, James
Littlejohn on the Temne, and Brenda Beek on South' India) were
substantially revised or extended.

Of the seventeen regional studies, eight deal with African societies,
three with Indonesia (those by Cunningham and Fox, and A. C. Kruyt
on the Toraja), two with continental Asia, and one each with a society
in North America, South America, the Middle East and Europe.

In his introduction Needham writes: "The handbook is meant to be
a stimulus to thought, not an encyclopedia." I shall mention three topics
that do indeed require further study. The first concerns a relatively
minor point in the history of anthropology.

The volume as a whole can fairly be called a homage to Hertz:
"Hertz's classic essay marks the inception of a theoretical concern and
the rest of the papers (to the seeming exception of that by La Flesche
on the Osage) are all inspired, directly or indirectly, [i.e. via Evans-
Pritchard] by Hertz" (p. xvii).

This is true, but we should not forget that there was an other im-
portant tradition, which owed its inspiration to a different, though
related, source. This was the line that began with early 19th century
amateur ethnographers in Indonesia, that was put on a sound scholarly
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footing when Van Ossenbruggen realized the significance of Durkheim
and Mauss' article on "classification primitive" and then led to the more
recent studies on Indonesian classification systems (cp. De Josselin de
Jong, 1972).

I am fairly certain that the influence of Hertz on that tradition was
only slight. It is therefore not surprising that the only Dutch Indone-
sianist represented in the present volume by an article specifically inspired
by Hertz is A. C. Kruyt, who was not a member of the Van Ossenbrug-
gen - Mauss - "Leiden group" tradition (see Rassers, 1949: 162).

This brings us to the second point: a consequence of stressing the
influence of Hertz is that one accords special importance to the Right/
Left opposition in classification systems. Is this justified? The editor
himself touches on this point when he notes that "the symbolism of right
and left may be radical to a society, as among the South Indians studied
by Beek, or it may be comparatively insignif icant, as among the Lugbara
studied by Middleton" (xxi). We can, in fact, draw the following con-
clusions from the collected essays.

Besides cases where the right/left opposition is "radical", there are
others where there is a clearly perceivable dualism, which does not,
apparently, include a right/left dichotomy: among the Kaguru (pp. 137-
143), the Rotinese (343), and the Lugbara (370), as already stated
above. Louis C. Faron makes a remarkable statement on this point:
"Even in the absence of unmistakable (i.e. verbalized) association with
handedness, an ordering of other values may be obtained by analogy
with reference to right and left. Indeed, a Hertzian analysis is possible,
even in the absence of specific mention of handedness . . ." (p. 191).
This seems a topsy-turvy argument; why not simply recognize that the
right/left opposition is not a necessary ingrediënt of all dualisms?

Between the systems in which "handedness" is essential and those
which do without it altogether, lie a number which do accord symbohc
value to the distinction between right and left, but without attaching
primary importance to it. Such are the systems of Ambon (mentioned
by Geoffrey Lloyd, p. 180; cp. Duyyendak, 1946: 95), the Gogo of
Tanzania (271), and the Atoni of Timor (216). As Brenda Beek also
refers to "various groups in South East Asia" (402), we may also
include Burma and Siam (Heine-Geldern, 1930: 30, 32, 53) and Java
(Rassers, 1959: 251; Rouffaer, 1931: 49, 54) in this category.

Even the essays in the present volume, selected because they were in-
spired by Hertz, make one doubt whether the notion of right versus left
is really as central to dual symbohc classification as it is made out to be.

There is one further point to be considered in this respect, namely
that several of the dual classifications found in South East Asia are
embedded in a quadripartite system, based on the points of the compass
(viz. the Atoni, pp. 216, 232 and the Rotinese, p. 356; see also Heine-
Geldern and Rouffaer, as quoted above). One may surmise that in such
cases the dual classification is somehow more basic than the quadri-
partite — a priori this is even likely — but it is not an established fact.
In short, the right/left opposition is but one possible aspect of dual
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classification and the latter may be part of a more elaborate classification
system.

If one fails to recognize this, one can all too easily overrate the
significance of the right/left opposition and of studies directly or in-
directly inspired by Hertz, and consequently overlook other classification
systems and the non-Hertzian accounts of such systems (particularly in
South East Asia and Indonesia) — systems which frequently, but by no
means always, include a right/left dichotomy.

The third topic, finally, is discussed at length by Needham in his
introduction (xxiii-xxxi). Phrased as briefly as possible, the question
is: do the items (for which we may coin the term classificata) which
the anthropologist lists in either the right-hand or the left-hand column
of classificata in a binary classification system have any common pro-
perty? Needham's views on this point are:

a. a classificatum which is listed in one column in a certain context
may well have to be listed in the other in a different context (xxv);

b. in certain contexts a link, a "relationship of homology", between the
classificata in either column may be demonstrated (xxviii);

c. and there are even entire systems of this type, such as the Chinese
yang/yin dualism (xxviii).

So far I agree, and only note in passing that point a. had aiready been
made by Held and applied by Van Wouden in 1935 (cp. De Josselin de
Jong, 1972: 62; 1975: 119, 120).

The main thrust of Needham's argument, however, is that a two-
column scheme is "not a total and systematic depiction of a complete
body of thought and imagery. It is a mnemonic and suggestive device..."
(xxiv). Furthermore, if one lists classificata a and c in one column and
b and d in the other, this only states that there is an analogy between
the oppositions a/b and c/d, not that there is any "direct resemblance or
equivalence or identity" (xxix) between a and c and between b and d.
"Put formally, a :b :: c : d does not entail that a = c or that b = d"
(xxviii).

Two closely linked points are in question here, viz. whether the
participants themselves perceive an entire dual system as a totality and
what "vertical" links there are (if any) in a set of classificata. Both
are of prime importance for our understanding of classification systems
and need further study. It seems to me, even on the evidence of the
present volume alone, that Needham is too negative in his answer to
both questions.

The first and larger question has exercised several of the contributors
and there are admirable statements by Beidelman (153 and fn. 45),
Faron (189), Rigby (271), and Middleton (386). Beidelman's is typical,
e.g.: "The dualistic symbolic classification which I present here is, of
course, not an ideological system constructed, as such, by the Kaguru
themselves; but this does not mean that the principles behind such a
categorization have no meaning for Kaguru" (153). This does not
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conflict with, but is more positively expressed than the statement on
p. xxiv of the editorial introduction quoted above.

As for the second question, there are many references to direct
("vertical") links between the classificata in either half of the dicho-
tomy. For the Nuer: "the female principle is also associated with evil
directly, as it were, and not merely through the convergence of femininity
and evil in the concept of the left side" (95). For the Kaguru: "each
item listed in a set of categories is not only in opposition to its corres-
ponding item in the other category or column, but shares some attributes
with several other items in its own category" (132 and cp. 155). Similar
statements are made regarding the systems of the Mapuche (191), the
Gogo (272), and the Lugbara (373, 376), and the theme of the "vertical"
associations pervades the whole article by Littlejohn on the Temne
(280 ff.). It is worth mentioning in passing that it also figures in early,
pre-Hertz, studies on dual classification, e.g. Fison and Howitt (1880:
168): "everything in nature . . . is divided between the classes. The wind
belongs to the one and the rain to the other. The sun is Wutaroo and
the moon is Yungaroo . . . "

In view of these cases, one may query the editor's vehement and total
rejection (xix - xxx) of an attempt by Beattie (1968) to test a proposed
Nyoro dualistic scheme by considering whether the classificata are
'vertically' linked.

Be that as it may, it is a virtue of this well produced and well edited
volume 1 that it has indeed supplied "a corpus of comparative materials
to facilitate theoretical studies" (xxxvii).
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INO ROSSI (editar), The Unconscious in Culture: The
Structuralism of Claude Lévi-Strauss in Perspective.
E. P. Dutten & Co., New York 1974. 487 pp. Price $6,95.

