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Van de oude bewoners van Corsica deelt Diodorus Siculus mede,
dat zij, wanneer een kind geboren werd, de zonderlinge gewoonte
hadden, van zich volstrekt niet om de moeder te bekommeren, doch
dat. de vader zich als eene kraamvrouw behandelen liet en verschei-
dene dagen in bed bleef liggen. Omtrent de Iberiërs in het Noorden
van Spanje vindt men hetzelfde opgeteekend bij Strabo. Als de
vrouwen in de kraam kwamen, waren het de mannen, die zich zorg-
vuldig lieten verplegen. Nog heden ten dage bestaat dit gebruik bij
de Bask en, de nakomelingen dier oude Iberiërs. In Biscaya, aldus
verhaalt Michel, staat de moeder na de geboorte van een kind on-
middellijk op en verricht hare gewone werkzaamheden in het huis-
houden , terwijl de vader, met het pasgeboren wicht in zijne armen,
in bed zich neervlijt en dus de gelukwenschen der buren ontvangt.
In Navarra en aan de Fransche zijde der Pyreneën werd deze ge-
woonte voorheen eveneens gevonden. Legrand d'Aussy wijst er op,
dat, in een oud Fransch fabliau, de koning van Torelore //au lit et
en couche// was, toen de held van het verhaal, Aucassin, tot hem
kwam en hem deed beloven, het gebruik in zijn gebied af te schaffen.
Dezelfde schrijver vermeldt, dat tegenwoordig nog het in de kraam
liggen der mannen in Béarn voorkomt, waar het bekend is onder
den naam van //faire la couvade//.

Deze instelling der couvade of van het kraambed der mannen
komt, gelijk dit door verschillende schrijvers, wij noemen hier slechts
Lubbock, doch vooral Tylor en Ploss, is aangetoond •, bij tal van
volken in alle deelen der wereld voor. Niet overal is zij echtereven

*) Zie: Lubbock, On the origin of civilisation and the primitive condition of man,
biz. 15—19; Tylor, Early history of mankind, biz. 293—302; Ploss, Das Kind
in Brauoh und Sitte der Völker, dl. I , biz. 143—160.
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volledig, even ongeschonden bewaard gebleven. Waar dit het geval
is, zien wij dat de man, bij de bevalling zijner vrouw, zich niet
alleen in bed legt, doch zich ook van tal van zaken onthoudt, een
zekeren leefregel in acht neemt. Wanneer een kind geboren wordt,
verhaalt Du Tertre van de Caraïben, gaat de moeder dadelijk aan
het werk, maar de vader begint te steunen en te klagen en trekt
zich in zijne tent terug, waar hij als een zieke behandeld en op
dieet gesteld wordt. Hoe zij zoo kunnen vasten en niet dood gaan,
is een raadsel, want zij blijven in den regel de eerste vijf dagen
zonder eten en drinken. Van den vijfden tot den tienden dag, mogen
zij niets anders gebruiken dan een drank, die ongeveer dezelfde
voedende bestanddeelen heeft als ons bier. Na dezen termijn, is het
hun geoorloofd bij dien drank wat kassave te eten, doch moeten zij
overigens, gedurende ééne maand, zich nog van alle andere spijzen
onthouden *. Vollediger nog komt het gebruik voor bij de stammen
in Guiana. De staat van onthouding begint hier al tijdens de zwan-
gerschap. Als de mannen vermeerdering van familie te wachten hebben,
aldus Brett, achten zij zinh verplicht enkele vleeschsoorten niet te
eten, opdat het kind er niet de nadeelige gevolgen van ondervinde.
Heeft de bevalling plaats gehad, dan vlijt de vader zich in zijne
hangmat neder. Hij blijft eenige dagen liggen, als ware hij ziek, en
hoort zoo de gelukwenschen en het beklag zijner vrienden aan. De
vrouwen passen hem op, vol teederheid en zorg, terwijl de moeder
van den jonggeborene bezig is met koken en niemand op haarlet ^.
In tal van gevallen zijn echter van de instelling niet veel meer dan
sporen, in den vorm van enkele onthoudingsgebruiken voor of na
de bevalling, overgebleven.

Het is mijn doel, in de volgende bladzijden het bestaan van de
couvade bij de stammen van den Indischen Archipel na te gaan.
Zijn de berichten, die wij daaromtrent hebben, weinig talrijk, door
er de aandacht op te vestigen, zullen misschien zij , die daartoe in
de gelegenheid zijn, opgewekt worden, nadere onderzoekingen in te
stellen. Niet onwaarschijnlijk toch is het, dat het gebruik in Indo-
nesië eenmaal in ruimen kring gegolden heeft, en men er dus de
disjecta membra van bij onderscheidene volken moet terugvinden.

Allereerst dienen de Alfoeren van Boeroe genoemd te worden. Zie-

Tylor, O. o . , blz. 294.
Lubbock, O. o., b!z. 10—17.
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hier hoe Wouter Schouten, die in het midden van de 17« eeuw dit
eiland bezocht *, de couvade daar beschrijft: "De swarte kraemvrouw
houd haer ook niet in 't bed, maer gaet van stonden aen met hner
nieuwgebooren kindeken na de rivier, en haer, als ook- 't kleyne
wigjen wel gereynigt hebbende, keertse wederom tot haer bedrijf; en
nochtans loopt alles ten besten af. Noch daer-en-boven is my
voor de waerheyt verhaelt, dat, als de swartinnetjens van dit
eylant Boero komen een kleyntje te prospereeren, dat hem als
dan den man, als kraemhcer, seer bclagelijk, en als siekelik
weet aen te stellen, en laet hem wel mooytjens koesteren; soo dat
den oomkool dan boven gewoonten wort gedient. En ondertussen
moet de swakke vrouw aen 't werk , om desen kraemheer wat
lekkers toe te maken; op dat den armen sul toch wederom op
de been geraeken mag'/ *». Dit bericht wordt door den Kapitein-
ter-Zee Van der Hart bevestigd. Deze, die in 1850 eene reis
rondom Celebes en naar eenige der Moluksche eilanden maakte,
vond op Boeroe veel terug van hetgeen Wouter Schouten daar had
aangetroffen. « Hoewel //, zegt hij onder anderen , // er bijna twee
eeuwen verloopen zijn sedert Wouter Schouten dit eiland bezocht,
schijnt de beschaving in dit lange tijdperk hier nog niet zooveel
veld gewonnen te hebben als op vele andere plaatsen van den Indi-
schen Archipel// *. Zoo constateerde Van der Hart bij de Alfoeren
nog het geloof aan de legende van den heiligen krokodil, waarvan
Schouten in zijn reisverhaal gewag maakt. Zoo schijnt ook de
couvade nog door hem op het eiland te zijn waargenomen. //Zoodra
een kind geboren wordt//, schrijft hij althans, //heeft men daar
zooveel omslag niet bij als in Europa; de moeder gaat dadelijk na
hare bevalling met het kind naar de rivier, beiden reinigen zich,

en daarmede is de zaak afgeloopen Van de rivier terugkeerende,
hervat de moeder hare gewone werkzaamheden; de man daarentegen

