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Cosmovisión maya. INAH, Puibldcadönes anifcropológicas
26, Mexico 1971. 187 pp.

H. E. M. BRAAKHUIS

De Lacandonen vormen een tak van de Mayaanse volkerengroep die de
maisbouw beoefent in het oerwoud van Mexico's zuidelijkste staat,
Chiapas. Zij leven in het Noordoosten en Zuiden van deze staat in vier
verspreide groepen die geen onderling politiek of andersoortig verband
vormen; hun leiderschap is charismatisch. Hun aantal wordt door Bruce
op 300 geschat en loopt nog steeds terug, deels door natuurlijke oor-
zaken, deels door versnelde aanpassing aan de Mexicaanse buitenwereld,
waarmee de contacten immer veelvuldiger worden. Doordat een vrou-
wentekort is ontstaan, mede t.g.v. veelwijverij der leiders, is het aantal
gevallen van incest toegenomen. De mythe besteedt nadrukkelijk aan-
dacht aan de bestraffing van plegers van incestueuze en homosexuele
handelingen door de doodsgod. De wereldondergang wordt o.m. aan
incest geweten.

Met onderbrekingen heeft Roberto D. Bruce S. van 1964-1970 onder-
zoek verricht in één der vier groepen, Petja. Dit onderzoek was voor-
namelijk taalkundig gericht. In een ondergroep. van Petja, Naja, was
zijn voornaamste zegsman de leider. Deze, de grijsaard Chan K'in
Ma'ax, eiste voor' zichzelf het alleenrecht van de religieuze kennis in
zijn groep op. Naar alle waarschijnlijkheid is hij dezelfde, die reeds in
het begin van de jaren '30 onder de noordwestelijke Lacandonen om
zijn veelomvattende kennis bekend stond en als zodanig toen als voor-
naamste zegsman van G. Soustelle optrad. Op zijn beurt was de vader
van Ghan K'in Ma'ax, José Bor Ma'ax, weer de voornaamste zegsman
van Tozzer rond de eeuwwisseling.

De arbeid van Bruce is uitgemond in een grammatica van het La-
candoons en in beide hier besproken werken. Van deze beide is één het
zg. 'Boek van Chan K'in', een verzameling van 27 mythen gevolgd door
9 aanhangsels waarin andere taai-genres geïllustreerd worden (een legen-
darisch verhaal over een mensenetende stam en verschillende soorten
gezangen, w.o. een lied tot het totemdier Ma'ax), 1 aanhangsel met
etymologieën van godennamen en 1 met een uiteenzetting van de ge-
volgde spellingsregels. Deze verzameling is de grootste en waarschijnlijk
ook laatste die over dit volk verschenen is.

De vertaling vindt in drie stappen plaats: de inheemse tekst is zelf
al aan een morpheem-ontleding onderworpen, vervolgens wordt de
omzetting van elk opeenvolgend morpheem gegeven en daarna wordt
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deze omzetting vertaald, d.w.z. in de gebruikelijke volgorde van het
Spaans geplaatst. M.i. had deze 'omzetting' beter op abstracter vlak
kunnen geschieden, nl. nog niet lexicaal: in feite heeft Bruce elk af-
zonderlijk morpheem van een rechtstreekse Spaanse vertaling voorzien
en zo het onderscheid tussen lexicale en louter syntactische of functionele
bestanddelen verwaarloosd, wat tot absurditeiten voert (vb.: 'u k'ay-il
kay = su canto-de pez).

Uit de mythen zal ik naar voren halen wat van belang lijkt voor de
sociale structuur. De godenfamilie is als volgt ingedeeld. De goden vallen
uiteen in positieve goden en tegengoden (de doodsgod Kisin met zijn
verwanten). De eersten zijn door de oppergod (K'ak'och) uit een dag-
bloem, de tweede is uit een nachtbloem geschapen. De positieve goden
zijn verdeeld in grote, met name genoemde goden en kleine ('plebeïsche')
ongenoemde goden. De grote goden bestaan uit een afzijdige oppergod,
drie hoofdgoden en dertien lagere goden. De drie hoofdgoden zijn: de
stamgod en wereldschepper Hachakyum ('onze ware heer'), met de
hemel verbonden, zijn oudere broer Sukunkyum ('oudere broer'), met
de onderwereld verbonden, en de stamgod van de Ladino's, Akyantho',
eveneens vóór Hachakyum geboren. Evenals de Azteekse stamgod Huit-
zilopochtli, vertoont Hachakyum trekken van een oorlogsgod. De dertien
lagere goden zijn verdeeld over drie totems en vallen in twee groepen
uiteen: de zes hulpgoden van Hachakyum, plus diens schoonvader
(totem: Ma'ax, bep. aap) en de zes hulpgoden van de regengod Mensa-
bak ('poedermaker', woonachtig in een berg) (totems K'ek'en, boszwijn
en Yuk, hert). De namen van deze totemdieren roepen een gelijklopende
verdeling in hoog-laag op. Vrouwelijke en mannelijke goden zijn juist
als mannen en vrouwen afzonderlijk en na elkaar geschapen. Naast de
uit dag- of nachtbloem ontstane goden zijn er de geboortige goden: de
drie zonen van Hachakyum, nl. twee oudere broers en een jongere die
vijandig tegenover elkaar staan en van wie de oudere op aarde moeten
blijven maar de jongste ten hemel stijgt; Hachakyum's dochter en zijn
schoonzoon, A K'in Chob ('scheelkijkende zon') genaamd, die de mens-
heid van een zondvloed redt en de eredienst van de wierookbranders
instelt, en 'waker over de mensheid' wordt genoemd; de dochter van
Mensabak.

Nadat alles geschapen is, worden eerst mensen en daarna dieren uit
leem geboetseerd. Hachakyum maakt evenveel mensen, d.w.z. aanbid-
ders, als er totemistische groepen zijn. (Op deze plaats worden er 8 op-
gesomd, elders komt er een 9e bij; in Cosmovisión p. 107 opnieuw één,
die echter niet in de mythen te vinden is.) Hachakyum nodigt Kisin uit,
de kunst van hem af te kijken. Die beschildert evenwel onopgemerkt de
monden van de beeldjes (wierookbranders?) en veroorzaakt zo 'verwar-
ring'. Hachakyum wekt de beeldjes echter tot leven. Daarna probeert
Kisin zijn eigen aanbidders te scheppen, maar Hachakyum 'telt hen' en
bestemt hen tot totemdieren, kennelijk om weer orde in de verwarring te
brengen: als hij zich verwijdert, veranderen Kisin's voortbrengselen in
dieren, die terstond het bos invluchten.

Deze laatste gebeurtenis vertoont overeenkomst met twee andere:
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(1) als Hachakyum en Akyantho' de tamme dieren scheppen, binden
de Ladino's hen goed vast, maar de Lacandonen laten hen ontsnappen,
en (2) boosdoeners worden na hun dood door Kisin in tamme dieren
veranderd, echter niet op grond van hun totem, maar op grond van de
gepleegde vergrijpen (Cosm. 129). Hachakyum verandert dus Kisin's
mensen in wilde dieren, Kisin verandert Hachakyum's ('mislukte')
mensen in tamme dieren. Gossen heeft voor de aangrenzende Tzotziles
aangetoond, dat verre, vreemde gebieden met de onderwereld worden
verbonden; wellicht dat daarom zowel Akyantho' (vreemdelingen) als
Kisin (onderwereld) scheppers van tamme dieren zijn. Maar behalve in
dit denkpatroon, bestaan er ook tastbaarder betrekkingen tussen enerzijds
de wayihel van de Tzotziles (nevenwezen, individueel bepaald) en de
'onen van de Lacandonen (totemdier, door de groep waartoe men be-
hoort bepaald): beide lopen werkelijk in het bos rond, in de droom kan
de slaper zich in hen veranderen en beide, al naargelang het bepaalde
nevenwezen of totemdier, zijn drager van zedelijke eigenschappen; en
anderzijds tussen de wayihel van de tovenaar en de diervormen van de
boosdoeners in de onderwereld: als enige heeft de tovenaar in Chamula
wilde én tamme dieren als nevenwezens, en evenals de nevenwezens
worden de in tamme dieren veranderde boosdoeners door Kisin in om-
heiningen (corrales) bewaakt (Cosm. 129).

'Onen ('verwant') duidt een oorspronkelijk zelfstandig-gevestigde,
exogame groep aan. Tozzer geeft een lijst van 18 'onen; J. Soustelle één
van 10, waarvan 2 niet bij Tozzer voorkomen (dat zou dus een totaal
van 20 vormen); Bruce 9 of 10, waarvan 1 in geen van beide vorige
lijsten. In het Lacandoonse Noordwesten i.h.a. en in Naja i.h.b. komen
slechts twee 'onen voor, Ma'ax en K'ek'en. Villa Rojas neemt op basis
van Tozzer en van vergelijking met het vóór-Spaanse Yucatan aan, dat
oorspronkelijk elke 'onen-groep of lineage met een eigen god verbonden
was (478-479). Wanneer door een sterk teruglopende bevolking het
connubium tot twee groepen beperkt wordt, en de overige groepen óf
uitgestorven óf onbereikbaar zijn, vindt blijkbaar een herverdeling van
de goden in de twee resterende groepen (c.q. Ma'ax-K'ek'en) plaats.
Het regionaal sterk wisselende belang van één en dezelfde god kan dan
verklaard worden, doordat elke groep zijn eigen lineage-god 'bevordert'.