P. E. DE JOSSELIN DE JONG

As a volume by many hands, this is a collection with a difference: it
has unity, in its plan as well as in its execution.

The plan is as follows. There are three parts: "Theoretical Foun-
dations of Structuralism", "Structuralism in Ethnography", and "Struc-
turalism and Conternporary Social Sciences". Part One is subdivided
into two sections: "Theoretical assumptions and their historical antece-
dents" and "The study of kinship and myth". The second, ethnographic,
part has one section by anthropologists who are of the opinion that their
own research findings conflict with Lévi-Strauss', and a second section,
with reports on studies of Mexican and Chinese beliefs, which give
"support for the structural method by the application of Lévi-Strauss'
techniques". The third section in the second part deals with the struc-
tural method as such. In Part Three, a section with "Critica! views" is
again contrasted with one containing "Positive views". The volume
closes with two contributions by the Editor: "Toward a constructive
dialogue" and a very full catalogue raisonne of basic bibliographical
resources.

Not only is the plan itself logical and consistent, but the ünity of
the volume as a whole is enhanced by having one contributor (Erik
Schwimmer) concluding Part Two with a critical commentary on the
essays in that part, and another (Bob Scholte) doing the same for Part
Three. This has the added attraction for the reader that he has the
feeling of sitting in at a discussion, and not simply reading a series of
loosely connected essays. The reader's sense of involvement is increased
by the f act that the Editor takes him into his confidence, as it were:
some matters discussed in his correspondence (which must have been
enormous) with contributors and others are given in footnotes (e.g.
page 51 n. 9; 53 n. ; 459 n. 2). Snippets of information such as "In a
very recent communication Nutini has expressed a change of mind
about that article . . . " (etc.) add considerably to the liveliness and
urgency of the debate carried on in this volume.
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Compared with the benefits one derives from the Editor's work of
unifying such a large and varied volume, the few editorial errors are
hardly worth mentioning. There is confusion between Rodney and
Joseph Needham (pp. 200, 482) and between J. P. B. and P. E. de
Josselin de Jong (pp. 86, 103). Not everyone will appreciate words like
"alterate" (for "alter", p. 42), "authored" (p. xvii), or "mechanized"
(for "mechanical" in the sense of automatic, unthinking; p. 39). A struc-
ture de parenté is not a "parental structure" (p. 44), and sorites, as the
name of a figure in logic, is not the plural of "sorite" (p. 200 ff.).

To return to more essential matters: it is obviously impossible to
discuss all the twenty-one essays separately in a necessarily brief review;
we shall be selective.

In Part One, Georges Mounin critically discusses "Lévi-Strauss' use
of linguistics". In my opinion — which differs from the author's — this
article demonstrates that Lévi-Strauss sometimes uses linguistic termino-
logy in an unorthodox manner (e.g. synchronic and diachronic, p. 39),
not that he commits linguistic errors. Ino Rossi (Structuralism as scien-
tific method) lucidly introduces several themes that recur throughout
the book: structuralism versus positivism and phenomenology; the
relationship between structuralism and empiricism, and between struc-
ture and "reality"; and the problem of verification or falsification.
Jacques Maquet pursues the same line of thought, by contrasting
"isomorphism and symbolism as 'explanations'" with explanation in
terms of "conditioning relationships", i.e. cause-and-effect reasoning.

The first two essays of Part Two deal with the Tsimshian. Alice
Kasakoff shows that "their marriage system is actually quite different
from what I had been led to expect from having read The Elementary
Structures of Kinship". Although this experience in itself is due to a
misunderstanding of that work (its argument is misinterpreted on pp.
143, 145 and 157), the essay is a penetrating exposé of what Barbara
Ward has called the "varieties of the conscious model". John W. Adams
discusses the Geste d'Asdiwal. He shows — convincingly, I believe —
that the "sociological code" in the Asdiwal myth conflicts, as Lévi-
Strauss says, with the rules of the aristocracy, but agrees with the prac-
tice of the commoners. As Erik Schwimmer observes, this does not refute
Lévi-Strauss' interpretation, but adds "a new level of meaning" (259).

Jan Pouwer's contribution: "The structural-configurational approach:
a methodological outline" is, as f ar as I am aware, unique in structuralist
literature. It is a guide for the application of structural methods in field
research, on the basis of a few clearly stated general principles. As such
it is wholly admirable.

On the first few essays in Part Three (political invective, which
somehow manages to link Lévi-Strauss with Mr. J. Edgar Hoover), the
less said the better. After this intermezzo Lawrence Krader, in a con-
structively critical vein, affirms "the need to bring the historical and
the structural, on the one side, the evolutionary and the structural, on
the other, together . . . " . The point is not new, but is well made here.
It is gratifying that Locher and Droogers, for instance, are working
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toward that very end. Finally, two essays compare Lévi-Strauss' and
others' work. With characteristic lucidity, Yvan Simonis demonstrates
why structuralism offers, all in all, a more successful "approach to
concrete reality" than the Group Dynamics of Kurt Lewin; and for
those who (like the present reviewer) have never understood the real
issues in the debate between Lévi-Strauss and Sartre, Lawrence Rosen's
article provides welcome clarification.

Considering the volume as a whole, one is struck by a characteristic
which some will consider to be its strength, others its weakness. The
works of Lévi-Strauss, like those of Durkheim and Malinowski in their
day, have had the effect of placing an anthropological viewpoint and
method in the mainstream of contemporary thought. It is to this aspect
of Lévi-Strauss' structuralism that the present volume mainly addresses
itself. It is very largely concerned with epistemological and methodologi-
cal questions arising out of structuralism; except in a few contributions,
Lévi-Strauss the anthropologist recedes to the background.

For readers not unfamiliar with the works of Lévi-Strauss, the book
will be stimulating, provocative and enlightening. I am not sure whether
it will also be so for "the uninitiated reader" (e.g. page 464) for whom
it is also intended.
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RODNEY NEEDHAM, Remarks and Inventions: Skeptical
Essays about Kinship. Tavistock Publications, London,
1974, 181 pp., £ 3.40.

DAVID S. MOYER

In this short book Needham presente three essays, two of which are
reprints of recently published articles. The substantial introduction gives
the rationale for reprinting these two articles and attempts to place the
collection in a broader context. The first essay, "Remarks on the Analysis
of Kinship and Marriage", was originally published in 1971 as Chapter
One of Rethinking Kinship and Marriage (ASA Monographs 11).
Among the reasons that Needham offers for reprinting this essay separ-'
ately is that the royalties from the ASA monographs go entirely to the
Radcliffe-Brown Memorial Fund. And he states that he "feit disinclined,
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after that altruistic commitment, to make any further subvention towards
securing the memory of Radcliffe-Brown" (p. 17). The essay itself is, as
the title suggests, a collection of remarks on the main thematic areas of
kinship studies, i.e., kinship, marriage, descent, terminologies, and incest.
For kinship he concludes "there is no such thing as kinship" (p. 42).
The word 'marriage' suffers a similar fate, i.e., "very handy in all sorts
of descriptive sentences, but worse than misleading in comparison and
of no real use at all in analysis" (p. 44). And for 'incest' he concludes
that the term "is a mistaken sociological concept and not a universal"
(p. 68). In the sections on descent and terminologies he is more con-
structive. As a means of solving the terminological problems associated
with the analysis of descent he suggests that we should resort to purely
formal criteria. Accordingly, he formally defines "six elementary modes
of descent:" partilineal, matrilineal, bilineal, alternating, parallel, and
cognatic. According to Needham descent relations must be described
with reference to specific transmitted rights in terms of these elementary
modes. Further generalization, he believes, results in theoretical con-
fusion. The section entitled "Terminologies" presents a useful discussion
of some of the possibilities and pitfalls associated with the analysis of
terminological systems. However, consistent with his vehement dislike
of generalizations, he singles out the various typologies of terminological
systems as worse than useless. In particular he finds the notion of Crow
and Omaha types as extremely objectionable. He even goes so far as to
say that "there really is no such thing as an Omaha terminology, except
that of the Omaha themselves, and it leads only to confusion and wrong
conclusions to suppose that there is" (p. 51).