• Wouter Sohouteu, geboren omstreeks 1638 te Haarlem, vertrok in April 1658
als ohirurgiju op een schip der Oost-Indisohe Compagnie naar Batnvia, bezocht
vandaar Ambon, Boeroe, Ternate en de omliggende eilanden, het rijk Arakan,
de kusten vau Coroinandel eu Ceilon, en kwam, na veel gevaren doorworsteld te
hebbeu, in October 1665 weder te Haarlem aan, waar hij in 1704 stiorf. Zijne
"Reys-togteu naar en door Oogt-Indionn munten evenzeer uit door belangrijkheid
als door waarheidsliefde.

*" Wouter Schouten's Reys-togten naar en door Ooet-Indion (Amsterdam , 2e di-uk,
1708), dl. I, blz. 73.

* Van der Hart, Reizc rondom het eiland Celebes on noav eenige dor Moluksche
eilanden, blz. 135.
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stelt zich zoo ziekelijk en belachelijk aan, alsof hij bevallen ware,
en gebruikt met veel smaak de lekkernijen, die hem door zijne
vrouw bereid worden" *». In hoeverre de gewoonte nu nog op
Boeroe bestaat, blijkt niet. Tijdens mijn aanwezen op het eiland,
verzuimde ik , er opzettelijk onderzoek naar te. doen. In het werk
van Dr. Riedel wordt ook niets daaromtrent vermeld. Het heet
integendeel, dat, na de bevalling, de man, evenals de vrouw, den
dagelijkschen arbeid verricht *. Intusschen schijnen, gelijk ik dit
reeds elders heb opgemerkt *, de mededeelingen van den Heer
Ttiedel hoofdzakelijk betrekking te hebben op de Alfoeren van de
Zuidelijke regentschappen , zoodat. het zeer wel mogelijk is, dat bij de
stammen in het Noorden van het eiland de couvade nog voorkomt.

Alvorens de Molukken te verlaten, hebben wij nog op sporen
van de couvade, bij enkele andere volken daar, te wijzen. Zoo vinden
wij van de bewoners van eeuige der Zuidwester-eilanden, be-
paaldelijk van Leti en Kisser, vermeld, dat , wanneer eene vrouw
bevallen is, liet bijgeloof haren man verbiedt, gedurende eenige
maanden te ploegen, land om te keeren, te graven, te hakken,
enz. *. Als een overblijfsel van de couvade is verder wel het
gebruik te beschouwen op de Timorlaoet-eilanden, dat de vader in
den eersten tijd het kind dragen en verzorgen moet, terwijl do
moeder, nadat zij zich gebaad heeft, haar gewoon huiswerk verricht •.
Hij de bewoners van de Oeliasers eindelijk zien wij, hoe de man
zicli, tijdens de zwangerschap zijner vrouw, van tal van zaken te
onthouden heeft. Hem is het, gelijk wij lezen, verboden //om voor-
werpen, gelijk tafels, stoelen, deuren, vensters en dergelijke van
welken aard ook, in derzelver verband te brengen of ineen te voegen ,
of om ergens een pen of spijker in te slaan, ter voorkoming dat
de vrouw met moeite baart //. Ook mag hij, zooals ons verder
bericht wordt, geen bamboe splijten, om bij voorbeeld een haak te
maken, opdat het kind geen hazenlip bekome. Evenmin is het hem,
met het oog op het kind, geoorloofd klappers open te maken, haar
te snijden of het roer van een vaartuig vast te houden ' " .

*• Van der Hart , O. o., blz. 137.
* Riedol, De sluik- on kroesharige rassou tuoachen Seleboe en Papua, blz. 24.
' Zie mijne verhandeling: Het shamanismo bij de volleen van den Indische»

Archipel, blz. 42, noot 129.
' Zie: Mededeeliugen van wege het Nedcrlandsche Zondclincgenootschap , dl. XX,

blss. 250, en dl. XXVIII, blz. 194.
' Hiedol, De isluik- en krnesharigo rasson tusschen Selebes) on Papua, blz. 304.
" Van Schmid , Aiintnokcningnn nopens do zoden, gewoonten en gebruiken, beneveus
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Dat ook op de Philippijnen voorheen de couvade moet hebben
gegolden, blijkt uit enkele gebruiken. Van de stammen in de
binnenlanden van Noord-Lucon, bepaaldelijk van het landschap
Bontok, lezen wij tocli: «Hat eine Frau geboren, so geht sie mit
dem Kinde an den Fluss, wiischt sich und das Kind, kehrt in die
Rancherie zurück, iibergiebt das Kind dem Manne und geht an
ill re Arbeit; uur um Nalirung zu geben, nimmt es die Mutter,
der Mann pflegt es, tragt es, in eine Decke gehiillt, auf dem Riicken
und empfUngt auch die Besuclie der ïYeunde und Bekannten , wiihrend
die Frau auf dem Felde arbeitet » " . Verder heet het van de Tagala's,
dat niet alleen de moeder, doch ook de vader «gewisse Regeln
aus Rücksiclit für seine Nachkommmenschaft zu beobachten hat; so
muss er den Genuss auftüllig zusamengewachsener Früchte unter-
lassen, weil seine Frau ihm sonst Zwillinge gebaren könnte, was
bei den Tagalen durchaus nicht gern gesehen wird « ' *.

