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Legenda van verwantschapsterminohgische afkortingen 

Va = vader 
Zu = zuster 
Ki = kind 
> = oudere 

Mo = moeder Br 
Zo = zoon Do 
Ma = echtgenoot Vr 
< = jongere 

= broer 
= dochter 
= echtgenote 

Voorbeeld: Mo > ZuZo = moeders oudere zusters zoons 

Legenda van genealogische symbolen 

Δ 

O 
α 

vrouw 

sexe niet 
relevant 

- = • afstammingsrelatie 

Δ=0 of t_?~ 

door een mannelijk en vrouwelijk 
ego verschillend geclassificeerde 
(aan)verwant (zie bijlage 11) 

overleden, tenzij 
anders aangegeven 

À 
gehuwd 
paar 

Χ broer en zuster 
\J — (siblings) 

¿ Д KJ secundair 
IJ 2 J huwelijk 

Orthografie van namen en termen in het Moi 

Termen uit de Moi taal zijn in hoofdzaak gedrukt in klein kapitaal letterschrift. Om 
practische redenen komen hier soms uitzonderingen op voor, zoals in Bijl. 4A/B, 8 en 
10. Persoons- en clannamen, alsmede geografische namen, zijn daarentegen in normaal 
letterschrift weergegeven. De transcriptie van namen berust niet op phonetische waar
neming maar op hun conventionele schrijfwijze. 

Aangezien ik geen kennis heb van het phonemen stelsel van het Moi, berust de 
transcriptie van Moi termen uitsluitend op phonetische waarneming. In het algemeen 
volg ik daarbij de Orthografie van het moderne Indonesisch waarvan enige belangrijke 
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transcriptieregels in de volgende paragraaf besproken worden. Het is hier echter nood
zakelijk te wqzen op de volgende exceptionele klinker symbolen: 

л, a zowel als α in Nederlands pan, en als ca in Nederlands paar 
È , è als e in Nederlands pet 
Б , e ongeveer als ее in Nederlands peet, maar kan ook kort zijn als i in 

Nederlands pit, en in prefixen zelfs als e in Nederlands de 
I, i als te in Nederlands piet 
ò , ò als o in Nederlands pot 
o , o als oo in Nederlands poot 
uu , uu geen verlenging, maar een verdubbeling, van и (zie beneden) 

Overige conventies 

Enkelvoudige aanhalingstekens worden gebruikt voor vertalingen van Moi woorden 
alsmede voor uitspraken en mededelingen van informanten. Citaten uit de literatuur, 
alsmede speciale uitdrukkingen, staan tussen dubbele aanhalingstekens. 

Indonesische en andere niet-Nederlandse woorden en uitdrukkingen worden gecur
siveerd. Belangrijk is te weten dat het Indonesisch de lingua franca van Irian Jaya 
vormt. Gezien de tweetaligheid van het merendeel der Moi mensen, zijn van vele in
heemse termen eveneens de plaatselijk Indonesische equivalenten vermeld. Hiervoor 
gelden de volgende transcriptieregels: 

с als # in Nederlands potje 
j als (υ in Nederlands Djakarta 
у als./ in Nederlands^ocfc 
u als oe in Nederlands voet 

Tot slot zij erop gewezen dat een aantal genealogische figuren in de vorm van vouw
bladen achterin het boek zijn opgenomen. 

@ 
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P a c i f i c O c e a n 

A B I D O N , · · , 
• S 

RUNlíTt 
,/ΑΤΑΝΙ « „ Je-*awir 

WAIOEOrWarrijnï 
^ ï 

£quat:or 

0 t ™^awai 
Γ**— ^ V S\<^T2- CERAK (Rain) 

V BURU ^І и ^ - . ^ м 

^ ^ - ^ " ^ СІ AMBON O AMBON 
AMBELAU 

С. 1 0 0 кш. A r a f u r a S e a 



Inleiding 

Deze studie ie gebaseerd op onderzoek bij de Moi in de Vogelkop van Irian Jaya, 
het voormalige Nederlands Nieuw Guinea. Het onderzoek vond gedurende 18 

maanden plaats in de periode 1984-1985 en werd gefinancierd door het Programma 
Indonesische Studiën (FRIS), een wetenschappelijk samenwerkingsverband tussen Ne
derland en Indonesië. 

Binnen dit kader startte in 1982 het multidisciplinaire Vogelkop project dat werd 
gecoördineerd door Dr. E .K.M. Masinambow (LEKNAS-LIPI, Jakarta) en begeleid door 
Dr. A.C. van der Leeden (UI, Jakarta), die tevens een pilot study onder de Moi verrichtte. 
Staf en studenten van de Universitas Cenderawasih te Jayapura vormden de kern 
van het project dat onder meer beoogde: The compilation and study of literature 
and reports on the Bird's Head with a view to discover common cultural themes 
(e.g. kain timur prestige economy, hinterland-coast trade relations, shamanism, etc.), 
their geographical demarcation and variation. The formulation of these themes will 
contribute to the construction of a conceptual framework both for providing coherence 
to all research activities carried out within the framework of the project and for 
cross-cultural comparison as well" (Masinambow 1981b: 5-6). Enerzöds sloot deze 
opzet aan bij soortgelyke projecten in Halmahera en de Raja Ampat waarby laatst
genoemde archipel is te bezien als een historisch, taalkundig en sociaal-cultureel 
overgangsgebied tussen de Molukken en Irian Jaya (zie Masinambow 1980, 1981a, 
1983). Anderzijds ging, wat de Nederlandse inbreng betrof, het Vogelkop project 
deel uitmaken van een Nijmeegs onderzoeksprogramma gericht op het verband tussen 
geschiedenis, sociale ongelijkheid en ideologie in Melanesië en Polynésie. Dit program
ma, begeleid door Dr. J. Pouwer, voerde voorts tot onderzoek in Tonga, Papua Niugini 
en Nieuw Zeeland (zie Pouwer 1986: 50-53). 

Als onderdeel van het Vogelkop project werd in 1984-1985 bij de Moi eveneens 
onderzoek gedaan door Dra. Hely van der Werff die zich op basis van een wederzijdse 
taakverdeling richtte op de positie van de vrouw binnen met name het huishouden, 
de voedselvoorziening, de kain timur circulatie en het suangi complex (zie Van der 
Werff 1984-'89). Tijdens het onderzoek was er sprake van een intensieve samenwerking 

Voor een inhoudelijke uitwerking van het projectvooretel zij verwezen naar Van der Leeden (1982a) 
waarin de antropologieche, demografische, taalkundige en eociaal-economische onderzoeksvelden 
worden geepecifioeerd. 



XVI Inleiding 

die in de eerste fase nog eens versterkt werd door het feit dat wij getweeën onderdak 
vonden bij één gastgezin. Ofschoon deze situatie een aantal beperkingen kende -
met z'n achten, waaronder vier jonge kinderen, in een woning met een oppervlakte 
van slechts 48 m2 - bleek dit een onvervangbare kennismaking met de intimiteit 
van een Moi gezin. De inzet en emotionele betrokkenheid van onze "ouders", Yulius 
Osok en Nelce Salamene, droeg in belangrijke mate bij tot het welslagen van het 
onderzoek. Dit gold eveneens voor de andere Moi mensen, in het bijzonder Eduar 
Osok die zich als "hoofd" van de Moi samenleving alle moeite getroostte om ons 
verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Als geen ander begreep hq het belang 
van antropologisch onderzoek en aan zijn oproep tot medewerking werd door iedereen 
gehoor gegeven. 

Deze bereidwilligheid werd gevoed door de omstandigheid dat de Moi aan het 
begin van dejaren '30 op een meer intensieve wijze kennis namen van het Christendom 
als gevolg van het zendingswerk van de Heer en Mevrouw Kamma (zie Hfdst. IV). 
Hun komst en boodschap heeft indertijd zo'n indruk gemaakt dat de herinnering 
hieraan onuitwisbaar is gaan behoren tot het collectieve geheugen van de Moi. Wij 
werden dan ook met open armen ontvangen nadat de Kamma's een aanbevelingsbrief 
hadden geschreven om ons onderzoek aan te kondigen. 

Op basis van de taakverdeling met Dra. Hely van der Werff heb ik mij tijdens 
het onderzoek hoofdzakelijk gericht op het verzamelen van gegevens omtrent de 
geschiedenis en sociale structuur. Deze gegevens werden gedurende vijftien maanden 
verzameld te Kalasaman, 12 km verwijderd van het urbane centrum Sorong, en 
gedurende drie maanden te Kalayili dat op ongeveer 45 km landinwaarts is gelegen. 
Met de keuze van beide onderzoeksdorpen die respectievelijk ± 500 en 250 Moi 
mensen tellen - dit op een totaal aantal van tussen de 6000 en 8000 zielen - werd 
een representatief beeld verkregen van de Moi samenleving omdat Kalasaman fun
geert als een knooppunt in de contacten tussen Sorong en het binnenland, terwijl 
Kalayili dat doet tussen de binnenlanddorpen onderling vanwege zijn centrale ligging. 

De gevolgde onderzoeksmethode bestond enerz\jds uit participerende observatie, 
speciaal met betrekking tot de transacties van kain ümur (Oosterse doeken') en ander
zijds uit het afnemen van "open-ended" interviews nadat eerst de betreffende ge
nealogieën waren opgesteld. Aldus zocht ik onder meer naar de wijze waarop de 
kain timur circuleren langs (aan)verwantschappelijke lijnen. Daarbij valt op hoezeer 
zich het beginsel van wederkerigheid in de Moi samenleving doet gelden. 

Hfdst. I vormt het geschiedkundige gedeelte van deze studie. Beginnend met een 
etnohistorische analyse omtrent het ontstaan van de Moi samenleving, wordt ver
volgens ingegaan op een aantal invloedssferen vanuit externe centra. Vanuit een 
dezer centra, het schiereiland Onin, bereikten enkele eeuwen geleden de eerste kain 
timur de zuidkust van de Vogelkop. Geleidelijk drongen zij ook door in het Moi 
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gebied en zouden daar een belangrijke rol gaan spelen in het ceremoniële leven. De 
verschillende facetten van deze doekencirculatie komen in Hfdst. Π aan bod. In het 
daarop aansluitende hoofdstuk volgt een uiteenzetting van het Moise verwantschape
en huwelüksstelsel. Tenslotte biedt Hfdst. IV een schets van zowel de invloed die 
de zending heeft gehad alsmede de poging om bepaalde ontwikkelingen in de kain 
timur circulatie te beteugelen vanuit het christelijke gedachtengoed. 

Deze studie is geschreven in het besef dat vele aspecten van de Moi samenleving 
onbesproken blijven. Enerzijds heb ik mij, op basis van de eerder genoemde taak
verdeling met Dra. Hely van der Werff, beperkt tot de geschiedenis en sociale struc
tuur. Daarbij zijn zowel de niet gepubliceerde geschriften van wijlen Dr. F.C. Kamma 
(z. j . a-c) die zo bereidwillig was om zijn onderzoeksgegevens omtrent de Moi ter 
kopiëring afte staan, alsook relevante rapporten en nota's van Nederlandse bestuurs
ambtenaren, buiten beschouwing gebleven. Anderzijds ontbreekt een vergelijkend 
perspectief ten aanzien van overeenkomsten en verschillen tussen de Moi en andere 
Vogelkop samenlevingen waar antropologisch onderzoek heeft plaats gevonden. Niet
temin nopen zowel de monografieën en daaimee samenhangende artikelen van Crockett 
(1942), Elmberg (1955-'68), Miedema (1984-'90) en Schoorl (1979) alsmede de pubUcaties 
van Animung (1984, 1986), Pouwer (1957, 1960, 1974), Sanggenafa (1984-'89) en Wa-
nane (zj., 1984) tot een dergelijke vergelijking in het kader van een beschouwing 
van de Vogelkop als "antropologisch studieveld" (verg. P.E. de Josselin de Jong 1984, 
1985). Een veelbelovende poging daartoe is reeds ondernomen door Miedema (1990a). 

Het onderzoek zou niet mogelijk zijn geweest zonder enerzijds de financiering 
ervan door het Programma Indonesische Studiën (PRIS) en anderzijds de realisering 
van het Vogelkop project dat stond onder de auspiciën van het Lembaga Ilmu Pen-
getahuan Indonesia (LOT). In dit verband gaat mijn dank uit naar met name Dr. 
Ch. van Fraassen, Mevr. B. Joebhaar en Dr. E.K.M. Masinambow vanwege hun 
inzet en persoonlijke betrokkenheid. Bovendien maakte ik dankbaar gebruik van 
de faciliteiten van de Vertegenwoordiging van het Koninklijk Instituut voor Taal-, 
Land- en Volkenkunde (KTTLV) te Jakarta, mij geboden door Drs. J. Erkelens en 
Mevr. J. Taslim. 

Bij de uitvoering van het onderzoek, dat ik heb ervaren als een hoogtepunt in 
mijn leven, ondervond ik veel steun van de volgende personen. Allereerst mijn onder-
zoeksgezellin Hely van der Werff en voorts de Moi mensen in vooral de dorpen 
Kalasaman en Kalayili. Het is ondoenlijk om hier - naast de eerder genoemde Eduar 

Een aantal thema's in deze studie heb ik reede beknopt besproken in afzonderlijke artikelen (Haenen 
1984-'89) 
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Osok, Yulius Osok en Nelce Salamene - de vele personen te vermelden die in het 
bijzonder bijdroegen aan het veldwerk of met wie ik ter plaatse een vriendschappelijke 
band ontwikkelde. Moge de uitgave van deze publicatie door de Moi mensen gezien 
worden als een blijk van erkentelijkheid. 

Tijdens het verblijf in Irian kon ik steeds een beroep doen op Ruth Bähler, Lydia 
Bähler en Elsbeth Gerber die werkzaam waren in de nabij Kalasaman gelegen le-
prozerie. Dit gold eveneens voor de paters Augustijnen in Sorong, met name Mgr. 
P. van Diepen, F. Jonkergouw en T. Tromp. Zij allen stonden mij met raad en daad 
terzijde. 

Gedurende de voorbereiding van het veldwerk en de periode na terugkomst, onder
hield ik stimulerende contacten met Irian-deskundigen die eerder in de Vogelkop 
werkzaam waren geweest. Speciaal zij hier vermeld: Dr. F.C. Kamma, Mevr. R. 
Kamma-Van Dijk, Ds. H. Marcus, Mevr. M. Marcus-van den Nieuwenhuizen, Dr. 
J. Miedema en Dr. J.M. Schoort. Ik betreur het dat Dr. Kamma, overleden in 1987, 
de voltooiing van mijn proefschrift niet meer heeft mogen meemaken. 

Met betrekking tot een aantal concept-tezten uit dit proefschrift, ontving ik waar
devolle adviezen van de leden van het Nijmeegse promovendi-overleg. Dr. H. de 
Jonge voorzag twee hoofdstukken van nauwlettend en stimulerend commentaar, ter
wijl Dr. J. Abbink mij attent maakte op een aantal belangrijke publicaties over het 
Omaha classificatiestelsel. De manusciptcommissie, bestaande uit Dr. A.P. Borsboom, 
Prof. Dr. P.E. de Josselin de Jong en Dr. JDM. Platenkamp, wil ik bedanken voor 
de deskundige beoordeling. Voorts gaat dank uit naar een aantal personen die mij, 
ieder op eigen wijze, hebben gestimuleerd bij het schrijven van het proefschrift: Paula 
van den Berg, Jacques Haenen, Sjoerd Jaarsma, Ries Jeurissen, Ton Lemaire, Wim 
Rasing en Herman Slaats. 

Last but not least ben ik de promotor en beide co-promotores erkentelijk voor 
hun enorme steun bij zowel de voorbereiding en uitvoering van het onderzoek alsook 
gedurende de periode waarin het proefschrift tot stand kwam. Van meet af aan 
waren zij zeer betrokken bij de vorderingen van het onderzoek en de verslaggeving. 
Speciaal wil ik hier Dr. Alex van der Leeden bedanken voor zijn onmisbare hulp 
bij het persklaar maken van het manuscript. 

©> 
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Geschiedenis 

1.1 Het ontstaan van de Moi samenleving 

E en vitaal motief van de Moise etnogeschiedenis betreft migraties die zich in 
lang vervlogen tijden voltrokken. Mondelinge overlevering verhaalt de lotgevallen 

van clans die uit verschillende richtingen het huidige Moi gebied bevolkten. Zo zou 
de clan Osok afkomstig zijn van het dorp Todong op Flores aan gene zijde van de 
Bandazee. Per prauw aangeland te Sele ('ankerplaats'), de zuidwestkaap van de Vo-

Fig. 2. Topografie met betrekking tot de migraties 
ondernomen door de clans Osok. Kaläbin, Kalawi, Malibe/a, Samolo 

en Fes (K' = Kala = rivier) 
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— Seleber 

Fig. 3. Interclanbetrekkingen en clansegmentaties 

— = dansegmentatie 
—• = geeft bruid aan 
«—. = traditionele ve/wantschsapsdassifícatorische relatie 

gelkop, trokken drie Osok broers naar de oostelijk gelegen Segoen-baai. Van daaruit 
bevoeren zjj de Berauer die in noordelijke richting overgaat in de Kalawilis.1 Aldus 
bereikten zij, via de bovenloop van laatstgenoemde rivier, het œntraal gelegen Moi 
gebied tussen de dorpen Kalayili en Maladofuk. Hier verscholen de Osoks zich, bang 
als zij waren voor het onbekende, in een grot van waaruit zij behoedzaam contact 
legden met lokale bewoners. Daartoe behoorden leden van de clan Su met wie een 
zodanige vriendschap ontstond dat grondrechten werden verkregen en zij elkaar na 
verloop van tijd zelfs gingen classificeren als verwanten. 

Op hun beurt migreerden de Su's, in gezelschap van de clan Mili waarmee een 
soortgelijke verwantschappelijke band was opgebouwd, naar de noordkust en vestigden 
zich in het gebied beoosten de monding van de Warsumsum. Daar zouden zq kennis 
maken met de clan Malibela die evenals Osok afkomstig was van buiten het Moi 
gebied, te weten het dorp Sor aan de noordkust van het eiland В iak in de Geelvink-baai. 
Op een goede dag, zo wil het het verhaal, landde een vlerkprauw in de havenplaats 
Batulobang. De Mill's trokken de prauw met behulp van een bamboestok aan wal 
en als vestigingsplaats kregen de nieuwkomers een berghelling met uitzicht op zee. 
Vandaar hun eigenlijke naam: Mili-wela CMili-mensen aan zeezijde'), later verbasterd 
tot Malibela. Tot op de dag van vandaag beschouwen Mili en Malibela, gelijk de 
verbroedering der clans Osok-Su enerzijds en Su-Mili anderzijds, elkaar als verwanten 
waartussen huwelvjksbetrekkingen principieel zijn uitgesloten. Dit in tegenstelling 
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tot de clans Osok en Mili die een nu nog bestaande band van verzwagering aangingen, 
of beter gezegd: continueerden, zoals het verdere njigratieverloop leert. 