The second essay entitled "Age, Category, and Descent" was originally
published in this journal (BKI 122 (1966), pp. 1-33). It may come as
somewhat of a surprise to the reader that though the Bijdragen is "a
learned periodical of very high scholarly standards", it "has a long title
in Dutch, it is published in the Netherlands, and for students of anthro-
pology in other countries is hardly a familiar or an accessible source"
(p. 23). Another and hopefully more important reason for the reissue
is that Needham believes that it is one of the most "radical" things he
has ever done. Though it is perhaps unnecessary to re-examine the article
in detail it is worth recalling the generalization that emerges from the
well reasoned and logically developed argument, i.e., "in a lineal descent
system categories will be preponderant, whereas in a cognatic society
there will be a lesser emphasis on categories in favour of social distinc-
tions based most generally on relative age" (p. 106).

The third essay entitled "Surmise, Discovery and Rhetoric" is a direct
attack on the widely held belief that Radcliffe-Brown "discovered" the
Kariera system. Needham believes that Lévi-Strauss is the main source
of this belief: "The prime and most effusive source of eulogy, however,
is Lévi-Strauss. Not only is he the first to praise Radcliffe-Brown for the
'discovery of the Kariera system, but it seems perhaps unlikely that either
Kuper or Mercier would have made so much, if anything, of the matter
if they had not been incited to do so by him" (p. 159). Needham dates
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this first praise to Lévi-Strauss' Les Structures Élémentaires de la Parenté
which appeared in 1949. Unfortunately, at least for Needham's argument,
Lowie wrote the following in 1937: "Most important of all, however,
is Radcliffe-Brown's contribution to Australian social organization. His
fieldwork led to a brilliant discovery, viz., that cross-cousin marriage
proper invariably accompanies one type of kinship nomenclature,
while cross-cousin marriage of the second degree goes with another type"
(Lowie, 1937, p. 225 f.). The first of these is the Kariera system, the
second the Arunta.

Needham specifically wishes to challenge Radcliffe-Brown's claim to
have predicted and discovered the Kariera system. The statement in
question occurs as a footnote in "The Social Organization of Australian
Tribes". "The discovery of the Kariera system by myself in 1911 was
the result of a definite search, on a surmise, made before visiting Aus-
tralia, but af ter a careful study of Australian data in 1909, that some
such system might very well exist and that Western Australia would be
a reasonable place in which to look for it" (Radcliffe-Brown, 1930,
p. 46 n) . The first portion of the attack challenges the discovery by
answering in the negative four rhetorical questions. Did Radcliffe-Brown
discover the four section system? Did he discover the "existence of the
four section system in Western Australia"? Did he discover the four
section system among the Kariera? And, finally, did he discover the
Kariera tribe? While all of Needham's negative answers are well sup-
ported the questions themselves are based on a misinterpretation of what
Radcliffe-Brown meant by "the Kariera system". Needham considers the
Kariera system as a four section system with the marriage and descent
rules that typify the system being formally defined as relations between
named sections. Radcliffe-Brown, however, defined the Kariera system
differently:

"The important features of the Kariera system taken as a norm are:

(1) the bilateral cross-cousin marriage with exchange of sisters;
(2) the classification of all relatives in each generation into four classes,

two male and two female (leaving aside the distinction of older and
younger brothers and sisters) with the consequent classification of
mother's mother's brother with father's father and so on

(3) the use of reciprocal terms between grandparent and grandchild."
(Radcliffe-Brown, 1930, p. 48)

As Lowie pointed out this is the "system" that Radcliffe-Brown "dis-
covered".

The second portion of the attack relates not to the discovery but to
the prediction of the existence of the Kariera system. Needham makes
the plausible assertion that "there is no independent evidence . . . that the
prediction was in fact made" (p. 136). The final substantive portion of
the attack discusses Radcliffe-Brown's relations with his predecessors in
Australia. In particular Needham focuses attention on the work of Mrs.
Daisy Bates, who he believes was greatly wronged by Radcliffe-Brown,
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especially with regard to the use and acknowledgment of her material.
Though Needham provides us with a very readable account of the
relationship, Eggan has challenged this interpretation of the situation
in his review which appeared in the Times Literary Supplement.

In Needham's more recent work (i.e., the first and third essays) one
notices an increasing distrust of generalizations. This is in marked con-
trast to the earlier work where we are provided with a very useful
general statement about the relationship between category and relative
age. In his flight from generalizations of almost every sort he has sought
refuge in an extreme form of reductionism that may be referred to,
somewhat aphoristically, as Needham's nominalism. On the one hand,
we are told that only the Omaha have an Omaha terminology. On the
other hand, because the words 'kinship', 'marriage' and 'incest' cannot
be reduced to a single literal sense they must be abandoned. Though this
trend can be seen in an extreme form in these essays it can also be
discerned in Needham's earlier work. He believes that in prescriptive
matrilateral cross-cousin marriage a man must marry someone in the
category that contains his mother's brother's daughter. For Lévi-Strauss,
on the other hand, the significance of such a prescriptive marriage rule
is that the resulting system operates as if a man marries a woman in a
certain category, whether he does or not is irrelevant. This divergence
of opinion is based, in part, on Needham's insistence on substantive in-
terpretations. In conclusion, one might observe that the most important
contribution of this book is that it helps to clarify and make explicit,
through a process of overstatement, Needham's views on the nature
of kinship.
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HILARY HENSON, British Social Anthropologists and Lan-
guage: a History of Separate Development. Clarendon
Press Oxford 1974. 147 pp. Prioe £ 3,00.

JOHN BEATTIE

In this short book, originally a thesis for the B. Litt. degree at Oxford,
Miss Henson sets out to survey the attitudes which British social
anthropologists have displayed towards language and language studies
over the past century or so, and to assess the extent to which they have
made use of linguistic materials. She has little difficulty in showing
that as compared with their colleagues in Continental Europe and
America they have, with some notable exceptions, shown relatively
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little interest in linguistics. There was, therefore, less interaction than
might have been expected between the two developing fields of study.
Hence the book's sub-title.

The first of Miss Henson's chapters deals with the earlier, "armchair"
anthropologists, whose interests were comparative and whose theore-
tical framework was for the most part evolutionary. At that time the
common view was that the languages of "savages" were primitive and
clumsy, manifestly inferior to the Eurbpean languages by whóse seman-
tic and grammatical categories they were judged. So not surprisingly
these scholars were more concerned with conjecturing, not very fruit-
fully, about origins, than with considering languages' connections with
the ways of thought of the people who spoke them. Also, it was con-
sistent with the comparative interests of the period that certain terms
were taken out of their specific cultural and linguistic contexts (mana,
totem, taboo are familiar examples) and used as technical terms of
very much wider application; a procedure which has created artificial
problems of classification and analysis which have confused anthro-
pologists — and others — ever since.

With the development of systematic fieldwork in the early years of
this century, with Hocart's demonstration of the theoretical interest
as well as the practical importance of language study, and above all
with Malinowski's involvement in linguistics as a result of his Trobriand
research, linguistics and anthropology came, for a time, into. a closer
rapprochement. But despite this, and apart from the enduring recog-
nition that adequate fieldwork in an unfamiliar culture required at
least a working knowledge of the language, and that it was more diffi-
cult than it looked to get the meanings of vernacular terms right (a
difficulty which led to some ethnography of the period being so replete
with native words as to be scarcely intelligible to an outsider), with
some exceptions British anthropologists' concern with language study
dwindled markedly during the post-Malinowski period. It is an anthro-
pological commonplace that Radcliffe-Brown's "structural-functional"
approach, consciously — and conscientiously — adopted by most Bri-
tish fieldworkers at that time, stressed sociological problems about the
maintenance of social order and the like, at the expense of a more
"cultural" concern with indigenous classifications and "meanings",
considered in their own right. It is only in recent years, Miss Henson
argues, that the study of "ideal" as distinct from social systems has
begun to become respectable again.