Behalve een verdeling in 'onen, bestond volgens Tozzer een verdeling
in 4 andere, meerdere 'onen omvattende groepen met eigen namen:
Tash, Puk, Karsia, Kowo. Soustelle vond er nog 2 in gebruik, Karsia
en Kowo, die echter in het Noordwesten samenvallen met resp. de 'onen
Ma'ax en K'ek'en. De Lacandoon draagt daarom twee achternamen, bv.
Ghan-K'in Ma'ax Karsia. Hetzelfde is het geval onder de Tzotziles,
waar evenwel de naam die de meer-omvattende groep aanduidt in alle
gevallen een Spaanse is (Karsia = Garcia). Volgens Bruce zijn deze laat-
ste namen echter rituele dubbelnamen van de 'onen: Ma'ax-Kalsiyaho',
K'ek'en-Koho', Balum-Pukho', maar ook: Yuk-Keho', K'ambul-Nawato',
Mo-Miso' (Cosm. 107-113). Dit lijkt een latere ontwikkeling te zijn,
waarvoor meerdere verklaringen denkbaar zijn: er bestonden meer
grotere groepen of clans dan Tozzer en Soustelle konden achterhalen;
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de bevolkingsafname heeft meerdere clans tot één lineage teruggebracht;
teneinde de clan-exogamie te omzeilen kunnen de resterende lineages,
mogelijk grotendeels tot dezelfde clan behorend, elkaar als afzonderlijke
clans zijn gaan beschouwen; of de voor Ma'ax-Karsia en K'ek'en-Kowo
geldende toestand is eenvoudig over alle andere groepen, toch niet langer
sociaal belangrijk, uitgebreid.

Het totemistische stelsel vindt waarschijnlijk zijn neerslag in sommige
van de mythen. In mythe V gaat de god Ah K'ak' (Yuk) vier maal
op jacht. De eerste keer vergeefs, de tweede keer verschiet hij vergeefs
zijn pijlen op een kwartel en een patrijs, om met de resterende pijl het
grootste van twee herten te doden; de derde keer mist hij eveneens, de
vierde keer verschiet hij tevergeefs zijn pijlen op een fazant, om met de
resterende pijl de grootste van twee jaguars te doden. Op de lijst van
Tozzer volgen de 'onen 'kwartel', 'patrijs' en 'fazant', 'jaguar' onmiddel-
lijk op elkaar.

Tussen Ma'ax en K'ek'en worden vrouwen geruild, maar niettemin
staan beide groepen vijandig tegenover elkaar: "De Ma'ax verhullen
i.h.a. geenszins een zekere afkeer van de K'ek'en, wie zij een menigte
van gewelddaden verwijten (gepaard met vrouwenroof-B). Chank'in
Ma'ax, van La Arena, had alle betrekkingen verbroken met Chank'in
K'ek'en, van Chokakte, omdat de laatste in 1933 een andere inboorling
van dezelfde clan had vermoord" (J. Soustelle 336). Deze rivaliteit tussen
Ma'ax en K'ek'en, die tegelijk een vete is tussen Bruce's voornaamste
zegsman en een andere leider, kan een verklaring bieden voor mythe VII,
waarin een vete tussen Hachakyum (hulpgoden: Ma'ax) en Mensabak
(K'ek'en) geschilderd wordt: Mensabak doodt de onderdanen van
Hachakyum om hen tot zijn dienaren te maken. I.p.v. zout voedsel, hun
door Hachakyum toegewezen, geeft hij hun zoetigheid, zodat ze ver-
mageren en wegteren. Na twee vruchteloze zendingen, stuurt Hachakyum
Venus op zijn tegenstrever af, die hem in een groot meer verandert.
Weer door Hachakyum tot leven gewekt, geeft hij pas aan een derde
uitnodiging gehoor, op een feest van Hachakyum te komen zingen, en
beiden verzoenen zich. Deze verzoening is in overeenstemming met het
feit, dat de eertijds gescheiden wonende Ma'ax en K'ek'en thans bijeen
huizen. (Het thema van de aard- of regengoden die vreemdelingen en
betoverden vangen en laten verhongeren, is op zichzelf wijd verspreid.)

Verschillende van andere Mayaanse volkeren bekende thema's worden
in de mythen ontwikkeld: de strijd tussen scheppende (Hachakyum) en
vernietigende (Kisin) goden, de verschillende wereldscheppingen en
-vernietigingen, de bezoeker van de onderwereld die in een kolibri ver-
andert, beschoten wordt en de bijslaap uitoefent bij de dochter van zijn
belager, enz.

Bruce heeft de eigenaardige weg gevolgd, eerst zijn commentaar op
deze mythen uit te geven (in een oplaag van 1000 ex.) en pas enkele
jaren later de teksten zelf (in een gehalveerde oplage). Dit heeft on-
gewenste gevolgen gehad: het commentaar begint met een reeks uit-
treksels van de mythen, maar mythen VII en XXI, weliswaar pas in
1970 op de band opgenomen, ontbreken; in de loop van het betoog
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worden herhaaldelijk gegevens ingelast, die de lezer uit het uittreksel
niet had kunnen halen, een enkele maal ook détails, die evenmin in de
volledige tekst terug te vinden zijn. Ook in andere opzichten ontbreekt
het aan coördinatie: gegevens over de. onderzoeksomstandigheden en de
sociale geografie zijn verdeeld over de inleiding van de grammatica en
van het Boek van Chan K'in, wat ook geldt voor religieuze teksten en
ontledingen van godennamen.

Bruce's uitgangspunt (en dat van zijn medewerkers) ter verklaring
van de Lacandoonse mythen is, zoals de titel die hij aan zijn mythen-
verzameling meegaf al doet vermoeden, de Popol Vuh. Hij probeert aan
te tonen, hoe de Lacandoonse mythen slechts een versie zijn van deze
mythenkring en bereikt tenslotte op een ingewikkelde manier een rij
gelijkstellingen, waarin de belangrijkste Lacandoonse goden van hun
Quicheaanse tegenvoeters zijn voorzien. De parallellie wordt doorgetrok-
ken naar Yucateken en zelfs Azteken en geldt naar Bruce's mening
eigenlijk voor heel Meso-Amerika. De sociale structuur speelt alleen in
zoverre een rol, als bepaalde Lacandoonse hulpgoden omvormingen van
Yucateekse rituele ambten lijken te zijn.

Hoewel enkele gelijkstellingen op zich niet onwaarschijnlijk zijn, is m.i.
geen enkele bewijsvoering als zodanig aanvaardbaar. Dit is voornamelijk
te wijten aan de volgende factoren:

(a) Het punt van vergelijking ligt niet vast, in tweeërlei zin:

(1) De Popol Vuh is onderwerp van uiteenlopende verklaringen.
Bovendien verklaart Bruce, niet alleen het Boek van Chan K'in
middels de Popol Vuh te willen verduidelijken, maar ook omge-
keerd.

(2) De Popol Vuh is slechts de versie van een algemene wereldwor-
dingsmythe zoals die door één bepaalde sociale groep of staat wordt
gegeven. Elders treedt verschuiving van persoonsnamen en van de
volgorde der scheppingstijdperken op (vgl. de versies van De Las
Casas en Tovilla). M.a.w., Bruce verwaarloost het verklarings-
beginsel van de sociale structuur, wat vooral noodlottig is, wanneer
men niet alleen overeenkomsten wil aantonen, maar ook verschillen
wil verklaren.

(b) Het Boek van Chan K'in wordt niet met andere Lacandoonse
mythen vergeleken. Als bv. blijkt, dat de meeste andere Lacandoonse
groeperingen 4 i.p.v. 3 hoofdgoden kennen en dat Chan K'in er een
heeft weggelaten, ontvalt aan Bruce's gelijkstelling: Sukunkyum-Akyan-
tho'-Hachakyum = Tepeu-Gucumatz-Huracan de grondslag. Tozzer geeft
inderdaad 4 goden (door toevoeging van de jongere broer van Hacha-
kyum). Maar Bruce verwerpt Tozzer's ethnographie volledig louter op
grond van de mededeling van Chan K'in, dat zijn vader, die Tozzer's
belangrijkste zegsman was, Tozzer een rad voor ogen heeft gedraaid
(Gramatica 119-122). Voor zo'n stellige afwijzing is m.i. op zijn minst
een nader onderzoek naar Tozzer's eigen bronnenkritische methoden
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nodig, naar de innerlijke samenhang van zijn gegevens en de uiterlijke
met die van anderen, w.o. Bruce zelf.

De onderlinge mythenvergelijking wordt volstrekt noodzakelijk door
(1) de overheersende rol van wat waarschijnlijk één en dezelfde per-
soon is, Chan K'in, en van diens 'onen Ma'ax gedurende meerdere gene-
raties, (2) de verschillende versies die Chan K'in zelf in 1930 en 1960
van eenzelfde mythe geeft (vgl. G. Soustelle 49-50 en Bruce mythe
XXV), (3) het verval van het sociale stelsel van de Lacandonen en de
sterke wisseling al naar gebied in het aanzien dat een bepaalde god
geniet.