In de grot waar de Osoks naar verluidt tien jaar verbleven, ontstond ruzie en 
de drie broers gingen ieder hun eigen weg. De jongste vertrok naar de oever van 
de Warsumsum, vervaardigde een vlot, liet zich afdrijven naar de monding van de 
Kalayifi en ging vissen. Plots zag hij een prauw dobberen hetgeen betekende dat 
er in de omgeving mensen woonden. Hij ging aan wal en ontdekte een hut waarvan 
de bewoners niet thuis waren. In afwachting van hun terugkeer, nam hij een stuk 
bamboe en legde deze gevuld met de gevangen vis in een vuurtje. Na hiervan gegeten 
te hebben, begroette hij de inmiddels thuis gekomen bewoners die zijn "grootouders" 
van de clan Mili bleken te zijn en die op hun beurt een "kleinkind" herkenden. 'Je 
bent ons teruggekeerd kleinkind dat reeds lang geleden was vertrokken naar Timur , 
sprak grootvader en hij vervolgde: 'Ben je al getrouwd?' 'Nog niet', was het antwoord 
en hierop bood grootvader hem aan om te trouwen met zijn oudste dochter. Zo ge
schiedde en het bruidspaar verkreeg aan de middenloop van de Kalalagi een areaal 
voor zowel sagoklop als de aanleg van voedseltuinen. Hiermee was de vorming der 
subclan Osok-Malamesa, de 'Osoks aan de bergvoet', een feit. 

De oudste Osok broer waarvan de nazaten gerekend worden tot de subclan Osok-
Denlo (DEN = 'helling'; LO = Ъоот'), verhuisde vanuit de grot naar een helling van 
de berg Malaflon alwaar de Kalalagi ontspringt. Daar maakte hij kennis met leden 
van de clan Fami die hun grondgebied aan hem afstonden om vervolgens zelf te 
vertrekken naar hun huidige woongebied te Kalayili. Ook ditmaal leidde de ont
moeting tot een classificatorische verwantschapsrelatie die extra nadruk kreeg door 
een speciale term waarmee de Osoks en Fami's elkaar tot op heden aanspreken: 
TAMSUWUMALA, 'vriend met wie van grondgebied gewisseld werd'. Na het vertrek 
der Fami's kwamen de Osok-Denlo's weer in soortgelijk contact met een migran-
tengroep afkomstig van het eiland Salawati voor de westkust van de Vogelkop. Het 
betrof de clan Kalawi die per prauw de Warsumsum monding had bereikt en van 
daaruit een nieuw bestaan zocht in het Moi gebied: na Osok en Malibela een derde 
uitheemse migrantengroep, ditmaal vanuit een andere windrichting. De Warsumsum 
opvarend, bereikten de Kalawi's het stroomgebied van de Kalalagi om vervolgens 
met hun prauw te stranden bij een rivier waaraan zjj hun naam verleenden. Aan 
deze gebeurtenis herinnert nog een grote steen in de vorm van een prauw. Ook 
zouden daar Sagopalmen ontkiemd zijn onder invloed van de, tot matten vervlochten, 
gedroogde bladeren der sagopalm waarvan het prauwafdak was vervaardigd. 

Tenslotte bleef ook de middelste zoon niet langer in de grot en trok naar de 
flanken van de berg Malawela. Hier vond hij een definitieve plaats van vestiging 
en zijn nageslacht wordt Osok-Abainso genoemd. Deze naam zou herinneren aan 
het Florinees kustgebied waar de Osoks aanvankelijk woonden: BAIN = 'strand'; SÒ 
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= Vit'. Daarmee is echter alles gezegd over dat verre, insulaire, verleden want zij 
verloren hun vertrouwdheid met de zee en ontwikkelden zich tot binnenlanders. 
Deels kwam hierin pas verandering toen zo'n 500 jaar geleden vertegenwoordigers 
van uitheemse machthebbers neerstreken aan de Vogelkopkust waarbij het Moi gebied 
ging behoren tot de periferie van Islamitische vorstendommen. Maar nu lopen we 
vooruit op latere ontwikkelingen; thans is het van belang om de globale ontstaansge
schiedenis van de Moi samenleving te belichten vanuit clanmigraties en -betrekkingen. 
Daartoe vervolgen we de verdere uitwaaiering van het nageslacht der drie Osok 
broers, de subclans Malamesa, Denlo en Abainso, vanwege hun aaneengrenzende 
grondgebieden ook wel aangeduid met Osok-Kalalagi. 

Een tweede migratiefase brak aan toen zich een deel der Osoks afsplitste en 
verhuisde naar Batulobang aan de noordkust. Het betrof de subclan Osok-Kibilofuk. 
Hiervan maakte zich weer een nieuwe subclan los om onder de naam Osok-Maladele 
neer te strijken in de baai rond Makbon. Deze tweeledige noordwaartse segmentatie 
vond haar tegenhanger in een zuidwaartse, nj het dat er ditmaal sprake was van 
drie gelijktijdige afsplitsingen: vanuit het Kalalagi gebied verhuisde een subclan 
naar de moerassige streek ten zuiden van Kalamono en kreeg dienovereenkomstig 
de naam Osok-Ibinsemanas (miN = 'land'; SEMANAS = 'moeras'); de subclan Osok-
Malayik vertrok naar de gelijknamige berg in de buurt van Aymas; en tenslotte 
vonden'de Osoks-Balimala hun huidige verblijfplaats in de omgeving van Katinim 
dat behoort tot Ъеі gebied van de uiterste landtong' (BALIMALA) oftewel Kaap Sele 
waar, zoals we zagen, de migaties der Osoks een aanvang namen. 

Ook andere clans, al dan niet afkomstig van buiten het Moi gebied, maken melding 
van zulke migraties annex segmentaties. De eerder genoemde Malibela's splitsten 
zich, na hun landing op de noordkust, in vijf subclans die zich verspreidden over 
het noordwestelijk Moi gebied en hun naam ontleenden aan de plaats van vestiging. 
Deze segmentatie geschiedde op basis van de compartimenten van hun prauw: 1. 
NÈ KAMA WALABA (YÉUKY. 'de opvarenden aan de voorsteven (van houtsnijwerk)' die 
de zee in de gaten moesten houden en belast waren met het ankeren en loden = 
Malibela Kalayifi, vernoemd naar de gelijknamige rivier. 2. NÈ SEMÒN : 'de vlerk-
mensen', geassocieerd met de uitleggers = Malibela Kalawalu, vernoemd naar de 
gelijknamige rivier; 3. NÈ GELÈK KÒFÒK: 'de clanleden die waken over de geheiligde 
plaats' waar voedsel en bruidsprijsgoederen waren opgeslagen = Malibela Kalagi-
niwala, vernoemd naar de monding van de Kalagini; 4. NÈ FA WULU: 'de hozers', 
gezeten in voorlaatste positie = Malibela Kalasamanmala, vernoemd naar de monding 
van de Kalasaman; 5. NÈ KAMA WUUN: 'de opvarenden aan de achtersteven' waaronder 
de kapitein en de stuurlui = Malibela Seleber, vernoemd naar het gelijknamige 
dorp in de buurt van Batulobang. 
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Evenals de Osoks, ontwikkelden ook de Malibela's zich tot binnenlanders. Niet
temin bleef hun band met de zee groter, zeker waar het ging om de subclan die nu 
nog verbluf houdt aan de noordkust. Vermoedelijk is de reden hiervan gelegen in 
het feit dat de Malibela's, komende van het dorp Sor op Biak, het Moi gebied in 
een later stadium betraden - volgens Kamma (1961c: 25) ongeveer 200 jaar geleden 
(zie 1.4). Hoe het ook zq, hun nautische achtergrond blijft levendig in een prauwlied 
waarvan de letterlijke tekst luidt: 

WH zijn de Sor-mensen, drijvend 
Wy zy'n de Sor-mensen, rechtop wegdrijvend van het strand 

Wy zy'n de Sor-mensen, als beschermers 
Wy zijn de Sor-mensen, verbonden met het zeemilieu 

Wy zy'n de Sor-mensen, en willen zeevaarders worden 

Naast de reeds vermelde verwantschapsclassificatorische betrekkingen die de Mali
bela's aangingen met onder meer de clans Mili en Su, groeiden er tevens aanver-
wantschappelijke contacten die ertoe leidden dat zij op den duur volledig opgingen 
in de Moi samenleving. Deze contacten wisselden niet alleen in duur en intensiteit 
maar verschilden, afhankelijk van de ligging van het vestigingsgebied, ook per subclan. 
Zo verzwagerde Malibela-Kalayifi zich met een subclan van de Kalaibins welke even
eens migreerde naar de Kalayifi en deed Malibela Kalasamanmala zulks met de 
naburige Osok-Abainso. Overigens vormden de Kalaibins eveneens een immigran
tenclan afkomstig van Salawati. Daar vandaan hadden zij een speciale groente, Felin-
las, meegenomen die zij plantten aan de oevers van de Malyat-rivier. De Kalaibins 
die daar bleven wonen, vernoemden zich naar deze groente terwijl de overigen ver
huisden naar de Kalafemak-rivier. Op een goede dag ontstond er evenwel ruzie en 
dit leidde tot verdere afsplitsingen. Een aantal Kalaibins trok naar de Osok-Denlo's 
van wie zij zowel bruiden als een woonplaats aan de Кalayiñ-rivier verkregen. Een 
laatste groep, tenslotte, trok naar een hoger gelegen gebied met veel damarbomen 
en worden om die reden Kalaibin-Segik genoemd. 

Inmiddels zijn reeds enkele Moise (sub) clans ten tonele gevoerd en voor de dui
delijkheid visualiseert Fig. 3 nog eens hun onderlinge samenhang. Hoewel het hier 
nog maar gaat om een gering aantal clans, toont deze samenhang nu al belangrijke 
componenten van de structuur waarop de Moi samenleving is gebouwd. Tijdens hun 
migraties en segmentaties kwamen de clans immers in contact met andere, waarmee 
zij zich ofwel verwantschappelijk (via de overdracht van grond) ofwel aanverwant-
schappelijk (via de overdracht van bruiden) associeerden. Verstrooiing en verdichting 
gingen hand in hand en leidden in eerste instantie tot regionale weefsels van interlocale 
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contacten. Dit proces van interne regionalisering blijkt uit het bestaan van acht 
Moi groepen met een eigen dialect: 

1. Moi Kalasa, wonend 'aan de bovenloop' van de Warsumsum; 
2. Moi Kalagedi , wonend 'aan de middenloop' van de Warsumsum; 
3. Moi Malamesinsa, wonend 'in de heuvels nabij de zee'; 
4. Moi Amber, de 'nieuwkomers'; 
5. Moi Malayik, wonend nabij de berg Malayik; 
6. Moi Segin, wonend in het zuidwestelijk Moi gebied; 
7. Moi Kelim, de Ъіппепіапаегв'; 
8. Moi Wolala, wonend 'aan het kruispunt'. 

In Bijl. IA is de verdeling van de clans over deze regio's aangegeven en vervolgens 
in Bijl. IB de spreiding daarvan over de huidige dorpen. We dienen ons echter te 
realiseren dat deze dorpen een recente samenbundeling vormen van kleinere locale 
eenheden waarbij de regionale onderscheidingen tot op zekere hoogte vervaagden. 
Zo behoren de clans in Aymas tot zowel de Moi Amber als de Moi Malayik en 
maakt ongeveer een vijfde van de huishoudens in Kalasaman deel uit van niet-Amber 
groepen. Bovendien zjj erop gewezen dat ook de onderscheidingen zelf betrekkelijk 
zijn. Niet alleen laten een aantal clans zich indelen bij meerdere groepen maar waren 
er tevens van meet af aan intensieve contacten tussen naburige regio's. Zulks blijkt 
uit de besproken lotgevallen van de Moi Amben de clans Kalaibin, Kalawi, Malibela, 
Mili en Osok.' Nu nog onderhouden zij de in Fig. 3 aangegeven "verwantschappelijke" 
en aanverwantschappelijke bindingen met niet-Amber clans als Fami en Su. 

Naarmate de regionale weefsels van interlocale contacten steeds meer vervlochten 
raakten, groeide een soort "wij'-besef dat uiteindelijk zou uitmonden in de aanduiding 
NÈ MOI, 'de Moi mensen'. "Zo'n wij-aanduiding met het daarmee corresponderende 
wij-gevoel", waarschuwt Trouwborst (1984: 124), "is uiteraard echter weinig exact: 
wie die 'wij' zijn blijft meestentijds in het vage, en wordt vaak bepaald door wie de 
'zij' zijn tegen wie men zich wil afzetten". Niettemin waren er bij de Moi wel degelijk 
factoren werkzaam die in de loop der tijd bijdroegen tot een min of meer uitgesproken 
"wij'-besef waarvan, toegegeven, de begrenzing veelal flexibel is. Met name een ge
meenschappelijke taal speelt in gebieden als het onderhavige, waar interpersoonlijke 
genealogische relaties de sociale structuur overheersen , een voorname roL Om nu 
de lezer een beeld te geven van de geografische positie van het Moi, is in Bijl. 2A 
een kaart opgenomen van de westelijke Vogelkop en de Raja Ampat-archipel. Deze 
kaart laat zien "wie de 'zij' zijn" waarvan de Moi zich onderscheiden maar ook hier 
is, evenals het onderscheid tussen de dialectgroepen, sprake van vloeiende overgangen 
(zie de "overgangsgebieden" D, F, K, Q, Y). 
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Vervolgens toont Bijl. 2B de classificatie van het Moi en de aangrenzende talen. 
De verschillende graden van taalkundige verwantschap onthullen iets van het proces 
van externe regionalisering waarbij de Moi samenleving, eenmaal gevormd op basis 
van grillige migratiepatronen, tegelijkertijd verweven raakte met andere taalgemeen
schappen. De wijze waarop en de mate waarin, dat blijft evenwel conjectural history. 
Voor meer concreet inzicht in het verdere verloop van de ontstaansgeschiedenis van 
de Moi samenleving, dienen we daarentegen het proces van externe regionalisering 
te bezien in termen van centrum-periferieverhoudingen. Immers: "Het is ... onmis
kenbaar dat 'stammen' in dit gebied een recent verschijnsel zijn. Zij oe-stonden niet 
van oudsher, maar zijn ont-staan door aanrakingen met andere bevolkingsgroepen. 
Deze aanrakingen zijn direct of indirect teweeggebracht door bezoeken en vestigingen 
van explorateurs, uitheemse handelaars, missionarissen [en zendelingen, PH.], onder
wijzers en vertegenwoordigers van uitheemse overheden" (Pouwer 1982: 2). Anders 
gezegd: het aanzien van de huidige Moi samenleving is niet alleen het product van 
interne ontwikkelingen als migraties en segmentaties maar ook en vooral van haar 
externe opname in politiek-koloniale configuraties waartoe zy in de loop der tijd 
ging behoren. In de volgende paragrafen worden deze configuraties toegelicht. 

1.2 Invloedssferen omtrent het Moi gebied 

Toen aan het begin van de 16de eeuw Portugezen en Spanjaarden als eerste Eu
ropeanen de Mo lukken bezochten, kwamen zij in aanraking met sultans die zetelden 
op de eilanden Ternate, Tidore en Bacan. Terwijl de eerste twee de alleenheerschappij 
over Halmahera bevochten, bleek die van Bacan doende zijn macht oostwaarts uit 
te breiden. Tot diens invloedssfeer behoorden de "Obi-Eilanden, Noord-C er am, de 
Papoesche Eilanden en zelfs Onin op de kust van het eigenlijke Nieuw-Guinea"11. 
(Robidé van der Aa 1879: 353). Afgaande op mededelingen van Jezuïetenpaters uit 
de tweede helft van de 16de eeuw, is het niet uitgesloten dat de invloed van Bacan 
tevens reikte tot de Vogelkop. Er werd immers melding gemaakt van een zeker 
Noton waarin, aldus Tiele (gecit. in Haga 1884, I: 15), misschien Nottan aan de 
westkust van Nieuw Guinea is te herkennen. Zodoende was het Bacan, "welke staat 
het eerst eenig gezag over de Papoes uitoefende" (Robidé van der Aa 1879: 349). 
Haga (1884, I: 17) betwijfelt echter of er in de 16de eeuw al sprake was van een 
dergelijk gezag anders dan een indirecte overheersing via Seram en de Seramlaut 
groep. Het gegeven dat de namen Onin en Not(t)an afkomstig zijn uit "de Ceramse 
taal" (Hille 1905-Ό7: 253, 451), wijst inderdaad in die richting. Bovendien past hier 
de nuancering dat de landsnamen Seran (= Seram) en Wwanin (= Onin) reeds in 
1365 stonden opgetekend als behorend tot de buitenbezittingen van het Javaanse 
rijk Madjapahit. Daarbij ging het vooral om de handel in massooi-bast12, door de 



В 1.2 Invloedssferen omtrent het Moi gebied 

F'ig. 4. Invloedssferen waarmee het 'Moyland' direct of 
indirect was vervlochten gedurende de 16de t/m de 19de eeuw: I. Tutore —> 

Noord Salawati —* Noordelijk Moyland; II. Tidore-* Zuid Salawati—* Zuidelijk 
Moyland; til. Tidore -» (Bacan/Obi/Misooll —* Seram/Seram Laut -* Onin —» 

Zuidelijke Vogelkop; IV. Biak/Numfor—* Moyland 

bewoners van Seram en Seramlaut betrokken van Onin en verscheept richting Java 
en Bah (Rouffaer 1908)." 

