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B. van Norren, Socio-culturele structuur en innovatie: een
structuur-vergelijkend onderzoek naar adoptie van family-
planning in de periode 1969-1973 door Sundanese echtparen
in twee rurale gemeenschappen op West-Java. Dissertatie
Landbouwhogeschool Wageningen, 1985. Prijs ƒ65,—.
Verkrijgbaar bij de auteur, p/a Geografisch Instituut Rijks
Universiteit Groningen, Postbus 800, 9700 AV Groningen.
533 pp.

J. VAN BAAL

De dissertatie van Dr. van Norren is een uniek stuk werk, dat zich
onderscheidt door zorgvuldigheid in methode, in terminologie, en in
waarneming. Aan methode en precisering van de gebruikte termen is het
eerste deel van het boek gewijd (76 p.), terwijl men in het tweede en
derde deel het verslag vindt van zijn veldonderzoek in twee kleine rurale
gemeenschappen op enige afstand van Bandung, de ene een traditionele
kampong van rond 200 zielen (deel II), de andere een 'ondernemings-
kampong' van ongeveer dezelfde grootte (deel III). In de laatste hoofd-
stukken van dit derde deel vindt men ook de conclusies, die uit deze
waarnemingen getrokken kunnen worden. Het veldwerk werd (in
hoofdzaak) verricht tussen mei 1974 en november 1975, waarbij Van
Norren over de gehele periode de medewerking genoot van de Sunda-
nese anthropologe Dra. Djuariah M. Utja. Uit de onderzoeksverslagen
blijkt dat zij die taak niet alleen met grote toewijding, maar ook met veel
talent vervuld heeft.

Het onderzoek van Van Norren beoogde een antwoord te vinden op
de vraag wat mensen, die nog nooit van family-planning gehoord
hadden, beweegt om daartoe over te gaan en de bezwaren opzij te
zetten, die vanuit eigen traditionele achtergrond daartegen rijzen. Voor
deze mensen immers geldt, dat een kind een geschenk Gods is! Dank zij
de beperking van zijn onderzoek tot twee kleine gemeenschappen, is hij
in staat daarop een zinnig en de lezer overtuigend antwoord te geven,
een antwoord dat weer eens de waarheid illustreert van Durkheim's
uitspraak "q'un fait bien régistré en vaut mieux que mille d'autres".

Het is boeiend op te merken hoe de analyse van het rijke, aan
uitvoerige gesprekken ontleende feitenmateriaal, de schrijver leidt tot
de ontdekking van het primaat van de grondmotieven der Sundanese
cultuur. In het onderzoeksmodel waarvan hij uitging, staan de basis-
structuren van de materiële omstandigheden, de sociale, de psychische
en de culturele gegevenheden naast elkaar op hetzelfde niveau. Dat is op
p. 20. Maar op p. 463 en 478 komt hij tot de conclusie, dat de structurele
motieven der cultuur grondleggend zijn en invloed uitoefenen op wat hij
aanvankelijk daarnevens als sociale, psychische en materiële basis-
deelstructuren onderscheidde. Wat hij voor en na zegt van de basis-
structuur van de cultuur als een spanningen bevattend patroon van een
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werking uitoefenende elementen, is verhelderend. Het bevat naast een
onwrikbaar geloof in God en in het noodlot het ideaal van een har-
monische samenleving die op autoritatieve (wel onderscheiden van
autoritaire) wijze geleid wordt, waarbij de daarmee corresponderende
cultuur van eerverschaffing aan anderen de mogelijkheid open laat om
ook tegenover meerderen en ouderen ja te zeggen en op onopvallende
wijze neen te doen. Op soortgelijke wijze bestaat er tegenover een sterke
neiging tot berusting in eigen lot een neiging tot verbetering van eigen
situatie, die aanmoediging vindt in de invloeden uitgaande van het
moderniseringsproces.

Het meest belangwekkende in deze beschrijving van een naar har-
monieuze gemeenschappen strevende cultuur is de rol, die daarin de
erkenning van autoriteit speelt, waarin hij vijf opvolgende graden van
intensiteit van leiderschap onderscheidt, t.w. dat van het hooggeachte
gemeenschapslid, de raadgever-raadvrager relatie, de patroon-cliënt
relatie, de factieleider en als hoogste het charismatisch leiderschap van
de figuur, die hij karakteriseert als een verpersoonlijking van het ratu
ad/7-ideaal. Ofschoon ik met die verwijzing naar het ratu adil ideaal
vanwege zijn religieuze connotaties niet zo erg gelukkig ben, geeft die
verwijzing wel op indringende wijze aan wat hier aan de hand is, nl. een
hartgrondige erkenning van het feit, dat macht verantwoordelijkheid
niet alleen schept maar is, een erkenning die men hier niet slechts vindt
bij hen, die aan de macht onderworpen zijn, maar ook bij hen, die haar
bezitten. Hij geeft daar twee prachtige voorbeelden van: de gedreven
bedrijfsleider tegenover 'zijn' ondernemingskampong, die een charis-
matisch leiderschap uitoefent, en het Rukun Kaluarga hoofd van de
traditionele kampong Cianyar, die zich als raadgever opstelt en daarin
onvermoeibaar is en in die rol voor de mensen aanvaardbaar.