Duidelijker overblijfselen van de couvade vindt men bij de Dajaks.
Tn de eerste plaats noemen wij de Land-Dajaks van Sarawak. «The
husband of a pregnant woman/', aldus Spenser St. John, «until
the time of her delivery, may not do work with any sharp instru-
ment , except what may be absolutely necessary for the cultivation
of his farm; he may not tie things together with rattans, or strike
animals, or fire guns, or do anything of a violent character —al l
such things being imagined to exercise a malign influence on the
formation and development of the unborn child//. Evenzeer heeft de
man, na de geboorte van het kind, zich aan zekere regelen te
onderwerpen. Gedurende acht dagen, «the unfortunate husband is
dieted on rice and salt, and may not go out in the sun, or even
bathe for four days; the rice and salt diet is to prevent the baby's
stomach swelling to an unnatural size « >*. Bij de Bahau-Dajaks, in
het stroomgebied der Mahakatn, beperken de onthoudingsgebruiken
zich alleen tot het tijdperk na de bevalling. Dan mag de man, ge-
durende drie dagen, geen water drinken en vijf maanden achtereen
geen zout gebruiken, noch sirih kauwen of rooken, terwijl het hem

de vooroordeelen en bijgeloovigheden der bevolking van de eilanden Saparoea,
Haroekoe en Noessa Laufc, Tijdsein-, v. Nederl. Indië, jaarg. 1843, dl. II,
blz. 527—528; Ludekiiig, Schets vaii de residentie Amboina, blz. 163.

" Sohadenborg, Beitrage zur Kenutniss der im Inuera Nordluzons lebenden
Stamme, Verhandlungen der Berliner Gesellsohaft für Anthropologie, Ethnologic
und Urgesohiohte, jaarg. 1888, blz. 35.

" Blumeutritt, Sitten und Briiucho der Tagaleu, Ausland, jnarp. 1885, blz. 1017.
» Spenser St. John, Life in the forests of tho far East, dl. I, blz. 100—161.
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ook niet, toegelaten is, met iemand samen te eten of gemeenschap
met eene vrouw te hebben. Zoodra het kind den leeftijd van vijf
maanden bereikt heeft, is de vader vrij om zijne oude levenswijze
te volgen '* . Tets dergelijks schijnt bij de Dajaks van Sanggau,
in Borneo's Wester-Afdeeling, te bestaan. Bij eene bevalling komt
de vader in eenen toestand van /?«#i#»# of /^«wifr, dat is, naar
de beteekenis van het woord, in eenen toestand, waarin hem zekere
handelingen verboden zijn. Zoo mag hij dan bij voorbeeld, gedu-
rende vier dagen, het dorp niet verlaten •*. Anders bij de Olo-
Ngadju, in het, stroomgebied van de Baritoe. Ook bij hen heeft de
man eenen staat van onthouding in acht te nemen , echter niet na,
doch vóór de geboorte van het kind. Verscheidene zaken zijn er
dan voor hem, zoowel als voor zijne zwangere vrouw,ƒ>«# verboden,
opdat het kind niet de nadeelige gevolgen er van ondervinde en
een wanschepsel, /w/Vw^e», worde. Beide ouders mogen volstrekt
geen vuur aansteken of naderen, — het kind zou dan gevlekt ter
wereld komen; ZIJ mogen geenerlei vruchten eten, — het kind zou
aan buifcziekfo lijden; zij mogen geene gaten in hout maken, —
liet kiud zou dan Wind geboren worden; zij mogen niet onder water
«luiken of andere licnnmen onder water houden, — het kind ?>ou
anders in het lijf der moeder stikken, eaz. •*.

Ons naar het "Westen van den Archipel verplaatsende, zien wij
hoe dergelijke onthoudïngsgebraiken als bij de Olo-Ngadju ook bij
«Ie Miasers voorkomen, «• Bigenthümlieh «», zegt Dr. Sehreiber, «ist
aneli die Besorgaiss des Vaters für sein noch ungeborenes Kind. Man
roemt, dass zwisclien ihm nnd seinem Kinde die innigste Sympathie
besfeht, and desswegen muss der Yater bei allem, was er that oder
was ihm begegnefc, auf sein Kind Siieksieht neiunen " " . Men heeft
«lan ook eene reeks van gebruiken en voorschriften tijdens de zwan-
gerschap, die aïet aileea door de vrouw, doch ook door den man
nauwkeurig moeten worden nageleefd, opdat de geboorte goed aiioope
en alle mogelijke onheilen in het latere leven van het kind voorkomen
worden. Beide ouders moeten zich van vele zaken onthouden, zekere
spijzen niet gebruiken, bepaalde plaatse» niet bezoeken, sommige
voorwerpen niet aanraken, enz. Zoo mogen zij geen varken, slang,

'* Boek, Reis in Oost- es Zuid-Boraeo vais Keeteï naar Banjermasran., blz. 97—SS.
" Bakker, Het rijk Stuggau, Tijdseiir. v. Iud. T. L. en Vk., dï. XXIS, WÜ. 415,

PercAaer, Rfciuwgraphisohe b^ohrijviiig der Dajak», bk. 38—39, en Hardeiand,
h woordenboek, i. v. yoAjaĵ M.

'* Sehreiber» Die Füse! Nias, Petermaim's Mittbcilunce», ifl. XXIV, Uz. 5«.
& Volgr. ï¥. 17

Downloaded from Brill.com05/22/2023 06:50:37AM
via free access



2 5 6 DE COUVADK BIJ DK VOLKKN VAN DEN tNDISCHEN AltCHIPEL.

kip of vlieg dooden, geen banaanboomen planten, geen spijker
ergens in slaan, niet timmeren , zich niet in liet water spiegelen,
geen plek voorbijgaan waar een inensch is verinoord of een buffel
of eeni? ander dier geslacht is, enz. Al deze verboden handelingen
worden aangeduid met den naam w«;»o»«'. Wordt door den man of
de vrouw tegen een dezer voorschriften gezondigd, dan kunnen
daaruit vele ongelukken voortspruiten: de placenta kan in de baar-
moeder achterblijven, liet kind kan doodgeboren worden of meteen
lichaamsgebrek , eene -hazenlip, een scheven hals, kromme beenen,
schele oogen, ter wereld komen, de jonggeborene kan door stuipen,
huiduitslag, oogziekten, enz., worden aangetast. Het niet-opvolgen
der mainoni-bepalingen zou zelfs op het kind nog tot het vierde
levensjaar een nadeeligen invloed kunnen uitoefenen, en wel is de
tijd, waarin de straf verschijnt, afhankelijk van het oogenblik,
waarop de overtreding gedurende de zwangerschap heeft plaats gehad,
in dier voege, dat het verwaarloozen van een der voorschriften, in
de eerste maanden der zwangerschap, op den jonggeborene gewroken
wordt tot in de achtste maand van diens leven, en een verzuim,
gedurende de middelste zwangerschapsmaanden, tot in het tweede
jaar, terwijl eene overtreding, op het einde der zwangerschap, het
kind tot aan zijn vierde jaar aan allerlei ziekten blootstelt. Al deze
onheilen kunnen echter door otters gekeerd worden ' *.