Nog vóórdat in 1545 Inigo Ortiz de Retes namens de Spaanse kroon bezit nam 
van het eiland waaraan h\j de naam Nueva Guinea gaf, verbleef de Portugees Jorge 
de Menezes gedurende 1526-'27 enige maanden in Versija. Deze ankerplaats zou 
overeenstemmen met het dorp Warsai en gelegen zijn aan de noordkust van de 
Vogelkop ter hoogte van het huidige Moi dorp Mega. Interessant is het detail dat 
zich op het eiland Biak in de Geelvink-baai eveneens een dorp Warsai bevond -
reden waarom men in de literatuur twijfelt over de precieze localisering van Versya 
(Wichmann 1909-'12, I: 15). We vinden hier een der vroegste topografische aanwij
zingen met betrekking tot de Biak-Numforse migraties die volgens Kamma (1947-'49, 
1: 365) stammen uit de periode van vóór het einde der 15de eeuw. Alvorens in te 
gaan op deze migraties vanuit oostelijke richting (zie I. 4), hervatten we onze beknopte 
inleiding met het oog op de invloedssferen die zich omtrent het Moi gebied opbouwden 
vanuit de westelyk gelegen Molukken en R^ja Ampat. 
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Gaandeweg de 17de eeuw verzwakte de positie van het sultanaat Bacan. Al in 1627 
meldt een zekere Ze\jst: "Dit Coninckrjjk, overvloedigh van alle lijftocht, is maer 
weynich ghepopuleerd. Het is een luy ende onachtsaem volck, 't welck eene oorsaeke 
is, dat sjj van een machtich ooninckryck tot desen hedendaegsche soberen staet sijn 
ghecomen" (gecit. in Robidé van der Aa 1879: 354). Het effect van een geringe be
volkingsomvang woog zwaar want de Molukse sultanaten vormden eigenlijk "zee-
roverstaten" waarvan de macht uitsluitend gebaseerd was "op de manschappen, die 
zij voor hunne rooftochten uit hunne verschillende onderhoorigheden konden trekken. 
Zoodra de bewoners van Obi gevlucht en die van Noord-Ceram afvallig waren, kon 
de uit den aard der zaak weinig hechte band tusschen Bacan en de Papoesche landen 
niet duurzaam blijven bestaan ... " (Robidé van der Aa 1879: 353). Als gevolg hiervan 
deed zich een machtsverschuiving voor ten gunste van Bacan's concurrent in deze 
regio, het sultanaat Tidore. In niet geringe mate werd deze verschuiving gestimuleerd 
en mogelijk gemaakt door de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Ter be
scherming harer specerijmonopolie werd in 1667 contractueel vastgelegd dat de VOC 
door Tidore werd erkend als "schuts- en beschermheer" terwijl de VOC op haar 
beurt "aan Tidore het monopolie van de handel op de Papoesche eilanden verzekerde" 
(Haga 1884,1: 92, 97; verg. Miedema 1984: 5). 

Опт acn 't rcllcrcndc JVova Git'mca valt 
zijn, 't welk even benoorden de Linie Als men van bier op Onin gekomen, 
eindigt in een fmallc fnuit, genaemt Kay en wat verder Noord op gcloopcn is, 
de Hoop, wiens Wcft-zydc, gelegen tegen komt men by Tanah Moy, een zeer 
over 't groóte Eiland Gilolo, en de Papou- gi'oot land, gclyk daar Scrgilc geheel op 
febeEilanden, heet Scrgillc, bewoond van 't einde van die Noordhock legt. Ieder 
een roofaclnig Volk, grootcr van ilatuur land beeft daar zyn byzondcren Koning, 
dan d'andcrc Papuüu , en die onder 't ge- c n d'C ν™ Onin ibat onder den Koning 
leide van de TuUrcfi» ons zomtycs in Am- Y?n Mcflbwal, celyk die weer onder den 
boina komen bcfpnnqcn om Mcnfchcn ^ o n i n g ™n Tidore. 
te roovcn , gelijk noch gefchied is in liet 

Fig. 5. Passages uit respectievelijk Witsens "Noord en Oost 
Tartarye" (1705) en Valentijns "Oud en Nieuw Oost-indiën" (1726) met 
daarin vermoede/Uk de eerste teboekstelling van Sergil(l)e en Tanah Moy 

Maar er was nog een ander argument dat de VOC noopte tot een dergelijk contract: 
de Papoese zeeroverij. De landtong Onin, we noemden haar reeds, was niet alleen 
het centrum van de massooihandel maar vormde tevens een belangrijke schakel in 
de keten van slaventransporten. In een rapport uit 1684 van de natuurvorser Rum-
phius wordt een gedeelte van Onin gespecificeerd als "Onin Lascar, of 't Slaven 
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Onin, dewyl men aldaer niets anders handelt dan eenige magere Slaven, aen gekrulde 
haairen en leelykheit d'andere Papouën of Papous gelijk" (Witsen 1705:166; RoufEaer 
1908: 316-7). Eveneens maakt Rumphius melding van de landstreek Sergille", de 
westzijde van Kaap de (Goede) Hoop die de "smalle snuit" van Nova Guinea vormt 
(Fig. 5, links). In een publicatie uit 1726 (Valenten 1856,1:103) wordt deze landstreek 
wederom genoemd, nu in samenhang met Tanah Moy ("Moyland") dat "geheel op 
't einde van die Noordhoek legt" (Fig. 5, rechts). Uit de afgebeelde passages is op 
te maken dat de Moi deel uitmaakten van een landstreek binnen het machtsbereik 
van koningen die in een onderlinge hiërarchie heersten over een "roofachtig volk". 
Onder geleide van Tidorezen bedreef dit volk mensenroof tot in Ambon toe. Dat 
deze slaverny al bestond aan het einde van de 16e eeuw blijkt uit mededelingen 
afkomstig van de Spanjaard Miguel Rozo de Brito. Aangekomen op Nieuw Guinea, 
door de bewoners Botan (= Nottan) genoemd, trof hy in de provincie Segat (ver
moedelijk het huidige Seget) een grote marktplaats aan waar veel slaven werden 
verhandeld (Wichmann 1909-Ί2, I: 34). 

In het zojuist genoemde contract van 1667 beloofde de Sultan van Tidore krachtig 
op te treden tegen de "rooverijen der Papoes, die oogluikend door de Tidoreesche 
regeering werden toegestaan, zoo zy al niet uitdrukkelijk op last des Sultans plaats 
hadden" (Robidé van der Aa 1879: 359). Van deze belofte, in latere contracten her
nieuwd, kwam weinig terecht. De Sultan had immers belang bij de "rooverijen" die 
hem schatting in met name slaven opleverden. Bovendien was zgn gezag toen nog 
gering op de Papoese eilanden die hem onderhorig waren of die hij als zodanig claimde. 

1.3 De "Papoese koningen" 

De Papoese eilanden waarvan in historische bronnen sprake is, vormen de Raja 
Ampat-archipel. Deze naam is ontleend aan de vier rq/'a ("koningen") die zich vestigden 
op Waigeo, Salawati, Misool en Seram. Zij werden geboren, zo wil hun oorspronge
mythe1*, uit eieren aangetroffen in de nabijheid van de Wawage-rivier op Zuid Waigeo. 
De eerste was Fun Giwar, raja van Waigeo; de tweede Fun Tusan, rq/α van Noord 
Salawati; de derde Fun Mustari, гща van Zuid Misool; de vierde Fun Kilimuri, rq/'a 
van Zuid-Seram. Bovendien maakt de mythe gewag van nog eens drie eieren waarvan 
één Pin Take bleek te bevatten. Deze vrouw wekte de toorn van haar broers op 
door ongehuwd zwanger te worden. Om die reden werd ze verbannen en dreef over 
zee naar het eiland Numfor. Daar ontmoette ze Manarmakeri die haar als zijn vrouw 
beschouwde. Vervolgens schonk Pin Take het leven aan een zoon, Gurabesi. Op een 
goede dag vertrok Gurabesi via Manokwari en Sorong, de respectieve noordoost- en 
noordwestpunt van de Vogelkop, naar Waigeo. Zijn oom Fun Giwar en diens zoon 
Mereksopen stonden echter op het punt af te reizen naar Tidore dat in oorlog was 
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Fig. 6. Mytho-genealogische betrekkingen der Raja Ampat 
vorsten (naar Van der Leeden 1983:229). Met pylen is aangegeven vanuit we/k 

hunner gebieden politieke invloed werd uitgeoefend op het "Moyiand" 

met Ternate. Gedrieën hielpen zij de sultan van Tidore aan de overwinning en als 
beloning kreeg Gurabesi diens zuster Boki Taiba ten huwelijk. Met deze prinses 
keerde hij terug naar Waigeo, het mythologische centrum van de Raja Ampat. 

Tot het mythencomplei van de Raja Ampat behoren echter ook de lotgevallen 
van Fun Mo, 'koning der Moi'. Deze huwde met Pin Fun die volgens Mansoben 
(1983: 185) verwant was aan de rq/'a van Noord Salawati. De mythe verhaalt hoe 
een man en vrouw, op weg naar hun tuin, in het struikgewas een ei vonden. Ze 
stopten het in hun draagtas en keerden huiswaarts. De volgende dag brak het ei 
open en kwam er een baby uit die zij voedden met suikerriet. Om die reden kreeg 
hij de naam Ulbisi ('grootgebracht met behulp van suikerrief). Volwassen geworden, 
werd Ulbisi de koning van de Moi mensen. Deze Fun Mo vervaardigde een prauw 
en er ontstond een rivier, de Malyat geheten. Van daaruit voer hij in zuidelijke 
richting door de Sele-straat en bereikte het eiland Sabba. Vervolgens trouwde hij 
met prinses Pin Fun die daar eveneens was aangeland. Zij vertrokken naar de zuidkust 
van Salawati en vestigden zich te Sailolof. Dit werd het centrum van waaruit Fun 
Mo, met als adellijke titel kapitan laut, zijn macht uitbreidde over de zuidwestelijke 
Vogelkop." 
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In een analyse van de beide dynastieke oorsprongsmythen, thematiseert Van der 
Leeden (1983; 1989) onder meer de legitimering van zowel de politieke macht der 
rqja afstammelingen als ook de reikwijdte hunner vorstendom. Van oost naar west 
loopt de lijn Numfor-Tidore, van noord naar zuid de lijn Waigeo-Seram. Het zijn, 
inderdaad, deze lijnen waarbinnen de Moi samenleving was vervlochten met externe 
machtscentra. Daarbij speelden Biak-Numforse migranten een centrale rol; zü vorm
den de schakels tussen de Moise binnenlanders en uitheemse machthebbers. 

1.4 Biak-Numforse migraties 

In de (mythische) voetsporen van Gurabesi vonden er Biak-Numforse migraties plaats 
naar onder meer de noordkust van de Vogelkop." In I. 2 werd reeds gewezen op de 
nederzetting Warsai. Hierheen zeilde, aldus de overlevering opgetekend door Van 
der Goot (1938-'39:415), een prauw met inzittenden behorende tot vier verschillende 
clans en gezeten in de volgorde: 1. Warwei; 2. GifUem; 3. Siwolo; 4. Mealim. Aan
gekomen bij de Mega-rivier, stapten allen uit behalve Warwei die doorvoer naar 
Sorong. Terwijl Gifilem aan de kust bleef, trokken de leden van de overige twee 
clans het binnenland in. Siwolo vermengde zich aan de monding van de Kalayili 
en Kalamede met de Moi terwijl Mealim dat deed met de Madik in Sainkedoek." 
Over laatstgenoemde clanleden meldt Crockett (1942: 45) dat zij niet verder wilden 
trekken, opgetogen als ze waren door het aangetroffen sagomoeras en de heldere 
waterstromen vol garnalen en paling. 

Aan de monding van de Mega-rivier vestigden zich eveneens Biakkers van de 
Mar clan die later in oostelijke richting werden opgenomen door de oorspronkelijke 
bevolking waaraan zij de naam Karon ('binnenlanders') gaven (Kamma 1951-'52: 2; 
Sanggenafa 1984: 30). Dit integratieproces gold evenwel niet voor alle Biak-Numforse 
migrantengroepen. Naast de reeds genoemde clan Warwei, ankerden tevens leden 
van de clans Mansamber en Warfandu in de haven van het eiland Doom. Zij behielden 
hun identiteit, vormden het dorp Sorong en zouden een voorname rol gaan spelen 
in de externe contacten der Moi mensen. Dit laatste in tegenstelling tot leden van 
N um forse clans als Amberpoon, Anggradifu en Rumsarai. Dezen vestigden zich onder
meer op de eilanden Yennan en Sasi in de zeestraat tussen Salawati en de westkust 
van het Moi gebied. 

Sinds de eerste Biaks-Numforse migraties op gang kwamen, zoals gezegd vóór 
het einde der 15de eeuw (Kamma 1947-'49,1: 365), bleven zij gedurende honderden 
jaren aanhouden. Bovendien veranderden de nieuwkomers nogal eens van woonplaats 
voor zover zij niet (meteen) opgingen in de oorspronkelijke bevolking. Een voorbeeld 
van woonplaatswisseling vormde "Roemangaij" ten zuidwesten van de eilanden Am
sterdam en Middelburg. In 1705 bereikten de schepen van Jacob Weyland deze ne-
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Fig. 7. De noordwestkust der Vogelkop vanaf Kaap de Goede 
Hoop tot en met de Seremoek-baai, aan het eind van de 19e eeuw 

gorg19, "zynde d'eerste welcke door d'onse op d'vaste cust beseijlt is". In een voetnoot 
hierbij, spreekt Haga (1884, I: 163) het vermoeden uit dat het ging om een negory 
ter hoogte van de dorpen Mar en Warsai. In latere reisverslagen werd echter geen 
melding meer gemaakt van "Roemangaij" op de noordkust bewesten Kaap de Goede 
Hoop. Zulks gold ook voor de negor\j "Sorong Massomberie" die, eveneens in 1705, 
door Jacob van Geyn en Pieter Leyn gelocaliseerd werd op de kust van Nieuw Guinea 
(Leupe 1875: 229) maar daar later niet meer blijkt te liggen. Mogelijk is hier de 
negorij Mansamber bedoeld die nu op het eiland Doom is gelegen. Tenslotte vormden 
de wisselende ligging van Mar en Warsai, nog afgezien van hun oorsprongsdorpen 
op Blak, een derde voorbeeld van de mobiliteit der Biak-Numforse migranten. In 
1887/8 constateerde De Clercq (1893: 166) dat de inwoners van beide dorpen waren 
verhuisd van de monding der Mega naar die der Wewe. Daarna bleken zij echter 
geremigreerd om in 1902 door Hille (1905-Ό7: 203) weer te worden aangetroffen aan 
de Wewe. 

Hoe ver de Biak-Numforse migratiegolven konden reiken, toont de spreiding der 
Sawai clan die zich aanvankelijk vestigde op de landtong Patani van Oost-Halmahera 
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(zie Fig. 1). Vandaaruit ontwikkelden de Sawaiërs zich tot een eigen volk met neder
zettingen in de Raja Ampat en zelfs de centrale Molukken, blijkend uit namen als 
Njandesawai ('landpad der Sawai') op Waigeo, Jensawai ('strand der Sawai') op Batanta 
en Sawai op Seram (Kamma 1947-'49, 1: 368; 1954: 23). Gedurende deze migraties 
maakten de Biak-Numforen kennis met ijzeren voorwerpen en de productie daarvan. 
Vooral op Patani en het oostwaarts gelegen eiland Gebe leerden zij de smeedtech nieken 
van uitgloeien, vormgeven en harden. Dit ambacht gingen zij benutten als reizende 
smeden. Hun ijzerproducten werden gewilde ruilgoederen met een aanzuigende werk
ing op binnenlanders (Kamma 1961c: 11; 1973: 25). De Moi vormden hierop geen 
uitzondering. Zij maken melding van een speciale migrantengroep, de zogenaamde 
orang As, waarmee in vroeger dagen die ijzerproducten geruild werden. Deze 'As-
mensen', of kortweg 'As' - in een reisverslag uit 1871 getypeerd als de "beste 4-
zersmeden dezer streek" (Robidé van der Aa 1879:58) - bleken desgevraagd afkomstig 
uit de Raja Ampat en Halmahera (Patani) en wonen nu nog in de Moi dorpen Asbaken 
en Mega. Mogelijk gaat het hier om afstammelingen van de zojuist genoemde Sawaiërs 
maar zeker is dat hun veronderstelde herkomst niet alleen overeenstemt met de 
VJzerroute naar de noordkust van de Vogelkop maar tevens met de aanwezigheid 
van Pataniërs, Sa law a tiers en Gebinezen waarover, aldus Miedema (1984: 6), de 
zendeling Van Hasselt in 1888 bericht. 

Dat de As mensen oorspronkelijk inderdaad afkomstig zijn uit Biak, om precies 
te zijn uit het dorp Sopendori, blijkt uit een interview met de huidige sengaji Baharudin 

Fig. 8. Migratieroute van de voorouders der As mensen 
na hun aankomst te Waibem en uiteindelijk voerend naar het Moi dorp Malahani 
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Banggai, ook wel sengq/ί As genaamd. Zijn voorouders maakten, evenals een aantal 
andere uitheemse migrantengroepen, een zwerftocht door het binnenland alvorens 
hun definitieve bestemming te vinden in het Moi gebied. Daarbij gingen de As mensen, 
en dat is bijzonder, niet op in de oorspronkelijke bevolking terwijl zij het gebied van 
maar liefst drie tribale groepen (Karon, Madik, Moraid) doorkruisten. De gevolgde 
migratieroute zoals verhaald tijdens het interview, laat zich als volgt samenvatten 
(zie Fig. 8). Aangekomen in de kustplaats Waibem, gingen de voorouders vissen in 
de Warmanken-rivier. Toen zij echter wilden terugkeren, trad de duisternis in en 
zodoende was het voetpad onvindbaar, zeker toen ook nog eens een hevige regenbui 
losbarstte. In westelijke richting naar de monding van de Kwor lopend, besloten zij 
te overnachten in het binnenland van het Karon gebied. De volgende ochtend liepen 
zij verder naar Bamusbema, staken de Warsumsum over en bereikten het Madik 
dorp Salim. Via Sejut kwamen zij vervolgens aan in het grensgebied van de Moraid 
en Moi waar te Setlala een ontmoeting plaats vond met de clans Meginsobu en 
Segamuk behorend tot de Moi 'aan het kruispunt' (Moi Wolala, zie 1.1). Vanuit Setlala 
ving tenslotte het laatste gedeelte van de zwerftocht aan. Onderweg ontmoetten zü 
in het gebied van de Moi Kalasa, 'aan de bovenloop' van de Warsumsum (zie I. 1), 
de clans Bissulu en Mulu waarna zij zich definitief vestigden in het dorp Malahani. 

1.5 Exteme regionalisering 

De Biak-Numforse immigranten21, althans degenen die niet opgingen in de Vogel
kopbevolking, zouden een bemiddelende rol gaan spelen in de externe contacten der 
binnenlanders. Gevestigd op strategische punten aan de kust, beheersten zij de "toe
gangspoorten" naar het oprijzend gebergte (Kamma 1947-'49: 540). Volgens over
levering kwam het eerste contact tussen de immigranten en de Moi in het binnenland 
tot stand via honden die aan de kust rondscharrelden en gelokt werden met voedsel 
(verg. Kamma 1961c: 14; 1973: 31). De nieuwkomers namen een stuk rotan, maakten 
dat soepel, legden er een aantal knopen in en verbonden de uiteinden met een visgraat 
(KUMAN). Deze TUMPÈ22 werd om de nek van de gelokte hond gehangen waarvan de 
aanblik bij aankomst onder de betreffende Moi mensen aanvankelijk schrikreacties 
opriep. Niettemin begrepen ze de bedoeling en trokken op het "afgesproken tijdstip" 
naar de kust. Daar aangekomen werd kennis gemaakt met de immigranten en vanaf 
die tijd ontstonden er ruilcontacten. 