Of course there is a good deal in this, but it is possible to exaggerate
the schism between the "old" anthropology and the "new". Even the
most doctrinaire "structural-functionalists" could hardly practise what
they — or some of them — preached; fieldwork which avoided "any
question of meaning", as Miss Henson says that British anthropology
did during "the thirties, forties and fifties" (p. 127), would have been
a practical as well as an epistemological impossibility. And as Miss
Henson acknowledges there were exceptions, perhaps enough of them,
indeed, to prove the rule. She mentions, among others, Mair, Gluckman,
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Evans-Pritchard and Nadel; in this connection she might have added
Monica Wilson, Mary Douglas and Meyer Fortes (to name three of
the more eminent): all of these — and many others — have in the
course of their fieldwork concerned themselves explicitly with people's
categories and the "questions of meaning" associated with them, and
have published on such topics afterwards. Even today, the group of
British social anthropologists who are interested in "classification, in
model-building, in symbols and in meaning" (p. 131) is not quite so
small and isolated as she thinks it is. Social structures and symbolic
ones are indeed to be distinguished, and as has often been pointed out
their study calls for very different types of analysis. But a concern for
one does not necessarily preclude any interest in the other — indeed
it might be said that it necessarily includes it. And many anthropolo-
gists, both past and present, have managed to sustain an explicit interest
in both.

But even though Miss Henson has drawn some boundaries a little
too sharply, and even if she has got some of her f acts wrong (as
Professor Leach has recently and forcibly argued in a notably casti-
gatory review), the story of the relationship between anthropology and
linguistics in Britain is a complex and instructive one, and Miss Henson
is to be commended for her courage in tackling it. Her essay brings
together a considerable quantity of interesting material, much of it
unfamiliar to non-specialists, in what is at the very least a useful over-
view.

JOSEPH AQUILINA, A Comparative Dictionary of Maltese
Proverbs. Royal University of Malta. Malta 1972. liii,
694 pp., Bibl., Indices, Appendices. Price £M 3,50.

JEREMY BOISSEVAIN

Proverbs embody the wisdom and experience of generations. Hence
they provide a goldmine of insights to those interested in understanding
the culture and customs of a people. Professor Joseph Aquilina has
provided such an introduction to Malta. His dictionary sets out in
comparative perspective over 4600 Maltese proverbs collected from
both oral and written sources. The author, who holds the Chair of
Maltese and Oriental Languages in the Royal University of Malta, is
one of the most productive Maltese scholars of all time. This work, the
product of fifteen years of painstaking research, patiënt classification
and endless proofreadings, is a monument to his methodical diligence.

The dictionary opens with a forty page introductory essay which
discusses the different types of proverbs found in Malta. These display
the same wide variety as they do in other countries: proverbs that
derive from folkverse, other languages, the bible and from customs
prevalent in times gone by. For example, there is the advice that, "It is
better to marry a farmer, a peasant or a butcher than the servant of
a knight" (XVII - 1). This refers to socio-economic distinctions that
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have disappeared. There have been no knights in Malta for 175 years,
and the distinction between farmer (gabillott) and peasant (bidwi)
which so arouses many an anthropologist has also long since dis-
appeared. The preservation of obsolete words and social relations in
proverbs is of immense value to both historian and social scientist. Such
proverbs provide clues to the understanding of the past and so furnish
insights into the present.

The dictionary is subdivided into forty-five chapters according to the
content of the proverbs, e.g. God and Religion, the Devil, Hope and
Patience, Time and Age, Wine, Jealousy, Health, etc.

Aquilina also provides an illuminating introduction to each heading,
setting out essential characteristics of the themes and the sub-topics
according to which the proverbs have been listed. Thus he notes per-
ceptively in his introduction to the section on 'Social Position' that
there are no Semitic Maltese words for class, rank or social position
similar to either Arabic or Italian words. The sociologist sees this
observation, the brevity of the section in question (only 27 proverbs)
and the fact that none of the proverbs listed in the dictionary refer to
exploitative relations (such as is common in Sicilian proverbs) as being
congruent with the relatively peaceful nature of Maltese interclass
relations.

Pursuing a specific theme or just browsing through the dictionary
can yield fascinating clues to social relations. For example, the first
clue the reviewer received to the important relation between earthly
and spiritual patronage came from examining sections of the dictionary
in manuscript form back in 1961.

Professor Aquilina has enormously increased the usefulness of his
collection by placing it in a comparative perspective, by providing ety-
mological notes for many words of interest to philologists, and by
furnishing ninety pages of indices. These last comprise an etymological
index, a subject matter index and a chief word index. Finally, an
exhaustive annotated bibliography of works dealing with proverbs pro-
vides an excellent guide for further study into this interesting field.

A dictionary of proverbs is of inestimable value to all those inte-
rested in gaining insights into a culture, whether they be social scien-
tists, linguists, historians, or folklorists. Professor Aquilina is to be
congratulated on providing this basic reference work for Malta.

MARTA HOFFMANN, The warp-weighted loom, studies in
the History and Technology of an Ancient Implement.
Universiteitsforlaget, Oslo, etc. (heruitgave van 1964),
ini: Serie Studia Norvegica. z.j., 425 pp. Prijs ?

RITA BOLLAND

Het is een goede gedachte geweest om van het boek 'The warp-weighted
loom' van Marta Hoffmann, dat voor het eerst in 1964 verscheen, een
herdruk uit te geven. De belangstelling voor het weven is de laatste
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jaren sterk toegenomen. Men grijpt hierbij vaak terug naar oude weef-
technieken en gaat zich verdiepen in het gebruik van weefgetouwen uit
het verleden.

Bij de behandeling van het vertikale weefgetouw met een ketting die
door middel van aangebonden gewichten gespannen wordt, komen
achtereenvolgens aan de orde: I. De verspreiding van het weefgetouw,
zoals valt af te leiden uit gevonden gewichten; II. Waar gebruikt men
het weefgetouw nog in noordelijk Europa of wat weet men zich te her-
inneren over het gebruik; III. Doeken geweven op het gewichtengetouw;
IV. Weven in Noord en West Europa; V. De weefgetouwen van de
klassieke oudheid.

Omdat in de Skandinavische landen, IJsland en de Faeröer het gewich-
tengetouw het langst in gebruik bleef, hebben de volkenkundige musea
in bv. Oslo, Kopenhagen, Stockholm, Reykjavik en Thorshaven enkele
getouwen in hun collecties. Deze worden alle in het boek besproken
door Marta Hoffmann, conservatrice bij het Openluchtmuseum in Oslo.
Bovendien had zij het geluk nog enkele vrouwen te kunnen vinden die
op het gewichtengetouw konden weven. Van vier gebieden wordt het
hele weefproces en alles wat daarmee samenhangt zoals het afmeten van
de kettingdraden, het opspannen, het knopen van de hevels, enz. uit-
voerig beschreven.

In de winter van 1952 -1953 werd in het Norsk Folkenmuseum, het
Openluchtmuseum van Oslo een IJslandse wadmal geweven. Men had
hiervoor de beschikking over de in 1914 uitgekomen geschriften van
Matthias Pórdarson, directeur van het Nationaal Museum in Reykjavik,
waarin hij de gegevens vermeldde die zijn Museum eind 19e en begin
20e eeuw verzamelde over het weven op het gewichtengetouw op IJsland.
Het belangrijkste hierin waren de aantekeningen van Gudrun Bjarna-
dóttir (geb. 1800) die in haar jeugd veel geweven had en omstreeks 1870
een uitvoerige beschrijving gaf van het getouw en het weven. Omdat
men in Oslo niet de beschikking had over een IJslands getouw werd een
kopie gemaakt van een museum-exemplaar uit Fana in West Noorwegen
ten zuiden van Bergen. Hierop weefden Marta Hoffmann en haar assis-
tenten volgens de IJslandse beschrijvingen een stuk wadmal, een wollen
weefsel in 2/2 keperbinding.