Ten slotte hebben wij nog de aandacht te vestigen op de Orang-
Bënuwa van Malaka en de Boegineezen en Makassaren. Van de
eerstgenoemden, bepaaldelijk van de Bjakun's, die in het gebied van
Ujohor langs de Madek-rivier wonen, lezen wij , dat zij een bijgeloof
hebben, //which, so long as children are unable to walk, prevents
their parents from using as food certain fish and animals; as soon
as the little ones have acquired the use of their legs this restriction
is removed, and the parents are once more able to indulge in what
has so long been ^««to/? or forbidden. Should this superstition not
be complied with, and any parent eat of any of the forbidden
creatures during the period of restriction, the children are supposed

'» Durclik, Genees- en verloskunde bij de Niaaera, Geneeskundig Tijdschrift voor
Noderl. Indië, dl. XXII, blz. 268—270. — Behalve in de, in de voorgaande noot
Reciteerde, verhandeling van Dr. Sohreiber, vindt men nog uitvoerige mededee-
lingen over dit gebruik bij: Chatelin, Go Isdienst on bijgeloof der Niasera, Tijdsohr.
v. Iud. T. L. en Vk., dl. XXVI, blz. 158—100; Thumas, Sitten und Aberglaubeu
auf Nias, Glubus, dl. XXXIX, blz. 14; Suudorinaiin, Die Iusel Nias, Allgemeiue
MiBsions-Zeiteohrift, dl. XI, blz. 428.
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to be liable to an illness called feso»*?, arising, according to the
Malays, from /*&•«£-£&«#»«£ or swollen stomach" •». Wat de Makas-
saren en Boegineezen betreft, deze gelooven dat de man, tijdens de
zwangerschap zijner vrouw, evenals deze, zich dikwijls zeer nukkig
gedraagt en lusten heeft, trek dus naar spijzen, die men anders niet
eet, — een geloof dat, gelijk straks zal blijken, oorspronkelijk met
de couvade moet hebben sainengehangen *<•.

Wanneer wij de aangevoerde voorbeelden nagaan, zien wij hoede
couvade het volledigst bij de Alfoeren van Boeroe voorkomt, terwijl
overal elders daarvan slechts eenige sporen zijn aan te wijzen.
De man heeft, hetzij voor de bevalling zijner vrouw (bij de be-
woners van de Oeliasers, de Tagala's , de Olo-Ngadju en de Nia-
sers), hetzij daarna (bij de bevolking van eenige der Zuidwester-
eilanden , de Bahau-Dajaks, de Dajaks van Sanggau en de Orang-
Bënuwa van Malaka), zich van tal van zaken te onthouden * ' .
Eene enkele maal (bij de Land Dajaks van Sarawak) hebben die
onthoudingsgebruiken zoowel vóór als na de bevalling plaats. Bij
een tweetal volken (de Timorlaoet-eilanders en de stammen van
Bontok in Noord-Lucon) is van de instelling niets meer overgebleven
dan de gewoonte, dat de vader in den eersten tijd het kind dragen
eu verzorgen moet, terwijl de moeder aan hare gewone werkzaam-
heden gaat. In vele gevallen schijnen deze gebruiken slechts bloot
werktuigelijk te worden nageleefd, zonder dat daaraan eenigerlei be-
teekenis wordt toegekend. Anders is dit bij sommige volken (de
bewoners van de Oeliasers, de Tagala's, de Land-Dajaks van Sarawak,

1° Hervey, The Endau and its tributaries, Journal of the Straits Branch of the
Royal Asiatic Society, jaarg. 1881, N» 8, biz. 120.

*• Matthes, Makassaarsche en BoeKineosche woordenboeken, i. vv. »Yin<7 en iden<?.
" Bij de Zambales van Lueon bestaat liet gebruik, dat de bruidegom zich, ge-

durende de laatste week vóór de bruiloft, vau het eten van zure vruohton te ont-
houden heeft, "weil soust seine zu erwartenden Kindor viel von Bauchsohmerzen
zu leiden hatten» (Blumontritt, IL chzeitsbriiuche der Zambalen , Globus, dl. XLIX,
blz. 126). Ook dit kan een ovorblijfsel der couvade zijn. Dat toch een meisje reeds
bij het huwelijk in gezegende omstandigheden verkeert, is bij de stammen der
Philippijuen volstrekt goene zeldzaamheid. Bij de Igorroten is dit zelfs regel. Het
bruidspaar leeft gedurende eenigen tijd in concubinaat, terwijl het huwelijk eerst
plaats heeft bij pebloken zwangerschap (Blumeutritt, Ethnographic der Philippinen ,
blz. 27 —28). Missohien dat dit bij de Zambales ook het geval is of althans geweest
is, en dat daaruit het voorkomen vau de outhoudiugsgebruiken in de bruidsdagen
moet worden verklaard. Hetgeen wij medegedeeld vinden , dat de jongeling, eenigen
tijd vóór het huwelijk, bij de ouders van het meisje moot komen inwonen, tot
het praesteeren van dioiiBten, maakt deze gissing waarschijnlijker.
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de Olo-Ngadju, de Niasers en de Orang-Bënuwa), die de beschou-

wing hebben , dat de voorschriften en gebodcii, door den man in

acht te nemen, noodig zijn voor het welzijn van het nog ongeboren

of pasgeboren kind, eene beschouwing — om dit hier in liet

voorbijgaan op te merken — die ook elders, waar de couvade voor-

komt, wordt aangetroffen, onder anderen, zooals uit het hiervoren

medegedeelde blijkt, bij de stammen van Guiana **.

Wat — deze vraag weuschen wij nog, alvorens dit opstel te be-

sluiten , te beantwoorden — is de oorsprong van de couvade ? Het

is mijn voornemen niet, bij de verschillende verklaringen, die men

van deze instelling heeft willen geven, stil te staan * ' . Ontegen-

zeggelijk is de door Bachofen, en in navolging van hem door Gi-

raud Teulon , voorgestelde theorie de aannemelijkste **. Beiden willen

'^ In de, in noot 1 genoemde, werken van Lubbock, Tylor en Ploss, kan men
meerdere voorbeelden hiervan vinden. Zie overigens noot 28 hiorbeneden.