De soorten goederen die daarbij betrokken waren, zijn in Fig. 9 gegroepeerd op 
grond van hun aanwending: de Moi voorzagen in middelen om te leven (I), te wonen 
(Π) en (verder) te ruilen (Ш, IV); de immigranten voorzagen in middelen om het 
lichaam te tooien (A, B) en te jagen (C). Overigens is het schema van de goederenruil 
niet uitputtend en de groepering enigszins willekeurig. Zo vormde damar bij de im-
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Fig. 9. Goederenruil tussen de Moi en Biakse immigranten 
aan de noordwestkust van de Vogelkop. De inheemse goederen zijn aangegeven met 
cijfers, de uitheemse met letters. ToeKchting: sago = merg van de gelijknamige palm 
dat als hoofdvoedsel (fient; atap = palmbladeren voor dakbedekking; rotan = 
stengels van de gelijknamige klimpalm, gebruikt als bindmiddel bij onder meer 
huizenbouw; (witte) damar = hars dat al brandend zorgt voor verlichting en tevens 
etende als grondstof voor lakken en vernissen; papegaaien en paradijsvogels, met 
name hun vedertooi verwerkt in damesomamenten, vonden gretig aftrek op de 
Europese markt. 

fig. 10. Drie categorieën kapmessen (stNGt de 
onderde Moi zijn gaan behoren tot de ceremoniële 
waardegoederen (Bron: Kamma 1973:37). 

Links: SING WAK (lengte: 6o cm; max. lemmer
breedte: : e.5 cm). 
Midden: SING LAIN (lengte: 75 cm; max. lemmer

breedte: 6.5 cm). 
Rechts: SING sofíONU А И Ш ? (lengte: 40 cm; max. 

lemmerbreedte: 3,5 cm) 
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migranten misschien niet alleen een ruilgoed maar eveneens, als lichtbron, een ge
bruiksgoed; zo werden kapmessen door de Moi tevens buiten de jacht gebruikt; zo 
sierden de verworven katoentjes mogelijk ook toen al de Moise raamkozijnen. Waar
over echter geen twijfel kan bestaan is de ceremoniële betekenis die de goederen В 
en С kregen nadat zq onder de Moi gingen circuleren als huwelyksgift en bruidsprys 
(zie Hfdst. П). Overigens hadden deze goederen vóór hun introductie in het Moi 
gebied reeds een dergelijke betekenis binnen het Biak-Numfoorse cultuurgebied. In 
zijn uitvoerigste geschrift over dit "ijzercomplex", toont Kamma (1973) drie kapmessen 
(SINO, parang) die tot op heden onder de Moi circuleren en waarvan Fig. 10 een 
verkleinde weergave is. De herkomst van één daarvan, SINO LAIN ('kapmes van Seram'), 
bevestigt de wijde vertakking der interregionale ijzerroute. 

Naarmate de (ruil) contacten intensiever werden, groeide het aantal Moi en Biak-
kers dat zich al dan niet tijdelijk vestigde aan de kust. Laatstgenoemden leerden 
de taal der Moi mensen en huwden op beperkte schaal hun bruiden. Deze wederzijdse 
afhankelijkheid bleek bijvoorbeeld ook toen het strand van Malahani overmatig te 
lijden kreeg van gol&lag. Een gedeelte van de dorpelingen moest verhuizen naar 
Asbaken respectievelijk Sawatut en degenen die daartoe besloten behoorden zowel 
tot de Moi als de (Biakse) As mensen.23 Hieraan moet echter haastig worden toegevoegd 
dat genoemde afhankelijkheid gedurende lange tijd het karakter had van onder
horigheid, een gegeven dat essentieel is voor een goed begrip van de Moise geschiedenis. 
De Biakse immigranten beheersten immers niet alleen de "toegangspoorten" naar 
het binnenland maar vormden tevens de voorposten van een politiek-koloniale con
figuratie waarvan de Tidorese sultan het centrum vormde. Het is hier dat we kunnen 
aanknopen bij de voorafgaande paragrafen. Voor de duidelijkheid nog even samen
vattend: terwijl in de eerste paragraaf enkele facetten van de sociaal-culturele ont
staansgeschiedenis der Moi samenleving werden belicht, oriënteerden we ons in de 
tweede tot en met de vierde paragraaf op de belangrijkste partijen die een rol hebben 
gespeeld in de politiek-koloniale configuratie waarmee de Moi samenleving vervloch
ten raakte. Met andere woorden, in aansluiting op de interne regionalisering vraagt 
nu de externe om nadere toelichting.24 

Zowel de Biakse nederzettingen Mansamber, Warwei en Warfandu op het eiland 
Doom - tezamen drie wijken van Sorong vormend - als die van Mar en Warsai, 
maakten deel uit van de zogenaamde "negen negorijen" (negeri sembilan) die volgens 
De Clercq (1889: 1299; 1893a: 159) en Hille (1905-Ό7: 238-240) van oudsher gerekend 
werden tot de invloedssfeer van de Tidorese sultan. Hoewel volgens Hille (1905-Ό7: 
468) valt te betwijfelen of ook de As dorpen behoorden tot de "negen negorijen", feit 
is dat "Aas", naast "Warassaij" (= Warsai) en "Maar" (= Mar), reeds in een Memorie 
van Overgave uit 1710 genoemd werd in een opsomming van plaatsen die "onder 
Tidors kroon resorteeren op de vaste cust van Nova Guinea" (Haga 1884, I: 193). 
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Fig. 11. De negorij Sorong op het eiland Doom 
aan het eind van de 19e eeuw (Bron: De Clercq 1893b: 52) 

Vermoedelijk is de twijfel van Hille terug te voeren op de verschillende posities die 
Sorong en As innamen binnen de externe machtshiërarchie. Terwijl Sorong recht
streeks onder Tidore stond, was As daarmee verbonden via de "Papoese koning" 
(гф'о) van Noord Salawati (¿e 1.2,1.3). Robidé van der Aa (1879: 218-9) licht deze band 
als volgt toe: "De Radja van Salawatti gaat twee maal in de drie jaar naar Tidor, bq 
welke gelegenheid h\j aan den Sultan, den Kapitein-laut en den Sekretaris de door 
hem verschuldigde belastingen voldoet. Zij bestaan uit de volgende goederen: Ie 
Voor Salawatti aan den Sultan: 50 bereide vogelhuiden, twee slaven, zonder on
derscheid van leeftijd of kunne, en drie of meer, doch in geen geval minder katties 
schildpad, eerste kwaliteit; aan den Kapitein-laut als geschenk een waarde van 
f 50 aan onbereide vogelhuiden, schildpad, tripang of sago; aan den Sekretaris als 
geschenk zes bereide vogelhuiden. 2e Voor de negorijen Has, Maar en Warsai aan 
den Sultan drie slaven. Bij gemis aan slaven wordt voor eiken slaaf opgebracht: 20 
bereide vogelhuiden, vijf katties schildpad of wel één pikol tripang. De meeste 
slaven worden verkregen van den stam Karoon, die in het gebergte achter Kaap 
de Goede Hoop tussen 132* en 133° O.L. van Greenwich woont; volgens het algemeen 
gerucht zouden onder dezen stam veel menscheneters gevonden worden, hetgeen 
bevestigd werd door den Radja. De Radja van Salawatti heft alleen belasting op dit 
eiland en in de drie bovengenoemde negorijen; waar op andere plaatsen der Noordkust 
van Nieuw-Guinea belasting aan den Sultan van Tidor wordt betaald, geschiedt dit 
geheel buiten zijne tusschenkomst". 

Voor de Moi bevolking maakte het genoemde positieverschil tussen Sorong en 
As weinig uit. In beide gevallen waren zij onderhorig aan immigranten die hen 
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"verplichtten" tot de levering van goederen zoals gespecificeerd in Fig. 9. Gezien 
hun belangstelling voor hetgeen in ruil kon worden verworven, was er bij de Moi 
niettemin sprake van een zekere vrijwilligheid. Bovendien is hier vermoedelijk nog 
een andere factor werkzaam. Zoals blijkt het bovenstaand citaat, maakten slaven 
deel uit van de schatting die de rcya van Salawati verschuldigd was aan de sultan. 
In historische bronnen worden de Moi evenwel niet genoemd als een der samen
levingen waaruit slaven werden betrokken zoals bijvoorbeeld uit de Karoon of het 
achterland van de Amberbakenkust beoosteji Kaap de Goede Hoop (zie Miedema 
1984: Hfdst. D. Wellicht is de achtergrond hiervan te vinden in de passage van een 
reisverslag uit 1875/1876 waar de hoofden van de negorq Sorong ter sprake komen. 
Er wordt gemeld dat hun gezag reikt tot Has en dan volgt de zinsnede: "Met de 
Alfoeren of bergbewoners komen zü weinig in aanraking, dan alleen tot het verkrijgen 
van slaven; daartoe gebruiken zij tot tusschenpersonen menschen van een bevrienden 
naburigen stam. Volgens hunne opgaaf brengen z\j jaarlijks drie slaven naar Tidor" 
(Robidé van der Aa 1879:221). Deze niet met name genoemde "bevrienden naburigen 
stam" betreft naar alle waarschijnlijkheid de Moi. Dit wettigt het vermoeden dat 
zij een soort buffer vormden tussen de immigranten en de dieper in het binnenland 
wonende samenlevingen (= Alfoeren), gelijk de Biakse migranten bufferden tussen 
Tidore en de Vogelkop. Gezien de geografisch ligging van hun gebied, hebben van 
alle noordelijke Vogelkop samenlevingen de Moi het langst en meest intensief onder 
invloed gestaan van de Tidorese sultan en diens vazallen. Of zoals Crockett (1942: 
42), die in de jaren '30 onderzoek deed te Sainkedoek onder de naburige Madik, dit 
gegeven op stuitende wijze psychologiseert: "The Moi ... were ugly, black, and ob
sequious from long subjection to the minions of the Tidorese Rajahs". 

Een tweede mogelijke aanwijzing dat de Moi een soort buffersamenleving vormden 
is gelegen in het feit dat er aparte allianties bestonden tussen de onderscheiden 
immigrantengroepen en de Moi clans. De hoofden van eerstgenoemden, die de titel 
sengqji droegen, hadden elk een aantal clans onder zich. In Bijl. 3 is hiervan een 
overzicht gegeven waarbij de aantekening dat verschillende geslachten van één clan 
konden ressorteren onder meer dan één sengaji (SANDI) en respectievelijk de rcya 
van Salawati (FUN TUSAN) of kapitan laut (FUN MÒ). Zoals reeds gezegd, stonden de 
As mensen via de rq/a van Salawati in onderhorigheid tot de sultan van Tidore 
( F U N T E R O ) . 

©> 
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De circulatie van kain timur 

11.1 Weefsels van wederkerigheid 

T ot de belangrijkste goederen die onder de Moi circuleren als huwelijkßgift en 
bruidsprijs, behoren geweven doeken die bekend staan onder de naam kain timur, 

Oosterse doeken'. Deze doeken kregen het predikaat "oosters" omdat zij afkomstig 
zijn van Timor in de Indonesische Nusa Tenggara-archipel, zo luidde steevast de 
toelichting die informanten gaven. Ofschoon met Timor tevens verschillende naburige 
eilanden bedoeld zijn, blijkt evenwel dat de herkomst van de kain timur een grotere 
geografische spreiding moet worden toegekend. Historische bronnen hieromtrent noe
men onder meer: Bali, Lombok, Sumbawa, В ima, Ani, Seram en Goram - alle gelegen 
op de handelsroute van Java, via de Molukken, naar Nieuw Guinea. Gezien de 
richting van deze route, vermoedt Miedema (1984: 74) dat het predikaat "oosters" 
veeleer verwijst naar de ligging van het gebied waarvoor de doeken bestemd waren. 
Hoe het ook zij, eenmaal aangevoerd op de zuidkust van de Vogelkop, werden kain 
timur geruild tegen slaven, paradijsvogels, aromatische boombast en andere bospro-
dukten. Van daaruit vonden zij hun weg naar het binnenland en zouden in wisselende 
mate van tempo en intensiteit uitgroeien tot ceremoniële waardegoederen. Het is 
echter moeilijk om deze ontwikkeling exact te periodiseren. De vroegste mededeling 
omtrent de ruil van doeken tegen slaven dateert uit het begin van de 16de eeuw, 
hetgeen erop duidt dat het kain timur stelsel zich reeds zo'n 400 jaar geleden in 
rudimentaire vorm ontwikkelde in het achterland van de zuidkust (Miedema 1990: 
5). Dit achterland, het gebied rond Ayamaru, ging fungeren als centrum van waaruit 
de doeken circuleerden door de gehele Vogelkop. Analyse van migraties en intertribale 
huwelijksrelaties maken het voor Miedema aannemelijk dat de noordoostelijk wonende 
Kebar tenminste 200 jaar geleden kennis namen van de kain timur. 

Het is goed mogelijk - de onderzoeksgegevens staan niet toe om hierover uitsluitsel 
te geven - dat ook onder de Moi, ten opzichte van Ayamaru in een vergelijkbare 
perifere positie als de Kebar, rond 1800 de eerste doeken circuleerden. Wel staat 
vast dat de aanvoerrouten van de doeken gedurende lange tijd, tot de Japanse bezetting 
in 1943, niet via de kust liepen. Dit blijkt uit de inheemse termen voor kain timur. 
MELE DÈK of het minder frequente MÈLE KELIM, Ъіппепіапачіоекеп'. Hiermee in 
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overeenstemming wordt soms eveneens gesproken van kain hutan waarover Miedema 
(1984: 79) opmerkt: "En hoewel algemeen in Indonesië doeken zowel naar de plaats 
van bestemming als naar de plaats van herkomst zijn genoemd, heb ik in de Vogelkop 
de uitdrukking kain hutan nooit anders dan in de laatste betekenis horen gebruiken: 
het woord Tiutan' (oerwoud) verwijst in de Noord-Vogelkop naar het binnenland ... 
en niet naar de (noonDkust". 

Dit neemt niet weg dat de Moi tevens 'zee-doeken' (MÈLE TASK) kennen. Deze 
zijn sinds W.O. II, toen er een doekenschaarste optrad als gevolg van onder meer 
het wegvallen der handelscontacten aan de zuidkust, aangevoerd via de noordkust 
waar zij tot op de dag van vandaag door handelaars te koop worden aangeboden. 
Hoewel zee-doeken qua patroon en formaat vrijwel niet verschillen van binnenland
doeken en eveneens behoren tot de kain timur, staan ze bij de Moi in minder aanzien 
vanwege hun geringere kwaliteit. Hoe ouder en dus langer het zwerfverleden van 
een doek, des te begerenswaardiger de verwerving ervan. Zo toonde iemand mij, 
gezeten bij een doekencollectie die hij zojuist van de bruidnemende partij had weten 
los te praten, een oud en rafelig exemplaar waarover hij behoedzaam zijn wijsvinger 
liet glijden. 'Stamt uit de Portugese tijd', sprak hij op een toon die tegelijkertijd 
vreugde en ontzag verried. 

Een derde groep doeken bestaat uit zogenaamde Aam cita, duidelijk te onder
scheiden van kain timur die geweven zijn nadat de schering- en/of inslagdraden een 
ikat behandeling hebben ondergaan.37 Kain cita (MÈLE LABA) daarentegen is de bena
ming voor machinaal geverfde en/of bedrukte katoenen lappen, ook wel sits of ka-
toentjes genaamd. In historische bronnen sinds de 17de eeuw wordt deze groep doeken, 
waarbij zich begin 18de eeuw Europese fabriekskatoendrukken voegen, genoemd als 
deel uitmakend van de handel op de noordkust van de Vogelkop. In Hfdst. I. 6 
(Fig. 9) is deze handel geschematiseerd en het gaat bij de daar genoemde 'katoentjes' 
dus om kain cita. Opvallend is dat zij de enige doeken zijn die ook een (niet-ceremonële) 
gebruikswaarde kunnen hebben als gordijn of damesrok en in vroeger dagen als 
schaamgordel. Per strekkende meter worden kain cita tegenwoordig gekocht in de 
winkels van Sorong om bij thuiskomst verknipt te worden tot handzame afmetingen. 
Deze 'winkeldoeken' (kain toko) bezitten dan ook de laagste status zowel in de doe
kenhiërarchie als onder de overige nog te noemen huwelijksgiften en bruidsprijs
componenten. Een status die overigens groter is wat betreft oude cita doeken die in 
de loop der tijd zijn opgeklommen tot kain timur niveau. Uiteraard piekert men er 
niet over om daarvan een gordijn of damesrok te maken. Er is zelfs een oude cita 
soort die in de doekenhiërarchie, als 'vertegenwoordiger van de koninginnedoek', de 
tweede plaats is gaan bezetten (zie II. 2). Een ander voorbeeld van gegroeide status, 
zij het in mindere mate, bieden oude 'streep-doeken' (MÈLE WÒR, kain setrep) waarvan 
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in Europa pyama's werden vervaardigd. In de Nederlandse tijd waren deze doeken 
volop voorhanden maar zij zijn sindsdien schaars geworden. 

Hoezeer de Moi gehecht zijn aan het kain timur stelsel blijkt uit geopperde typerin
gen als: "De doeken functioneren gelijk een leger dat de samenleving beschermt 
tegen vijanden'; Oe doeken zijn te vergelijken met een tuinomheining die verhindert 
dat bosvarkens de gewassen vernielen en opvreten'; Oe doeken brengen SINIFAGU 

('eensgezindheid', 'samenwerking') tot stand'; Tartners in doekenzaken spelen een 
soortgelijke rol als de Volkenbond'; 'De doeken zijn vredestichters'. In dergelijke 
typeringen wordt aan kain timur een tweeledige functie toegeschreven. Enerzijds 
waarborgt hun circulatie een geordend verloop van het sociale verkeer, met name 
op het vlak van de huwelijksregulering. Anderzijds wordt verstoring daarvan (moed
willige vernieling, ruzie, overspel, het aanroepen van "kwade krachten") door tus
senkomst van de doeken geneutraliseerd. 

Dit neemt niet weg dat de doekencirculatie zélf nogal eens storend werkt op het 
sociale verkeer. Vastgelopen bruidsprijsonderhandelingen die eindigen in een vecht
partij, zijn en vooral waren geen uitzondering. Ik herinner me hoe op een ochtend, 
de dauwdruppels waren amper verdampt, een vrouw luidruchtig door het dorp liep 
om haar ongenoegen te uiten over een waardevolle doek die deel uitmaakte van de 
bruidsprijs voor haar dochter. Bij de verdeling had zij daar tevergeefs aanspraak op 
gemaakt en het meningsverschil leidde tot geruk en gepluk aan de omstreden doek. 
Ternauwernood had men een handgemeen weten te voorkomen en boos was zij weg
gelopen. Uit dit voorbeeld zou kunnen worden afgeleid dat het bij de verwerving 
van kain timur gaat om het bezit ervan. Er is echter sprake van het tegendeel. Een 
doek behoort te zwerven, van hand tot hand te gaan, en het wordt als asociaal 
ervaren om doeken op te potten. De ratio hiervan is gelegen in het beginsel van 
wederkerigheid tussen (bruid)gever en (bruid)nemer. 