Voor het inzicht in de fundamenten van de patronage verhouding
biedt dit boek voortreffelijk materiaal. In Man's Quest for Partnership
heb ik erop gewezen, dat het bestaan van paternalisme zonder een
daarmee corresponderend filialisme der volgelingen niet mogelijk is. Uit
Van Norren's boek leert men hoe dat toegaat. Hij laat ons zien hoe de
participanten in deze cultuur van jongsaf geleerd hebben de persoon van
de ander in haar sociale context te ontzien en dat niet alleen bij hen, die
tot de onderlaag der hiërarchie behoren, maar ook bij de leiders tegen-
over de geleiden. Men ziet dan hoe de machtelozen, bij alle vertoon van
inschikkelijkheid en nederigheid, gedragspatronen hebben ontwikkeld,
die hen in staat stellen zichzelf als personen met eigen wil en gevoelens te
handhaven. Wat hen daartoe in staat stelt is het feit, dat hetzelfde
patroon van respect voor de ander uiteindelijk ook de houding van de
machtigen bepaalt, die juist dank zij hun respect voor lageren het respect
genieten, dat de grondslag is van hun macht. De exacte wijze van
beschrijving, ondersteund door zorgvuldige analyse van de respectieve
posities der participanten binnen de maatschappelijke hiërarchie van
macht ontleend aan bezit, kennis, positie of eigen sociaal gedrag, is in
menig opzicht voorbeeldig. De auteur is daardoor ook in staat onder-
scheid te maken tussen aanvaarding van family-planning op grond van
moderne en van pseudo-moderne motieven. En het is met het oog op het
grote belang van gezinsplanning vertroostend te bemerken, dat in veruit
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de meeste gevallen die aanvaarding is ingegeven door het moderne
motief zelf stuur te willen geven aan eigen leven, ook bij hen die tot de
laagste klasse behoren van deze maatschappij. In dit verband is ook de
uitgebreide netwerk-analyse uitgevoerd door de auteur van betekenis.
Zij toont op welke wijze uiteindelijk een omslag in de publieke opinie tot
stand komt, die het proces van integrale aanvaarding tot een succes
maakt.

Tenslotte nog dit. Het boek telt opmerkelijk weinig drukfouten en is
ook overigens voortreffelijk uitgegeven en afgedrukt in een uitstekend
leesbare letter. In deze tijd, waarin universiteiten en instituten niet
schromen eigen en anderer publicaties uit te geven op een manier die
ouderen bij herhaling dwingt naar een leesglas te grijpen, is een woord
van lof daarvoor wel op zijn plaats. Het is jammer, dat de naam van de
drukker niet vermeld is, want zulke drukkers verdienen bekendheid in
een tijdperk, waarin beunhazen maar al te vaak kans zien de term
boekdrukkunst tot een aanfluiting te maken, zonder dat hun opdracht-
gevers in opstand komen.

Andrew Turton and Shigeharu Tanabe (eds.), History and
Peasant Consciousness in South East Asia, Senri Ethnologi-
cal studies no. 13, National Museum of Ethnology, Osaka,
1984, 420 pp.

PIERRE BROCHEUX

Social scientists concerned with the study of the peasant world in Asia
will very much enjoy the twelve contributions containedin this volume.
The geographical scope is wide and covers the continent as well as the
islands. Meetings and cooperation between historians, anthropologists
and even political scientists occur so rarely that one must note with the
greatest of satisfaction that the opportunity offered by the symposium in
Osaka has been fully exploited. The participants in the symposium have
pulled down the barriers that usually separate the various fields in which
each category of specialists is snugly ensconced. The result has been that,
rather than simply adopting structuralist modes of analysis and inter-
pretation again, the contributors have combined the structuralist with
the diachronic approach to the problem in hand to address the question
of what are the sources, the forms and the manifestations of the peasant
consciousness.

It is impossible, I am afraid, to give a summary or report of every study
contained in this volume, although each is undoubtedly interesting. Most
try to combine theoretical concepts with empirical examination. I shall
try to briefly characterize the essence of the contribution of each author.
In the societies of South East Asia continuity or permanence seems to be
a dominant feature, and a kind of cultural determinism has favoured
consensus and stability. But if that is so, when and why do ruptures
appear and destabilize the social and political order?
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First, the editors underline the fact that social and political consensus
result from a particular class hegemony, in the line of the Gramscian
concept of a "dialectical relationship between ideology and other forms
of domination, between persuasion and consent". Domination is not
always and not only manifested and exercised through the institutions of
the State, but "also through non-institutional, informal, extra-judicial,
sometimes illegal, and subterranean social forces, processes and
milieux". From this perspective, Andrew Turton examines in detail what
it is, in contemporary Thailand, that structures the hegemonie power,
what could help to awaken the peasant consciousness and then inspire it
to challenge. His analysis shows that ideology is not something im-
manent but a process, something subject to selective revision. Moreover,
ideology is not a series of abstractions but a mode of behaviour, of social
action. Turton, like the other authors, places less emphasis on the
conceptualized doctrines, the definitive and comprehensive system of
values, but concentrates more on the moments of formation or re-
formation.

One may distinguish three cases:
— Peasant consciousness derives its components and legitimacy from the

"Little Tradition", though the authors deliberately refrain from using
this notion (e.g. Chatthip Nartsupha, 'The ideology of Holiness
revolts in North East Thailand'; Esteban T. Magannon, 'Cognition of
time, change and social identity: Kalinga history and historical con-
sciousness').

— Nowadays, peasants may appeal to the modern ideology of demo-
cracy, equality and social justice to challenge and oppose the ruling
class and the established order (e.g. A. Turton, 'Limits of ideological
domination and the formation of the social consciousness').

— But peasants may also appeal to the "Great Tradition", namely that
which ensures the hegemony of the ruling class: Buddhism with its
Messianic version of Maitreya-ism or Islam (James C. Scott, 'History
according to winners and losers').
So there are, at least, two sources of inspiration and stimulation for

peasant challenge: religion or secular ideology and ethnicity. What
about the relationship between peasant consciousness and class con-
sciousness? Between these two and ethnicity? Between peasant con-
sciousness and the national consciousness?