(c) . Uit structurele overeenkomst wordt besloten tot stuksgewijze gelijk-
stelling, zoals blijkt uit deze beginselverklaring: "Derhalve, gezien de zo
opmerkelijke volledige parallellie tussen het boek van Chan K'in ener-
zijds en de Popol Vuh anderzijds, zullen wij in de Lacandoonse vertelling
op zoek gaan naar de mythische of goddelijke personages en vervolgens
pogen, voorlopig vast te stellen welke namen en titels in de Popol Vuh
overeenkomen met elk dier personages" (65). Mij lijkt het vanzelfspre-
kend, dat eenzelfde structuur op volkomen verschillende wijze kan
worden 'ingevuld'. Een concreet voorbeeld van genoemde fout biedt de
uit de lucht gegrepen gelijkstelling tussen enkele, nl. alleen de door
Morley opgesomde politieke functies in Yucatan, toevallig zes, en de
zes hulpgoden van Hachakyum, waarvoor het enige 'bewijs' is, dat een
uitvoerende functionaris van de batab ah kulel heette evenals de derde
hulpgod K'ulel. Zelfs indien het aantal 'zes' hier enige betekenis had
gehad, zou de voorgestelde gelijkschakeling nergens op berusten. Meer
terzake doet de opmerking van Cogolludo, dat in het XVIIe-eeuwse
Lacandoonse Noh-ha (Villa Rojas wijst op de overeenkomst met Naja,
dus Chan K'in's groep) de hogepriester {ah k'in?) twee rituele helpers
had, Ah-kulel en Ah-Kayón: beiden hulpgoden van Hachakyum, mét
Ah K'in (Villa Rojas 469).

(d) De funeste rol van de etymologie. Bruce gaat uit van het beginsel
('polysemie' genaamd, 157-162), dat een bepaalde godennaam op talloze
wijzen ontleed mag, zelfs moet worden, zolang het globale klankbeeld
maar blijft bestaan. Uit al deze mogelijkheden moet geen keus gedaan
worden, maar men moet integendeel trachten, de betekenissen te ver-
binden. De naam zou nl. met opzet zó samengesteld zijn, dat ze een heel
veld van associaties oproept. De rekbare maatstaven die Bruce voor het
hanteren van dit beginsel geeft, zijn alleen van toepassing op 'veeldui-
dige' zinsverbanden, dus niet op geïsoleerde namen, en zelfs dan waarde-
loos, zoals hij zelf toegeeft (161), dus eigenlijk in het geheel geen maat-
staven. (Voor de ergste voorbeelden, 76, 99, 141-142, 146 — hier wordt
de tekst van de Popol Vuh 'aangepast' !) De enige remedie voor dit
soort 'bewijsvoering' is, haar elke bewijskracht te ontzeggen en slechts
illustratieve betekenis toe te kennen.

(e) Een andere vorm van de redenering, verbonden aan het veel-
duidigheidsbeginsel: Evenals één naam vele associaties en geassocieerde
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contexten bezit, heeft één attribuut van een bepaald persoon vele middels
dat attribuut geassocieerde contexten. Voorbeeld: Nuxi' heet 'Mollen-
vertreder', zijn attribuut is dus de mol. Op het eind van de eerste schep-
ping veranderden de mensen in mollen, volgens de 'algemeen overeen-
stemmende legenden uit het Mayaanse gebied' (??). Hieruit volgt, dat
het Nuxi' is die hen vertrapt heeft en eveneens, dat zijn vaderschap over
vier paar mollen daar een straf voor is (116). De logische fout is hier,
dat de mol wel een attribuut van Nuxi' is, maar Nuxi' geen attribuut
van de mol.

Gezien de zojuist aangegeven ernstige tekortkomingen in de werkwijze,
zal ik voorbijgaan aan Bruce's algemene 'gevolgtrekkingen', die voor een
deel deze logische status niet bezitten, maar algemene en reeds welbe-
kende patronen van het Mayaanse denken belichten. Op zijn 'Wereld-
beeld' als geheel passen Bruce's eigen woorden: "We hopen, dat latere
onderzoekingen van het Mayaanse wereldbeeld ons een grondiger kritiek
en ontleding zullen bieden" (Cosm. 142).
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RESU M EN:
El 'Libro de Chan K'in' tiene suma importancia tanto para la mitologia
comparativa maya como para el entendimiento de la estructura social
de los Lacandones. Hay semejanzas no ocasionales entre los 'onen de los
Lacandones y los wayiheles de los Tzotziles, no obstante sus funciones
sociales distintas. Se senalan las variaciones en el numero de 'onen segün
los diferentes autores y las definiciones opuestas de los 'apellidos' Karsia
etc. dadas por Soustelle (nombres de clan) y Bruce (nombres dobles
rituales de los linajes). Se sugieren explicaciones sociológicas para algu-
nos mitos; el mito VII es considerado como una expresión de la rivali-
dad entre los 'onen Ma'ax (Hachakyum) y K'ek'en (Mensabak). La
interpretación de los mitos por Bruce se caracteriza por falta de método,
notablemente por (1) no contar con el efecto de la estructura social y
las permutaciones que esta induce, (2) la ausencia de comparación con
otros mitos lacandones, recogidos por otros y (3) el uso completamente
arbitrario de la etimologia. No se considera que ninguna tésis haya sido
comprobada segun criterios cientificos.
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ANN KUMAR, Surapati, Man and Legend: A Study oj
Three Babad Traditions. Austrafcun Naltional University
Cenitre of Oriental Studies, Orienital Monograph Series,
No. 20. E. J. Bril, Leiden, 1976. ix + 421 pp.

A. DAY

The primitive state of our knowledge about the nature and significance
of Javanese historical poems, or babads, is largely due, not so much to
their elusiveness, as A. H. Johns states in an introduction to Ann Kumar's
book, but to the lack of serious studies of them. Neither the philologists
Hoesein Djajadiningrat and C. C. Berg, nor the dynastie historians H. J.
de Graaf and M. C. Ricklefs (a mere handful of Javanists at that), can
be called students of babads as such. Rather, each has made use of in-
formation extracted from babad texts to put forward claims about the
factual or fictive character of "events" in Java's past. With the possible
exception of Djajadiningrat, none could claim to have studied babads
as poems, as literary works in which "meaning" depends on poetics and
thematic structure. These scholars have considered babads as source
books for Western history rather than as literary works in which real
events have been interpreted in babad terms. The meaning of the word
babad is "elusive" for the simple fact that almost no one has asked:
What kind of literature are bababs? What are a babad's literary
proper ties?

Dr. Kumar's study makes a contribution to the development of a
properly literary, genre-focused approach to babads in which questions
of structure, style and the relationships between different versions and
poems take methodological precedence over the ransacking of single
texts for what "really" happened. Dr. Kumar is primarily concerned to
compare and contrast three separate babad accounts of the career of
the late seventeenth century Balinese slave and adventurer-king, Sura-
pati. The task she sets herself, as she admits in the introduction, involves
formidable problems of presentation. The book is organized into three
main sections: (1) detailed synopses of the three babad versions from
West Java, East Java and Blambangan; (2) text extracts in Javanese,
followed by annotated English translations; (3) commentaries. At the
end of the book she touches (in my view f ar too) lightly on the Central
Javanese Babad Tanah Jawi account of Surapati and mentions a
number of modern stories of his career. I might have put the synopsis-
extracts-commentary for each babad version together in one chapter in
order to facilitate the inevitable backward-forward way in which Java-
nese texts-cwm-critical discussion must be read, but there is clearly no
perfect way in which to present and analyze three Javanese babads all
at once.

The virtue of Dr. Kumar's multi-textual approach to the Surapati
poems lies in the fact that it shows us just how much creative variation
is possible in the babad treatment of "history" within the limits imposed
by babad language and form and by a single set of events. Kumar brings
out admirably the distinctiveness (but is it only West Javanese?) of the
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mystical piety of Padangkrëta's ornate poetry, as opposed to the coarser
epic vividness of the East Javanese babads (reminiscent of the Yogya-
karta Scrat Baron Sakondhar) and the genealogical fussiness of the
Balinese-like Blambangan text. It is probably premature to call these
babad versions all representative of "traditions", since West Java and
Blambangan are represented by one poem each. Only for the East Java-
nese babads do we have a variety of closely related yet interestingly
divergent poems which might be said to form a distinctly East Javanese
Surapati babad tradition. These poems merit, perhaps, a separate study,
in which their "oral" characteristics, rightly noticed by Dr. Kumar,
could be explored at greater length and in which the East Javanese
Surapati texts could be placed in a wider East Javanese literary context.

It is regrettable, I feel, that Dr. Kumar did not let her poems speak
more for themselves by retaining the original spelling in the text extracts.
The spelling has been standardized throughout in order to make the
Javanese more "readable". Anyone capable of reading the extracts will
have learned to read so-called "standard Javanese". What we all need,
however, is more exposure to literary Javanese which was not written
in Surakarta in the late nineteenth century. Dr. Kumar gives the original
spelling in footnotes, but she has in fact standardized far more than her
notes record. And she has made occasional mistakes in the transcription.
Dr. Kumar's text extracts give us an unnecessarily distorted and in-
accurate version of the original manuscripts, in which divergent spellings
should be seen as an integral part of the literary distinctiveness of
each poem.

Given Dr. Kumar's evident sensitivity to and interest in the "liter-
ariness" of her material (a precise understanding of which, I would
propose, provides the key to understanding Javanese texts as expressions
of Javanese culture), it is also unfortunate that she does not explore
the literary texture of her poems further or give us more sustained and
detailed comparisons between them. Her own perceptive conclusions
notwithstanding, Dr. Kumar seems preoccupied with stating what is
and what is not strictly "historical" in the Surapati babads. If she were
using the babads as sources for a reinterpretation of late seventeenth
century Javanese history, such painstaking fact-sifting would be very
much to the point. But since her interest is in the poems themselves, a
more condensed evaluation of their overall "accuracy" would have suf-
ficed. As Dr. Kumar herself states, a babad-centered approach is less
concerned with history than with the "aims" of the babads themselves
and comparisons with Javanese "works of a similar nature".