TE MÈLE ВАМ, 'Moge mijn doeken hier blijven' - dat zijn de woorden die tot vier 
keer toe plechtig worden uitgesproken door iemand van de bruidnemers op het moment 
dat een collectie huwelijksgoederen wordt overgedragen. De spreker zet zijn woorden 
kracht bij door even zoveel keer zachtjes te trekken aan een der draagtassen die, 
zwaar beladen met kain timur, door vrouwen van de bruidgevende partij weldra 
huiswaarts worden getorst Aldus hoopt men te bewerkstelligen dat de doeken, of
schoon zij zullen uitzwermen in de vier windrichtingen, hun 'geest' achterlaten. Deze 
uitdrukkelijke duiding van een informant doet sterk denken aan passages in Essai 
sur Ie don waar Mauss ingaat op "l'esprit de la chose donnée" bij de Maori. Met 
name de volgende passage trekt in dit verband de aandacht: "Ce qui, dans Ie cadeau 
reçu, échangé, oblige, c'est que chose reçue n'est pas inerte. Même abandonnée par 
le donateur, elle est encore quelque chose de lui" (1978: 159). Of zoals genoemde 
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informant het nog eens benadrukte in vrijwel dezelfde formulering: hubungan itu 
tinggal, 'die band blyft voortduren'. 

Het is inderdaad de tweeledige band zowel tussen gever en nemer als tussen 
gever en gift die onder de Moi zo'n kenmerkende rol speelt bij de circulatie van 
kain timur. De hieruit voortvloeiende weefsels van wederkerigheid, door de doeken 
gesymboliseerd en gerealiseerd, vormen het thema van onderhavige hoofdstuk. Daar
mee zoek ik aan te tonen dat de Moi samenleving geen uitzondering vormt op de 
conclusie die Van der Leeden (1960: 136) trekt ten aanzien van de sociale structuur 
in geheel Nieuw Guinea: "In all respects, exchange is the great stabilizing factor 
in the relationships between individuals and between groups". 

Terwille van begripsmatige scherpte is het zinvol om onderscheid te maken tussen 
enerzijds wederkerigheid en anderzijds uitwisseling, ruil en circulatie. Wederkerigheid 
betreft "la forme la plus immédiate sous laquelle puisse être intégrée l'opposition 
de moi et d'autrui" (Lévi-Strauss 1967: 98). Het gaat om het algemene, niet verder 
herleidbare, beginsel dat ten grondslag ligt aan sociaal verkeer. Anderzijds zijn uit
wisseling en ruil te beschouwen als uitingsvormen van wederkerigheid (Trouwborst 
1978: 185) die in hun totaliteit worden aangeduid met het begrip circulatie. Ver
volgens ligt een tweede onderscheid vervat in het betekenisverschil tussen de begrippen 
uitwisseling en ruil. Wanneer het accent ligt op vriendschap en/of gedeelde belangen 
tussen gever en nemer, is er sprake van een uitwisselingsrelatie. Overheerst echter 
een antagonisme en is de waardebepaling van de circulerende goederen beslissend, 
dan onderhouden betrokkenen een ruilrelatie. We hebben hier overigens niet van 
doen met een scherp afgebakende tweedeling: uitwisseling en ruil laten zich vaak 
moeilijk onderscheiden waar meervoudige belangen in het geding z\jn. Daarom is 
het correcter om te spreken van twee polen waartussen, afhankelijk van het soort 
binding tussen gever en nemer, een aantal mengvormen van uitwisseling en ruil 
zyn te localiseren (Pouwer 1955: Hfdst. VI. 8).40 Deze nuancering dienen we niet uit 
het oog te verliezen wanneer in het navolgende begrippen gehanteerd worden die 
behoren tot de domeinen van uitwisseling en ruil. 

Ook de Moi hanteren een terminologie die het betekenisverschil tussen beide 
uitingsvormen van wederkerigheid tot uitdrukking brengt. Zo maken zij onderscheid 
tussen 'levende' en 'dode' kain timur, circulerend in respectievelijk uitwisselings- en 
ruilcircuits. De schenking van een 'levende doek' (MÈLE WALA) voedt de vriendschap 
en dient op termijn beantwoord te worden met een tegen-gift waarvan een gedeelte 
functioneert als toe-gift. Een 'dode doek' (MÈLE WAGI) maakt daarentegen meestal deel 
uit van een bruidsprijsbetaling en wordt in die hoedanigheid "geruild" tegen (het 
reproductief vermogen van) andermans zuster. Hoezeer echter uitwisseling en ruil 
ook mogen verschillen in de nog nader te bespreken wijze waarop zij de doekencir
culatie structureren, hun beider brandpunt is gelegen in de continuïteit van prestaties 
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en tegenprestaties die als een perpetuum mobile CTrouwborst 1978:192) de Moi samen
leving voortbeweegt. Tegen deze achtergrond suggereerde ik eens aan een informant 
om een ontvangen doek gewoon na enkele weken terug te geven. Zijn antwoord 
was even bondig als verhelderend: 'In dat geval is er toch niets meer tussen de 
gever en mü'. Kennelijk is er sprake van wederkerigheid als "er iets is tussen de 
mensen" dat circuleert en tegelijkertijd een asymmetrie oproept. Zoals we zullen 
zien staat deze asymmetrie in uitwisselingscircuits onder beding van een voortdurende 
positiewisseling tussen gever en nemer. Dit in tegenstelling tot ruilcircuits waar 
geen positiewisseling plaats vindt en de asymmetrie tussen (bruid)gever en (bruid> 
nemer gedurende lange tijd, vaak enige generaties, 'bevriest". 

11.2 Zwerfgoederen en erfgoederen 

De Moi onderscheiden ongeveer 90 soorten kam timur, verdeeld over een aantal 
klassen. De soortnaam verwijst naar patroon en/of kleur van de doek en is nogal 
eens ontleend aan elementen uit het landschap zoals hemellichamen, (de bladeren 
of bloemen van) een boom of plant, een dier, een rivier die buiten haar oevers treedt 
of de voetsporen van een hond. In Bijl. 4A zijn 88 soorten opgenomen die behoren 
tot de klassen MÈLE TOBA ('vrouwen-doek'), MÈLE DELA ('mannen-doek'), MÈLE SEDAN 
('middelmaat-doek') en MÈLE BÈM ('doek met een patroon dat lijkt op een rond bord'). 
Bovendien is van 22 soorten een typering toegevoegd. 

De classificatie in Bijl. 4A is echter niet uitputtend. Het bleek een lastige opgave 
om van de kain timur respectievelijk hun overeenkomstige patronen een compleet 
en consistent overzicht te verkrijgen, hetgeen volgens een informant zelfs tot de 
onmogelijkheden behoort voor 'iemand die niet in de Moi samenleving is opgegroeid'. 
Wat de een als een (sub-)klasse opvat, rekent de ander tot een (sub-)soort of omgekeerd. 
Daarbij is een complicerende factor dat de waardebepaling van een doek niet alleen 
afhangt van het patroon maar tevens van de afmetingen. Een middelmaat-doek van 
groot formaat wordt al gauw gezien als een serieuze 'vertegenwoordiger' (wakil) van 
de TOBA en functioneert dan als top-doek. Het tegenovergestelde komt eveneens voor: 
een doek verliest aan waarde naarmate hij in de loop der tijd vaker is verknipt tot 
geringere afmetingen, iets wat regelmatig gebeurt ter vergroting van het aantal 
beschikbare exemplaren. Om de zaak nog verder te compliceren: de waardecategorieën 
van de kain timur doorkruisen de verschillende klassen. Ofschoon bijvoorbeeld de 
TOBA's bovenaan de doekenhiër^rchie staan, herbergt deze klasse ook doeken die 
qua waarde vergelijkbaar maar niet uitwisselbaar zijn met doeken uit lagere klassen. 
Bleek, zoals gezegd, overzicht van de doekenclassificatie reeds een lastige opgave, 
de onderlinge waardebepaling vormde voor mij ronduit een terra incognita, zonder 
overigens het zicht op de doekencirculatie wezenlijk te belemmeren. Gelukkig bestaat 
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er een kain timur lijst, door Kamma (zj. c) in 1931-'33 opgesteld, waarin onder meer 

de relatieve waarde der doeken is opgenomen. Deze lijst is in zijn geheel afgedrukt 

in Bijl. 4B met daaraan toegevoegd een staafdiagram van de v\jf onderscheiden waar

decategorieën. 
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TOBA DELA SEDAN BÈM TUK WATUK SELAM 

Каіп timur klassen 

Fig. 12. Het aantal каіп timur soorten 
dat door de Moi per klasse wordt onderscheiden. De donkergrijze kolom van elke 

klasse verwijst naar de gegevens van Kamma uit 1931'33 (zie Bijl. 481, de 
lichtgrijze kolom naar die van mij uit 1984-'85 (zie Bijl. 4Aj 

Gezien het bovenstaande zal het niet verbazen dat beide lijsten op een aantal punten 

verschillen. Enerzijds onderscheidt Kamma 61 kain timur soorten waar mijn gegevens 

het getal 88 opleverden. Anderzijds loopt de afbakening der klassen niet parallel, 

onderscheidt Kamma er twee die informanten slechts als soorten classificeerden (MÈLE 

тик en MÈLE WATUK) en werd bovendien de klasse MÈLE SELAM niet meer herkend. 

Om de lezer nu een cijfermatige indruk te geven van de verhouding tussen beide 

lijsten, zijn in Fig. 12 het uiteenlopend aantal soorten per klasse aangegeven.42 Wat 

daarbij opvalt, is de toegenomen omvang van de TOBA en SEDAN klasse. Afgezien 

van eventuele interpretatiefouten of puur auditief misverstaan van т ц п kant, zou 

een mogelijke verklaring kunnen zijn dat er in de halve eeuw die gelegen is tussen 

beide waarnemingen, een klasse-verruiming heeft plaats gevonden. De doekenschaars-

te ontstaan sinds W.O. I. maakte de Moi extra ontvankelijk voor nieuwe soorten 
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MÈLE TOBA TOWUK IGK 

'De TOBA doek met de zwarte tand' 
{Bjl. 4A, no. 29) 

MÈLE DELA ÈM 

'De rode DELA doek' 

(Bjl. 4A, no. 32) 

MÈLE SEDAN OHJNPENI 

'De SEDAN doek met de sporen van een 

hondepoof 

(Bjl. 4A, no. 70) 

MÈLEBÈMPÊLÈ 

'De grote BÈM doek' 
(Bjl. 4A, no. 81) 

Fig. 13. Enkele voorbeelden van patronen uit de vier 
belangrijkste kain timur klassen 

kain timur die ditmaal werden aangevoerd via zee (zie II. 1). Tot deze MÈLE TASIK 
('zee-doeken') behoort bijvoorbeeld de TOBA JAKARTA, een top-doek van recente makelij. 
Ook de eerder genoemde opwaardering van oude kain cita speelt in dit verband een 
rol. Zo is de ÈM ('de rode') van origine een ciio doek die ging behoren tot de DELA'S, 
een klasse waarvan men overigens het voortbestaan op termijn betwijfelt omdat 
haar specifieke patroon/kleur steeds minder wordt aangetroffen onder de doeken die 
handelaars te koop aanbieden. 

Enkele Moi mensen vergeleken de doekenhiërarchie met een 'koninkryk': aan 
het hoofd MÈLE TOBA, koningin der kain timur, die samen met de haar vertegen
woordigende 'mannen-doek' (MÈLE DELÀ) heerst over een gelaagd ambtenarencorps 
(MÈLE SEDAN en MÈLE BÈM) dat op zijn beurt het voetvolk, de kain cita, als onderdanen 
heeft. Zij Ondersteunen' de hoger gekwalificeerde doeken, tijdens een transactie zelfs 
letterlyk wanneer zij daarvoor als omhulsel dienen. Deze hiërarchie blijkt ook uit 
het zwerfprotocol. Een circulerende koningin dient steeds vergezeld te gaan van een 
ambtenaar en wat voetvolk. Het is niet behoorlijk om haar afzonderlijk of slechts 
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in gezelschap van volkse doeken over te dragen. Voorts worden de TOBA's en DELA'S, 
voorafgaand aan de overdracht van de bruidsprijscollectie, geplaatst aan het 'hoofd' 
(kepala) van de lange rijen doeken die liggen uitgespreid. Als onmisbaar en tegelij
kertijd meest waardevol onderdeel van de bruidsprijs, vormt de kepala het moeilijkste 
punt van onderhandeling. Dat kan bepaald niet gezegd worden van de kain cita 
waarvan het soort en aantal wordt overgelaten aan de vrijgevigheid der bruidnemers. 
Hoe meer cita doeken een huwelijkscollectie bevat, des te groter het respect dat de 
bruid en haar familie ten deel valt (zie II. 4). 
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Naast doeken spelen nog andere waardegoederen een, zij het geringere maar 
niettemin essentiële, rol in het stelsel van huwelijksgiften en bruidsprijsbetalingen: 
koperen gongs, oude kapmessen en oud porselein in de vorm van borden, potten en 
kruiken.43 De waardebepaling dezer goederen volgt de kain timur hiërarchie. Gezien 
hun schaarste en ouderdom, vallen zij merendeels in de hoogste klassen en grote 
exemplaren worden zelfs met twee TOBA doeken gelijkgesteld; exemplaren van ge
ringere status behoren tot de middelmaat-klasse. Hiermee wil tevens gezegd zijn 
dat de Moi, wanneer z\j het over kain (timur) hebben, eveneens bovengenoemde waar
degoederen bedoelen. Tenzij anders aangegeven, zal steeds in het navolgende deze 
ruime betekenis van kain timur respectievelijk doeken, met inbegrip van kain cita, 
gehanteerd worden. Het gaat dan in principe om alle waardegoederen die circuleren 
in het kader van het huwelijk. De algemene term hiervoor is KAM PELING ('de goederen 
die rente opleveren'), het Indonesische harta oímos kawin. Wanneer echter het getals
matige aspect der doeken (in ruime zin) van belang is, gebruiken de Moi het neutrale 
begrip 'goederen' (KAM, barang). 'Berapa barang. Pak? ('Hoeveel goederen, Mijnheer?'), 
vroeg ik regelmatig tijdens interviews om te achterhalen hoeveel er naar aanleiding 
van een bepaald huwelijk was betaald. 

De bruidsprijsgoederen worden ook wel, wanneer men zich in plechtige zin uitlaat 
over het huwelijk, getypeerd als een 'zwijgende maagd' (KEBAN TUMUS). Hiermee bren
gen de Moi tot uitdrukking dat zij genoemde goederen bezien als de plaatsvervangers 
van een bruid, als de tegenwaarde van een 'sprekende maagd' (KEBAN SALU). Deze 
associatie blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat kapmessen en gongs bij een huwelijkstrans-
actie worden vernoemd naar de betreffende bruid. Zodra de party van de vrouw 
deze goederen weer afstaat aan derden om nu ook zelf een bruid te verwerven voor 
een broer of zoon, verandert de naam dienovereenkomstig. Een nog sprekender voor
beeld van het plaatsvervangende karakter der bruidsprijsgoederen is gelegen in hun 
afzonderlijke associatie met bepaalde lichaamsdelen van de bruid. Onder de doeken 
geldt MÈLE TOBA als een betaling voor de schaamdelen, MÈLE DELÀ voor het bloed 
(van defloratie/menstruatie) en MÈLE SEDAN voor de huid. Gongs worden geassocieerd 
met het hoofd van de bruid, de verschillende soorten kapmessen met de handen, 
voeten en wervelkolom. Daarentegen vormen borden het equivalent van de ogen 
terwql potten en kruiken dat doen voor de toekomstige borstvoeding. 

Uit de toelichting van een informant bleek dat de bruidsprijsgoederen een betaling 
inhouden voor met name de inspanningen die de betreffende lichaamsdelen verrichten 
tijdens de coïtus. Er nog wat over doorpratend, kwamen we tot de conclusie dat de 
kain timur dus te bezien zijn vanuit meerdere gezichtspunten: zij maken de verwerving 
van een bruid mogelijk, symboliseren haar lichaam(sdelen) en verlenen voorts sociale 
wettiging aan haar sexuele ontsluiting. Dit laatste komt speciaal tot uitdrukking 
wanneer de bruid getooid is ter overdracht aan de partij van de echtgenoot. Zij 
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draagt dan als onderkleed een AOUN KÒFÒK ('taboe-doek') die zo genoemd wordt omdat 
alleen de bruidegom het recht heeft om haar hiervan te ontdoen. Een volgend ge
zichtspunt betreft het gegeven dat de kain timur fungeren als een bescherming van 
bruids toekomstige belangen. Zy treedt immers toe tot de clan van de man en het 
feit dat er voor haar moeizaam verworven doeken zijn betaald, garandeert tot op 
zekere hoogte een goede behandeling in haar nieuwe omgeving. Als hiervan echter 
geen sprake is, zijn de bruidgevers bovendien gerechtigd om hun dochter voor korte 
of langere tijd terug te halen. Tegen betaling van extra doeken, die als 'vredestichters' 
de partijen weer nader tot elkaar brengen, keert hun dochter dan terug. Hiermee 
raken we een voorlopig laatste gezichtspunt dat een soort negatieve bruidprijs inhoudt: 
de kain timur als stelsel van boetebeding. Dit stelsel treedt in werking wanneer de 
geordende bruidencirculatie verstoord wordt door onder meer voor- of buitenechtelijke 
affaires. Hoe hoog de gemoederen dan ook mogen oplopen, de doeken vormen in dat 
geval een krachtig instrument om 'de boosheid te blussen' en de verstoorde ver
houdingen te herstellen. Ik kom er nog op terug. 