In Noord Noorwegen vond mevrouw Hoffmann in 1955 een 68-jarige
Lappenvrouw, Anna Hansen, die bereid was voor haar een grene te
weven.

Een grene is een gestreepte wollen deken in inslagribs met een begin-
rand van enkele centimeters breed geweven met een weefraampje.

In het Openluchtmuseum van Helsinki gaven in 1955 twee vrouwen
van de Skoltlappen, Anastasia Moshnikov (62) en Darja Jeffreimov (49)
een weef demonstratie. Het gewichtengetouw uit de museumcollectie dat
ze gebruikten, kwam uit Suenjel in Noord-Rusland aan de westgrens met
Finland. De beide vrouwen die zelf tot 1945 in Suenjel gewoond hadden,
weefden eveneens een grene.

In West-Noorwegen, ten zuiden van Bergen, op de Liarbo-boerderij
demonstreerden Lina Liarbo (71) en haar dochter Berta het weven van
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een akla. Dit is een wollen sprei in kelimweefsel, dubbelweefsel of in een
soort rozengang. Dit laatste patroon werd gekozen voor de demonstratie
die in 1956 plaatsvond.

Het vierde gebied waar nog tot begin 1900 geweven werd op het
gewichtengetouw, is te vinden op de Faeröer. Het getouw en het weef-
proces werden beschreven aan de hand van twee weefgetouwen die zich
in musea bevinden.

Het ene in Kopenhagen, met een linnen weefsel in linnenbinding, en
het andere in de Faeröer met een grof wollen weefsel in linnenbinding.

De uitvoerige beschrijvingen van het weven in deze gebieden gaan
vergezeld van foto's. Het is goed dat alle handelingen die met het weven
samenhangen op deze wijze werden vastgelegd, nog net voordat de
kennis van het gebruik van de gewichtenweefstoel helemaal verdwenen
was.

De foto's in het boek zijn echter erg donker uitgevallen, zodat ver-
schillende details heel moeilijk zijn te onderscheiden. Dit is heel jammer.

Want hoe duidelijk de beschrijvingen ook zijn, om ze goed te kunnen
begrijpen moeten ze ondersteund worden door afbeeldingen. Ik mis, om
maar enkele voorbeelden te noemen, tekeningen van de dradenloop
tijdens het scheren van de ketting, het knopen van de ophaallussen, het
weven van de opzetband. Dit zijn handelingen die de weefsters van nu,
met haar horizontale trappergetouw, niet kennen. Voor belangstellenden
die van weven heel weinig afweten is het bijna onmogelijk zich een
duidelijke voorstelling te maken van de gang van zaken. Tekeningen zijn
bovendien bij uitstek geschikt om een enkel detail weer te geven, gelicht
uit de verwarrende hoeveelheid van gespannen draden die nu eenmaal
bij een weefgetouw horen.

Met een foto, hoe duidelijk ook, kan dit nooit zo goed lukken.
Dit is eigenlijk het enige wat ik op dit boek heb aan te merken. Later

bij de bespreking van de verschillende weefsels en de behandeling van de
gewichtenweefgetouwen van West-Europa en de klassieke oudheid wor-
den gelukkig wel veel tekeningen gebruikt.

Naast de praktische weefervaringen geeft het boek ook een zeer uit-
gebreide literatuurstudie. Marta Hoffmann is erin geslaagd zowat alles
te achterhalen wat er over dit onderwerp bekend was.

Door mijn werk op de textielafdeling van het Tropenmuseum te Am-
sterdam ging ik vergelijkingen maken tussen het weven op het gewich-
tengetouw en het weven in tropische gebieden, waar het gewichten-
getouw, voor zover wij weten, niet bekend is. Maar het maken van de
vakopening met behulp van de roller en de ophaler vinden we zowel
in de tropen als bij het gewichtengetouw. In de beschrijving van het
weven van kepers op het gewichtengetouw troffen mij twee details die
ook te vinden zijn bij enkele getouwen in de tropen.

Het gewichtengetouw waarop de 2/2 keper geweven wordt heeft naast
de roller nog drie ophalers (fig. 59 en pag. 149). De roller die nodig is
om één van de vier vakopeningen te maken, werd niet door een ophaler
vervangen omdat hij niet in de weg zit bij de verschillende weefhan-
delingen. Ditzelfde zien we ook in de tropen, zoals bv. in:
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Mexico — het indiaanse getouw voor dubbelweefsel en voor het weven
in gaasbinding;
Indonesië — het weefgetouw voor keperweefsel 2/2 uit C. Kalimantan
(Borneo);
Sangihe en Talaud eilanden ten noorden van Sulawesi (Celebes) — het
getouw voor weefsels met ornament van extra inslagdraden en het ge-
touw waarop een ornament van flottante scheringdraden geweven
wordt;
N. Sulawesi — het getouw waarop de zg. bentenan-doeken geweven
worden in een ingewikkelde scheringtechniek;
het eiland Sumba — het weefgetouw waarop stof geweven wordt met
een ornament van extra scheringdraden.

Bij al-deze getouwen zijn de stokken die permanent in de schering
zitten en dienst doen bij de vakvorming en die geen belemmering vor-
men bij de vele weefhandelingen, niet door ophalers vervangen.

Als tweede punt trof mij de overeenkomst tussen de 2/2 keperweefsels
van de wadmal en van Centraal-Kalimantan. Beide kennen nl. een
regelmatig terugkerende scherpe kruising van de inslag, door Marta
Hoffmann 'broken twill' genoemd (fig. 90).

De gebroken keper is steeds te vinden in de europese prehistorische
2/2 keperweefsels in zigzag en in ruitpatronen. Het kan zijn: een scherpe
kruising van de inslag, of van de ketting, of van beide (pag. 187 e.v.).
Bij de keperweefsels van Centraal-Kalimantan in Indonesië komt de
scherpe kruising van de ketting niet voor. De scherpe kruising van de
inslag is echter steeds aanwezig in de 2/2 ruitkepers uit deze streek, één
van de zeer Weinige gebieden in Z.O. Azië waar men kepers weefde.

Onwillekeurig rijst de vraag, wat heeft de weefsters in prehistorisch
Europa zowel als op één van de Indonesische eilanden ertoe gebracht
het ritme van de opeenvolgende inslagen telkens te doorbreken door een
scherpe kruising? We kunnen het niet meer navragen, want er is nie-
mand meer die op deze weefgetouwen kepers weeft. Daarom is het goed
dat Marta Hoffmann zoveel over het weven op de warp-weighted loom
heeft kunnen vastleggen, nog net voordat de kennis omtrent dit zeer
oude weefgetouw helemaal zou zijn verdwenen.

ABNER COHEN (ed.), Urban Ethnicity. A. S. A. Mono-
graph 12, Tavistock Publications Limited, Londen, 1974.
XXIV + 391 pp., Figs., Maps. Price £ 4.50.

PETER T. M. NAS

Onder de titel Urban ethnicity heeft Abner Cohen een aantal bijdragen
— voorzien van een inleiding — gebundeld, die in 1971 te Londen
werden gepresenteerd op de konferentie van de Association of Social
Anthropologists of the Commonwealth. Het betreft elf artikelen over
sociaal-kulturele groeperingen in verschillende landen zoals Zambia, de
Verenigde Staten, Engeland, Kenia, Oeganda, Ghana, Nigeria, Indonesië
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en Israël. Hoewel er, zoals in het voorwoord wordt vermeld, bij de opzet
van de konferentie is gestreefd naar "as wide an ethnographic coverage
as possible", ligt het zwaartepunt van de studies op Afrika — waarover
zeven van de elf artikelen handelen —, terwijl Midden- en Zuid-Amerika
zo goed als geheel buiten het kader vallen.