In some cases, peasant consciousness seems to be confused with
ethnic consciousness (the Iban, the Kalinga, the Lao and the Malays).
May we consider it as class consciousness when it manifests itself as a
rejection of a process of political centralization by an allogeneous state
(Thailand) or as resistance against a foreign mode of production? (Joel
Kahn, 'Peasant political consciousness in West Sumatra. A reanalysis of
the Communist uprising of 1927'.) Thus, is ethnic consciousness an
embryonic form of national consciousness or even an integral national
consciousness? The distinction, assimilation or chassé-croisé between
them do not seem to have preoccupied the authors. Is what Joel Kahn
calls political consciousness reducible to ethnic or national or peasant
consciousness? Might it be a mixture of them?

When the laborers on a Malay oil-palm estate go on strike against the
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Chinese managers (but are these Malays still peasants or agro-industry
workers?), their consciousness is based on "cultural ethnicity" (Zawaw i
Ibrahim, 'Investigating peasant consciousness in contemporary Malay-
sia'). In that case, class consciousness is confused with the ethnic one: is
the latter a substitute for the former or does it constitute a transitional
phase towards a genuine class consciousness?

James Scott believes that the poor peasants, the losers of the "Green
Revolution", are perfectly conscious that their worsening standard of
living is due to objective causes (capitalism and new technology), but
they "make a partisan use of an ideology which the rich, to a large extent,
also subscribe to but increasingly violate". They give a moral tone to that
common ideology (Islam) so that it has the capacity to exert pressure on
the winners. In that case, Islam, like the other universal religions, con-
tains references to a revindication of social justice. Will that component
of Islam last as such, will it be integrated in a radical version of Islam, or
does it represent a transitional step to the adoption of a secular ideology
of class struggle such as Communism?

Therefore, one may ask if the peasant consciousness is able to gen-
erate fundamental changes in societies by itself. In ancient Vietnam (and
China) peasant rebellions were capable of rallying large masses of
people and could be victorious (like the Tay Son uprising) by appealing
to the national value of changing the mandate of Heaven. It would have
been interesting to extend the study of the Vietnamese case to the period
of French domination because it exemplifies the more frequent and
obvious convergence, if not identification, of the peasant and the natio-
nal consciousness.

It is not the least merit of this book that it suggests many such
questions.

J. Verkuyl, Gedenken en verwachten, mémoires, Kampen: J.
H. Kok, 1983, 348 pp., ƒ43,90.

I. H. ENKLAAR

Verkuyl, emeritus-hoogleraar Zendingswetenschap aan de V.U., heeft
vrienden en geïnteresseerden verblijd met zijn uitvoerige mémoires.
Voor de lezers van Bijdragen gaan wij thans voorbij aan zijn herinne-
ringen aan zijn jeugd en zijn arbeid in Nederland, na repatriëring uit
Indonesië, als algemeen secretaris van de Nederlandse Zendingsraad en
als hoogleraar, zijn betrokkenheid bij tal van brandende kwesties in kerk
en maatschappij en politiek in het vaderland en ten aanzien van Zuid-
Afrika, enz.

Voor ons is van bijzonder belang wat hij uitvoerig genoteerd heeft
over zijn werkzaamheden en contacten in Indonesië gedurende de lange
tijd dat hij daar arbeidde (1939-1962). Dit verhaal neemt het grootste
deel van het boek (150 pagina's) in beslag.

Verkuyls interesse voor Indonesië begon met zijn pastorale werk

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:10:34PM
via free access



Boekbesprekingen 491

onder Aziatische studenten in Nederland (1935-1939), waardoor hij
vele contacten kreeg met vertegenwoordigers van Indonesië's jonge
intelligentsia. Als missionair-predikant werkte hij vervolgens tot de
oorlog op Midden-Java, waar hij zich terstond al profileerde als een
man, die hartstochtelijk betrokken was bij de veelkleurige problematiek
van het Indonesische volk. Zijn belevenissen in de Japanse internerings-
kampen vormen een welkome aanvulling op wat van zoveel andere
zijden daarover is gepubliceerd.

Verkuyls belangrijkste bijdrage aan Indonesië werd gegeven in de
naoorlogse tijd. Hijzelf kenschetst die bijdrage als "deelname aan de
dienst der verzoening tussen Nederland en Indonesië". Hij stond daarbij
niet terzijde, maar participeerde met al zijn gaven en invloed in de
spannende ontwikkeling van Indonesië's worsteling om vrijheid en zelf-
standigheid. Hij woonde de Pangkalpinang-conferentie bij (okt. 1946)
en had persoonlijke contacten met Van Mook, Soekarno, Hatta. Sjarif-
uddin, Leimena en andere prominenten. Hij trachtte in Nederland be-
grip te vinden bij regerings- en kerkelijke leiders, wat hem veelal niet in
dank werd afgenomen. In de Irian-kwestie liet hij opnieuw zijn duidelijk
geluid horen.

Dit alles levert uitermate boeiende lectuur, die volle aandacht ver-
dient naast zoveel mémoires van auteurs uit andere kringen. Verkuyl
behandelt uiteraard ook zijn arbeid in en vanuit Jakarta inzake lectuur-
verspreiding, academisch onderwijs aan de Theologische Hogeschool en
de Universitas Kristen Indonesia, de christen-studentenbeweging, de
Raad van Kerken, en zijn persoonlijke bindingen met Indonesiërs van
allerlei soort en achtergrond.

Conclusie: een kostelijk en onmisbaar boek voor ieder die zich ver-
diepen wil in die voor Indonesië zo belangrijke periode. Nog een kleine
formele opmerking: de wijziging in de spelling van oe in u had juist niet
behoren te worden toegepast op de naam van Soekarno.