Tenslotte nj benadrukt dat niet alle genoemde waardegoederen geacht worden 
te circuleren. Een aantal exemplaren, de zogenaamde KAM WARIS (barang pusaka, 
'erfgoederen'), zijn dermate oud en waardevol dat zij "in portefeuille worden gehouden" 
door in principe elke (sub)clanoudste. Deze typering is niet alleen figuurlijk maar 
wat de doeken betreft ook letterlijk bedoeld: van repen pandanus-bladeren vervaardigt 
men een 'portefeuille' (KALIK DATO) waarin de opgevouwen MÈLE WARIS (kain pusaka, 
('erfdoek') met zorg bewaard wordt. Deze zorg komt voort uit de opvatting dat 
erfdoeken een aantrekkingskracht uitoefenen op zwerfdoeken, een der redenen waar
om men ze niet in circulatie brengt. Althans, dat was het geval tot aan W.O. II. 
De sindsdien gegroeide schaarste aan oude kain timur (zie II. 1), noopten een aantal 
beheerders van erfdoeken om ze als hoofdbestanddeel aan een bruidsprijs toe te voegen. 
Het ging dan om een noodsituatie waarbij de eisende partjj van geen wijken wist. 
Omdat een ander exemplaar uit de TOBA klasse - daartoe behoren de erfdoeken -
op dat moment niet voorhanden was, stond men dus noodgedwongen een kain pusaka 
af. Werd een TOBA van geringere omvang geëist, dan werd de kostbare doek eerst 
verknipt. De resterende delen zouden vaak om dezelfde reden in de reguliere circulatie 
belanden. Ook gebeurde het dat een (sub)clanoudste op eigen houtje aan het knippen 
sloeg, daarmee de toorn wekkend van met name de verwanten die bij de verdeling 
werden overgeslagen. Sommigen van hen hebben het er nu nog over. 

Zoals gezegd wordt aan de erfdoeken een bovennatuurlijke herkomst toegeschre
ven. Talrijke mythen doen verslag van de verwerving der eerste kain timur uit grotten, 
vogel- en muizeholletjes of viswater. Zes van dergelijke mythen staan afgedrukt in 
Bijl. 5 waarbq no. 5 en 6 betrekking hebben op concrete, bij naam genoemde, erfdoeken. 
Wat opvalt in de mythen is de rol van vrouwen die als godin, vorstin of nimf de 
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erfdoeken hebben geschonken en door wier toedoen ze in twee gevallen al dan niet 
gedeeltelijk zijn verdwenen (no. 2 en 3). Dit mythische gegeven weerspiegelt de fei
telijke gang van zaken in de doekencirculatie waarbij de vrouw een bemiddelende 
rol speelt als moeder, zuster, bruid en dochter. Als zuster en dochter is zij de middelaar 
met betrekking tot de aanvoer van kain timur, als moeder en bruid met betrekking 
tot de afvoer daarvan. Zodoende vormen deze vier vrouwelijke gedaanten, structureel 
gezien, de vervlechtingen met het wijdere netwerk van de doekencirculatie. Andere 
gezegd: de vrouw belichaamt de knooppunten in het weefsel van wederkerigheidsver-
houdingen die uitwisseling en ruil gaande houden. Het is hier dat zich de vergelijking 
opdringt met uitgerekend het weefproces van de kain timur zelf. Door de verticaal 
geplaatste scheringdraden worden horizontaal de inslagdraden gevlochten waardoor 
het weefsel de gewenste structuur krijgt. De erfdoeken worden, gelijk scheringdraden, 
van vader op zoon overgedragen waar zwerfdoeken, gelijk inslagdraden, horizontale 
integratie tussen exogame eenheden realiseren. 
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Fig. 15. De horizontale, verticale en diagonale circulatie 
der kain timur vormen het weefsel van de Moise sociale stuctuur 

Fig. 15 visualiseert deze circulatie tussen de ruilende clans A t/m D. Te zien is 
inderdaad hoe de vrouwen Al, BI, B2 en Dl de knooppunten tussen de 5 clans 
belichamen. Bovendien is de circulatie van de eerder genoemde 'taboe-doeken' (AOUN 
KÒFÒK) aangegeven: zij gaan over van moeder op dochter op het moment dat laatst
genoemde trouwt. Deze bevindingen sluiten aan bij de conclusie van Van der Leeden 
(1960: 145) waar hij, voortbouwend op inzichten van J.P.B. de Josselin de Jong, stelt 
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dat: "... in asymmetrical as well as in symmetrical systems, bilineality can offer an 
important contribution towards the integration of the structural type [...] De Josselin 
de Jong correctly points out that every exchange system with a certain number of 
patrilineal units comprises an equal number of latent matrilineal units. All data 
indicate that everywhere in New Guinea not only the local kinship lines, but also 
the lines which cross the former through the generations, play a part in the marriage 
System". Het belang van deze matrilijnen zal in Hfdst. Ш nog meer reliëf krqgen 
wanneer blijkt dat de patrilineaire eenheden bij de Moi, krachtens het heersende 
matrilaterale voorkeurshuwelijk en het Omaha classificatiestelsel, nog intensiever 
met elkaar vervlochten zijn dan Fig. 15 suggereert (zie ook П. 4). Maar eerst vraagt 
in de volgende paragrafen een analyse van de zwerfdoeken onze aandacht. 

11.3 Vriendschapsallianties 

Tijdens een voettocht van de kust naar het binnenlanddorp Kalayili, vertelde mijn 
hospita Nelce dat zich in haar draagtas een speciale kain timur bevond. Ze had zich 
voorgenomen om met deze doek, een MÈLE TEHÒK van TOBA niveau,4* een oude vriend
schap aan te halen. Nelce wees erop dat de O sok clan waarin zij door haar huwelijk 
met Yulius was opgenomen, van geslacht op geslacht een vriendschapsalliantie onder
hield met de Yewenpolo clan. Namens haar echtgenoot wilde zij deze collectieve 
vriendschap, door de Moi SAN genoemd, omzetten in een individuele. Daartoe zou 
ze Willem Yewenpolo benaderen die eveneens onderweg was naar Kalayili. Toen 
de ontmoeting plaats vond, bleek Nelce de bewuste kain timur evenwel niet onvoor
waardelijk te willen afstaan. Zij toonde de doek en sprak tegen Willem: Oeze krijg 
je als je bij ons in Kalasaman op bezoek komt'. Niettemin gaf ze als 'eerste blijk 
van verbondenheid' (tanda perikatan periamo) een pakje tabak en voor zijn vrouw 
een zondagse jurk. 

Hierdoor ontstond een verhouding van wederzijdse giftenasymmetrie. Aangezien 
Willem echter ver weg woonde, met een zware draagtas en/of kleine kinderen zeker 
vier dagen lopen, bestond de kans dat de beoogde positiewisseling tussen gever en 
nemer niet dan wel op veel te lange termijn zou plaats vinden. Een dergelijke afstand 
geeft wederkerigheidsverhoudingen, hoe gewild ook, altijd iets onvoorspelbaars. Nelce 
wilde dus niet het risico lopen een waardevolle kain timur te verspelen en faseerde 
om die reden haar contactgift. Pas wanneer Willem over een tijctje daadwerkelijk 
op bezoek zou komen, was het moment daar om via de overdracht van de MÈLE 
танок hun collectieve vriendschap individueel te bezegelen met het oog op een in
tensieve uitwisselingsrelatie. Zo had Nelce het zich tenminste voorgesteld en de en
thousiaste reactie van Willem wees ook in die richting. Echter Willem kwam niet 



ІІ.Э Vriendschapsallianties 33 

meer opdagen terwijl hq toch, aldus een teleurgestelde Nelce, om de paar maanden 
in de buurt moest zijn om op de markt kippen te verkopen. 

De erflijke, van vader op zoon overgedragen, SAN allianties stammen uit de periode 
dat de interlocale contacten beheerst werden door roof- en wraaktochten (ALAM, hongi)49 

op andermans grondgebied. Daarbij vormden deze allianties een netwerk van be
vriende clans die elkaar offensief en defensief steunden. Bovendien fungeerden betrok
kenen als partners in kain timur zaken waar wederzijdse belangen op het spel stonden. 
Toen echter door de vestiging van de Pax Neerlandica vreedzame interlocale betrek
kingen werden afgedwongen, verdween het höngi element uit de SAN allianties waar
door de doekencirculatie een extra impuls kreeg (zie Hfdst. IV). Беп ander gevolg 
was de individualisering van het tot dan toe hoofdzakelijk collectieve karakter ervan. 
Nu het niet langer noodzakelijk was om in clanverband ten strijde te trekken, traden 
individuele SAN verbintenissen op de voorgrond. De collectieve allianties bleven welis
waar van kracht maar gingen slechts een nominaal bestaan leiden voor ztfver zij 
niet gevoed werden door individuele kain timur initiatieven. 

Bij het actualiseren van SAN allianties zijn enerzijds overwegingen van ruimte 
en tijd aan de orde zoals bleek uit de toenadering die Nelce namens haar echtgenoot 
zocht jegens Willem. Anderzijds maakt ook iemands presentatie in doekenzaken, of 
vermoedens en roddels daaromtrent, deel uit van de overwegingen. Want in tegen
stelling tot ruilgedrag tijdens bruidsprijsbetalingen, waar verbale agressie tot de on
derhandelingstechnieken behoort, kenmerken uitwisselingsrelaties zich door subtiliteit 
en souplesse. De Лот timur die in dit circuit circuleren worden dan ook getypeerd 
als MÈLE BK Bi, 'doeken om te spelen met je vriend(in)'. Gelet op het prestigekarakter 
van de doekencirculatie, zal het geen verbazing wekken dat dit spelelement soms 
uitloopt op het "bespelen", "overspelen" en "verspelen" van de uitwisselingspartner.60 

In het laatste geval is het wederzijds vertrouwen dermate geschonden dat verdere 
samenwerking onmogelijk wordt. Maar dat is een uitzondering. Het uitwisselingscir-
cuit is immers gericht op een vlotte doekencirculatie teneinde op elk gewenst moment 
te kunnen deelnemen aan het ruilcircuit van bruidsprijs- en boetebetalingen. Alvorens 
dit toe te lichten (zie II. 4, П. 5), zij eerst aandacht gevraagd voor de structuur van 
het "doekenspel" waarbij het beginsel van wederkerigheid zich manifesteert in zijn 
meest elementaire gedaante. 

Laten we eens veronderstellen dat Willem Yewenpolo was ingegaan op het uit-
wisselingsvoorstel van Nelce Osok en hij de MÈLE TEHÒK inderdaad had gekregen. 
Als deze gift na verloop van tijd zou zijn beantwoord met een tegengift, zouden ze 
elkaar gaan aanspreken met de term TEBI, 'mijn vriend(in)' of wat vrijer vertaald: 
'hij of zij uit de groep van generatie op generatie overgedragen SAN clans met wie 
ik ook daadwerkelijk doekenlief en -leed wil delen'. Dit blijkt niet alleen uit de 
wederzijdse belangenbehartiging ten opzichte van derden (zie verderop) maar bovenal 
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Fig. 16. Structuur van de uitwisselingsrelatie tussen 
SAN partners waarbij per episode И t/m 3) de asymmetrie tussen gever en nemer 

wisselt. De circulerende doeken (MÈLE} zijn gespecificeerd naar de soort 
waartoe zij behoren 

uit de evenredigheid der uitgewisselde giften. Fig. 16 visualiseert de structuur daarvan 
waarbij, met uitzondering van aanvangsgift la, gever en nemer elkaar in elke episode 
twee willekeurig gekozen doeken overdragen. Te zien is hoe de asymmetrie, ontstaan 
door de gift van MÈLE TEHÒK la, wordt opgeheven door een doek van dezelfde soort 
die deel uitmaakt van tegen-gift 1b. Maar tegelykertijd realiseert de begeleidende 
MÈLE SEDAN JÒR een nieuwe asymmetrie tussen gever en nemer, ditmaal in omgekeerde 
richting. Laatsgenoemde doek opent als toe-gift tevens de tweede uitwisselingsepisode. 
Vervolgens wordt deze in 2a weer gecompenseerd en vormt nu MÈLE WATUK de mid
delaar tussen gift en tegen-gift 2b. Opnieuw wisselen gever en nemer van positie 
wat betreft hun onderlinge asymmetrie. Aldus rijgen de episoden, waarvan er hier 
slechts drie staan afgebeeld, zich aaneen. Hierbij de aantekening dat het aantal per 
episode circulerende kain timur toeneemt naarmate de uitwisselingsrelatie vertrouw
der wordt. Bovendien verliest de uitwisseling, na een periode van wederzijdse be
hoedzaamheid, haar strikt episodisch karakter. Meervoudige doekengiften gaan over 
en weer en het is niet altijd even duidelijk tot welke episode een bepaalde doek 
behoort. Opent hij als gift een nieuwe episode of maakt hij juist, al dan niet in de 
vorm van een toe-gift, deel uit van een tegen-gift? Zo'n situatie biedt ruimte aan 
moedwil en misverstand waardoor niet gecompenseerde kain timur inzet kunnen 
worden van een slepend conflict. Niettemin wordt er door informanten op gewezen 
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dat genoemde onduidelijkheid veelal geen probleem oplevert omdat het bij SAN al
lianties gaat om een gemeenschappelijk belang. 

Van een SAN vriend wordt verwacht dat hg trouw en gul is maar geen overmatige 
belangstelling toont voor je moeder, zuster, dochter of vrouw. Is dat wel het geval 
dan wordt een vriendschap zwaar op de proef gesteld. De vordering van een boetecol
lectie ter genoegdoening verzwakt namelijk de samenwerking doordat de overspelige 
vriend als een, zij het tijdelijke, "bruidnemer" tegenover je is komen te staan. Gaat 
diens belangstelling echter zo ver dat een huwelijk met je zuster of dochter, hoe 
omstreden ook, niet meer te vermijden is, dan wordt de SAN verbintenis verbroken. 
De resulterende vervlechting van uitwisseling en ruil is immers te groot geworden. 

De Moi mensen betreuren een dergelijk huwelijk bovendien vanuit verwantschap
pelijk oogpunt. Afhankelijk van zijn leeftijd, heeft een SAN vriend dezelfde status als 
je vader, broer of zoon en wordt dienovereenkomstig aangesproken. Deze classi-
ficatorische verwantschap heeft vermoedelijk als achtergrond dat men in vroeger 
dagen gedurende maanden, soms zelfs jaren, verbleef bij de SAN vrienden om zodoende 
de bruidsprijs bij elkaar te krijgen. Dat ging als volgt in zijn werk. A bezocht В 
maar die had geen of onvoldoende kain timur in huis. Om A nu ter wille te zijn, 
moest В eveneens op pad om doeken te lenen bij С en eventueel D die mogelijk op 
hun beurt elders moesten aankloppen. In die tussentijd verrichtte A als tegenprestatie 
kluges zoals het openen en onderhouden van een voedseltuin of het renoveren van 
de woning. Was В eenmaal thuis gekomen met een aantal doeken, dan reisde А 
door naar X die wellicht Y en/of Ζ inschakelde. Zulks herhaalde zich net zolang 
totdat A de benodigde hoeveelheid doeken had weten te bemachtigen. Zodoende leidde 
alleen al de opbouw van één enkele bruidsprijscollectie tot tal van interlocale trek
tochten. 

Deze tijdrovende vorm van kain timur verwerving, reeds in de Nederlandse tijd 
een probleem bij gerichte dorpsvorming, verdroeg zich moeilijk met loonarbeid en 
schoolgang. Vandaar dat vooral aan de kust veel SAN vriendschappen nog slechts 
in verzwakte mate bestaan. Langdurige bezoeken over en weer komen steeds minder 
voor en tegenwoordig leveren SAN vrienden hun doekenbijdrage veelal bij aanvang 
van de huwelijkstransactie of geven die van tevoren mee aan anderen. 

Dit doet echter niets af aan zowel het uitwisselingsprincipe van de SAN vriendschap 
als de actieradius van de doeken die in dit circuit circuleren. Om van laatstgenoemde 
een indruk te geven, zijn in Fig. 17 zowel de interlocale SAN vriendschappen van de 
subclan Ulim-Malumawi afgebeeld alsmede het aantal daarbij per dorp betrokken 
(sub)clans. Wat opvalt is de enorme spreiding der vriendschappen die Ulim-Ma
lumawi vanuit Kalayili onderhoudt. Het merendeel der Moi dorpen behoort tot dit 
SAN netwerk, zij het in wisselende mate van intensiteit. Bovendien fungeren de be
vriende clans in grensdorpen als bruggehoofd met betrekking tot naburige samen-
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Fig. 17. De interlocale SAN allianties 
van de subdan Uiïm-Malumawi te КаІауШ. De cijfers duiden op het aantal daarbij 

betrokken (subiclans 

levingen. Zo bieden bijvoorbeeld Lobak, Mederwak en Saden te Maladofuk, naast 
het directe SAN contact met Segamuk te Setlala, indirecte toegang tot de kain timur 
circulatie onder de Moraid. 

Aldus ontvouwt zich vanuit elke (sub)clan een netwerk van SAN allianties die 
zich een weg banen door het hele Moi gebied en ver daarbuiten. Want ook de Madik 
en Moraid kennen het instituut van de SAN allianties, getuige Crockett (1942: 49) 
waar zij opmerkt: "Simultaneously with his Mie (= MÈLE, 'doeken', Ρ Л.) a man also 
inherits from his father a group of trade friends, or 'San', as they call them, scattered 
here and there throughout a wide area. His San have other trading partners in 
other directions, во that a spiderweb of these peculiar connections is superimposed 
over all the solid divisions of families, of clans, and even of tribes among the Madik 
and Moraid. San have one chief purpose and function, and that is the mutual borrowing 
and lending of cloth. Other people may exchange pieces of cloth outright, after carefully 
measuring them to make sure they are the identical size. But with a San one is 
always in the position of creditor or debtor". Kennelijk is bij de Madik en Moraid 
eveneens sprake van een voortdurende asymmetriewisseling tussen "crediteur'' en 
"débiteur" waar het gaat om een SAN relatie. Dit in tegenstelling tot de, eveneens 
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bij de Moi voorkomende, "outrighf-ruU buiten het circuit van vriendschaps- en hu-
welijksallianties ofschoon in dat geval niet alleen gelet wordt op de afmeting der 
doeken maar tevens op klasse en soort. 

ledere actieve deelnemer aan de doekencirculatie onderhoudt enkele van de ter 
beschikking staande SAN allianties. Functionerend als een maatschap, voorzien deze 
allianties niet alleen in een voortdurende toevoer van benodigde kain timur maar 
behartigen ook de interlocale doekenbelangen der partners. Aangezien laatstgenoem
den over het hele Moi gebied verspreid wonen, kan men in principe betrokken zijn 
bij elke huwelijkstransactie die zich elders voltrekt. Dit voorkomt doekenderving 
wanneer ver weg nog oude schulden openstaan en biedt bovendien de mogelijkheid 
tot investeren waar men dat maar gewenst acht. Daarbij is het geen probleem, hooguit 
een kwestie van tijd, als een bepaald dorp ontbreekt in het SAN netwerk. Elke partner 
beschikt immers op zyn beurt eveneens over een dergelijk netwerk dat hij naar 
believen kan mobiliseren in de gewenste richting. Kortom, SAN allianties bieden alle 
mogelijkheden tot een slagvaardig kain timur beleid. 