** Bij Ploss, O. c., blz. 153 vv., vindt men een overzicht van de verschillende
gissingen en theorieën omtrent den oorsprong der oouvade. Zie overigens noot 28
beneden. — Het is eohter hier de plaats om de aandacht te vestigen op eeue ver-
klaring, in den laatsteu tijd door Lippert, in zijn „Kulturgoschichte der Menschhoit
in ihrem organischen Aufbau", gegeven. Lipport beschouwt de couvtide als eeno
„Ablösung des Kindosopfers". Kinderen zijn aan tal van werkelijke of vermeende
gevaren blootgesteld. Booze geesten en daemonen belagen hen , en niets natuurlijker
dan dat men het bedreigde leven tracht to behouden, door er iets anders voorin de
plaats te geven Nu is het zich onthouden van de dagelijksche besdgheden en van
de gewone spijzen en dranken, hot vieren en vasten, volgens Lippert, in het algemeen
een vorm van offer. Wel geoft de mensen dan niets „von seiner Speise nder seinora
Erwerb — der doch ursprünglioh immer auf Speise abzielte —, aber er euthalt sich
beider zu gunsten eines anderen aus dem Geistorreiche' (Lippert, O. c , dl. II,
blz. 237). Zoo ook hier. „Der Vater eutlihlt sich von der Geburt des Kin des an durch
oino Zeit lang der Jagd auf gewisse Tiere, undgowieser, oderselbst aller Speison —
er feiert und fastet". Dat nu „cler so Mernde und duroh das Fasten zur Arbeit
untauglioho Manu in der Hangematte Bioh streokte", spreekt vanzelf, doch was
oorspronkelijk „gewiss sehr nebeusachlich , wo sioh aber der Sum der Handlung ver-
loren hat, als Hauptsaohe betraohtet worden" (Lippert, 0. c , dl. II, blz. 312—313).
Mij komt deze vorklnring gezocht en weinig aannemelijk voor. De proote ingeno-
menheid daarmede, door Von Hellwald, in zijn kortelings verschenen werk „Die
mensohliche Familie noch ihrer Entstehung uud uatiirliohen Entwickeluug", aan
den dag gelegd, kan ik althans niet deolen. Tegenover de bestaande theorieën,
meent deze ouderzoekor, „bodarf die Ungezwungenheit der Lippertscheu Erklarung
koiner Befürwortung". Hij drukt dan ook de hoop uit, „dass diesolbe allgemeinen
Anklang uud in der Völkorkunde fernerhin alleinige Geltuug finden werde" (Von
Hellwald, O. c., blz. 302).

-* Bachofon, Das Mutterrecht, blz. 17 en 254 vv. ; Giraud Toulon , La mere chez
certains peuples de l'nnti<iuit<S, blz. 33 vv., en Les origine» de la familie, blz. 194 vv.
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iu de couvade eene imitatio naturae zien, gelijk die, welke bij de
adoptie, en wel de adoptio in cubiculo pro toro geniali, door de
nabootsing van eeneu partus, plaats had. Bij de Romeinen bestond
deze wijze van aanneming zelfs nog in de eerste tijden van het keizer-
rijk, liet was, volgens Plinius, Nerva welke hierin verandering
bracht, door, bij de adoptie van Trajanus, deze niet te doen ge-
schieden vin cubiculo sed in tem pi o nee ante genialem torum sed
ante pulvinar Jovis Optirni Maximi// **». Met de couvade uu wilde
men aanvankelijk evenzeer eene nabootsing geven van het kraambed.
De vraag is slechts, welke aanleiding er bestond dit te doen.

Ter beantwoording dezer vraag, hebben wij ons te herinneren, dat
de primitieve inrichting der familie allerwege het matriarchaat moet
zijn geweest, gebaseerd op de uitsluitende afstamming in de vrouwe-
lijke lijn. De verwantschap tusschen moeder en kind was dus ouder
dan die tusschen vader en kind. Toen deze laatste zich begon te
ontwikkelen, bestond er dus vanzelf behoefte, om haar aan den dag
te leggen, in concreeten vorm, ad oculos, te brengen. "Comment
indiquer'/, aldus Giraud Tculon, "des rapports do consanguinity entre
Ie pure et Ie iils? ITaprès Ie système de la parenté maternelle, c'était
chose simple: les liens entre la mère et Tenfant, resultant de l'acte
ïnêine de la niise au monde, la notion de consanguinité découlait
du fait Ie moins contestable. Quant ;\ l'hoinme, dans Fimpossibilité
de prouver son intervention, et surtout exclusive , il ne pouvait fonder
sa paternité que sur une présomption ou une fiction legale. Or, les
peuples dans leur enfance sont quelque peu rebelles si rintelligence
(les fictions et des idees abstraites: il faut leur en faciliter Fadmis-
sion au moyen d'un acte sensible ou d'uue cérémonie extérieure//.
Vandaar de couvade. "On se crut oblige, pour établir des liens de
parenté entre Ie père et Ie Hls, de copier Tacte qui rattache l'cnfant
a sa mère, de parodier raccouchement et d'assimiler Ie pure a. la
mère en faisant de lui une «ccowrtfc w«Ve. Le mari fut done con-
damné au röle d'une femme en couches, et dut se prêter a un simu-
lacre d'enfantement" **.

Wij hebben aan het voorgaande nog iets toe. te voegen. Waarop
toch in het bijzonder de aandacht moet worden gevestigd, is , dat

"» Ook bij de Grieken schijnt de adoptie door nabootsing van ecnen partus
plaats to grijpen. Op die wijze toch geschiedde, volgens de mythe, de aanneming
van Hercules dnor Juno. Over het voorkomen vau dit symbool bij andere volken,
zie: Bachofeu, Das Mutterrecht, blz. 254—255.