D. J. Roorda e.a., Overzicht van de Nieuwe Geschiedenis; De
algemene geschiedenis van het einde der middeleeuwen tot
1870 (Groningen 1983); dez. Nieuwe Geschiedenis in tek-
sten; Werkboek (Groningen 1984).

J. VAN GOOR

Bij het ter hand nemen van dit nieuwe handboek voor beginnende
geschiedenisstudenten bekroop mij verschillende malen het gevoel dat
ik indertijd graag zelf zo iets dergelijks had willen hebben. Tegelijkertijd
kwamen er ook andere gevoelens op, het was soms te algemeen, te
weinig specifiek. Dat wat ik achteraf in mijn opleiding had moeten
missen waren de beschrijvingen van maatschappelijke processen en het
verwerken van begrippen uit de sociale wetenschappen, zonder dat deze
echter specifiek werden genoemd. In dit opzicht is dit Overzicht een
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geslaagde poging de veranderde opvattingen over en vorm van de ge-
schiedschrijving te incorporeren. Het maakt tegelijkertijd het dilemma-
wellicht beter gezegd het pseudodilemma - hoe de maat te houden
tussen kennis en inzicht duidelijk.

In de inleiding hebben de auteurs duidelijk rekenschap afgelegd van
hun bedoelingen en opvattingen en de problemen waarvoor zij stonden
bij het samenstellen van dit werk. Enerzijds is er het probleem van
het kennisniveau van de aanvangende studenten, dat in veel gevallen
te wensen over laat, anderzijds bestaat de behoefte de handboekkennis
aan te passen aan de veranderende opvattingen op het vakterrein. De
auteurs wensten maatschappijgeschiedenis in ruime zin te schrijven.
Hierbij wordt maatschappijgeschiedenis omschreven als "geschiedenis
die haar aandacht in hoge mate concentreert op de maatschappelijke
verbanden waarin de enkeling opgenomen is. De daden van deze enke-
ling kunnen daardoor én gerelativeerd én verhelderd worden." Cultuur
en politiek dienen ook een plaats te krijgen. In dit opzicht zet men zich af
tegen de Franse historici, die van de histoire évenementielle weinig
moesten weten. Ook de politiek is een "vervormbaar aspect" van het
maatschappelijke leven, dat ook structurele veranderingen kan onder-
gaan. De nadruk op structurele aspecten betekent wel dat cesuren tussen
tijdperken, overgangen van het een naar het andere, als veel minder
scherp worden ervaren. Ook dat cesuren zich niet op alle terreinen
tegelijk voordoen. In dit werk is gekozen voor een drietal cesuren: het
midden van de zeventiende eeuw na de "lange" zestiende eeuw, het
midden van de achttiende, wanneer een zekere omslag zichtbaar wordt
na een periode van stagnatie en contractie en het einde van de achttiende
eeuw, een revolutionaire overgangsfase. De periode tussen 1815 en
1870 is al evenzeer een overgangsfase, waarin de Industriële Revolutie
in steeds grotere gebieden voelbaar wordt.

Om de student zoveel mogelijk houvast te geven is gekozen voor een
vaste indeling van elk hoofdstuk. Het begint met een korte historio-
grafische beschouwing over het onderwerp, daarna volgt een overzicht
waarin de kennis erover wordt gepresenteerd. Het losse werkboek
maakt het mogelijk aan de hand van klassieke teksten op de behandelde
onderwerpen dieper in te gaan.

De vorm van het boek en de presentatie van de stof hebben veel
aantrekkelijks. Ook in dit opzicht kan men zeggen dat hierin de huidige
opvattingen over geschiedenisonderwijs worden weerspiegeld. De grote
nadruk op maatschappijgeschiedenis neemt alweer af, evenals de vaak
nagestreefde hegemonie van de sociaal-economische benadering. Het
verhalende komt terug, voor zover het al weg is geweest, echter verrijkt
met de vruchten van de vernieuwingen in het vak. Door lijnen aan te
geven, de student begrippen bij te brengen uit de sociale wetenschappen,
tracht men diens greep op het verleden te versterken. In de formule-
ringen herkent men de onderliggende kennis en de zorgvuldigheid waar-
mee men de nuance tracht te handhaven. Toch beginnen hier voor mij de
problemen. Met alle waardering voor de tekst, vraag ik mij af of dit boek
niet al te veel kennis vooronderstelt. De nuance ontgaat aan hen die
weinig of niets weten. Het zal dan ook veel energie van de docent vergen
alles uit te leggen en toe te lichten. Als boek goed en boeiend, maar of

Downloaded from Brill.com05/19/2023 07:10:34PM
via free access



Boekbesprekingen 493

het als overzicht voldoet, daarover heb ik twijfels. Hiernaast zal de
behoefte aan een meer feitelijk verslag van het verleden dat meer ingaat
op specifieke gebeurtenissen blijven bestaan.

H. D. Kubitscheck, Südost Asien: Völker und Kuituren,
Berlin: Akademie-Verlag, 1984.

R. HAGESTEIJN

The Nestor of Southeast Asian history, the late D. G. E. Hall, once
remarked that SEA is an 'anthropologist paradise', referring by this to its
multitude and variety of cultures. Kubitscheck attempts to describe the
development of these cultures - of which more than fifty have been
distinguished - in a mere 319 pages. Despite this restriction of space, he
seems to have succeeded in informing those readers who are not familiar
with the area of its principal features and inspiring them to go in search of
more detailed literature on a particular ethnic group or a specific theme.
The book is written in a terse style, is neatly presented and contains 90
photographs, 40 figures and a map.

It contains compact information on such diverse subjects as geo-
graphy and climate, the 'roots' of SEA culture, external influences and
the development of ethnic groups, economie developments, material
culture, sociopolitical aspects, religion, colonization, and nation
building.