Wil dit beleid echter succesvol zijn, dan is het een vereiste om enerzijds zoveel 
mogelijk van de overgeërfde allianties ook daadwerkelijk te benutten en anderzijds 
het vermogen tot 'soepelheid in het spreken over doeken' (Uncah pembicaraan kain) 
te ontwikkelen.55 Is hieraan voldaan, dan gaat men behoren tot de groep van NÈ 
GOK, 'rijke mannen'. Deze doekenmagnaten drukken een beslissende stempel op de 
kain timur circulatie en zijn voortdurend bezig met de opbouw van hun imperium. 
Een opbouw die zich zowel voltrekt langs SAN lijnen als via het huwelijkscircuit (zie 
IV. 3). 

11.4 De bruidsprijs 

Wanneer voor een jongen de tijd is aangebroken om te trouwen, gaan zijn ouders 
op bezoek bij de verwanten van de beoogde bruid. ΉββΛ uw banaanboom reeds 
vruchten?', luidt in zo'n situatie de traditionele vraag. Indien het antwoord ontkennend 
is, erop duidend dat de benaderden wel voelen voor een eventueel huwelijk, komt 
een cyclus van wederkerigheid op gang die pas eindigt lang nadat de toekomstige 
echtgenote is overleden. Dit uiteraard onder voorbehoud dat de huwelijksvoltrekking 
ook daadwerkelijk plaats vindt want daaraan voorafgaand kan er nog van alles 
misgaan: onderhandelingen die vastlopen, het onvermogen om een bruidsprijs van 
voldoende omvang te vergaren of - en dit komt tegenwoordig steeds vaker voor -
de weigering van (een der) beide huwelijkskandidaten om, al dan niet bij nader 
inzien, het leven met betreffende persoon te delen. 

De kans op laatstgenoemde complicatie wordt echter geringer naarmate de band 
tussen beide partijen groeit via de overdracht van huwelijksgiften. Daarmee beginnen 
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de bruidnemers enkele weken na het aanzoek. Hun eerste gift, BÈM TABA KALA ge
naamd,56 betreft een bord van porselein dat vervolgens getoond wordt aan de bruid 
met de woorden: 'Dit is nu je bruidegom' waarbij de hoop wordt uitgesproken dat 
zij niet langer zal omzien naar andere jongens en hen uit haar gedachten bant. In 
Π. 2 zagen we reeds hoe borden de ogen van een bruid symboliseren maar in vroeger 
dagen had het tonen van genoemd bord bovendien de functie van 'kennismaking'. 
De echtelieden in spe hadden toen geen weet van de huwelijksplannen hunner ver
wanten, laat staan dat zij wisten op wie de keus gevallen was. Zodoende raakte de 
bruid er via het getoonde bord van op de hoogte dat zij werd uitgehuwelijkt en pas 
bij haar ceremoniële overdracht zou zij merken wie de echtgenoot was. 'Zelfs als hij 
een hoge ouderdom bezat of leed aan schurft', aldus een informant, 'was het uitgesloten 
dat zij deze partner zou kunnen weigeren'. 

In aansluiting op de schenking van het bord, volgen er met tussenpozen twee 
giften waarvan de naam reeds de bedoeling aangeeft: KAM FAWE ('verbintenis-goederen') 
en KAM SAK wò ('goederen die een pad kappen*). Het contact, gelegd met de bruidgevers, 
groeit aldus uit tot een verbintenis die vervolgens voorziet in het Trappen van een 
pad' naar het huis van de bruid. Het aantal barang ('goederen') van beide giften 
waartussen het merendeel der informanten geen onderscheid maakte en die door 
hen als één episode werden beschouwd, schommelt tussen de 10 en 40 met uitschieters 
naar boven en beneden. Ook hun samenstelling wisselt ofschoon als vaste regel geldt 
dat er minimaal één kepala ('hoofdbestanddeel') bijzit in de vorm van een MÈLE TOBA 
of een daarmee gelijkgesteld waardegoed (zie Π. 2). Ingeval het aantal barang 10 
bedraagt, is een mogelijke samenstelling: 1 TOBA, 1 kain timw biasa ('gewone kain 
ümuf) en 8 cite doeken. Naarmate het aantal groter is, zijn ook de meer waardevolle 
componenten verhoudingsgewijs sterker vertegenwoordigd. Dat kan bij een aantal 
van bijvoorbeeld 40 barang het volgende beeld geven: 3 TOBA, 5 gewone kain timw 
en 32 cite doeken. 

Wanneer je nu aan de Moi mensen vraagt waarom aantal en samenstelling van 
de KAM FAWE / KAM SAK WÒ giften zo uiteenlopen, is steeds het antwoord dat het 
afhangt van de welwillendheid der bruidnemers wat en hoeveel zij willen geven. 
Hoe meer barang en hoe waardevoller de componenten, des te groter acht men het 
eerbetoon aan de bruid(gevers). Niettemin moet deze welwillendheid geplaatst worden 
in het geschakeerde licht van de zich ontwikkelende wederkerigheidsverhouding tus
sen bruidgever en bruidnemer. De KAM FAWE / KAM SAK WÒ giften herbergen namelijk 
de overgang van gift naar transactie, van uitwisseling naar ruil. Enerzijds gaat het 
om giften waarvan omvang en samenstelling "welwillend" bepaald worden door bruid
nemers, anderzijds eist men diezelfde giften later terug van de schoonzoon. Wat zich 
dus in de ene generatie gedraagt als een gift, keert in de volgende generatie terug 
als deel van een transactie. Bovendien is genoemde overgang intra-generationeel 
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waar te nemen: de kain timur die volgen op de KAM FA WE / KAM SAK WÒ episode 
verhezen hun gift-karakter, krijgen de gedaante van betalingen en vormen om die 
reden de eigenlijke bmids-prüs. 

Vanaf dat moment raakt de huwelijksalliantie doortrokken van "contractuele" 
verplichtingen met een dwingend verband tussen prestatie en tegenprestatie. Dit 
verband bestaat hieruit dat men de bruid, en via haar het recht op gelegitimeerd 
nageslacht, ruilt tegen het aantal en de soort kain timur die in de voorafgaande 
generatie betaald werden voor de moeder van de bruid. Daartoe wordt ter voorbereiding 
van de huwelijksceremonie een lijst samengesteld waarop staat aangegeven wie al
lemaal hielpen bij het vergaren van de bruidsprijs voor de moeder en om welke 
kain timur het toen ging. Vóór de introductie van het schrift gebruikte men het 
sistem lidi om te onthouden hoeveel en welke kain timur men in zo'n situatie had 
betaald. Dit systeem maakte gebruik van verschillend bewerkte palmbladribben (lidi) 
die functioneerden als rekeneenheden, gebundeld in hoeveelheden van 5. Deze 5-tallen 
vormden op hun beurt bundeltjes van 20 (KATAK) die vervolgens tot 1 bundel van 
100 (KATAK BOS) werden samengevoegd. Hierna bewaarde men het geheel als een 
kain timur "register" in een bamboekoker. Bijl. 6 toont een foto van de belangrijkste 
lidi rekeneenheden alsmede een gecopieerd gedeelte van een geschreven "register" 
die heden ten dage gehanteerd wordt. 

Met de overdracht van genoemde lijst aan bruidnemers, start de tweede huwe-
lijksepisode met de naam u BELA SÈLÈK, 'de geëiste goederen (voor het tooien van 
de bruid met) blauwe/groene kralen'. Zoals gezegd, staan op de lijst al diegenen 
vermeld die indertijd bijdroegen aan de kain timur collectie voor bruid's moeder en 
z\j zullen hun aandeel met rente (PELIN, bunga) komen opeisen tijdens de onderhan
delingen voorafgaand aan de huwelijkssluiting. Teneinde hen 'schadeloos te stellen' 
(ganti rugi) zoals het heet, breekt er voor de bruidnemers een drukke tijd aan. Allereerst 
worden in de verwantenkring alle aanwezige kain timur verzameld en vervolgens 
mobiliseert men de her en der wonende SAN vrienden om zulks eveneens te doen. 
Bovendien doet men een beroep op alle schoonbroers en schoonzoons om een doeken-
bijdrage te leveren. Hoewel laatstgenoemden hùn LI BELA SÈLÈK betaling reeds hebben 
verricht aan (verwanten van) degene die nu op het punt staat te huwen, blijven zij 
kain iimur-plichtig (zie verderop). 

Aldus groeit de LI BELA SÈLÈK collectie via een wijdvertakt circulatienetwerk waar
van de structuur is opgenomen in Fig. 18 die zich als volgt laat toelichten: Ego (A2) 
dient ter verwerving van bruid C3 de kain timur collectie a2 te betalen aan bruids 
vader Cl of, indien reeds overleden, aan diens zoon C2. Deze collectie dient qua 
omvang en samenstelling niet alleen hetzelfde te zijn als wat Cl voor F2 betaalde 
(cl) maar tevens rente te bevatten. Om nu a2 te kunnen opbrengen, verzamelen (de 
broers van) vader A l en EgoCs broers) alle kain timur die in de eigen clan voorhanden 
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zijn. Bovendien bewerken zij in alle windrichtingen het SAN circuit. Voorts doet A2 
een beroep op zowel schoonbroer Dl (die huwde met zqn zuster A3) als op de clas-
sificatorische schoonzoon El.6 Deze betalingen van schoonbroers en schoonzoons die 
plaats vinden buiten de vier episoden waarvan we inmiddels twee hebben besproken, 
worden KÈLÈM PUQUS ('vogelpoep') genoemd. 'Zoals een vogel', aldus een informant, 
Ъіег en daar kleine beetjes poep laat vallen, zo geven bruidnemers af en toe enkele 
kain timur wanneer bruidgevers daar om vragen'. In tegenstelling tot de collectieve 
betalingen van de huwel\jksepisoden, betreft het hier betalingen op individuele basis. 
Dat biedt wat meer mogelijkheden om te marchanderen omdat men dan niet, zoals 
in de dadelijk te bespreken onderhandelingen, een grote groep bruidgevers tegenover 
zich heeft. Zodoende is het niet ongebruikelijk dat de individueel benaderde bruid
nemer net doet alsof h\j op dat moment geen 'vogelpoep-doeken' in huis heeft. 
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Fig. 18. Structuur van het circulatienetwerk tussen 
de clans A t/m F die een rol spelen in het kader van de tmidspnjsbetaling a2 van 

A2 (Ego) aan C2. De pijlen duiden op de richting van de betalingen 

Deze drang tot misleiding, die in het uitwisselingscircuit der SAN vriendschappen 
als onvergeeflijk geldt, wordt echter getemperd door twee factoren. Enerzijds is vrijwel 
iedereen bij benadering op de hoogte van andermans kain timur liquiditeit, zeker 
als er net een doekentransactie heeft plaats gevonden. Dat is dan ook het uitgelezen 
moment om op iemand een beroep te doen met verwijzing naar de schuldplichtigheid 
die bruidnemers nu eenmaal hebben. Anderzijds behoren ook de vogelpoep-doeken 
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tot de huwelüksbetaling voor een bruid en kunnen dus later weer worden teruggeëist 
van de schoonzoon. In termen van Fig. 18: alle vogelpoep-doeken die A2 eist van 
schoonbroer Dl en schoonzoon El worden opgeteld by de collectieve betalingen van 
de huweljjksepisoden, maken dus deel uit van de bruidsprijs voor A3 respectievelijk 
A4 en behoren tot de schuldplichtigheid van de toekomstige schoonzoons. Anders 
gezegd: dezelfde bruidsprijs die Al heeft betaald aan BI, wordt niet alleen tijdens 
de collectieve betalingen van de huwelijksepisoden maar tevens in de vorm van 
vogelpoep-doeken teruggeëist van Dl. Op zqn beurt betaalt A2 dezelfde bruidsprijs 
die indertijd geëist werd door Fl, een bruidpr\js die later weer opgebracht dient te 
worden door El. Zodoende geldt: al = (dl + x) en cl= (a2 + y) = (el + z) waarbij 
z, y, ζ de betaalde rente vormen (zie verderop). 

Wanneer door bruidnemers voldoende doeken zijn verzameld, kunnen de onder
handelingen beginnen. Hieraan voorafgaand wordt de bruid "ter reiniging" gebaad 
door enkele van haar getrouwde vrouwelijke verwanten. Vervolgens krijgt zij de 
eerder genoemde AOUN KÒFÒK (zie Π. 2) als onderkleed omgeslagen met daarover 
heen een kcdn sarong ('sarong-doek.'). Voorts wordt zij getooid met kralensnoeren 
en armbanden terwijl een van haar vrouwelijke verwanten met een omzwachteld 
stuk hout op een gong slaat. De doffe klanken hiervan zullen tijdens de gehele onder
handelingsperiode onophoudelijk klinken onder reciet van pantun (IYALA). Deze pantun, 
waarvan een aantal passages met toelichting zijn opgenomen in Bijl. 7, beogen zowel 
de bruidnemers te bewegen om veel doeken af te staan alsook de echtelieden te 
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adviseren hoe zich in het huwelijk te gedragen. Intussen wacht de bruid, aangeslagen 
door alle drukte rond haar persoon, op de dingen die gaan komen. 

De huwelüksonderhandelingen vinden meestal plaats in het ouderlyk huis van 
de bruidegom. Daarbij spelen twee ruimten een belangrijke rol: een der slaapkamers 
fungerend als 'geheime kamer' (KARA FHJK, kamar rahasia) en verder de woonruimte 
waarin bruidgevers en -nemers elkaar treffen voor het voeren van de onderhandelingen 
(zie Fig. 19). Onder geen enkele voorwaarde mag iemand van de bruidgevers, de 
eisende partij dus, de geheime kamer betreden. Hier bevinden zich immers de levende 
doeken die nog geen deel uitmaken van de bruidsprijs (zie II. 1). Zü liggen tegen de 
achterwand opgetast en eisers dienen in het ongewisse te blijven over het aantal 
en de soorten. Kennis daarvan zou hun eisen ongetwijfeld beïnvloeden en zou het 
argument der bruidnemers dat een gevraagde doek niet aanwezig is of dat er op 
een bepaald moment tijdens de transactie helemaal geen kaïn timur meer zijn, door
zichtig maken. De belangen van beide partijen zijn namelijk tegengesteld. Bruidgevers 
willen zo veel mogelijk doeken bemachtigen, liefst in de vorm van grote en waardevolle 
exemplaren. Daarentegen proberen bruidnemers de onderhandelingen dermate te 
sturen dat zij de eisende partij met zo min mogelijk, eenvoudige, doeken tevreden 
kunnen stellen. Natuurlijk, er is een lijst op basis waarvan de onderhandelingen 
gevoerd worden en vroeg of laat dienen bruidnemers alle vermelde doeken te voldoen. 
Alleen, en daar draaien de onderhandelingen om, is het de vraag wanneer wat in 
welke vorm betaald wordt. Hier raken we het strategisch element in de doekencir
culatie dat niet beter getypeerd kan worden dan met de woorden van Schoorl (1979: 
188) waar hij over de Ayfat samenleving opmerkt: "... een van de tactische regels 
van het ruilsysteem luidt: eis veel en snel, maar geef weinig en traag". 

In de geheime kamer klopt het hart van de kain timur circulatie. De naaste 
verwanten en enkele uitwisselingsvrienden van de bruidegom monsteren de stapels 
doeken en stippelen een strategie uit. Na voor de zoveelste keer de stapels geordend 
en betast te hebben, wordt van waardevolle exemplaren het formaat bepaald en 
zorgvuldig het patroon bestudeerd. In onderling overleg besluit men welke doeken 
voor overdracht in aanmerking komen. Vaak zijn van de soorten die op de ingediende 
lijst vermeld staan, verscheidene exemplaren beschikbaar en men overweegt welke 
de minst waardevolle is in de hoop dat bruidgevers daar genoegen mee zullen nemen. 
Bovendien spelen nog twee andere overwegingen een rol indien van een bepaalde 
soort geen of slechts één exemplaar voorhanden is en men in het laatste geval de 
betreffende doek liever reserveert voor een andere transactie. Ten eerste bestaat de 
mogelijkheid om in plaats van de geëiste doek een exemplaar aan \e bieden van 
een andere, gelijkwaardige, soort. Of deze zogenaamde 'vervanger' (wakil) ook in
derdaad wordt geaccepteerd, hangt af van de welwillendheid van de bruidgever die 
zijn/haar schadeloosstelling komt opeisen. Ten tweede kan men bruidgevers ervan 
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trachten te overtuigen dat de betreffende doek in een latere huwelijksepisode betaald 
zal worden. 

Afhankelijk van het verloop der onderhandelingen, kan de rechthebbende met 
slechts een afkeurende blik of juist met veel omhaal van woorden te kennen geven 
dat een bepaalde betaling geen uitstel duldt. In dat geval stagneren de onderhan
delingen en doen bruidnemers alle moeite om meer inschikkelijkheid te bewerkstel
ligen. Lukt dit niet, wat vaak het geval is indien achter de weigerachtigheid een 
oude (doeken)vete schuilgaat, dan zyn bruidnemers gedwongen om desnoods in een 
ander dorp naarstig op zoek te gaan naar de betreffende doek hetgeen een oponthoud 
van soms verscheidene etmalen kan betekenen. Ook komt het voor dat een bruidgever 
uit onvrede over de aangeboden doek en in het besef dat de bruidnemers wel degelijk 
een beter exemplaar in voorraad hebben, de onderhandelingskamer wil verlaten om 
bijvoorbeeld thuis 'een hapje te gaan eten' maar dat de honger plots gestild blijkt 
wanneer hij de gewenste doek onder ogen krijgt. 'Itu cara teknik supayapihak laki-laki 
cepat usaha', 'dat zijn nou technieken die beogen dat de party van de man snel 
(doeken)maatregelen neemt', aldus een informant die nog verhaalde hoe P.K. te K. 
ooit weigerde om zelfs maar aanwezig te zijn bij de onderhandelingen over de bruids
prijs voor zijn dochter als hij niet by voorbaat een DELÀ doek kreeg waarvan het 
patroon exact hetzelfde was als dat van een der doeken die hij indertijd voor zijn 
vrouw had betaald. De bruidnemers legden zich noodgedwongen neer bü deze ietwat 
ongebruikelijke gang van zaken. Zij bezochten P.K. en toonden verschillende soorten 
DELA'S maar geen enkele kon zijn goedkeuring wegdragen. Niettemin werd uiteindelijk 
de gewenste doek gevonden. 