" Giraud-Teulon, Les origüies de la familie, blz. 194—195,
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de couvade niet minder moet worden opgevat als eene reactie tegen
de oorspronkelijke physiologische beschouwingen omtrent het proces
der bevruchting, beschouwingen, die zooal niet eenigermate tot liet
ontstaan, dan toch tot de instandhouding en ontwikkeling van het
matriarchaat moeten hebben medegewerkt. Wilden, merkten wij reeds
elders op " , kunnen nutuurlijk niet die juiste voorstelling van
dat proces hebben, welke wij daarvan bezitten, en de positieve
wetenschap dat het van dien aard is, dat het kind de eigen-
schappen van beide ouders erft, beiden even na in den bloede be-
staat, is bij hen bezwaarlijk te verwachten. Integendeel, de voor
iedereen zichtbare, physieke band, die het kroost aan de moeder
bindt, moet hen tot de meening brengen, dat de vrouw bij de
procreatie van meer beteekenis is dan de man, dat het kind daardoor
meer de eigenschappen heeft van de moeder en de moederlijke ver-
wanten dan van den vader. Als een voorbeeld daarvan kunnen wij
op de Arabieren wijzen. Naar de bij hen bestaande opvatting, bezit
iemand niet het karakter van zijnen vader, doch van zijnen e//«7,
zijnen oom van moederszijde. Van dezen alleen heeft hij de aandrift
geërfd om goed of kwaad te doen. Bij het hooreu vertellen van ecne
schoone of slechte daad is het dan ook een gewoon verschijnsel, dat het.
niet de bedrijver-zelf is, die daarvoor geprezen of gelaakt wordt, doch
zijn clial. Vandaar de veelvuldig voorkomende uitroepingen: '/God ze-
gene zijn chili! // en // God vervloeke zijn chili! " Zoo zegt ook een Ara-
bisch spreekwoord: //Als iemand zedelijk te gronde gaat, behoort
hij voor twee derde aan zijn chili», dat wil zeggen: twee derde van
zijne slechtheid heeft hij van zijnen oom van moederszijde, eu één
derde van zichzelven. Als ovulisten zullen dus wilden de vraag,
of het kind aan de moeder behoort dan wel aan den vader, vanzelf
in eerstgenoemden zin beantwoorden. //yi;'«w f̂ ro&zw tófo fóv^or»,
dat is: //een haan legt geen eieren//, zegt dan ook de Orang-Talang
op Sumatra ter verklaring van de bij hem bestaande matriarchale
instellingen. — Het was nu ook tegen deze beschouwingen, dat de
couvade gericht was. Bij de ontwikkeling van de vaderlijke ver-
wantschap had de man niet alleen zijne betrekking tot den jong-
geborene in het licht te stellen, doch diende hij ook te doen
uitkomen, dat die betrekking van geene lagere orde, de band tusschen

" Zie mijue verhandeling; Oostersche en Westersche reohtsbegrippen, Bijdragen
tot de T. L. eu Vk. v. Neder]. Indiö, 5e volgreeks, dl. III, blz. 126, en verder
mijne oratio inauguralis: Do vrucht vau de beoefening der ethnologie voor de ver-
gelijkende rechtswetenschap, blz. 24—25.
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hem en liet kind niet minder stoffelijk, niet minder vleeschelijk,

was, dan die tusschen de moeder en het kind. Vandaar de ge-

trouwe nabootsing niet alleen van het kraambed, doch ook van de

gebruiken tijdens de zwangerschap en na den partus. Vandaar de

onthouding van alles, waarvoor de vrouw zich had in acht te nemen,

ten einde zich van een voorspoedigen afloop der bevalling te ver-

zekeren en het ongeboren of pasgeboren en nog zuigende kind niet

te schaden **. Dat hieruit langzamerhand het geloof moet zijn ont-

staan, dat die onthouding, door eene geheimzinnige, sympathetische

betrekking tusschen den vader eu zijn kroost, werkelijk noodigwas

voor het welzijn van dit laatste — een geloof, dat, zooals uit het

hierboven medegedeelde blijkt, bij sommige volken werkelijk voor-

komt — laat zich gemakkelijk nagaan »•. Ook de zonderlinge

W Zoo heeft, gelijk wij boven gezien hebbon, bij de Tagala's de man zich te
onthouden van het eten van vruchten, die Banieugegroeid zijn, opdat zijue vrouw
geen tweelingen kiïjgc, een verbod dat, om gelijke reden, elders, onder anderen
op Ambon en de Ooliasore (Riedcl , Do sluik- en kroesharkre rassen tusschen Selebos
en Papua, blz. 71) en op Halmahera bij de Galela- en Tobeloreezen (Riodel,
Galela- und Tobeloresen, Zeitechrift für Ethnologie, dl. XVII, blz. 78), voor de
zwangere vrouw-zelve bestaat. Overigens zien wij hoc bij enkole volken (do Niaaers ,
de Orang-BSnuwa van Malaka en do Olo-Ngadju) de onthoudingsgebruiken voor
man on vrouw dezelfde zijn.

** Hierin hebben sommigen den oorsprong van de oouvade willen zoeken. Zoo
doet Dr. Starcke dit. „Durch die Couvade" , zegt hij, „wird einfach, wie sohon
von Tylor hervorgehoben , der Glaube au eine gehoimnissvolle, mystischo Verbindung
des Vators und seines Kindes zum Ausdruck gebracht". Eu vordor: "Die Couvado ist
nicht wegon der Mutter noch wegen des Vaters entstauden: des Kindes Wnhl und
Gedeihon ist ihr Zweck" (Staroke, Die primitive Familie in ihrer Entetehung und
Entwiokelung dargestellt, blz. 56). Intusschen schijnt Tylor, op wien Starcke zich
beroept, nu eene andere meening te zijn toegedaan, eu ook aan te nemen, dat het
geloof aan eene geheimzinnige, sympathetisohe betrokking tussclieu den vador en het
kind niet de oorzaak van de oouvade is geweest, doch juist als het gevolg daarvan
moet worden beschouwd. „In my account of the cmiva-le (Early history of mankind ,
Chap. X)", merkt hij althaus, in eene kortelings door hem gepubliceerde verhan-
deling, op, „I have laid stress on the magical-sympathetic nature of a large class
of oouvade rites as implying a physical bond between parent aud child; thus an
Abipone would not take snuff lest his sneeziDg might hurt his newborn baby, and
a Carib father must abstain from eating sea-cow lest his infant should get little
round eyes like it. This motive, whioh is explicitly or implicitly recognised by the
savages themselves, certainly forms part of the explanation of the couvade. It
is, however, secondary, being due to the connexion considered as subsisting
between parent and child, so that these sympathetic prohibitions may be inter-
preted as originally practised by the mother ouly, and afterwards adopted by
the father also" (Tylor, On a method of investigating the development of institu-
tions, applied to laws of marriage and descent, Journal of the Anthropological
Institute of Great Britain aud Ireland, Februari 1889, blz. 256, noot).
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meening bij de Makassaren eu Boegineezeu omtrent de bijzondere
dispositie van den man, tijdens de zwangerschap zijner vrouw, ver-
schijnt ons uu duidelijk als een overblijfsel van de couvade. De
betrekking tusschen den vader en het ongeboren kind, moest ook
door het simuleeren van de pica en van de grillen en nukkeu,
gelijk vrouwen die in gezegende omstandigheden plegen te openbaren,
aan den dag gelegd worden. Wat nu aanvankelijk slechts eeue
imitatio naturae was, werd later als werkelijkheid beschouwd.