What the underlying "aim" of these and other babads may have
been can only be guessed at from internal evidence of the poems them-
selves, and should be the last question about them to be answered rather
than the first assumption to be made. Dr. Kumar adopts the standard
view that her texts are charters of legitimation. This is purely speculative.
In most cases we do not know who wrote the Surapati poems (who
was Padangkrëta exactly?), where or when, nor do we possess inform-
ation about the function of texts in Javanese culture at any point in
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time to be able even to say that they were used to legitimize, much less
that they were composed with such an aim in mind. Dr. Kumar points
to Surapati's parentage and marriages in each of the three texts as
evidence of the ligitimizing function of the babads. Yet these motifs,
and many others which constitute Surapati's textual "identity", are
common elements in much of Javanese literature. It is impossible to
claim that attributes which belong to Surapati as a standard, poetic
babad hero were at the same time inserted to prove an actual, "historical"
claim to legitimacy. As Dr. Kumar's interesting discussion of the dif-
ferent uses of the marriage motif in the three Surapati texts clearly
shows, the meaning of parentage or marriage differs from one Surapati
babad to the next and must be interpreted anew in the context of each
poem. Surapati's varying parental and marital relationships seem to
indicate, not so much claims to a right to rule as shifting genealogical-
geographical configurations of alliance and enmity — part of the "map"
of a cultural identity upon which, viewed from the different perspective
offered by each babad, we can pinpoint the hero "Surapati" in social
space and genealogical time.

It is also possible that, through a more concentrated and historically
informed comparative analysis of the Surapati babads, together with
a more willing suspension of disbelief, we may come to understand the
"historicity" of some of their most improbable elements. Take for exam-
ple the passages on Cirëbon found not only in the East Javanese and
Blambangan babads, but also, Dr. Kumar fails to point out, in the
Surakarta-Yogyakarta Babad Tanah Jawi. Dr. Kumar labels the Cirëbon
section "unhistorical" and explains the apparent lack of historicity away,
as revealing the imperfect transmission of the facts over time or, simply,
an interest in a "good story" for its own sake, rather than seek to under-
stand it in its own terms. In fact, as Valentijn's account of the period
shows and the inclusion of the Cirëbon episode in the Central Javanese
Babad Tanah Jawi suggests, the issue of Cirëbon's allegiance to Batavia
rather than to Kartasura was a serious one in the Javanese court in 1686.
The Sultan Anom was even persuaded to accompany Tack to Kartasura
as a placating diplomatic gesture. Nor should we forget the powerful
spiritual significance of the Sultans of Cirëbon as heirs to Sunan Gunung
Jati (in the Babad Tanah Jawi, the Sultan, who has prophetic powers,
predicts that Surapati will be "the enemy of kafirs", and the Blam-
bangan poem calls its Sultan, "Sunan Sakti"). Surapati's adventures in
"Cirëbon", the replacement of the actual Dutchman, Kuffeler, by the
fictional Raden Surapati of Cirëbon, whose title Untung later assumes
when he becomes the Sultan's favorite, and Sunan Sakti's assault on
Batavia, while not strictly "historical", seem nevertheless, to be identi-
fying configurations which explain, in babad terms, who Surapati was
in relation to the significant historical issues, forces and spiritual loei of
his times.

Another example of oblique babad historicity is the story of Surapati's
encounter with the serpent, his possession of its jewel and the theft of
the jewel by the Dutch sea captain. Dr. Kumar traces the snake motif
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to the Mahabharata and speaks of the "diffusion" of similar stories
throughout Indonesia. We know from Dutch sources, however, that
Captain Tack captured a "crown of Majapahit" when the forces under
Anthonio Hurdt and Amangkurat II took Trunojoyo's capital at Këdhiri
on November 25, 1678 and that Amangkurat was "crowned" with it
two days later, on a Sunday, in a ceremony far more European than
Javanese. Valentijn describes the crown as having the form of two
intertwined serpents (another source speaks of only one), studded with
pearls, diamonds and "een grote steen". This gem, says Valentijn, was
missing when Tack returned the crown to the Sunan, who suspected
Tack of the theft and used Surapati, eight years later, to exact his
revenge. There is little evidence to support Valentijn's hearsay account
of Tack's crime from other Dutch sources and the crown was, in any
event, not a pusaka, but Dr. de Graaf has argued cogently in his "Over
de Kroon van Madja-pait" that we must see a link between Tack's
important role in the Dutch-inspired "coronation" and his death at the
hands of Surapati, the agent of a Sunan increasingly bitter over Dutch
interference in his affairs. Perhaps the tale of the serpent's jewel in the
Surapati babads reflects the same yersion of events in Këdhiri which
was told to Valentijn and adds an "interpretation" to it. In the babads
Surapati acquires the jewel in East Java (at a time in babad chronology
well before the events in Kartasura) and loses it to a Dutchman (who,
in the East Javanese version, places the stolen gem in his hat) ; later,
Tack (who in the Surakarta-Yogyakarta tradition "contrary to Dutch
custom, wore a golden crown") is killed by Surapati, who returns to
East Java to establish his kraton of Maron (derived not, as Dr. Kumar
has it, from maru meaning "co-wife", but from paro, "to split in two,
share half with"). The babad legend represents both a highly condensed
allusion to "historical" events and a prophecy about what will happen
within the poetic world of the babad. The "Surapati" of the serpent
tale embodies the Sunan who has lost his "crown" to Trunojoyo and
then regained it as a "Dutchman", to the untung ("profit", Surapati's
nickname in Batavia) of the Dutch and to the detriment of his own
sovereign power, and Surapati himself, heir to the ancient autochthonous
powers of East Java (represented by the naga king Taksaka) and
challenge to Amangkurat's authority, whose power will be "stolen" back
by the Dutch in the eighteenth century. But the legend suggests more
than a mere explanation for events involving Surapati: it is also an
expression of an ambivalent, artfully concealed attitude taken by the
babads toward Amangkurat II, Surapati and the Dutch.

I hope that Professor Johns will not accuse me of being a structuralist
if I conclude by saying that babad studies would profit from the sensitive
and rigorous attention to textual structure and detail displayed in the
Mythologiques of Lévi-Strauss. Dr. Kumar's Surapati opens up yet
another group of fascinating babad texts for careful analysis, structuralist
or otherwise.
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JOSEF FRANZ THIEL, Grundbegriffe der Ethnologie. Vor-
lesungen zur Einführung. Coilectainea Instituiti Anithropos
VoL 16. Auithropos-Institat St. Augustin, Haus Völker
und Kulturm, 1977. 198 pp. DM. 15,—.

P. VAN EMST

Het boek van Thiel, hoogleraar'aan de universiteit te Bonn, is eerlijk
en duidelijk. Het blijkt op de eerste pagina dat' de auteur zich goed
bewust is van het feit dat er niet bepaald sprake is van één opvatting
over het Sein und Sollen van de Antropologie: "Vergleicht man die
Einführungen verschiedener Kollegen miteinandër, könnte man sich bis-
weilen f ragen, ob sie in dasselbe Fach einführen" (p. 7).

Onder het veelzeggende opschrift "Das Kunterbunt der Namen" wordt
kort en krachtig het een en ander gezegd over de veelheid van termen
en definities. Thiel houdt zich bij voorkeur aan een in Nederlandse oren
wellicht wat ouderwetse terminologie: "Ethnologie", "Ethnographie",
"Naturvölker", enz. Zijn object is het klassieke object van de volken-
kunde: de echte primitieven. In zijn werk wordt geen woord gewijd aan
"peasants" of aan problemen van verwestering; kennelijk vindt hij dit
zaken voor meer gevorderden in het vak.

De behandeling van de stof is traditioneel. Achtereenvolgens komt
het een en ander aan de orde over de geschiedenis van het vak, de
middelen van bestaan, verwantschap, politieke organisatie, kunst en
religie. Het bijzonder handige derde hoofdstuk geeft een overzicht over
de belangrijkste tijdschriften. Mogelijk had dit beter in een aanhangsel
behandeld kunnen worden. De leesbaarheid wordt vergroot door een
groot aantal voorbeelden, dikwijls ontleend aan het veldwerk van Thiel
zelf. Hoewel het boek geschreven is vanuit een opvatting, die wellicht
het beste als "neo-Graebneriaans" omschreven kan worden, wil dit geens-
zins zeggen, dat de schrijver geen kennis heeft van niet-Duitse richtingen
en stromingen: integendeel. Uit — dikwijls en passant — gemaakte
opmerkingen blijkt een benijdenswaardige belezenheid, ook op de grens-
gebieden van de antropologie.

Aangezien Thiel vrijwel steeds meedeelt, waarom hij bepaalde zaken
zo en niet anders behandelt, is negatieve kritiek — voorzover daartoe
aanleiding zou zijn — dikwijls bij voorbaat onmogelijk. Eventueel
zou een dergelijke aanleiding gevonden kunnen worden in de hoofd-
stukken over religie, mythe eri cultus. Het paradoxale geval doet zich
namelijk voor, dat deze hoofdstukken hier en daar toch wel gedateerd
lijken, terwijl Thiel een deskundige is op het gebied van de religie en
ongetwijfeld op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen. Mogelijk
heeft hij de beginner, voor wie het boek bestemd is, nog niet in staat
geacht, de discussies van de laatste decennia op het terrein van de
godsdienst op de juiste waarde te schatten.
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j . KATHIRITHAMBY-WELLS, The British West Sumatran
Presidency (1760-1785). Problems of Early Colonial
Enterprise. Penerbit Universiti Mailaya, Kuala Lumpur,
1977, 270 + VII pp.