His success in keeping this book readable sterns from the fact that he
has emphasized the 'unity' of SEA culture at the expense of its 'diver-
sity'. He considers the area as "ein historisch-ethnographisches Gebiet
mit einer alle Lander umfassenden und tief in der Geschichte verwurzel-
ten unverwechselbaren Identitat, wobei wir die historisch-politischen
Grundlagen als entscheidende formierende Faktoren ansehen" (p. 89).
Instead of analysing the differences, interesting as they are, he sketches
common developments from a combined diffusionist-functionalist ap-
proach. The book is not intended to focus on theoretical problems, but
gives a well-founded description of ethnographic facts from a macrosco-
pic point of view. In this description he emphasizes cultural rather than
social aspects.

Looking from a narrower perspective it appears that Kubitscheck
neglects recent discussions of some of the subjects he deals with. For
example, pre-historic periods are still described in terms of the Euro-
pean phases Paleolithic, Mesolithic, Neolithic etc, while in literature on
the subject it has been admitted that these designations are not univer-
sally appropriate (pp. 20-38). A second example of this shortcoming is
Kubitscheck's assumption that the Southeast Asian cultures developed
as a result of migrations of certain ethnic groups from Southern China
("der Zug nach dem Süden", pp. 65-72), where others have stated that
these migrations were not of as great importance as has hitherto been
believed.
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The list of references gives a convenient overview of the literature on
the area (at least until 1981, when the manuscript was finished). Only
the facts that no bibliographical references are given in the text and that
the titles of the many Russian works contained in this list have been left
untranslated are annoying. For those looking for a general introduction
to Southeast Asia this book may be useful.

Florence Weiss, Kinder schildern ihren Alltag. Die Stellung
des Kindes im ökonomischen System einer Dorfgemeinschaft
in Papua New Guinea (Palimbei, Iatmul, Mittelsepik).
[Children narrate their daily life. The child's role in the
economie system of a village community in Papua New
Guinea (Palimbei, Iatmul, Middle Sepik)], Basler Beitrage
zur Ethnologie Band 21, Basel: Ethnologisches Seminar der
Universitat und Museum für Völkerkunde, 1981.

C. H. VAN NIEUWENHUIJSEN-RIEDEMAN

The research on which this dissertation is based was conducted while the
author was on an expedition to the Iatmul and Sawo (two groups living
on the banks of the Sepik River), which was organized by the Ethno-
logical Seminar of the University of Basel. The nine researchers taking
part were distributed over five villages; each investigated one aspect of
the local culture. Weiss and one other member of the team spent from
October 1972 to March 1974 in Palimbei, an Iatmul village. Her
research was focused on the relationship between childhood and society.

In the introduction to her research premise in chapter I, Weiss refers
to what Bateson and Mead have written about Iatmul youth. She asserts
that, while the influence which Mead considers the family structure as
having on the personality of the child is important, the psychological and
socio-psychological interpretation of the family structure is not enough
to provide a full explanation. Weiss feels that the influence of the
economie system and the social structure of the village community must
also be taken into account. The aim of her book is to fill the gap by
analysing how Palimbei children are involved in the economie life and
how the position of children depends on the economie system.

Weiss has succeeded completely in filling the gap identified by her.
She has, in fact, done more than that: because her study is based to a
large extent on data provided by children themselves, she has been able
to present a detailed and extremely vivid picture of the day-to-day world
of Palimbei children.

Besides interviewing children, she recorded daily, for eight successive
days, what seven children from one particular elementary family told her
about what they had done and experienced that day. The body of the
book revolves around these children's descriptions of their daily lives
('Tagesschilderungen'). After a chapter describing the village and its
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surroundings, the kinship system and the main features of the economie
system, the children's monologues are reproduced word-for-word. They
are used again later in the analysis of the position occupied by children in
the economie system, and the way they are engaged in the various types
of labour.

For the purposes of this analysis, Weiss divides the villagers' activities
in this respect into four categories: the provision of food, the preparation
of food and related activities, manual work (house-building, for
example), and other tasks, such as minding children, village mainten-
ance, etc. For each category of activities she gives a description of the
work as carried out by adults. Then, using data from the 'Tagesschilde-
rungen' and from interviews with other children and adults, she goes on
to describe how children of various ages are involved in that particular
category. Finally, again using data from the 'Tagesschilderungen', she
presents a systematic overview of the types of work performed by
children, varying according to age and sex. She also discusses the rela-
tionship between work time and leisure time, the question of whom a
person is working for, and why and under what general conditions
children become involved in work.

The book comprises 399 pages, including a summary in English and
the captions of the many, highly relevant, photos. Less relevant are the
children's drawings illustrating the book.

Joop Morriën, 'Amen'; Jan Stam, rebel in Indonesië en Ne-
derland, Amsterdam: Pegasus, 1984, 159 pp.

HARRY A. POEZE

J.C. Stam (1884-1943) vertrok in 1912 als onderwijzer naar Neder-
lands-Indië. Hij was overtuigd socialist en zou een belangrijke rol spelen
in de prille marxistische beweging in Indië. Onder de naam 'Aroen' was
hij Indisch correspondent van 'De Tribune', het blad van de Sociaal-
Democratische Partij (S.D.P.), de radicale afsplitsing van de Sociaal-
Democratische Arbeiders Partij (S.D.A.P.). Op de meningsvorming
over koloniale zaken in de S.D.P., voorloper van de communistische
partij, heeft Stam belangrijke invloed uitgeoefend.