De expliciete konfrontatie en integratie van de onderzoeksresultaten
wordt door Ulf Hannerz nagestreefd m.b.t. de literatuur over de V.S.
en Afrika en door Abner Cohen over het gehele door de konferentie
bestreken gebied. Daarbij blijkt er weinig eenstemmigheid te bestaan
over wat etniciteit is. Sommigen beschouwen etniciteit vooral als een
kultureel verschijnsel. Zo stelt Mitchell een kaart van de kognitieve
sociale afstanden tussen een aantal etnische kategorieën samen, die hij
vergelijkt met het etnische gedrag. Badr Dahya probeert aan te tonen
dat de segregatie van Pakistaanse immigranten in Engelse industrie-
steden beter verklaard kan worden vanuit hun sociaal-ekonomische en
kulturele achtergrond, dan vanuit diskriminatie. Anderen aanvaarden
een strukturele definitie van etniciteit. Schildkrout stelt zich op dit
standpunt. Etniciteit is slechts de akseptatie van een principe tot katego-
riseren in een samenleving. Kulturele verschillen tussen de onderscheiden
kategorieën zijn hierbij niet van wezenlijk belang, hoewel zij een rol
kunnen spelen, en etniciteit is duidelijk te onderscheiden van kultureel
pluralisme, daar zij ook in homogene gesegmenteerde samenlevingen van
toepassing is. Er is niets specifiek Afrikaans of niet-westers aan etniciteit.
Weer anderen, zoals Hannerz en Lloyd, benadrukken de banden van
etniciteit met ekonomische en politieke relaties: de strijd om superioriteit
tussen groeperingen, het beheersen van de bestaansmiddelen, de strate-
gieën en kansen in de politieke arena, de plaats in het stratifikatiesysteem.
De bijdragen in dit boek kunnen gezien worden als een voortgaande
exploratie van etniciteit langs vooral deze wegen, waarbij veel rijk
materiaal vrij komt, terwijl het begrip zelf naar vele kanten uitgerekt
wordt, zo zelfs dat het "covers collectivities that are not usually described
as "ethnic"" (p. X) .

Naast etniciteit is het woord urbaan in de titel van het boek opge-
nomen. Het gaat inderdaad voornamelijk om onderzoek in stedelijke
gebieden. Alleen Charsley houdt zich bezig met een rurale omgeving.
Hierbij wordt duidelijk dat het onderscheid urbaan-ruraal niet vanzelf-
sprekend is. Het beperken van de studie van etniciteit tot de urbane
omgeving doet vermoeden dat er aldaar van een heel ander verschijnsel
sprake is. Zonder te ontkennen dat er verschillen tussen urbane en rurale
etniciteit bestaan, kan de zin van een dergelijk apriori onderscheid voor
het begrijpen van etniciteit in twijfel worden getrokken. Daarnaast heeft
de term urbaan in dit werk niet die betekenis, die men zou mogen ver-
wachten. Wie denkt dat etniciteit min of meer systematisch in verband
wordt gebracht met bepaalde vormen van urbanisatie of bepaalde typen
steden, zal slechts sporadisch aan zijn trekken komen, wat niet wegneemt
dat we met een aantal interessante studies over etniciteit te maken
hebben.
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HIMANSU BHUSAN SARKAR, Corpus of the Inscriptions of
Java (Corpus Incriptionum Javmicarum) (up to 928
A.D.), K. L. Mukhopadhyay, Calcutta, 1972. Vol. I
314 pp., Vol. II 359 pp. Prke ?

P. J. ZOETMULDER

The study of Old Javanese inscriptions, since it started in the final
decades of the 19th century, has been hampered by the difficulty of
access to the materials. Apart from two collections (A. B. Cohen Stuart,
Kawi Oorkonden in Facsimile met inleiding en transcriptie, Leiden 1875,
and Oud-Javaansche Oorkonden. Nagelaten transcripties van wijlen
Dr. J. L. A. Brandes, uitgegeven door Dr. N. J. Krom, Verhandelingen
Bataviaasch Genootschap, vol. LX, 1913), the transcribed inscriptions
(some of them provided with a Dutch translation) were spread over a
great number of periodicals. A corpus inscriptionum was a long-feit
need; what scholars had to work with was more like a dismembered
body.

Prof. Sarkar has spent a life-time of study in this field. Far away from
the relevant libraries in Indonesia and Holland, he must have feit the
need for a corpus inscriptionum more than anyone else. He has obliged
us all now with this corpus inscriptionum up to 928 A.D. The work was
begun as long ago as 1933 and, provisionally, completed in 1938. Due
to various circumstances the publication was held up for more than
30 years, and new research had to be undertaken in order to bring it
up to date. After a thorough revision it has appeared now in two handy
volumes, containing 110 inscriptions, from the earliest times until 928 A.D.
(828 A.D. in the Introduction, p. xxiv, is a printer's error), in Sanskrit
and Old Javanese. The only exceptions so far as the language is con-
cerned are the two Gandasuli inscriptions (I 75i and II 278) in Old
Malay, a fact which seems to have escaped the editor's notice. Each
inscription is preceded by a short introduction with particulars regarding
its provenance, measurements, script, dating, place where it is kept, and
relevant literature. The text is followed by a translation and copious
footnotes. The whole constitutes an extremely useful tooi for those
interested in this particular field of Old Javanese studies, and it is to be
hoped that the inscriptions after 928 A.D. may receive a similar treat-
ment from the able hand of Prof. Sarkar.

In view of the possibility of further volumes, the present reviewer
wants to make here some observations, reservations and suggestions. First
of all the printing leaves much to be desired, especially as regards the
first volume. (The author informs us that the volumes were printed
simultaneously.) The number of misprints, of wrong letter-types, of
letters dropped out, especially in the footnotes, is much too great for
a work of this Standard and could have been avoided with more careful
proof-reading. It must be observed, however, that in the text of the
inscriptions, which is the most important part of a corpus, there are far
fewer mistakes than in the other parts.

There is a lack of consistency in the rendering of certain terms or
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names, which is sometimes confusing. We find Batavia Society (II 117),
Batavian Society (II 162) and Jakarta Society in 1863 (II 207) for
Bataviaasch Genootschap (van Kunsten en Wetenschappen). "The
usual Middle-Javanese script" (I 293) seems to denote what is else-
where called "Old-Javanese script of Central Java". Especially in the
introductory parts Sarkar's English, of ten falls victini to his dependence on
Dutch sources, as for instance in "that inscription handles over desa
Kvak" (I 275), (where "deals with" is meant), "hereover see TBG"
(II 50), and "whereof one side has been left off unwritten" (II 220).
The definite article has a tendency to disappear. With a more thorough
correction many a strange or clumsy expression could have been avoided,
as for instance in "charged with a cow, attacked with a tiger, bitten
with a snake" (I 86; the same Old Javanese text is II 241 rendered by
"eaten up by the tiger, bitten by the snake"). The priest about to
pronounce the solemn ceremonial imprecation is described as "sang
makudur began to swear, curse and take oath" (II 36).

The script in which the Old Javanese documents are written is a
scriptio continuo.. Because of the absence of separation between in-
dividual words, in order to interpret the text one has in some cases
to make a choice between various possibilities. The editor of a text in
Roman transliteration commits himself to a particular interpretation,
which if a translation is added will be found reflected there. Anyone
who has worked in this field is aware of the pitfalls which lie hidden
here. The author has not always succeeded in avoiding them, as may
be shown by a few examples.1

167: mawaih sawah sïma arikiwa luang ing babadan lëmah ri. . .
Instead of the reading arikiwa luang ing (transl. S.: "those at Kiwa and
at . . .") I suggest: mawaih sawah sïma artik i Waluang ing Babadan
lëmah ri . . .

I 135: hana ta lëmah ... tinëkën ira pdduka mpungku. A form tinëkën
(transl. S.: "was taken possession of by") has not been found. I suggest
tinëkë nira ("bought by"), with tëkë = tuku.