H. J. DE GRAAF

De geschiedenis van Engels Benkulen is bij onze koloniale historici niet
geheel onbekend. Wij weten dat de Britten, nadat hun positie sedert
1682 in het sultanaat Bantam onhoudbaar was geworden, in 1685 zich.
in Benkulen gevestigd hebben, ten einde daar toch nog aandeel in de
winstgevende peperhandel te behouden. Ook is bekend, dat bij het
tractaat van Londen in 1824 Benkulen ons door de Engelsen in ruil
voor andere bezittingen (zoals Malaka) gaarne werd afgestaan. De op
één na laatste bestuurder dezer Engelse kolonie was de vermaarde Sir
Thomas Raffles, die van daaruit zijn plannen tot de stichting van
Singapore ontwikkelde. Doch daarmede houdt onze kennis vrijwel op.
Verheugend is het daarom dat Mrs. J. Kathirithamby-Wells met het
bovengenoemde boek onze kennis omtrent deze Engelse kolonie aanvult
voor wellicht de belangrijke periode uit haar geschiedenis, de tijd van
haar "Presidency", lopende van 1760 tot 1785. In deze kwart eeuw werd
Benkulen niet als een factory vanuit Madras bestuurd, doch rechtstreeks
vanuit Londen als een presidency.

Het was voor de Engelse Oost-Indische Compagnie geen heel gunstig
gebied. De hoge Bukit Barisan scheidde het van het wijde binnenland
van Zuid-Sumatra. De havens waren weinig gastvrij. Verkeerswegen
of bevaarbare rivieren waren er nauwelijks. Aanzienlijke vorsten zoals
op Java, met wie men kon onderhandelen over peperleveranties, ont-
braken. De schaarse bevolking was in een groot aantal kleine eenheden
versnipperd en meer democratisch dan monarchaal gezind. Afzetmoge-
lijkheden voor koopwaren ontbraken nagenoeg.

Bovendien hadden de Britten te maken met hun Nederlandse con-
currenten, die op vele gunstige plaatsen in de Archipel reeds de lakens
uitdeelden en op andere aanspraak maakten. Tot aan de vierde Engelse
zee-oorlog moesten de Engelsen de "Dutch" ontzien en conflicten ver-
mijden. Daarna, vooral nadat de bezittingen der Nederlanders op
Sumatra's Westkust zonder verzet in Britse handen waren overgegaan,
was deze eerbied voor de pretenties van onze V.O.C, niet meer nodig.
Ondertussen hadden de Engelse autoriteiten in Fort Marlborough met
vele moeilijkheden te kampen. De geringe arbeidslust der Inheemse
peperplanters diende overwonnen te worden. Er was een grenzeloze
corruptie bij de "servants", waardoor het bijna onmogelijk was, winst
te maken. Slechts de periode 1754—1759 liet een klein batig saldo zien:
£ 1,774, doch overigens werd van 1743 tot 1783 een verlies van
£ 260, 360 geleden. Dit zal wel de reden zijn geweest, dat de presidency
in 1785, zelfs na de Britse successen tegen het Hollandse Padang, weer
een factory werd. Het ergst was natuurlijk de particuliere handel der
"servants", die, net als bij ons, een véél te laag salaris kregen. Dit voor
eigen rekening handelen overschreed regelmatig hetgeen oogluikend
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getolereerd werd. Al deze handelstransacties bieden daarom zelden
een aangename lectuur.

Uitvoerig en nauwgezet is de schrijfster over de handel, de politiek
en de rechtspraak der heren in het Fort Marlborough. Het maakt ons
echter nieuwsgierig naar het gewone leven van Governor & Council en
servants. Graag zouden wij daarover meer willen weten. Het plaatje
op de kaft, zonder bijschrift, maakt ons maar nieuwsgieriger. Van het
grote fort in Benkulen, dat nog als enige Engelse fortificatie in Indo-
nesië bewaard bleef, zouden wij graag de geschiedenis willen weten.

Belangwekkend is het te vernemen, dat vanuit Benkulen de Engelsen
ook bemoeienis met de rest van het eilandenrij k wilden hebben, hetgeen
slechts in zeer bescheiden mate gelukt is, mede door de weinig centrale
ligging dezer kolonie. Dat ze zich met Zuid-Borneo ingelaten hebben
was reeds gebleken uit het door de schrijfster aangehaalde boek van
J. G. Noorlander, Bandjarmasin en de Compagnie in de tweede helft
der 18e eeuw. Merkwaardig is hun poging om zich op de uiterste
Oostpunt van Java, Balambangan te vestigen. Dit geschiedde in de
zestiger jaren der 18e eeuw. Men dacht aan een vestiging aan de
Pangpangbaai bij straat Bali, doch er kwam niets van, omdat de Dutch
deze plaats in 1768 bezetten (p. 155). Men zou nu denken, dat het
daarmede uit was, doch de schrijfster kent nog een "second Balam-
bangan expedition", die vier jaar later uitvoer, doch drie bladzijden
eerder verhaald wordt. Bij nader inzien blijkt dat dit Balambangan
niets met het voorgaande te maken heeft, doch dat het hier Poeloe
Balambangan bij de noordpunt van Borneo betreft. * Dat niet het
Javaanse Balambangan bedoeld wordt, blijkt uit de namen der om-
liggende gebieden. De reis wordt gemaakt via Pasir in Z.O.-Borneo.
Een opstand op Balambangan blijkt door een neef van de sultan van
Sulu te zijn aangestookt. De Engelsen trekken terug naar Poeloe
Laboehan. De affaire eindigt met een nadelig saldo van £ 170,000. De
mislukking was te danken aan de "boundless corruption" der "local
servants". Maar met de Javaanse Oosthoek had zij niets te maken.

Interessant zijn ook de eerste pogingen om het Nederlandse specerijen-
monopolie in de Molukken te doorbreken, waarin de vermaarde Boegi-
nese zeevaarders de hoofdrol speelden. In 1763 verschenen deze onder-
nemende lieden uit de golf van Mandar in Benkulen met uit Ceram
gesmokkelde kruidnagelen. Het volgende jaar werden 100 pikols nagelen
aangebracht. Men was niet slechts gaarne bereid, deze specerijen te
kopen, doch wilde zelfs de smokkelaars van wapens voorzien, opdat
zij zich beter tegen de "Dutch" zouden kunnen verweren. Onze land-
genoten waren echter gewaarschuwd en vernielden in 1765 40 Inlandse
vaartuigen met smokkelwaar. Vijftien daarvan waren afkomstig van
de Westkust van Sumatra, en vijf waren door de latere Governor
Coles uitgezonden. Het bleef dus bij een matige aanvoer van gesmokkel-
de kruidnagelen. In dat jaar 1765 werden 120 pikol aangevoerd, terwijl
de V.O.C, uit de Molukken 50 maal zoveel weghaalde (p. 143). Boven-
dien liet Batavia in straat Sunda op smokkelaars patrouilleren, waarbij
het nog al hard toe ging.
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Overigens bewijst deze door Nederlandse maatregelen bestreden
smokkelhandel, dat het einde van het specerijenmonopolie nabij was.
Als men kruidnagelen kon smokkelen, kon men ook wel planten of
zaden overbrengen naar daarvoor geschikte streken, hetgeen dan ook
weldra gebeurd is, zij het niet het eerst door de Engelsen.
De schrijfster heeft met grote vlijt talloze stukken uit archieven geraad-
pleegd, de meeste natuurlijk uit het Engelse koloniale archief, doch ook
enkele uit Den Haag. Wellicht had zij de leemte in de Sumatra Factory
Records tussen juli 1756 en jan. 1757 kunnen aanvullen met gegevens
uit het Haagse Koloniale Archief, immers de Nederlanders plachten
een oude grote belangstelling te koesteren voor het doen en laten der
"Engelse vrunden".

Tenslotte zij vermeld, dat het boek zeven appendices kent, o.m. een
volledige lijst van alle hoofden van het Britse West-Sumatra Esta-
blishment van 1685 tot 1825 en veel statistische opgaven omtrent de
pepercultuur. Het register stelt wel eens teleur en de bibliografie telt
14 blzn., waarbij de Nederlandse bronnen niet ontbreken.

ISKANDAR CAREY, Orang Asli: The Aboriginal Tribes of
Peninsula Malaysia. Kuala Lumpur: Oxford University
Press, 1976. 376 pp. Bibliography, index; 17ills., 9plates
in colour.

P. E. DE JOSSELIN DE JONG

The aim of this book is to give basic information about the Malayan
Aborigines, now generally called Orang Asli in Malaysia itself, in a
compact, compendious form. They number about 53,000 at present —
a marked increase compared with the 30,000 of 1911 and 34,700 of 1947.

To each of the three main groups, the Negritos, the Senoi, and the
Proto-Malays, one Part is devoted, and each Part is divided into Chap-
ters or sections on social organization, economie activities, religion and
material culture. The final Part discusses "the Orang Asli in the modern
world".

As a compendium of general, factual information the first three Parts
are not designed in the first place for anthropologically specialized
readers. The anthropologist, not specialized in Aboriginal matters, will
find the book useful as an introductory survey, with the 16-page biblio-
graphy as a helpful guide for further research, while the part on the
colonial and post-colonial governments' policies and activities presents
in a nutshell many of the problems that can face applied anthropology
anywhere.

The chief merit of Orang Asli, in my opinion, lies in the influence
it can exert on educated public opinion in Malaysia, and in particular
on the opinion of those in positions of authority. In its quietly reason-
able way it refutes hasty judgments and preconceptions regarding the
Aboriginal peoples. For example, the author demonstrates convincingly
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that the Negritos are not lacking in skill, and that on the contrary their
almost completely nomadic way of life "needs considerable endurance,
skill and, above all, an attitude of mind that accepts hardships readily.
A fooi or an idler could not survive this sortof life" (p. 64). And, given
the favourable man:land ratio in the Negrito areas, "we are fortunate
that the urgency to bring about change is not too great" (66). Through-
out the book one notices this sane middle-of-the-road attitude, which
favours piecemeal planning (Popper is quoted with approval) where
it is required and feasible, but rejects large-scale interference for its own
sake. One argument to support this position is that it is incorrect to
assume a priori that all orang asli live in depressed circumstances. On
the whole, the Standard of living of e.g. Mah Meri villages (a Senoi
group) "is more or less the same as that of their Malay neighbours, if
not higher" (194).