Toen Sneevliet in 1914 de Indische Sociaal-Democratische Vereeni-
ging (I.S.D.V.) oprichtte werd Stam één van de voormannen. Hij bleef in
die partij toen de sociaal-democraten uittraden. De I.S.D.V. trok steeds
meer Indonesische leden en werd in 1921 herdoopt tot communistische
partij (P.K.I.). Stam was toen nog een van de vijftien Europese leden.
Andere actieve Nederlanders waren successievelijk uitgewezen. Stams
optreden werd waarschijnlijk juist niet gevaarlijk genoeg geacht om hem
ook door zo'n maatregel te treffen. Wel zorgde het gouvernement, door
hem te benoemen op scholen in uithoeken van Java en op Borneo, dat hij
zich niet actief in de politieke actie kon storten. De P.K.I. werd steeds
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meer een Indonesische zaak, waar Stam grotendeels buiten stond. Hij
reserveerde zijn energie voor de onderwijzersvakbond, het Neder-
landsch-Indische Onderwijzers Genootschap (N.I.O.G.), waar hij in
woord en geschrift opkwam voor de belangen van kinderen, met name
de Indonesische, en onderwijzers tegen een beknibbelende overheid.

In 1932 repatrieerde Stam. Hij bleef betrokken, op de achtergrond,
bij de Nederlandse communistische partij. Hij was na 1940 illegaal
actief, werd gearresteerd en overleed in een Duits concentratiekamp.

Stam is een van de Nederlanders die aan de wieg stonden van de
Indonesische marxistische beweging. Hij was daarbij in gezelschap van
mannen als Sneevliet, Baars, Bergsma, Brandsteder, Van Munster en
Dekker. Op Sneevliet na is over hun leven weinig bekend. Dat is jammer
en ten onrechte want in velerlei opzicht zijn hun daden en gedachten
boeiend en interessant. Het is daarom lofwaardig dat Morriën, journalist
bij het communistische dagblad 'De Waarheid', deze levensschets van
Stam heeft samengesteld. Hij heeft daartoe uitgebreid onderzoek ver-
richt in de communistische en vakbondspers en bij mensen die Stam
hebben gekend. Aan de hand van lange citaten uit Stams artikelen heeft
Morriën tevens gepoogd een beeld te schetsen van de ontwikkeling van
de marxistische beweging in Indonesië. Daardoor ontstaat een nogal
halfslachtig geheel. Zowel levensschets als politieke historie komen
onvoldoende uit de verf. Het lijkt er op dat de auteur in te kort bestek te
veel heeft gewild, hetgeen ten koste van de samenhang en levendigheid
ging. Op deze wijze komt de figuur van Stam toch te weinig uit de verf.
De behandeling van de I.S.D.V.-historie is — vooral voor de niet-inge-
wijde lezer - een verwarrend geheel. Daarnaast is het opvallend en niet
te vergoelijken dat Morriën geen onderzoek in de koloniale archieven
heeft gedaan. Zonder twijfel had hem dat materiaal verschaft, waarmee
Stams levensloop beter had kunnen worden ingevuld. Het is onbegrijpe-
lijk dat hij deze betrekkelijk geringe extra moeite die tot een flinke
meerwaarde van zijn boek had kunnen leiden niet heeft genomen. Ook
zijn er een aantal slordigheden in het boek blijven staan. Bijvoorbeeld op
blz. 74 heet een door Stam uitgegeven blad 'De Indische Volksschool'
op blz. 82 'De Indische Volksonderwijzer', terwijl het blad de naam 'De
Indiese Volksschool' droeg. De mededeling op blz. 84 dat van het
marxistische blad 'Soeara Rakjat' zich geen exemplaren in Nederland
bevinden is onjuist; het Internationaal Instituut voor Sociale Geschie-
denis bezit een flink aantal nummers.

Ondanks dit alles bevat dit boek een lofwaardige hoeveelheid nieuwe
gegevens over Stam, alsmede een aantal toepasselijke en nog onbekende
illustraties. Het is te hopen dat de auteur die ook over andere I.S.D.V.-
pioniers al veel gegevens heeft verzameld zich ook zet aan hun biografie.
Daarbij zou hij dan de hier gesignaleerde tekortkomingen moeten ver-
mijden.
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Uit het archief van Arthur Lehning, Amsterdam: Van
Gennep 1984. Prijs: ƒ 19,50.

HARRY A. POEZE

Arthur Lehning (geboren 1899) was voor 1940 een vooraanstaand
anarchist, vruchtbaar publicist, politiek actievoerder en nauw betrokken
bij de culturele avant-garde. Na 1945 was Lehning meer wetenschappe-
lijk actief, onder andere als uitgever van Bakoenins geschriften. Rond
1927 onderhield hij ook contacten met linkse Indonesische studenten in
Nederland, verenigd in de Perhimpoenan Indonesia. Onder hen was ook
Mohammed Hatta. Hatta, inmiddels vice-president van Indonesië,
vroeg Lehning in 1949 een bibliotheek op sociaal-politiek gebied in
Jakarta op te zetten. Dit boekje beschrijft aan de hand van nota's,
memoranda en persberichten de geschiedenis van deze bibliotheek tot
de opening in 1952. Dit verhaal, vol herhalingen en oninteressante
details, is verschijning in boekvorm eigenlijk niet waard. De inleiding
van Jan Rogier (15 blz.) over Lehnings bemoeienis met de anti-kolo-
niale beweging is, hoewel nogal eenzijdig, nog het meest interessante
deel van het boekje. Hierin draagt Rogier enig materiaal aan voor het
schrijven van de nog vrijwel onbeschreven historie van de in 1927
opgerichte Liga tegen imperialisme en voor nationale onafhankelijk-
heid. Voor de Liga omstreeks 1929 veranderde in een communistische
mantelorganisatie was hier sprake van een uniek samenwerkingsver-
band tussen nationalistische bewegingen uit de koloniën en westerse
sociaal-democraten, links-socialisten en communisten.

