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de diverse gedragingen die onder het zogenaamde totémisme vallen,
zijn natuurlijk reëel genoeg; het is hun isolatie die zinloos is gebleken)".

Wat moeten we hier nu uit opmaken? Is het niet mogelijk om zaken,
die moeilijk liggen duidelijk te bespreken? Het is toch mogelijk om aan
te geven waar de problemen liggen bij het hanteren van een begrip
als totemisme?

Deze voorbeelden tonen aan, dat een aantal teksten niet begrijpelijk
is, terwijl ze voor eerstejaars niet duidelijk genoeg kunnen zijn. Boven-
dien kan men sommige citaten pas begrijpen als men het originele werk
erbij neemt (bijv. op p. 91 het citaat van Fried uit "The évolution of
political society', vooral vorm c.; de verwijzing naar paragraaf 6.6
levert niet veel op). Verder gebruikt Kloos soms termen, waarmee ook
gevorderden in het vak niet altijd raad weten (bijv. 'allometrische' groei
op p. 27), terwijl een deel van het hoofdstuk over de interculturele
vergelijking alleen toegankelijk is voor hen die een zekere kennis van de
statistiek bezitten.

Conclusie

We zijn blij, dat er een Nederlandse inleiding in de culturele antropo-
logie is verschenen. Minder gelukkig zijn we echter met de vorm die
deze inleiding gekregen heeft. Weliswaar komt er een breed scala van
socio-culturele verschijnselen aan de orde en bevat het boek een aantal
goede hoofdstukken (bijv. over evolutionisme en de boerensamenleving)
maar daar tegenover staan vele hoofdstukken die lijden aan het euvel
van een onduidelijke presentatie. Zeer zwaarwegend is het ontbreken
van een duidelijke lijn: de onderwerpen die behandeld worden zijn in de
meeste gevallen wel relevant voor een inleiding, maar ze komen door
de verbrokkelde en onoverzichtelijke indeling doorgaans niet goed uit
de verf. Veel ook in dit boek is te moeilijk en te onduidelijk, 'dienend' en
'bemiddelend' is het daardoor niet. In de vorm waarin dit boek voor
ons ligt is het o.i. alleen goed bruikbaar:
a. als een werkboek, aan de hand waarvan studenten allerlei niet

direct duidelijke zaken zelf gaan uitwerken; of,
b. als een inleiding die zeer intensief door docenten begeleid wordt.

DAVID P. HENIGE, The ChroHology of Oral Tradition;
Quest for a Chimera. Clarendon Press, Oxford 1974.
265 pp., App., Figs. £4.75.

W. E. A. VAN BEEK

In een periode waarin synchronische cultuurverklaringen onder gecon-
centreerd vuur komen te liggen van diachronische kritiek, groeit de
belangstelling voor de koloniale en pre-koloniale geschiedenis van de
derde wereld. Van alle problemen die de geschiedschrijving van deze
gebieden met zich meebrengt, vormt de chronologische validiteit van
de mondelinge overleveringen één van de meest fascinerende. Geschiede-
nis zonder jaartallen kan misschien wel geschiedenis zijn, maar compleet
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kan ze nooit genoemd worden. Bij gebrek aan geschreven bronnen valt
men maar al te graag terug op de chronologische gegevens die uit
genealogieën te distilleren zijn.

Henige's studie, gestimuleerd door een conferentie van de School of
Oriental and African Studies in 1966 over dit thema, bevat zeer waarde-
volle kritiek op het vertrouwen dat vele historici hebben in de exactheid
van overleveringen.

Henige gaat er van uit dat genealogieën als historisch bronnenmate-
riaal gebruikt kunnen worden mits men er vanuit gaat dat ze niet correct
zijn. Hij stelt zich tot doel na te gaan op wat voor manieren genealogieën
vervormd zijn. Pas wanneer de patronen van vervorming bekend zijn,
is het mogelijk zinvol met dit soort materiaal te werken. Hij beperkt
zich tot maatschappijen met een duidelijke hiërarchische structuur; in
feite gebruikt hij alleen lijsten van vorsten. Genealogieën in acephalous
societies laat hij buiten beschouwing omdat deze over het algemeen veel
korter zijn en niet teruggaan tot voor de koloniale tijd; voor een his-
toricus zijn ze daarom minder interessant.