I 305: makaphald karaksdna nikanang hawan gëng ja ddnyanndrya
katakutan. S., rightly reading ya donya, translates: "this leading to the
protection of the great way that was (so long) a spot to be dreaded by
(all) honourable people (drya)". I suggest: ya donyann arya katakutan
(transl.: "so that it may cease to be an object of fear"; n arya from mari,
to cease).

II 68: lëwiha sangkdrika landapan yan pakasapatha. S. translates:
"(and the persons) remaining outside those who rush through the ways
of the firmament". It seems that "remaining" corresponds to kdri, "rush
through" to landapan, and "the ways of the firmament" (Skt. dkasa-
patha) to pakasapatha. A different separation of the words gives: lëwih
sangkd rika landapanyan pakasapatha, and the translation: "he whose

1 In what follows the present reviewer has used a standardized orthography for
the Old Javanese texts.
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imprecation shall be even more powerful (lit. sharp) than that of these
(before mentioned persons)".

II 69: winang manginuyutan, is to be read: winangmang inuyutan.
I 79: mamijilakën wurya ning kikir should be read: mamijilakën

wuryan ing kikir. The expression occurs frequently in the inscriptions.
S. translates: "the uncovering of (magically forged) weapons from
behind", with the last two words apparently representing wurya. Wuryan
is common in Old Javanese, meaning "what is left behind, remains,
tracé". Kikir, a file, is used in making a kris; therefore wuryan ing kikir
signifies the kris itself, and mamijilakën wuryan ing kikir is "to draw
a kris".

Prof. Sarkar has provided most of the inscriptions with a complete
translation in English, which is no mean achievement, as will be recog-
nized by anyone who is at all familiar with the difficulties involved in
such an undertaking. It takes some courage to do this, and we must be
grateful that unlike so many others Prof. Sarkar did not shy away from
it. There are many words and expressions which have no parallel in
non-epigraphical Old Javanese literature. In particular the long lists
of office-bearers, craftsmen, special taxes, levies and penalties, which
contain no context from which their special meaning can be deduced
or conjectured, constitute a constant crux for the translater. S. rightly
draws the attention to "the close connexion between official titles and
geographical names" (II 79). Because of this the etymological approach
seems often to be of doubtful value in determining the exact meaning
of the term designating the office or function.

In the present state of Old Javanese studies one can hardly expect
a translation which can be called definitive, and there will necessarily
remain many moot points. In a number of cases, however, the author
has not fully understood the precise meaning of a word or accurately
assessed the function of a formative affix. The difference between kumon
and kumonakën is a case in point. Kumon has as its primary object the
person to which an order is given, kumonakën on the other hand the
person or the question with which the order is concerned. II 56: ya ta
matang yan panambah ramanta i rakryan mapatih; kinonakën sawahnya
ukuran ing tampah haji, is translated: "that is the reason why the
rdmanta-s paid respects to the rakryan mapatih, requesting him that
their sawah-tiélds may be measured by tampah haji". As rakryan mapatih
is considered the subject of kinonakën (which S. takes as equivalent to
kinon), the translation is based on the assumption that the ramanta
could give an order (S.'s rendering with "request" is unwarranted) to
the rakryan mapatih, which seems inadmissable. In fact the ramanta
approached respectfully the patih and (by the latter) "an order was
given concerning their sawah-iiélds that they should be measured". The
same confusion occurs with II 199: kinonakan swawarga sang Dhanadï
kabaih petan sigi-sigin . . . , where the members of the family of sang
Dhanadï are the object of an inquiry, while S. says that "they were
charged to examine and find ou t . . . " .

The function of pa-... -aken does not seem to be fully understood.
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Pinadamëlakën is: (the person or the object) for which (or in regard
to which) something is made, as in I 134: djnd sri mahdraja kumonakën
i sira paduka mpungku i Bodhimimba padamëlakëna sang hyang djiid
haji prasasti... këmitana nira ("the command of the king, giving order
in regard to paduka mpungku at B. that a royal edict be made for
him . . . which should be kept by him"). S. translates: "the orders of the
illustrious great king ordained for the Rev. gentleman at B. (and) to
bring into execution the sacred royal command of the edict . . . They
are to protect this . ..". Other instances of the use of pa-... -aken may
be found in I 267 (manusukakêna) and I 279 (panusukakêna).

One of the most common "technical terms" in the inscriptions is
mangilala drwya haji, usually rendered with "collectors of royal dues".
The meaning of mangilala (kumilala, kinilala) seems to be: to enjoy
the usufruct of, to have a claim on the services of. (For its occurrence
in non-epigraphical texts see Adiparwa 206.261; Ghatotkacasraya 2.12;
46.2; 48.8; Sumanasantaka 50.8). Kilalan is: something of which one
has the use (usufruct), someone on whose services one has a claim.
Failing to recognize the difference between the two words, S. has missed
the point of the jayapattra of Wurudu Kidul (II 198), in which sang
Dhanadï protests that neither he himself nor his forefathers were kilalan,
i.e. subject to the mangilala drwya haji. Footnote 24 (II 205) says:
"The term kilalan is the abbreviated form of mangkilala (draya haji)
(sic) i.e. collectors of royal things. This indicates how contemptuously
they were looked upon by the people." There is no base here for attri-
buting to the mangilala drwya haji a reputation similar to that of the
publicans of the Bible. II 7: yapuan kana (read: hana) kilalan umunggu
rikang kabikuan, banyaga wantal, undahagi . . . , which is translated
by S. as: "if the "collectors (of royal dues)" come into the temple, (as
also) the banyaga wantal, undahagi . ..", should be rendered: "if there
are kilalan (people subject to the mangilala drwya haji) living (or
staying) in the Mu&u-establishment, banyaga wantal ,undahagi . . .".

Humarëp (intr.) means: to stand or move in the direction of, to face;
but as a transitive verb humarëp and angharëp mean: to make pre-
parations for. We find this II 25: anung kinon humarapa ikanang
susukan sima sang pamagat P., and II 168: kinon mahdraja humarëpa
ikanang kanang.

Inalahakën is: to be declared the loser, which makes the outcome of
the law-suit of II 100 die opposite of that which S.'s translation ("he
was acquitted") assumes.

Kaping rua is: the second, the second time; ping rua is: twice. This
is essential for the understanding of die interesting passage (II 6) which
describes the ceremonies and festivities on two subsequent days on the
occasion of the marking out of a freehold. Twice [ping rua) the rdmas
are regaled with a meal and the number of leaves (pinda ron) in which
the food is wrapped is carefully noted, 15 the first time (tamwai ning
mawaih manadaha), 29 the second time (kaping rua nikanang rdma
manadah). The text runs as follows: pinda ron dindnan tamwai ning
mawaih manadaha 15 . . . ; pinda ron kaping rua nikanang rdma ma-
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nadah 29, ikd pinda nikanang ron rikanang pangan ping rua 44. S.'s
translation: "The total number of (lontar-)leaves which were give at
first for offering food is 15 . . . . The total number of (lontar-)leaves
distributed by two of the rdma-s (to serve as plates) for eating is 29.
The total number of (lontar-)leaves (distributed) at the time of eating
is doublé 44 (i.e. 88)".

Now and then S.'s translation shows that the exact meaning of Old
Javanese words or phrases has eluded him. II 30: milu mahantyan tan
hana kantun kapua mamangan manginum mangigal (they all took part
and none stayed behind, eating, drinking, dancing) becomes in S.'s trans-
lation: "(they) returned to (their) living places; no body remained
behind at that time to eat, drink (and) dance." II 68: tan kumwd
linganta (do not speak like that) is rendered: "I may not all (be
reproached) by your words". Basa in II 25: basa pramana ing sowara
ni sukha duhkhanya, and in II 68: sirang basa ing wanua, is neither
Skt. bhasa (transl. S.: have the sole words of authority) nor Skt. vdsa
(transl. S.: who have lived in the villages), but Skt. vasa.