Jeanne de Loos-Haaxman, De Franse Schilder Ernest Har-
douin in Batavia, Leiden: Brill, 1982, 8vo, 5 1 pp., ills.

P. H. POTT

Omstreeks de jaarwende 1982-1983 verscheen-posthuum-de laatste
studie van mevr. J. de Loos-Haaxman, waarmee haar arbeid op het
terrein van de schilder- en tekenkunst van Europeanen in het voormalig
Nederlands Oost-Indië werd afgesloten. In haar lange leven (1881-
1976) zijn duidelijk drie perioden te onderscheiden.1 Na in 1909 te zijn
gehuwd, vertrok zij in 1911 met haar echtgenoot naar Padang, waar Mr.
Wolter de Loos was benoemd tot griffier bij de Raad van Justitie. In een
tijdsbestek van tien jaren volgden verwisselingen van standplaats elkaar
snel op: Toeloeng Agoeng, Madioen, Batavia. In deze periode gaf mevr.
De Loos al haar aandacht aan haar gezin in een steeds andere entourage,
en met telkens andere contacten met de vreemde medemens.

1 Een uitstekend overzicht van leven en werk van mevr. J. de Loos-Haaxman geeft het In
Memoriam van de hand van mevr. Annic Versprille in het Jaarboek Maatschappij
Nederlandse Letterkunde te Leiden, 1975-1976, pp. 159-167.
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Na de eerste verlofperiode, werd haar echtgenoot aangesteld als
docent aan de Bestuursschool te Weltevreden. Mevr. De Loos vond toen
voldoende tijd om zich te wijden aan beherende en verzorgende taken
terzake van verzamelingen op het gebied van de kunstgeschiedenis. In
1924 werd zij geconfronteerd met het probleem van de restauratie van
de reeks portretten van de landvoogden, die in een deplorabele staat van
verwaarlozing verkeerden. Door deze zorg maakte zij kennis met andere
schilderingen uit 's lands verzameling, welke collectie zij als onbezoldigd
conservator ging beheren. In deze periode was zij niet alleen verzorgend
en beherend bezig, doch was zij bovendien actief betrokken bij het werk
van de toenmalige kunstkringen op Java. Deze periode vond haar afslui-
ting door de terugkeer naar Nederland in 1939, waar zij zich vestigde in
het grote huis aan de Plantage te Leiden, dat na de repatriëring van haar
familieleden na de moeilijke oorlogsjaren een vast en vertrouwd punt
werd in het leven en werken van velen die haar lief waren.

Het is feitelijk met deze grote verandering in haar leven, dat de derde
periode inzet, een periode van terugzien op wat werd verricht en ge-
noten, gecombineerd met een zorgvuldige verantwoording terzake van
vele vrijwillig aanvaarde taken en wetenschappelijke activiteiten. Daar-
naast begon ook een streven naar een systematische en zorgvuldige
afronding van verplichtingen terzake van beheer, typisch tot uitdrukking
komend in haar actieve lidmaatschap van het bestuur van de Stichting
Cultuurgeschiedenis Nederlanders Overzee. Daarnaast kwam de taak
rekenschap af te leggen van wetenschappelijke werkzaamheid op het
terrein van de kunstgeschiedenis, welke met name resulteerde in een
reeks van publicaties tussen 1941 en 1976, als De Landverzameling
Schilderijen in Batavia{\94\), Verlaat rapport Indië (1968), Dagwerkin
Indi'è: hommage aan een verstild verleden (1972). Wie haar in die jaren
heeft gekend, weet met hoeveel zorgvuldigheid en ijver planmatig door
de ruim 90 jaar oude schrijfster naar afronding en verantwoording werd
gestreefd.

Als laatste werkstuk werd de détailstudie over Hardouin in Batavia
aangevat, wat resulteerde in een laatste bewijs dat zij alle zorg wist te
besteden aan zulk een onderzoek en daarbij in staat was kunstenaars de
hun toekomende plaats te geven in de geschiedenis van uiteenlopende
picturale kunsten, maar ze ook in hun leven en werken te kunnen
schetsen in hun contact met tijdgenoten. Zo is deze laatste en zeker niet
omvangrijke studie een echt juweeltje geworden, dat helaas wat onop-
gemerkt is gebleven, wellicht juist omdat de verschijning rond een
jaarwende nu eenmaal leidt tot een wat gemakkelijk aanvaarden van
goede wensen, ter bevestiging van persoonlijke relaties. Het ware te
betreuren als op deze wijze onvoldoende aandacht zou worden gegeven
aan de even waardige als verzorgde afsluiting van het levenswerk van
mevr. De Loos-Haaxman.
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P. B. R. Carey, Babad Dipanagara; An Account of the
Outbreak of the Java War (1825-1830), The Malaysian
Branch of the Royal Asiatic Society - Monograph No. 9,
Kuala Lumpur, 1981, LXXIII + 343 pp., 2 maps, 6 illustra-
tions.

W. G. J. REMMELINK

About the only thing that can be said with certainty about Babads is that
they are a subject of much controversy. As in most controversies, the
argument does not really touch the subject itself, the Babad, but is
preoccupying itself with a side issue, in this case the Babad's use as a
historical source. Since Babads are the closest thing to historical writing
in Javanese literature, they have come to represent the Javanese histori-
cal tradition par excellence. Berg's one-man crusade against the naive
use of Babads as simple historical sources instead of products of a
particular culture, which can only be understood within the specific
pattern of that culture, has made enough impact for most researchers to
abandon the attempt at simply wringing a Babad for facts, even though
very few are prepared, or even able, to follow Berg in the higher flights of
his theories, especially since that involves — as Zoetmulder has pointed
out - the precarious business of interpreting the sources through a
knowledge of the culture, which can only be derived from those very
sources.