Wat kan er met een dynastieke genealogie aan de hand zijn? Hij kan
verkort zijn door het weglaten van onopvallende, onbelangrijke personen,
vreemden, veroveraars, genealogisch dubieuze kandidaten of niet vol-
ledig geïnitieerden. Veel vaker echter zal hij verlengd zijn. Henige's
hypothese is dat dynastieke lijsten gemanipuleerd worden omdat het
politieke hulpmiddelen zijn: de geschiedenis is niet los te denken van
de politiek van vandaag. Dat blijkt niet alleen in Afrika zo te zijn — de
afrikaanse geschiedschrijving staat centraal in het boek — maar ook
büjken b.v. de lijsten van Assyrische vorsten, van de heersers van Schot-
land, Tudor - Engeland, Rajput, Hawaii en Sparta in de handen van
latere belanghebbenden ha ernstige mate te zijn veranderd. Voor claims
op rechten en goederen, op autoriteit en koningschap (vooral tegenover
nieuwe koloniale heersers), voor pogingen tot legitimering van nouveaux
riches is de lengte van een genealogie belangrijk; als de genealogie te
kort is, wordt daar wat aan gedaan.

Henige signaleert een aantal mechanismen van vervorming: koppe-
ling aan oudere dynastieën met veel prestige (Macedonië, Benin), op-
nemen van godennamen en patronymen als personen (de Afrikaanse
Kuba, de klassieke Grieken), pretendenten als opvolgers (de Waalo en
de Memba in Afrika) alsook het presenteren van tijdgenoten als vader
en zoon (Sumer en Egypte). Vooral rotatie- en promotiesystemen eigenen
zich voor fraaie vertekening: in de eerste is op zijn best de gebruikelijke
rekening via vader-zoon opvolging niet valide, terwijl alle lieden die
gradueel opklimmend in een promotie-systeem toch het koningschap
niet bereiken wel in genealogieën vermeld kunnen worden (Fante).
Zelfs puur verzonnen koningsnamen zijn geen uitzondering (Ierland,
India). Verder wordt vertekening veroorzaakt door het toekennen van
zeer lange regeringsperioden aan de vroegste koningen en door een
dogmatisch vertrouwen in vader-zoon opvolging, niettegenstaande het
feit dat opvolgingspatronen soms ingrijpend gewijzigd zijn, bijvoorbeeld
in Benin en Bornu.
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Aan het probleem van de vader-zoon opvolging is een apart hoofdstuk
gewijd. Op een totaal van 660 dynastieën bleken er slechts 9 gedurende
tien generaties of meer een vader-zoon opvolging te hebben. Door oor-
logen, sociale verschuivingen en onduidelijke opvolgingsregels komen er
hiaten in de keten der generaties. En natuurlijk, al heeft iedere zoon
een vader, niet iedere regeerder heeft een zoon: het fundamentele ver-
schil tussen een genealogie en een dynastieke lijst. Het verzamelen, noteren
en publiceren van genealogieën en dynastieke lijsten is geen bezigheid
van de laatste tijd alleen. De koloniale overheden hechtten veel belang
aan inheemse aanspraken op lokale suprematie vooral waar indirect mie
werd toegepast. Hierdoor werden lange genealogieën eens te belangrijker,
maar ook werden voor het eerst lijsten van vorsten verzameld en ge-
publiceerd. Het gedrukte woord vormde niet alleen een barrière voor
herziening van die lijsten, ook werden gepubliceerde versies opgenomen
in de lokale tradities, een proces dat Henige "feedback" noemt en dat
op vrij grote schaal heeft plaats gevonden.

Wil men nu nog enige conclusies trekken uit traditioneel materiaal
dan moeten gegevens zoals de gemiddelde regeringsduur bekend zijn.
Daarvoor wordt allerwege de statistiek door historici te hulp geroepen.
Henige laat echter zien dat statistische behandeling vaak niet alleen
zinloos is maar zelfs misleidend. Als men over onvoldoende data beschikt
die ook nog vertekend en gemanipuleerd zijn, is het onjuist om daar
statistische technieken op toe te passen; tekstkritiek dient aan statistiek
vooraf te gaan.