H'ót in II 56: sangkd ri h'ótnya tan wënang modhdra samangkana
has been a problem to the translater. As a tentative solution he gives:
"on account of their absence (?), they were not in a position to pay
such (charges)", and adds in a note: "hot literally means 'conceal', but
the context makes this interpretation less acceptible". The meaning
"conceal" is found in derivatives like humöt and ahöthötan, but the
basic meaning of h'ót is "narrowness, the quality of being too small for
something" (cf. ahöt), and this gives good sense in a passage, in which
the correctness of the measuring of certain sawah-grounds is challenged
and the owners complain that the amount of landtax they have to pay
is not in accordance withthe real dimensions.

That these and other questionable interpretations have found their
way into Appendix C, "List of important Old Javanese words with their
meanings", is understandable. This contains, however, so many mistakes
and inaccuracies that we must assume that the author himself did not
see the final version.

WILHELMINA VAN WETERING, Hekserij bij de Djuka. Een
sociologische benadering. Academisch proefschrift, ge-
stencilde uitgave, 1973.

J. G. OOSTEN

De studie van de hekserij is een van de meest komplekse probleemvelden
in de studie van de niet-westerse samenlevingen. De laatste jaren is
vooral bij het sociologies onderzoek van dit verschijnsel veel vooruitgang
geboekt en dit heeft tot een groot aantal uiteenlopende visies op hekserij
geleid. Hekserij wordt afwisselend beschouwd als een progressieve kracht,
die nieuwe ontwikkelingen in de samenleving mogelijk maakt en als een
conservatieve kracht die de traditionele orde van de samenleving be-
waakt. In meer sociaal-psychologiese benaderingen wordt hekserij vooral
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gezien als een indicator van sociale en psychiese spanningen, die niet
op andere wijze tot uitdrukking gebracht kunnen worden.

In het algemeen is de benadering van hekserij afhankelijk van de
totaalvisie, die een onderzoeker op de samenleving heeft. Een conflict-
sociologiese benadering beschouwt hekserij in termen van conflict, een
functionalistiese in termen van functionaliteit etc.

Van Wetering heeft een goed oog voor de talrijke problemen, die uit
deze benaderingen voortvloeien. Zij stelt met nadruk, dat iedere poging
die hekserij vanuit één gezichtspunt wil verklaren, bij voorbaat tot mis-
lukken gedoemd is. Anderzijds is het onvermijdelijk een specifiek ge-
zichtspunt te omschrijven van waaruit het verschijnsel hekserij bekeken
wordt. Van Wetering vindt dit in het begrip macht. Dit is een veel-
belovend uitgangspunt en het is zeker de moeite waard na te gaan, in
hoeverre dit concept een ingang biedt tot het verklaren van de hekserij
in het algemeen en de hekserij bij de Djuka in het bijzonder.

Het onderzoek van de hekserij bij de Djuka is goed gedocumenteerd
aan de hand van vele cases. Van Wetering heeft onderzocht hoe in al
deze gevallen de relaties tussen betrokkenen zijn. Wie beschuldigt wie,
wie wordt door wie behekst, etc. Het is niet altijd gemakkelijk aan
exacte cijfers te komen. Dit blijkt met name bij de beschuldigingen.
Beschuldigingen worden vaak niet openlijk uitgesproken, maar kristal-
liseren zich uit in een diffuus proces van roddel en achterklap. Na ver-
loop van tijd wordt iemand door velen als een heks beschouwd zonder
dat er een duidelijke beschuldiger is. Wanneer iemand eenmaal als heks
beschouwd wordt, kan hem in principe van alles aangewreven worden.
Het aantal van zijn slachtoffers kan dan ook zeer groot zijn. De cijfers,
die over beschuldigers, beschuldigden, slachtoffers, etc. gegeven kunnen
worden, moeten daarom altijd bijzonder voorzichtig gehanteerd worden.
Van Wetering tracht zo exact mogelijke cijfers te geven en de resultaten
van deze benadering zijn bijzonder belangwekkend. Er komen duidelijke
sociale patronen naar voren in de warwinkel van beschuldigingen en
veroordelingen en zij kan bepaalde stereotypen in de kuituur zelf (bv.
hekserij komt veel voor onder co-vrouwen) aan de hand van cijfers
ontzenuwen. Van Wetering toont aan, dat er duidelijk twee verschil-
lende typen hekserij onderscheiden kunnen worden. Hekserij binnen een
territoriaal of genealogies sterk verbonden groep mensen, draagt een
heel ander karakter dan hekserijbeschuldigingen tussen leden van ver-
schillende groepen. De machtsfaktor blijkt steeds van groot belang. Een
man of vrouw, die economies sterk staat en veel sociaal prestige geniet,
zal men veel minder gauw van hekserij beschuldigen, dan iemand die
in de marge van de samenleving verkeert.

Van Wetering vergelijkt de resultaten van haar onderzoek met de
resultaten van andere onderzoekers en zij maakt een uitgebreide ver-
gelijking van de hekserij bij de Djuka en de hekserij bij de Cewa. Bij
de Djuka wordt in de regel pas na iemands overlijden vastgesteld of
hij al dan niet een heks is geweest. Het is duidelijk, dat dit aan de
veroordeling veel van zijn scherpte ontneemt. Het is voor verwanten en
vrienden gemakkelijker zich bij de veroordeling van een overledene dan
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van een levende neer te leggen. Deze faktor is van groot gewicht wan-
neer we de frekwentie en de aard van de hekserij bij de Djuka willen
vergelijken met de frekwentie en de aard van hekserij bij andere volken.
In alle gevallen moet worden nagegaan of de beschuldigingen van
hekserij tegen levenden of doden, insiders of outsiders gericht zijn; onder
wat voor omstandigheden de beschuldigingen tot stand komen en wat
de praktiese konsekwenties van de beschuldigingen kunnen zijn. De
gegevens hierover ontbreken meestal geheel of gedeeltelijk en we zien
dan ook, dat een vergelijking met de zo zorgvuldig onderzochte hekserij
bij de Cewa toch nog veel vragen openlaat.

Van Wetering toont onomstotelijk aan, dat het begrip macht een
grote rol kan spelen in de verklaring van de hekserij bij de Djuka, maar
het begrip wordt helaas maar weinig uitgewerkt. Als zo vele sleutel-
begrippen in de sociologie (vgl. conflict, spanning e.a.) is macht een
erg algemene en vage kategorie. Er zijn vele vormen van macht, die niet
zonder meer over één kam zijn te scheren. Een verdere uitwerking van
dit begrip is noodzakelijk om het hanteerbaar te maken bij de verklaring
van de hekserij.

Over de hele linie is "Hekserij bij de Djuka" een gedegen studie, die
enerzijds demonstreert hoeveel problemen er in het onderzoek van de
hekserij nog liggen en anderzijds een belangrijke bijdrage vormt tot
de oplossing van deze problemen.

EICHARD PRICE, cditor, Maroon Societies, Rebel Slave
Communities in the Americas. Anchor Books, Anchor
Press/ Doubleday Garden1 City, New York 1973.
429 pag., 7 ill, Price $ 2,95.

WILLEM F. L. BUSCHKENS

Dit boek omvat een bundel van 21 verhandelingen over Maronage in
Spaans Amerika, de Frans Caraïbische eilanden, de Verenigde Staten,
Brazilië, Jamaica en de Guyana's. Hierdoor is er voor het eerst een
samenvattend werk verschenen over de geschiedenis en de antropologie
van de weggelopen negerslaven in de Nieuwe Wereld en zijn veel tot nu
toe onbekende publicaties meer toegankelijk geworden. Met name
kunnen in dit verband genoemd worden de Nederlandse publicaties
over de Bosnegers van Suriname door Johannes King, J. G. Stedman,
A. J. F. Köbben, W. van Wetering en Silvia de Groot. Een algemene
bibliografie over Maronage is opgenomen. Helaas wordt hierin niet ge-
noemd Willem F. van Lier's artikel 'Aantekeningen over het geestelijk
leven en de samenleving der Djukas (Aukaner Bosnegers) in Suriname',
in Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, deel 99, 1940.
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