Most Senoi practise shifting cultivation. In Holland this is often held
to be the equivalent of roofbouw, and in Malaysia, too, "a great deal
of pressure has been put on the Department of Orang Asli Af f airs to
stop this practice". However, the author adds, "to the best of my know-
ledge no individual has ever suggested an even remotely workable alter-
native". He points out that the Temiar Senoi maintain a sufficiently
long ladang cycle, and that up to the present there has been little
pressure on the land (181,182). Throughout the book the reader is
given fairly presented descriptions of projects aimed at Aboriginal groups
which were a success (299,313) or failed (123), with the causes of
either outcome. A very potent cause was whether the projects took
sufficient account of the orang asli's own ideals and standards.

This factor — seemingly so obvious, but so often neglected in prac-
tice — also comes to the fore several times in the final Part of the book.
This gives a lucid account of the orang asli during the Emergency, and
of their changing attitude towards and relations with the communist
terrorists and the government forces, and then describes the growth and
the work of the Department of Orang Asli Affairs, of which the author
was a member, and then the head, for many years.

At present, the Department has a staff of over 800 persons, in the
sections: general administration, Communications, rural development,
medicine, education, and anthropological research. The rapid expansion,
which began during the Emergency, has led to personnel problems, but
it is one of the encouraging features of the Department that orang asli
are participating in the Department's work in increasing numbers. Their
participation has been especially valuable in the medical sector, whose
projects make a most heartening success story (299,300). At present,
nearly all orang asli women deliver their children at the Department's
hospital. "Moreover, the young mothers are taught reasonable standards
of infant care and hygiëne, and this advice is given by nurses who are
Orang Asli themselves, and who can therefore speak to them in their
own language" (332).
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WOLF BLEEK, Achter de coulissen. Antropologisch veld-
werk in Ghana. Terreinverkenningen in de Culturele
Antropologie. Van Gorcum, Assen/Amsterdam 1978.

S. KOOIJMAN

De coulissen hebben betrekking op het toneel waarop de antropoloog-
veldwerker optreedt en het spel dat hij opvoert in de vorm van weten-
schappelijke publicaties over het door hem verrichte onderzoek. Hoe
dit spel ontstond uit de achter de schermen heersende wanorde is de
toeschouwer onbekend. Door dit werkje echter, dat met een grote
openheid en de nodige zelfcritiek is geschreven, krijgt hij de gelegenheid
zich hiervan een beeld te vormen. Het is het beeld van Bleeks veldwerk-
situatie in Ghana met zeer concrete gegevens over leven in de betreffen-
de dorpsgemeenschap en de methoden en resultaten van het onderzoek.

Naast een presentatie van de problemen waarmee hij werd gecon-
fronteerd en de hiervoor gevonden oplossingen geeft het boekje ook een
behandeling van onderwerpen die weliswaar tijdens het veldwerk actueel
waren maar door de auteur in een ruimer kader geplaatst worden. Veel
aandacht besteedt hij aan participerende observatie en de ethiek van
het onderzoek. Bij de behandeling van deze onderwerpen, evenals trou-
wens bij de bespreking van andere onderzoeksproblematiek (zoals b.v.
het leren van de taal), is hij steeds in discussie met vakgenoten, de door
hen toegepaste methoden aan critische beschouwingen onderwerpend
en toetsend aan eigen ervaringen.

In zijn voorwoord merkt de auteur op dat hij er door collega's op
gewezen is dat hij zich, vergeleken met andere antropologen-veldwerkers,
in een ietwat uitzonderlijke positie bevond. Hij noemt dan het feit dat
hij al in Ghana was toen hij besloot daar onderzoek te gaan doen en
ook dat hij volkomen ongebonden was (ofschoon hij bij dit laatste een
vraagteken zet). Hiermee is in dit opzicht echter niet alles gezegd. Het
eerste halfjaar dat de auteur, in dienst van de missie, in Ghana verbleef,
heeft hij zich kunnen concentreren op het leren van de Twi-taal. Zijn
eigenlijke antropologische veldonderzoek kon hij dan ook mèt een kennis
van de taal beginnen. Door deze kennis, hoe weinig volledig ook, had
hij een duidelijke voorsprong op vele collega's die een deel van de hun
voor hun onderzoek toegemeten tijd moesten besteden aan taaistudie.
Het veldonderzoek zelf heeft hij verricht in nauwe samenwerking met
een uit een Asante dorp afkomstige medestudent aan de University of
Ghana die linguïstiek studeerde. Zijn financiële situatie was zorgelijk
en hij moest zich bij zijn onderzoek de strengste beperkingen opleggen.
Hij deelde dan ook de armoedige woonomstandigheden van 'zijn dorp'
en at wat de mensen daar zelf ook aten. Door al deze factoren -— een
zekere vertrouwdheid met levenswijze en taal, partnerschap met een
man van het land zelf, die bovendien geleerd had wetenschappelijke
onderzoekmethoden te hanteren, en het deel hebben aan het gewone,
dagelijkse leven — verkeerde hij ten aanzien van zijn onderzoek in een
relatief gunstige uitgangspositie.
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In zijn participatie in het dorpsleven is hij ver gegaan. Hij vermeldt
dat hij zelfs een vriendschaps- en liefdesrelatie aanging met een meisje —
waardoor hij in dezelfde situatie verkeerde als de meeste ongetrouwde
jonge mannen (p. 56-57). Een onneembare barrière vormden echter de
publieke toiletten. Hij combineerde dan ook zijn dagelijkse gang naar
de post met een bezoek aan de wc van de missie-pastorie. Deze en der-
gelijke uitwijkmogelijkheden ziet hij als "de gevaarlijkste bedreigingen
van antropologisch onderzoek . . . (de) participatie (van de veldwerker)
aan het dagelijkse leven blijft altijd vrijblijvend . . . iedere dag, ieder uur
kan hij er zich aan onttrekken als hij zou willen. Zijn leven krijgt een
valse klank, zijn ervaringen verschillen fundamenteel van degenen die
er niet aan kunnen ontsnappen. Daarom zal hij nooit het beeld van de
insider kunnen weergeven" (p. 12-13). Verder in het boek (p. 50 e.v.)
komt hij in een apart hoofdstuk terug op wat hij de beperktheid en de
halfslachtigheid van participatie noemt. Zo was het hem onmogelijk
te participeren in bepaalde, voor zijn onderzoek zeer relevante onder-
werpen als verwantschap, huwelijksleven en hekserijgeloof. Ook heeft
hij zich onthouden van interventie — die een logisch gevolg zou zijn
van een consequent doorgevoerde participatie —: hierdoor immers wordt
de observatie bemoeilijkt. Het participeren van de onderzoeker, zo
besluit hij zijn beschouwingen over dit onderwerp, kenmerkt zich door
vrijblijvendheid. Slechts diegenen ontkomen eraan die als 'totale partici-
pant' deel hebben gehad aan een samenleving, vervolgens deze status
hebben verloren en in een volgend bestaan hun vorige leven met een
zekere afstandelijkheid kunnen beschrijven. Als een van de voorbeelden
noemt hij Solsjenitsyns boek 'Een dag uit het leven van Ivan Denisovitsj'
(p.64).

Aan de observatie kent Bleek een ondergeschikte rol toe: ". . . er (zit)
heel wat minder observatie in participerende observatie . . . dan de term
doet vermoeden. De onderzoeker die van deze methode gebruik maakt
zal zich toch hoofdzakelijk moeten richten op wat hij hoort van anderen"
(p. 72). Tegen deze uitspraak die, naar het voorkomt, gegeven wordt
als een algemeen geldende regel, kan m.i. met recht bezwaar worden
gemaakt. Voor een antropologisch onderzoek namelijk dat zich toespitst
op materiële aspecten van de cultuur en waarbij concreet waarneem-
bare zaken als het bouwen van huizen en boten, jacht-, vis- en land-
bouwmethoden, diverse vormen van handwerk, technische procédé's,
het vervaardigen van kunstvoorwerpen e.d. bestudeerd worden, is juist
het omgekeerde van toepassing. Basis van het onderzoek is dan wat —
met behulp van foto- en filmcamera — wordt geobserveerd en geregis-
treerd. Bij een dergelijk onderzoek is de visuele informatie de toetssteen
voor de mondelinge gegevens.