üe couvade is dus oorspronkelijk een middel geweest tot erken-
ning van het vaderschap. In de eerste plaats bij de agnatio of' het
patriarchaat. Wel berustte hierbij het vaderschap aanvankelijk
alleen op gezag, gold bij dit verwantschapsstelsel primitief' de regel
//pater est quem nuptiae demonstrant//, dat hij vader was, die door
liet huwelijk aangewezen werd de echtgenoot, dat is de heer, der
vrouw te zijn, om het even of hij werkelijk de genitor was of niet,
doch veranderde dit later vanzelf. Langzamerhand ontstond toch de
reactie tegen de oorspronkelijke pliysiologische beschouwingen omtrent
het proces der bevruchting, waarover zooeven gesproken werd, ja
ontwikkelde zich zelfs, ouder het systeem van de uitsluitende afstam-
ming in de mannelijke lijn en tot steun hiervan, de leer, dat de
man bij de voortbrenging meer gold dan de vrouw, totdat eindelijk
de eerste geheel de plaats innam van de laatste, de natuurlijke
betrekking tusschen deze en het kind ten eenenmale geloochend
werd " . Dat de behoefte, om dit uit te drukken, tot de couvade

2» Duidelijk ziet men deze meening voorgestaan in het bekende rechtsgeding
uit de Eumenides van Aeschylus, waarbij Orestes , wegens den moord, dien hij
op zijne moeder gepleegd had om zijnen vader te wreken, voor de rechtbank
dor goden gebraoht, werd vrijgesproken, op grond dat hot kind zijne moodor
niet bestond in den bloode. Zoo doelde ook blijkbaar Justinianus op deze physiolo-
gische voorstelling, als hij, naar aanleiding van eenige veraudoriugen, door hem
gebracht in de bepalingen omtrent ontervingen, waarbij de twee seksen op gelijke
lijn gesteld werden, niet zonder eenigen ophef als reden daarvoor aanvoerde,
dat elk der ouders „in hominum procreatione similiter naturae offlcio fungi-
tur" (Instit. II, 13, § 5). Ook bij wilde volken vindt men dp beschouwing
dut er tussohen mooder en kind geeuerlei betrekking bestaat. Het meest karak-
toristioke voorbeeld daarvan leveren de Tupinambas van Brazilië, „who would givo
their own women as wives to their male captives, and thon , without scruple, oat
the ohildren when they grew up, holding them simply to be of the flesh and blood
of their enemies" (Tylor, Early history of mankind, biz. 299). Zie overigens hierover
mijne verhandelingen: Oostersohe en Westersehe rechtsbegrippen, Bijdragen tot de
T. L. en Vk. van Nederl. Indiö, 5e volgreeks, dl. III, blz. 126 vv., en De vrucht
van de beoefening der ethnologie voor de vergelijkende rechtswetenschap, blz. 25 vv.
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moet hebben geleid, is duidelijk so. Dit vinden wij ook in deu

Indischeu Archipel bevestigd. Van de stommen hier, bij wie wij liet

gebruik of sporen daarvan hebben aangetroffen, hebben eenige, de

Alfoeren van Boeroe, de Niasers, de Timorlaoet-eilanders en de

bewoners van de üeliasers, de streng agnatische of patriarchale

verwantschap dan wel eene in de hoofdzaken daaraan beantwoordende

iamilieinrichting so*. — Doch, en dit hebben velen, met name

Lubbock , te zeer uit het oog verloren, ook bij de vestiging van

de cognatio, moet het symbool van de couvade noodig zijn geweest.

Niet zelden toch is deze rechtstreeks uit het matriarchaat voortge-

komen. Verschillende volken, die de couvade beoefenen, verkeeren

dan ook in de phase van overgang van het matriarchale tot het

cognatische of parentale verwantschapsstelsel, hebben eene familie-

inrichting waarbij, naast de bestaande afstamming in de vrouwelijke

*• Wij kunnen ons dus niet geheel vereenigon met Tylor, als hij, in zijne, in
noot 28 reciteerde, verhandeling (blz. 255), uit hot feit dat van de aohtontwiiitii;
volken, bij wie hij de couvade gevonden heeft, Bloohts acht hot patriarchaat lioblxni,
do conclusie wil trekkeu , dat de instelling hier niet meer is dan een „dwindling
survival", immers zoo hij daarmede wil zeggon, dftt de oouvade niet onder dit
vcrwantsohapsstelsel-zelf ontstaan is, doch uit eene vivegcre ontwikkelingsplioso dor
familio is overgebleven.

™a MisBohien ook de bewoners van Bontok in Noord-Lucon on do Orang BSnuwa
van Malaka. De eerstgenoemdeu behooren toch, volgens sommigen, tot de Igorroten,
wier familieinrichting aan het patriarohaat doet denken (Zie hetgeen hierover modc-
godoold wordt bij: Blumentritt, Ethnographic der Philippinen , blz. 28, en Hans
Meyer, Die Igorrotos von Luzon , Verliandlungon der Berliner Gesellachaft für Anthro-
pologie, Ethnologie und Urgeschichte, jaarg. 1883, blz. 385). Ook bij de Oranir-
Bênuwa, althans bij eenigeu hunner, vindt men bepalingen, die aan hot patriar-
chaat beantwoorden. Zoo bij voorbeeld bij de Orang-Sabimba, in het Zuiden van
Malaka, het verbod, dat de kinderen van twoo broeden? met elkander m..gon
trouwen, terwijl dit wel geoorloofd is aan de kinderen v»n twee zusters on do
kinderen van een broer on eeno zuster. Zoo ook de bepaling bij dezelfdo Orang-
Sabimba, dat alleen zoons erven (Journal of the Indian Arohipelago, dl. I , blz.
297). — Dat de Niasers en do Alfoeren van Boeroe de streng «gnatische of patri-
archale verwantschap hebbon, kan bekend zijn (zie hierover mijne verhandeling:
Over de verwantschap en hot huwelijks- en erfrecht bij de volken van het Maleischo
rau, blz. 45 w. en 48 w.). Wat de Timorlaoet-eilanders betreft, is liet huwelijk
met den bruidschat bij hen regel. De vrouw volgt den man, van wieu ook do
kinderen zijn. Do vorwnntsohap heeft dus eon patriarchaal karakter (Riedel, De
sluik- en kroesharige rassen tusschen Selebes en Papua , blz. 301 vlg.). Ook bij de
bewoners van Ambon en de Oeliasers is dit het geval. De kinderen behooren aan
den man, doordat deze heer der vrouw is, dio hij geschaakt of tegen betaling van
den bruidschat gekocht heeft (Riodel, O. c., blz. 07 vv.; Van Hnëvell, Ambon on
de Oeliasors,. blz. 135).
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lijn, die in de mannelijke begonnen is, zich te vormen " . In den

Indischen Archipel is dit het geval met de bewoners van Leti en

Kisser, van de Zuidwester-eilanden, en met de Ülo-Ngadju en de

Land-Dajaks van Sarawak »'".