Berg's studies were mainly concerned with ancient Javanese history
and those Babads, or parts of Babads, dealing with it. For modern
Javanese historiography, as Ricklefs likes to describe the sources on the
17th, 18th and 19th centuries, a slightly different situation exists. In the
first place, the Babads themselves seem to become more factual, which
may justify the trouble of wringing them for facts, as De Graaf has done.
Moreover, for the greater part of this period the Babads can be checked
for factual accuracy against Dutch Company and other colonial sources.
And last, but not least, our knowledge of Javanese culture in this period,
though still very defective, is far greater than that concerning the ancient
period, which enables us to find our way through it with much greater
certainty than that inherent in the trial and error process which Zoet-
mulder sees as the only way of spiralling out of Berg's seemingly vicious
circle.

Unfortunately this does not mean that for the "modern" period no
Babad problem exists, or that the historian armed with a knowledge of
what Carey calls "the Javanese cultural ecology" can without much ado
distil the Javanese side of his story from Babad sources. With the
development of literary theory over the past few decades and the in-
creasing application of its findings to non-western forms of literature,
the historian is now faced with the charge - if that is the right word for the
drift of Day's studies on the Babad - that, though he may approach the
Babad with more understanding of the Javanese cultural pattern, he still
does not know a thing about the medium itself. He may be alert enough
to discern elements of wayang stories in his Babad, but in the meantime
he is chopping at his material with notions blunter than plain common
sense. Ornateness of style, factual accuracy, intuitiveness, the presence
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or absence of supernatural elements and a host of other features are
readily used as criteria to draw conclusions about Babads, despite the
fact that our knowledge of them is still so limited that we do not really
know what these conclusions are worth except in terms of the historian's
own frame of reference.

The argument is, of course, a variant of Berg's old contention, only the
extent of the historian's lack of understanding has now been narrowed
down from the cultural to the literary pattern. It is a familiar pheno-
menon: the omnivorous historian being called to task by more fastidious
specialists. The fact remains, however, that the historian's primary con-
cern is with the Babad's usefulness as a historical source, even though
that may easily not be the most essential point of Babads. Moreover, it is
largely by default that historians have up till now been the main students
of Babads. Javanese studies, although already more than a century old,
still have not produced a representative series of Babad editions, while a
critical edition of the major Babad Tanah Jawi is not even in sight. And
as long as Babads are less studied, and even less published, than talked
about, they will remain a source of heterogeneous speculation - a
function which they have, after all, so well fulfilled within the Javanese
cultural tradition itself.

It is in this context that the true value of Carey's Babad Dipanagara
edition should be judged. lts value at this moment far exceeds that as a
source for the history of the Java War, despite the danger that on the
basis of the edition of one particular Babad a whole new set of generali-
zations about Babads may be called into being. Carey himself is careful
not to make exaggerated claims about the Javanese historical tradition
on the basis of this one edition. Moreover, he disclaims special expertise
in the field of Javanese literature and approaches his Babad in a straight-
forwardly historical manner. But this approach, or rather Carey's
passion for his subject and enormous attention to detail, has resulted not
only in a very rewarding source study, but also in a, without any doubt,
exemplary Babad edition.

At first sight Carey seems to be giving too much: a detailed introduc-
tion with notes, the full text with an English translation, an Indonesian
Malay translation, extensive historical notes and commentary, an Eng-
lish glossary of Javanese words, an Indonesian Malay glossary, an exten-
sive bibliography, a very useful index, maps, and even illustrations.
Whether it was Carey's thoroughness or the insistence of his Malaysian
publisher that made him use the expression "Indonesian Malay" is not
clear. I assume it was the latter, as he fails to put "British" before his
"English". Sometimes Carey's thoroughness seems to border on pe-
dantry: is it really necessary to refer to the Oxford Companion to English
Literature when mentioning the figure of Sancho Panza? A negative
answer would imply that a book like this is only for specialists, in which
case one might as well have thrown out the Indonesian translation and
half the notes and commentary. That is what usually happens, after all,
when a Ph.D. thesis is finally published. This would have made the
present book (in fact, the second part of Carey's original Ph.D. thesis),
infinitely poorer and far less useful, however.

With no other Babad edition readily available, Carey's Babad Dipa-
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nagara has become a Standard textbook for use in seminars and classes
on Javanese history. My own copy in Yogyakarta has been copied to
shreds by eager students, who, impecunious as they often were, only
copied the Indonesian translation. In Japan, where Indonesian studies
have taken a great flight recently, though Javanese studies there still lag
somewhat behind, the Indonesian translation also serves to give students
at least an idea of Javanese historical writings. The same could probably
be said about many other places in the world where Indonesian studies
are practised. It is here that Carey's extensive notes and commentary,
including such references as to the Oxford Companion to English Lite-
rature, prove indispensable.

Although the proverbial one swallow does not always make a
summer, one can only hope that the example set by Carey's Babad
Dipanagara edition and its extensive use in seminars and classes all over
the world will result in many more Babad editions of the same high
quality. This would not only put some substance into the ongoing dis-
cussion about Babads both as historical sources and as forms of litera-
ture, but also fill in our picture of the Javanese past. The present picture
only too often highlights the faces of the Dutch with their vacuous,
indifferent or furtive looks, as Raden Saleh's painting of Dipanagara's
capture so well illustrates. More attention to the Babad may capture the
torn feelings of the Javanese, the true subjects of the painting and of
Javanese history. With this Babad edition - in which only the Dutch
place name 'Arnhem' is consistently misprinted — Carey has brought us
much closer to that goal.

With so much to be learnt from Carey's studies, one can only regret
that the publication of the long-promised revision of the first part of
Carey's Ph.D. thesis is taking so long.
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