In het laatste hoofdstuk worden in afzonderlijke paragrafen de onder-
werpen 'vriendschap', 'rijkdom en armoede' en 'het nut' behandeld als
verschijnselen voorkomend in een spanningsveld tussen twee polen: het
feit dat de onderzoeker vreemdeling is "en georiënteerd is op waarden
van buiten en gebruik maakt van begrippen die buiten de betrokken
maatschappij liggen" (p. 81) tegenover het leven van de onderzoeker
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als mens binnen de door hem bestudeerde gemeenschap. In de paragraaf
over 'rijkdom en armoede' trekt hij fel van leer tegen de vrijgevigheid
waarmee vele betrokken instanties onderzoek in arme 'derde-wereld'
landen subsidiëren. Ook bij een naar Westerse maatstaven matige sala-
riëring, zo stelt hij nadrukkelijk, bestaat er een groot verschil in levens-
standaard tussen onderzoeker en 'onderzochten', terwijl "het zowel om
ethische als om wetenschappelijke redenen belangrijk is dat onderzoeker
en informanten in een vergelijkbare financiële positie verkeren" (p. 88).
De hier gebruikte term ethisch, betrekking hebbend op de houding van
de vreemde onderzoeker in de samenleving, wordt door de auteur met
een h gespeld. Waarom hij de oriëntatie van de onderzoeker op normen
van zijn eigen Westerse maatschappij met etisch aangeeft (p. 81) is mij
niet duidelijk. Tussen ethisch en etisch is nl. geen verschil, de h die
het woord dankt aan het Griekse stamwoord, mag volgens de heersende
spellingsvoorschriften worden weggelaten (van Dale). Kennelijk heeft
hij hier, voor particulier gebruik, een term gecreëerd die hij als tegen-
pool hanteert van het begrip ethisch in de gangbare betekenis.

Samenvattend zou ik het volgende over dit werkje willen zeggen. Ook
wanneer de ietwat atypische positie van Bleek als onderzoeker in aan-
merking genomen wordt, evenals het feit dat bepaalde regels die gegeven
worden niet voor alle vormen van antropologisch onderzoek gelden, mag
deze publicatie voorbeeldig worden genoemd, niet slechts door zijn hel-
dere presentatie — en zijn goed, beeldend Nederlands —, maar ook in
de zin van een voorbeeld voor aanstaande veldonderzoekers van weten-
schappelijk, menselijk en ethisch verantwoord onderzoek.

R. c. KWANTES, De ontwikkeling van de nationalistische
beweging in Nederlandsch-Indie'; bronnenpublikatie.
Eerste stuk, 1917 - medio 1923. Groningen1, Tjeenk
Willink, 1975. xxxv + 625 blz. Afkortingen, woorden-
lijst, registers.

J. M. PLUVIER

In de reeks uitgaven van de Commissie voor Bronnenpublicatie betref-
fende de geschiedenis van Nederlandsch-Indië 1900-1942 van het
Nederlands Historisch Genootschap is, als deel 8, het eerste stuk ver-
schenen van "de ontwikkeling van de nationalistische beweging" dat
de periode 1917 tot medio 1923 bestrijkt en dat aansluit op het als deel 4
verschenen en door Dr. S. L. van der Wal bewerkte "de opkomst van de
nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië". Een werk als dit
recenseren is iets anders dan het beoordelen van een geschiedverhaal,
immers een bronnenpublicatie mist het karakter van doorlopendheid
maar zij is opgebouwd uit losse stukken die in dit boek overigens niet
slechts chronologisch aan elkaar geregen zijn, maar qua onderwerp
gegroepeerd, waarbij de chronologie niet al te veel geweld is aangedaan.
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Het onderwerp "de bestrijding van pers-excessen" komt bv. verspreid
over het boek voor in de stukken 1-2, 14, 32 en 62, resp. daterend uit
1917-18, 1919, 1920 en 1922. Ook de verschillende nationalistische par-
tijen als de Sarekat Islam, Boedi Oetomo, de communistische P.K.I. en
de Nationaal Indische Partij komen op diverse plaatsen, al naar hun
rol en belangrijkheid in een bepaald jaar, terug.

Wat de selectie van de documenten betreft is het voor de recensent
uiteraard ondoenlijk na te gaan of die juist is — daarvoor zou hij
feitelijk het werk van de samensteller moeten overdoen. Wel kan hij
nagaan of de aspecten die het behandelde onderwerp in zijn totaliteit
vertoonde in het onderhavige tijdvak de nadruk gekregen hebben die
zij verdienen, d.w.z. niet te weinig, maar ook niet te veel. Voorzover
het deze publicatie betreft krijgt men de indruk van een goed-uitge-
balanceerde behandeling.

Aandacht krijgen natuurlijk vooral de congressen en andere bijeen-
komsten, de doelstellingen en activiteiten van de politieke partijen
voornoemd, en van enkele locale groeperingen als de Perserikatan
Minahassa en Sarekat Ambon, die de belangrijkste motor, zo men wil
uitingsvorm waren van de nationalistische beweging. Daarnaast echter
ook, onvermijdelijk, het optreden van de overheid: de bestrijding van
de pers-excessen, boven al vermeld, het tegengaan van "verwording" en
"verwildering" (p. 133), het bewaken van de veiligheid der Europeanen
(dit in een brief aan het Algemeen Syndicaat van suikerfabrikanten
p. 213 e.v.), het bestraffen van stakingen — en in 1920 bleek het al
niet doenlijk "de grens te trekken tusschen politieke, niet-toelaatbare
en economische, wél-toelaatbare stakingen" (p. 333), het beperken van
vergaderingen en van reizen door politieke propagandisten, en het
nemen van maatregelen tegen aanstootgevende figuren, meestal com-
munisten als Baars, Tan Malaka, Semaoen, maar ook een man als
Tjipto Mangoenkoesoemo (p. 277). Verder aandacht voor een spec-
taculair item als de inheemse militie (p. 94) en voor een cultureel
onderwerp, de nota van B. J. O. Schrieke over het Congres. voor
Javaanse Cultuurontwikkeling in Solo in 1918 — terecht, want het
nationalisme was niet louter een politieke beweging.

De stukken zijn tamelijk lang, waardoor het element van verbrokkeling
minder optreedt dan in andere bronnenpublicaties. Een belangrijke
aanwinst voor wie zich in het ontstaan en de verdere ontwikkeling van
de nationalistische beweging wil verdiepen. Aan de lust om te citeren
kan geen gevolg gegeven worden; afgezien van een citaat dat de stem-
ming van de Nederlandse overheid tegenover politieke activisten in die
tijd treffend weergeeft: Tjipto Mangoenkoesoemo werd schuldig bevon-
den aan het voeren van een revolutionaire propaganda "onder de
domme, lichtgeloovige bevolking, met zoodanig succes dat tienduizenden
als lid tot die Vereenigingen (het gaat o.m. over de S.I.-PI.) zijn
toegetreden" (p. 277). Een nuttig personenregister sluit het boek af, bij
ieder trefwoord een korte omschrijving, nodig in de meeste gevallen,
overbodig leek me in het geval van "Marx, Karl; een der grondleggers
van het socialisme".
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WIM VAN DOOREN, Dialektiek, een historische en systema-
tische inleiding. Van Gorcum, Assen/Amsterdam, 1977.
X + 142 blz. Prijs ƒ 22,50.

P. VAN DE VELDE

In een kort inleidend hoofdstuk wordt uiteengezet dat er drie 'soorten'
dialektiek zijn: een dialektiek eigen aan het bestaande (ontologisch),
een methode, en het dialektisch proces van de wisselwerking tussen
onderzoeker en onderzochte. In elk van deze is 'ontwikkeling' een
bruikbaar equivalent voor 'dialektiek'. In de er op volgende historische
beschouwing krijgen vooral Hegel en Marx aandacht, aangevuld met
de toevoegingen door hun leerlingen op de oorspronkelijke beschou-
wingen, variërend van het orthodoxe dialektisch materialisme ('diamat')
tot het immer relativerende dialektisch proces waaraan de Frankfurter
Schule deel heeft.

Het 3e hoofdstuk, 'Dialektiek en wetenschappelijke methode' is de
kern van dit boek; dialektische logika en dialektische methode worden
erin aangeduid. De dialektische logika is er één naast de andere; zij is
niet volledig uitgewerkt (en kan dat ook niet zijn, wil zij haar dyna-
misme geen geweld aandoen, zoals in het diamat gebeurd is) vanwege
het zichzelf relativerende karakter ervan. De belangrijkste bepaling
van deze logika is: 'alles omvat de eigen negatie'. Ook de dialektische
methode is er één naast de andere; er is óók plaats voor de positivisti-
sche, de hermeneutische, en de fenomenologische methoden. Er is in deze
methode vooral aandacht voor ontwikkelingen en tegenstellingen ('ont-
wikkelingen voltrekken zich door de tegenstellingen heen'), met als
bijzonderheid nog dat de waarneming zowel de waarnemende als het
geobserveerde verandert. Daar volgt uit, dat puur-theoretische kennis
onmogelijk is, er is een eenheid van theorie en praxis. De rationale voor
dit 'tolerante' standpunt is, dat het volgen van ontwikkelingen, processen,
en tegenstellingen een flexibele aanpak vereist, tot het hanteren van
verschillende methoden naast elkaar toe.

De er op volgende, toelichtende hoofdstukken behandelen achtereen-
volgens dialektiek en mensbeeld, maatschappijvisie, geschiedenis, en
etiek. Alle (dus ook de 3 eerder genoemde) hoofdstukken worden
afgesloten met fragmenten van belangrijke teksten.

De ondogmatische (of dialektische, maar dat is in dit geval hetzelfde)
manier waarop dit verre van eenvoudige onderwerp behandeld wordt,
maakt het lezen van dit boek tot een genoegen. De grote hoeveelheid
behandelde gezichtspunten laten de vruchtbaarheid van het dialektisch
proces (of die van de schrijver?) goed uitkomen — en onder de aange-
haalden bevinden zich idealisten en materialisten, voluntaristen en
mechanisten. De beredeneerde literatuurlijsten na elk hoofdstuk geven
een gemakkelijke ingang voor verdere studie.

Dat er in zo'n kompakt boek wel eens een voorbeeld de mist ingaat, is
onvermijdelijk. Jammer, dat het enige dat ik aan te merken heb, juist
een vrij belangrijk punt betreft, nl. Popper's kritiek op de dialektische
methode (op p. 40). Via de oorspronkelijke tekst kon ik nog wèl
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achterhalen wat Popper bedoelde, maar de weerlegging is a.1 te summier;
aan mij althans ging deze voorbij.