Voor de ontwikkelingsgeschiedenis van de verwantschap is de

couvade, zooals men uit het aangevoerde zien kan, niet zonder

beteekenis. Inderdaad, gelijk Giiaud Teulon dit zoo eigenaardig

uitdrukt: « Gette cérémonie singuliere parait indiquer que la parenté

entre Ie père et Ie tils aurait été ea/^ró sur celle qui existait entre

la mere et l'eni'ant; c'est-ïi-dire que lord re de filiation par les

" Volgens Tylor bevinden zich twintig van do achtoutwintig volkeu, bij wio
hij do eouvadc hoeft aangetroffen (zie mot 30), in doze phase, of, gelijk hij
het noemt, in dc „maternal-paternal stage", van de ontwikkeling dor familie.
Lubbook vat dus de quaestie te beperkt op, als hij aanneemt, dat dc oouvade
alleen ontstaan is onder het patriarchaat, dat is toen do afstamming in dc vrouwo-
lijke lijn reeds geheel voor die in dc mannelijko had plaats gemaakt (Lubbock,
On the origin of civilisation, blz. 148). Dat Starcko (Die primitive Familie,
blz. 54—55) deze voorstelling van Lubbock bestrijdt, is natuurlijk ; dooli hij pant to
ver, door, op grond van het voorkomen der couvade bij volken , die de afstamming
ui do vrouwelijke lijn nog huldigen, de verklaring van die inatelliug, als iniddol
tot erkenning van het vaderschap, te verwerpen.

•'• Op Kisüor bostaat het matriarchaat, doch roods in het stadium van ovorganu
tot do parentale verwantschap. Do zusterskinderen erven bij voorbeeld nog alleen
bij ontstentenis van eigen kindereu. Ook in waardigheden volgon zouen hunnen
vador reeds up. Alleen wanneer or geene zonen zijn, hebben de zusterszonen den
voorrang bovon de broorszoneu. Evenzoo zien wij uit het huwelijksverbod, hoezeer
bij de bewoners van Kisser, naast de moederlijke verwantschap, de vaderlijke be-
gonnen is, zich te ontwikkelen. Verboden is namelijk niet alleen het huwelijk tus-
schen de kinderen van twee zusters, gelijk dit het geval is waar het matriarchaat
iu zuiveren vorm bestaat, dooh ook dat tussohen de kinderen van twee broeders,
zoodat alleen toegelaten zijn ochtverbintenissen tussoheu de kinderen van een broer
en eene zustor (Zie mijne verhandeling: De verbreiding van het matriarohaat op
Sumatra, blz. 30—40). Op Leti verkeert men in denzelfden overgangstoestand,
hoowel de familieiuriohting hier eeu meer matriarchaal karakter behouden heeft
(Zie mijne zooeven aangehaalde verhandeling, blz. 51). Wat de Olo-Ngadju en de
Land-Dajaks betreft, bekend is het, dat zij de oognatische of parentale verwant-
schap hebbon en dat deze zich uit het matriarchaat moet hebben ontwikkeld (Zie
mijne verhandeling: Over de verwantschap en hot huwelijks- en erfrecht bij de
volken van het Maleische ras, blz. 79 w.). Misschien is dit — om de overige, iu
den tekst niet genoemde, volken hier nog even na te gaan -• ook het geval met
de Bahau-Dajaks en de Dajaks van Sanggau. Andere bij de Makassaren en Boegi-
neezen. Deze hebben, gelijk men weet, eene familieinrichting staande tussohen het
matriarchaat en het patriarchaat, berustende op eene gelijke verdeeling van de
kinderen tussohen de beide oudera, welke familieiurichting, naar het schijnt, de
Tagala's ook voorheen, tijdens de oonquista, hebben gehad (Zie mijne verhandeling:
De verbreiding van het matriarchaat op Sumatra, blz. 35, noot 9G , en blz. 48-49).
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msiles aurait été uiie institution post«rienre a la filiation par les
femmes» **. Het is met ingenomenheid, dat wij hier nog er on
weaseheu te wijzen, hoe deze meening omtrent de beteekenis «Ier
convade ook uu gedeeld wordt door Tylor, den geleerde, dien men
«iet alleen in zijn land , doch ook daarbuiten algemeen als den meester
der ethuologische studiën eert. In zijne zoo belangrijke verhandeling
«On a method of investigating the development of institutions,
applied to laws of marriage and descent* **, heeft toch deze uiterst
scherpzinnige en critische onderzoeker, als slotsom zijner nasporingcn
over de couvade iu verband inet de inrichtingen der fhnsijie, de
stelling kunnen verkondigen, dat deze schijnbaar onzinnige gewoonte,
niet alleen blijkt te zijn "incidentally an indicator of the tendency
of society from maternal to paternal, but the very sign and record
of that vast change » * *.

** Giraud Teuton, Les origines de 1» familie, biz. 177.
*• In deze, reeds in de voorgaande lit>ton (28, 30 en 31) geciteerde, verhande-

ling, tracht Tyior aan te tooiieu „that tlio development of institutions may bo
investigated on a basis of tabulation and classification". „For this end", al tun piat
liij voort, „I havo taken up a subject of the utmost real ns well as theoretical
interest, the formation of laws of marriage and desoont, as to which during many
yeara I have been collecting the evidence found among between three and four
huudi-od peoples, ranging from insignificant savago hordes to great cultured nations.
The particular rules have boon soheduled out into tables , so as to ascertain what
may be callod tlio n<Mesto»w of each custom, showing which peoples have the same
custom, and what other customs accompany it or lie apart from it. From the rccur-
renco or absence of these customs it will be our business to infer their dependence
on causes acting over the whole range of mankind". Beoefenaren van de ethnologic
zullou in dezc verhandoling van Tylor opwokking en leoring in ruime mate vinden.

" Tylor, 0. c., biz. 256.
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