Het laatste deel van het boek bestaat uit cases waarin voor de Fante
en de Ashanti wordt getoetst wat er voor mogelijkheden voor chrono-
logie over zijn gebleven, en wat voor gebruik er gemaakt kan worden
van Synchronismen d.w.z. dateringen vanuit externe bronnen. De con-
clusie luidt " chronological aspects of traditions are the éléments
least likely to be audiëntie" (p. 120).

Het is een voortreffelijk gedocumenteerd werk, getuigend van grote
ijver en stringente methode. Aannemende dat deze zeer gegronde en
juiste kritiek op het naïef aanvaarden van orale tradities als chronolo-
gisch kader voor historici nodig is, kan men toch een zekere overkill in
het boek constateren. Het argument is al spoedig duidelijk en over-
tuigend, al vele bladzijden voor de cases en de conclusie aan de orde zijn.
Maar misschien speelt hier het wantrouwen dat schrijver dezes, een
antropoloog, toch al had voor de validiteit van genealogieën een rol.
Doordat Henige zich beperkt tot dynastieën wordt zijn stelling dat
politieke manipulatie zich steeds weer van genealogieën meester maakt,
ook wel erg makkelijk bewaarheid. In dit verband is het jammer dat
hij zich zo rigoreus beperkt en alleen naar dynastieën en niet naar
genealogieën als zodanig heeft gekeken. Dit onderscheid wordt overigens
door hem niet duidelijk gemaakt hoewel dat zonder twijfel meer duide-
lijkheid had gegeven. Niemand zal echter na lezing van dit boek nog
genealogieën op face value kunnen gebruiken als historisch kader, en
daarmee beantwoordt deze studie ten volle aan zijn doel.
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HUGH TiNKER, A New System of Slavery, The Export of
Indian Labour Overseas 1830-1920, Published for the
Institute of Race Relations by Oxford University Press,
London, New York, Bombay 1974. 432 pag., 21 ill.
Price £ 5,75.

WILLEM F. L. BUSCHKENS

In deze studie wordt voor het eerst een samenvattende verhandeling
geboden over de migratie van contractarbeiders uit het voormalige
Brits-Indië naar Mauritius, Zuid- en Oost-Afrika, het Garaïbisch Ge-
bied, de Guyana's, Ceylon, Malakka en Fiji.

Deze migraties kwamen op gang na de afschaffing van de slavernij,
waardoor er in deze gebieden een tekort aan arbeidskrachten ontstond.
De omstandigheden, waaronder de contractarbeiders kwamen te ver-
keren, waren volgens Tinker vrijwel identiek aan die van de slaven. Op
grond hiervan koos hij de titel van zijn boek.

Op een bijzonder boeiende wijze behandelt de auteur de sociaal-
economische structuur van de voormalige slavenkolonies en de arbeids-
problemen, waarvoor deze werden gesteld door de afschaffing der
slavernij. Vervolgens beschrijft hij hoe de "contractkoelies" werden ge-
recruteerd, hun overtocht en de omstandigheden, waaronder ze te werk
werden gesteld.

Daarna wordt in een drietal hoofdstukken een uiteenzetting gegeven
over deze nieuwe vorm van slavernij, een vorm, waartegen men van het
begin af aan van verschillende zijden bezwaar had.

Tinker's studie is uitmuntend gedocumenteerd. Ook de in het Neder-
lands gepubliceerde studie van C. J. M. de Klerk "De Immigratie der
Hindostanen in Suriname", Amsterdam 1953 werd geraadpleegd.

Het stelt in dit verband teleur, dat de in het Engels gepubliceerde
studie van J. D. Speckmann "Marriage and Kinship among the Indians
in Surinam", Van Gorcum, Assen 1965, waarin veel te vinden is over
de migratie der Hindostanen, niet in de literatuurlijst vermeld staat. Je
vraagt je dan af of onze in het Engels gepubliceerde studies door de
Nederlandse uitgevers wel op de juiste wijze op de internationale markt
worden gebracht.