Als inleiding is dit boek een aan te bevelen aanvulling voor de
boekenkast van ieder die beseft (dan wel beseffen moet) dat het
verschijnsel methodologie méér inhoudt dan de ongereflekteerde, of
'natuurlijke' methodologie van de koude grond.

M. B. HOOKER, Legal Pluralism, an Introduction to
Colonial and Neo-Colonial Laws. Oxford: Clarendon
Press, 1975. 601 pp. Price £ 15.00.

J. A. ZEVENBERGEN

In het in hoofde genoemde boek geeft de auteur ons een beschrijving
van contemporain rechtspluralisme met Europees recht als dominante
component, dit bezien in verschillende nationale verbanden en tegen
een historische achtergrond. Veelal is dit rechtspluralisme het resultaat
van het meenemen en uitdragen van hele rechtsstelsels over de grenzen
van hun oorspronkelijke culturele context. Op mondiale schaal is dit
proces eerst begonnen in de zeventiende eeuw met de expansie van de
"civil" en "common" law naar buiten Europa en het bereikte zijn groot-
ste omvang in de negentiende en twintigste eeuw bij het hoogtij van het
kolonialisme.

Nieuw was dat verschijnsel toen niet, wel de schaal waarop. Altijd al
heeft er gehele of gedeeltelijke overdracht van recht van het ene volk
op een ander volk plaats gevonden. De geschiedenis leert, dat vreemde
overheersingen meestal gepaard gingen met het in meerdere of mindere
mate opleggen van het recht van de overheerser en het navenant dulden
van het recht der overheersten.

De staat, zo zegt schrijver,'is heden ten dage de politieke organisatie
waarbinnen zich "plural legal systems" voordoen, en het is, naar zijn
oordeel, fundamenteel voor de staatsidee, dat alleen de instituties van
de staat de bron van recht zijn; regels hebben slechts rechtskracht voor
zover zij op de een of andere wijze worden erkend door de organen van
de staat. Dit betekent, dat de ordenende beginselen van de nationale
overheid bepalend zijn voor die andere ordeningsbeginselen, die. zich
binnen haar territoir in de zich voordoende verschillende rechtssystemen
openbaren, bepalend dan in dier voege, dat zij dominant zijn ten opzichte
van die andere.
Hooker besteedt in zijn boek vooral aandacht aan de rechtsverscheiden-
heid in de landen met een koloniaal verleden. Hij benadert het ver-
schijnsel van rechtsverscheidenheid binnen één nationaal verband vanuit
het positieve recht, d.w.z. vanuit de wetgeving en vanuit de rechtspraak.
Op het ontmoetingsveld van het nationale recht der jonge staten met
het inheemse, het levende recht in zijn verscheidenheid en met zijn
religieuze bestanddelen richt hij vanuit wetgeving en rechtspraak onze
aandacht.

Ook uit de thans gepresenteerde feitelijke gegevens van wetgeving en
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rechtspraak krijgt men weer de indruk, dat het nationale recht van
nagenoeg alle jonge staten met een koloniaal verleden wordt opge-
bouwd vanuit het eigen rechtsstelsel van de vroegere koloniale over-
heerser, met als drijfveer de drang naar meer eenheid in de ver-
scheidenheid. De opbouw van een nationaal recht vanuit dat uitgangs-
punt zal met de nodige omzichtigheid dienen te geschieden. Immers een
te grote discrepantie tussen positief recht en rechtswerkelijkheid maakt,
dat de justiciabelen het overheidsrecht als recht niet meer herkennen.
Men zal zich dan minder gelegen laten liggen aan die wetgeving en
men zal zich afwenden van de overheidsrechter, die deze wetgeving
moet toepassen. Een, wat men zou kunnen noemen, "juridische sub-
cultuur" zal ontstaan, hetgeen ondermijnend is voor het gezag van de
nationale overheid, die vaak in het positieve recht een instrument ziet
om meer samenhang tussen de burgers met afwijkende rechtsopvattingen
te scheppen.

In het boek komt aan de orde het Engelse koloniale recht, geplaatst
in zijn verhouding tot de geschreven systemen van godsdienstig recht
en in zijn verhouding tot het volksrecht. Aandacht wordt besteed aan
het Hindoerecht in het algemeen en aan zijn plaats in de Engelse
koloniale administratie en in die van het onafhankelijke India. Het
Boeddhistisch recht wordt behandeld zoals het zich in Birma tijdens
het Engelse bestuur in dat raam kon manifesteren en de houding
van het onafhankelijke Birma ten aanzien van het godsdienstig recht.
Het Mohammedaanse recht in zijn verscheidenheid tijdens en na het
Engelse bestuur in India, Pakistan, Maleisië en Afrika krijgt uit-
voerige aandacht, alsmede de relatie ervan met hét Engelse recht, of
beter gezegd de plaats, die de koloniale bestuurder er aan gaf en er
voor liet, en de houding van de huidige overheden in die gebieden te
dien aanzien.

Aan het Engelse recht en de ontwikkeling van het volksrecht wordt
een apart hoofdstuk besteed. Uiteraard komen dan aan de orde de
vraag wat onder volksrecht is te verstaan en daarmee de problematiek
van gewoonte en recht. Dit alles brengt schrijver ertoe aandacht te
vragen voor de omschrijving en definiëring van recht in het algemeen,
zijn bronnen en de benaderingswijzen van het verschijnsel recht. In het
bijzonder wordt deze thematiek belicht in de verschillende regio's,
waar het Engelse recht een overheersende rol heeft gespeeld door de
staatkundige positie van Engeland in die gebieden in het verleden.
Afrika en Maleisië krijgen in dit verband speciale aandacht. Boeiend is,
dat de schrijver in dit hoofdstuk een afzonderlijke paragraaf wijdt
aan de plaats van het Chinese volksrecht in het positieve recht in die
delen van het vroegere Britse imperium, waar de Chinezen maatschap-
pelijk een hoofdrol spelen, te weten het schiereiland Malakka, Singa-
pore, Hongkong en het voormalige Brits-Borneo.

Vervolgens behandelt de schrijver het Franse koloniale recht in
Afrika en in Azië, dit ook weer beziende in zijn relatie tot godsdienstig
recht en volksrecht. Het Franse koloniale beleid ten aanzien van de
rechtsverscheidenheid wordt aangeroerd en gezet tegenover het Engelse
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beleid in dit opzicht in de verschillende delen van het voormalige
imperium.

Uitvoerig wordt de invloed van het Nederlands recht in Indonesië
gereleveerd. Van het koloniale rechtsbeleid wordt een beeld gegeven.
Het intergentiele recht, de Islam en de houding van de overheid tegen-
over het Islamitische recht, alsmede het adatrecht en de plaats van het
adatrecht in het koloniale bestel komen ter sprake. Aan het slot van
het aan Indonesië gewijde hoofdstuk brengt de schrijver het nationale
Indonesische recht en de positie van het adatrecht daarin naar voren.

Weliswaar heeft de invloed van het Europese recht zich vooral naar
de landen van de derde wereld uitgestrekt, doch daarheen niet alleen.
Hooker wijst op de rechtspositie van de Bantoe's in Zuid-Afrika, de
Indianen in de Verenigde Staten en de autochthonen in Australië met
Nieuw-Guinea en in Nieuw-Zeeland in het kader van het in die landen
geldende Westerse recht. Naast deze invloeden van Europees recht, die
hun oorsprong vinden in de machtspositie van Europa ten opzichte
van de betrokken landen in het verleden, komen de vrijwillige overname
van Westers recht in landen als Turkije, Thailand en Ethiopië en de
beweegredenen van zulk een overname aan de orde. Uitvoerig staat
Hooker stil bij de problematiek van het rechtspluralisme in een land
als de Sovjet-Unie, waar politieke ideologie vooral bepalend is voor het
rechtsbeleid in deze.

Het onderhavige boek getuigt van een zeer grote, benijdenswaardige
belezenheid van de auteur, van welke belezenheid hij de lezer laat mee-
profiteren door de uitvoerige bronnenvermelding, zowel wat wetgeving,
als rechtspraak en literatuur betreft. Ik meen, dat hierin vooral het nut
van dit werk is gelegen. Het is jammer, dat de theoretische beschou-
wingen, waarmee de feitelijke informatie wordt omringd — ik denk
hierbij in het bijzonder aan het eerste hoofdstuk, handelend over
rechtspluralisme en de ethnografie van het recht en het als conclusie
aangeduide slothoofdstuk — weinig doorzichtig zijn. Een kleine critische
noot meen ik te moeten maken bij het laatste deel van de ondertitel
van het boek, hetgeen overigens niets afdoet aan mijn waardering voor
het gebodene als hiervoor aangegeven. De schrijver wekt de indruk,
dat hij ook een introductie geeft op neo-koloniaal recht. Neo-kolonia-
lisme is een term, die gebruikt wordt om het stelsel van economische,
politieke en culturele afhankelijkheidsrelaties van een voormalige kolonie
ten opzichte van het moederland aan te duiden; er zit in die term iets
van bevoogding. Na lezing van het boek blijkt, dat over dit neo-
kolonialisme op het gebied van het recht niets wordt geboden. Post-
koloniaal recht is wat beschreven wordt. Beter ware geweest dat in de
ondertitel tot uitdrukking te brengen. Hen, die zich bezig houden met
het rechtspluralisme verschaft het boek een waardevol hulpmiddel bij
hun studie, waarvoor erkentelijkheid jegens de schrijver past.
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