Dergelijke technieken tijdens huwelijksonderhandelingen verschillen van die wel
ke worden beproefd om bruidnemers ertoe te bewegen snel vogelpoep-doeken te le
veren. Deze eist men immers buiten de huwelijksepisoden om en zijn bijgevolg geen 
voorwerp van collectief gevoerde onderhandelingen. Het blokkeren hiervan als pres
siemiddel is dan niet mogelijk en de individuele eiser neemt in dat geval zijn toevlucht 
tot andere maatregelen. Vroeger behoorden daartoe: een dagenlang verblijf in de 
kruipruimte onder de hut van een schuldenaar van waaruit deze voortdurend attent 
werd gemaakt op diens doekenverplichtingen, liefst met stemverheffing opdat ook 
omwonenden en voorbijgangers de ernst van de situatie inzagen; het vastbinden van 
je echtgenoot of kind aan een paal voor de hut van een schuldenaar; het gaan zitten 
in een rivier en er pas uitkomen wanneerde gewenste doeken betaald werden; vrouwen 
die zich en public ontdeden van hun kleding en deze naar het hoofd van de schuldplich-
tige schoonzoon wierpen; het in brand steken van de hut van een schuldenaar; het 
dreigement om giftig wortelsap te drinken (verg. Kamma 1970:138-9). Tegenwoordig 
zijn de pressiemiddelen beperkt tot verbale en soms fysieke agressie, het bewerken 
van de publieke opinie en natuurlijk het voor korte of langere tijd gijzelen van je 
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zuster en/of haar kinderen hoewel daartoe pas wordt overgegaan als bruidnemers 
systematisch weigeren om aan hun doekenverplichtingen te voldoen. Bovendien loopt 
een notoire wanbetaler het risico om bij een volgend huwelijksaanzoek geen gehoor 
te vinden, nog afgezien van het feit dat andere huwelijksbetalingen, waarbij hij tot 
de begunstigden behoort, getroffen kunnen worden door uitstel of zelfs afstel. 

Als de voorbereidingen voor de onderhandelingen achter de rug zijn en de aan
wezigen in de geheime kamer het eens zijn over de te volgen strategie, worden de 
bruidgevers uitgenodigd. Deze melden zich pas na het invallen van de duisternis 
want de onderhandelingen worden steeds 's avonds en 's nachts gevoerd. In het 
voorste gedeelte van de onderhandelingskamer nemen zij plaats tegenover diegenen 
van de bruidnemers die zich niet in de geheime kamer bevinden (zie Fig. 19). Na 
wat over en weer gepraat waarbij met spanning wordt uitgezien naar de loop der 
dingen, kunnen de onderhandelingen beginnen. De eerste opgevouwen kain timur 
wordt vanachter het, tussen beide kamers hangend, gordijn op zo'n manier aangereikt 
dat geen der bruidgevers de geheime kamer kan binnenkoken. Vervolgens ontvouwt 
men de doek en toont hem aan de rechthebbende. Gaat hij ermee accoord dan wordt 
de doek weer opgevouwen en, samen met een andere kain timur of enkele kain cita 
die als rente fungeren, neergelegd op een mat in het midden. Deze procedure herhaalt 
zich net zo vaak als er individuele eisers zijn. 

Het opvouwen van een kain timur geschiedt volgens een vast patroon waarvan 
niet wordt afgeweken. Eerst vouwt men de doek een of meermalen in de lengterichting 
zodat een hanteerbare breedte van ongeveer 5-15 cm ontstaat. Vervolgens worden 
de uiteinden even zovele malen naar binnen gevouwen als nodig is om een bundeltje 
van ongeveer 15-30 cm lang te verkrijgen. Bij het vouwen in de lengterichting moeten 
de vier hoekpunten zodanig twee bij twee op elkaar komen te liggen, dat zij in het 
uiteindelijke bundeltje zichtbaar blijven. Gebeurt dat niet, dan verliezen de hoek
punten, 'de oren', "het vermogen om te luisteren'. Een informant licht toe: 'Wanneer 
wij een kain timur opvouwen, dan mogen zijn oren niet gesloten worden. Wanneer 
dat wel het geval is, dan hoort hij niets meer. Doeken roepen elkaar namelijk op 
om tot je te komen'. Een dergelijk vitalistisch element dat de doeken wordt toegedicht 
en waarvan we reeds melding maakten (zie noot 46), keert terug in de wijze waarop 
de breedte van een doek gemeten wordt. Men plaatst de duim en wijsvinger zo ver 
mogelijk uit elkaar en bepaalt hoe vaak deze 'afstand' (SANIN, jengkal, 'span', ca. 15 
cm) kan worden herhaald. De hand beweegt zich daarbij naar het lichaam toe teneinde 
de doek niet 'af te stoten' maar juist naar zich 'toe te trekken', zodoende Vele andere 
doeken oproepend', aldus de heersende opvatting. Bij de lengtebepaling speelt dit 
vitalistische element echter geen roL Men omvademt de kain timur en meet aldus 
om hoeveel ÒLÒS (depo. Vadem', ca. 1,5 m) het gaat. De meeste doeken bedragen 
0.5 of 1 vadem, terwijl de breedte schommelt tussen de 1 en 5 span. 
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Op het moment dat een kain timur door bruidgevers is geaccepteerd, verandert 
deze van een levende in een dode doek en behoort daarmee definitief tot de bmidsprye 
(zie Π. 1). Naarmate de onderhandelingen vorderen, groeit de stapel dode doeken 
traag maar gestaag. Zelden gebeurt het dat men nog diezelfde nacht tot overeenstem
ming komt. Zoals eerder gemeld, kan de weigering van een doek oponthoud veroor
zaken indien de voorgestelde 'vervangers' niet voldoen. Bruidnemers betogen dan 
uitvoerig dat hier sprake is van overmacht terwijl bruidgevers de tegenspelers ver
wijten hun doekenverplichtingen te verzaken ondanks de redelijkheid van de gestelde 
eisen. Hierop voeren bruidnemers weer argumenten aan ten gunste van het tegendeel. 
Uiteindelijk komt men meestal tot een vergelijk. Een andere vertragende factor is 
gelegen in voortdurende discussies die zich ontspinnen omtrent oude doekenkwesties 
en die langer duren naarmate de gemoederen hoger oplopen. Bovendien trekken 
bruidgevers zich om de paar uur terug om overleg te voeren over de tot dan toe 
verworven doekencollectie. De aanwezigen in de geheime kamer maken van de ge
legenheid gebruik om zich eveneens te beraden op de gang van zaken en de uitge
stippelde strategie zo nodig bq te stellen. In de onderhandelingskamer ontstaat daarentegen 
een ontspannen sfeer. Men praat wat na, vertelt verhalen of gaat slapen waarbij 
de dode doeken als hoofdkussen fungeren. 

Wanneer na verscheidene nachtelijke onderhandelingen die wel een week en 
soms zelfs langer kunnen duren, bruidgevers uiteindelijk accoord gaan met de sa
menstelling en omvang van de bruidsprijs, worden de doeken geteld. Daartoe worden 
zij op de vloer van de onderhandelingskamer in lange rijen uitgespreid en vervolgens 
neemt een der bruidgevers plaats aan het Tioofd' (kepala) ervan waar zich de meest 
waardevolle doeken bevinden. Men maant de omstanders, die in grote getale z\jn 
toegstroomd om van dit belangrijke moment getuige te zijn, tot stilte. Tevergeefs, 
want ook de omstanders voelen zich gedrongen de telwoorden (zie Bjjl. 8) te scanderen 
hetgeen nogal eens tot verwarring leidt zodat er opnieuw moet worden begonnen. 
Het tellen geschiedt trouwens op twee manieren. Ofwel men kruipt over de rijen 
waarbij de handen om en om steeds even rusten op de doek die correspondeert met 
het betreffende telwoord ofwel men loopt erover waarbij de voeten zulks doen. Ver
volgens worden de kain timur in draagtassen gedaan die door vrouwen van de bruid-
gevende partij naar huis worden gedragen nadat iemand van de bruidnemers, bij 
wijze van laatste contact, nog even viermaal zachtjes trekt aan één der draagtassen 
(zie Π. 1). 

Zijn de kain timur eenmaal overgedragen, dan staat niets de huwelijksvoltrekking 
nog in de weg. Alvorens het huis te verlaten waar zij tijdens de gehele onderhandelings
periode heeft zitten wachten, wordt de bruid vanachter besprenkeld met water afkom
stig van de clangrond barer voorvaderen. Dit water heeft men tevoren opgevangen 
in een bamboekoker en gegoten in een porseleinen bord dat BÈM TABA KALA ('het 



46 11.4 De bruidsprijs 

bord voor het besprenkelen met water1) wordt genoemd en dat de bruidgevers, gelijk 
eerder gemeld, als contactgift ontvingen. Hierop aansluitend wordt de bruid door 
haar verwanten naar het huis van de bruidegom geleid waar de huwelijksvoltrekking 
plaats vindt. Na afloop volgen toespraken door vertegenwoordigers van beide partyen 
die zoeven nog tegenover elkaar stonden maar nu de hoop uitspreken dat er een 
goede samenwerking, met name op kain timur gebied, in het verschiet ligt. Bovendien 
krijgen bruid en bruidegom allerlei adviezen omtrent het nieuwe leven dat hen te 
wachten staat. In B\jl. 9 zijn enkele fragmenten uit zo'n toespraak opgenomen. 

Nadat de dode doeken door vrouwen van de bruidgevende party huiswaarts zjjn 
getorst, is de circulatie daarvan geenszins beëindigd want spoedig zullen zij weer 
tot leven komen. Na verdeling onder bruidgevers dienen de doeken minimaal 'één 
nacht te slapen' waarna zij in alle richtingen uitzwermen. ledere individuele bruid
gever heeft immers weer zyn eigen schuldeisers die na verloop van tijd op de stoep 
staan. Met het oog daarop kan zo iemand besluiten om de verworven doeken liever 
te deponeren bij een uitwisselingevriend of een verwant die doende is een huwelijkscol-
lectie op te bouwen. Mogelijk willen zijn schuldeisers ditmaal echter van geen uitstel 
weten waardoor hij moet gaan lenen bij weer een andere vriend of verwant. Lukt 
dit niet dan zou hij een beroep kunnen doen op degene die onlangs zijn zuster huwde. 
Maar dit wordt alleen aanvaardbaar geacht indien er sindsdien enkele maanden 
verstreken zijn want, zo legde een informant uit, 'als je een boom van zijn bast hebt 
ontdaan, dan kun je pas naar boven klimmen als hij droog is, anders glij je uit'. 

Falen evenwel alle pogingen die iemand onderneemt om op korte termijn over 
doeken te beschikken, dan kan hij als laatste redmiddel overwegen om een beroep 
te doen op zijn schoonvader of-broer ten opzichte waarvan hij reeds, let wel, schuldplich-
tig is. In dat geval moet de doekennood erg groot zijn want het geleende dient snel 
en zonder pardon te worden terugbetaald met maar liefst 100% rente. Daar staat 
echter tegenover dat een dergelijke 'lening van de schoonfamilie' (MÈLE SIS), hoe on
aantrekkelijk ook de voorwaarde, statusverhogend werkt aangezien zij duidt op sol
vabiliteit. 

Wanneer de bruid haar intrek heeft genomen in het huis van haar echtgenoot, 
begint vrijwel onmiddellijk de derde huwelijksepisode doordat aan het plafond een 
speciale 'draagtas' (KWÒK LAMPE) wordt gehangen. De ongeveer 5 tot 10 kain timur 
die zich hierin bevinden, vormen de basis van een doekencollectie die onder de naam 
ΚΑΤΑ, 'versteviging (van de huwelijksband)', na enkele jaren wederom betaald zal 
worden aan de bruidgevers. Deze 'versteviging' verschilt qua opbouw en afwikkeling 
niet van de betaling in de tweede episode (u BELA SÈLÈK) zoals hierboven uiteengezet. 
De ΚΑΤΑ behoort dan ook eveneens tot de bruidsprijs omdat nu alle resterende kain 
timur schulden betaald dienen te worden. Met andere woorden: al degenen die indertijd 
bijdroegen aan de huwelijksbetalingen voor de moeder der bruid maar die in de 
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tweede episode nog niet 'schadeloos gesteld werden', komen nu aan de beurt. Althans 
zulks is de bedoeling maar het lukt meestal niet, reden waarom in dat geval ook 
de vierde en laatste huwelijksepisode nog trekken vertoont van een bmidsprijsbetaling. 

Deze episode, PUGU betaling voor de botten') genaamd, neemt een aanvang na 
het overlijden van de bruid. Opvallend is echter dat de schuldplichtigen, ondanks 
herhaaldelijk aandringen, ditmaal minder haast maken met het betalen van de res
terende kain timur. De bruidgevers beschikken immers niet meer over het krachtigste 
pressiemiddel, namelijk het gijzelen van hun dochter respectievelijk haar kinderen 
die dan vaak allang getrouwd zijn. Het is dan ook geen uitzondering dat een PUGU 
betaling bijvoorbeeld pas 20 jaar na het overlijden van de bruid plaats vindt Indien 
evenwel alle doekenschulden reeds voldaan zijn op het moment dat de bruid overlijdt, 
dan volgt de PUQU overdracht snel en heeft tevens het karakter van een gift als 
blyk van waardering voor de bruid en haar verwanten. 

De aantallen barang ('goederen') die betrokken zijn bij de onderscheiden episoden, 
verschillen niet alleen onderling maar tevens per huwelijk. Daarbij speelt een rol 
hoeveel zusters een bruid heeft. Regel is namelijk dat de bruidsprijs betaald voor 
de moeder, gelijk is aan de som van alle bruidsprijsbetalingen verricht door de verschil
lende schoonzoons. Dit leidt ertoe dat een bruid 'goedkoper' is naarmate zy meer 
zusters heeft, iets waarmee terdege rekening wordt gehouden bij de vraag tot wie 
een huwelijksaanzoek te richten. Heeft een echtpaar geen dochter, dan wordt dit 
vanuit kain timur perspectief betreurd. De in de moeder geïnvesteerde doeken zijn 
niet meer opeisbaar en dat betekent voor de betrokkenen een doekenderving. De 
aantekening die Miedema (1984: 99) in dit verband maakt met betrekking tot de 
Kebar, geldt eveneens voor de Moi: "De kain timur-ruilhandel is in zekere zin te 
vergelijken met een kansspel. Men weet van tevoren niet als echtpaar en verwan-
tengroep hoeveel jongens en meisjes er worden geboren en in leven blijven. Het 
hebben van meer dochters dan zonen versterkt de positie op kortere termijn op de 
kain timur-markt". Strikt genomen is deze positieversterking bij de Moi niet af
hankelijk van het aantal dochters omdat alle geïnvesteerde doeken in theorie kunnen 
worden teruggeëist van desnoods de enige schoonzoon. Echter: naarmate het aantal 
schoonzoons toeneemt, vermindert het altijd dreigende risico dat een of meerdere 
van laatstgenoemden hun schuldplichtigheid geheel of ten dele verzaken en groeit 
anderzijds het aantal doeken die als rente de betalingen vergezellen. 

Terwijl de giften van de eerste huwelijksperiode (KAM FA WE / KAM SAK WÒ) gemiddeld 
schommelen, zoals we eerder zagen, tussen de 10 en 40 barang, lopen de betalingen 
van de tweede (LI BELA SÈLÈK) en derde (KATA) op tot een fors veelvoud daarvan 
terwijl de PUGU van de vierde episode in omvang weer afneemt tot een geringer 
veelvoud. De aantallen waar het gemiddeld om gaat: LI BELA SÈLÈK: 50-500 barang; 
KATA: 50-500 barang; PUGU: 60-100 barang. Daarbij geldt dat van deze aantallen gemiddeld 
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10% behoort tot de twee belangrijkste doekencategorieën, gemiddeld 15% tot de 'ge
wone' kain timur en de overige 75% tot de kain cita. 

Om de lezer nu een beeld te geven van de precieze samenstelling van een transactie, 
is in Bijl. 10 een lijst opgenomen van degenen die bijdroegen tot de huwelijkscollectie 
ter gelegenheid van een ΚΑΤΑ betaling. Eveneens is aangegeven om welke doeken 
het ging en de afmetingen respectievelijk de ontvangers ervan. In de toelichting 
daarbij wordt nader ingegaan op de geledingen van deze transactie maar hier zy 
alvast gewezen op het grote aantal personen dat daar direct of indirect bq betrokken 
is. Dit aantal neemt zelfs enorm toe indien we tevens aandacht schenken aan de 
keten van inter- en intragenerationele ruilbetrekkingen waarin zo'n transactie is 
opgenomen. 
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Fig. 20. Structuur van een keten intra- en inter-
generationele milbetrekkingen waarbij de clans At/mF betrokken zi/n. 

(Bron: Van Logchem 1963: 160) 

Fig. 20, die de structuur hiervan biedt, is overgenomen uit Van Logchem (1963: 
160) omdat zijn model van de Arguni bruidsprjjsketens precies overeenkomt met 
dat van de bruidsprqsketens in het Moi gebied. De kain ümur circulatie vindt plaats 
tussen 6 clans: A—»B—fC—»D—»E—* F. De bruidsprijs die E ooit aan F 
betaalde, eist eerstgenoemde terug van D die zulks weer doet van С, С op z\jn beurt 
van В en В tenslotte van A. Op het moment echter dat A aan В begint te betalen, 



11.4 De bruidsprijs 49 

heeft В nog doekenschulden ten opzichte van С en deze weer ten opzichte van D. 
Soms geldt deze schuldplichtigheid ook nog van D jegens E en zelfs E jegens F, al 
zal in beide gevallen de herinnering hieraan vanwege de genealogische diepte veelal 
zijn vervaagd. Maar dat is niet Ьц voorbaat zo want doekenschulden, evenals trouwens 
doekenvorderingen, erven over van vader op zoon en het is opvallend hoe goed men 
vaak op de hoogte is van doekentransacties uit het, soms verre, verleden.9 Er voor 
het gemak vanuit gaande dat al A's aanverwanten in de tweede en verder opgaande 
generaties zijn overleden, krijgen we op grond van genoemde overerving het volgende 
beeld. Met de van A ontvangen doeken lost В de schuld aan С in door deze doeken 
over te dragen aan zoon Cl die op zijn beurt 'de verantwoording draagt' (bertang-
gungjawab zoals de standaardterm luidt) om de schuld van С aan D in te lossen. 
Omdat D en zoon Dl zijn overleden, is kleinzoon D2 'gerechtigd' (berhak) om de 
betaling van Cl in ontvangst te nemen. Mutatis mutandis is hetzelfde van toepassing 
op E3 en F4 voor zover er nog sprake is van schuldplichtigheid en men deze na 
zoveel generaties niet vergeten is. 

Het zal duidelijk z\jn dat de ruilbetrekkingen tussen A t/m F zijn opgenomen in 
een veel groter netwerk van bruidsprijsbetalingen dat uiteindelijk alle Moi clans 
omspant. De vraag is dan ook hoe de keten A—»B—* С —* Ό —»E—»F zich 
vertakt is. Ofschoon dit bepaald wordt door het heersende huwelijkspatroon en om 
die reden in Hfdst. III aan bod komt, dient hier gewezen te worden op het belang 
van zo'n vertakking voor de kain timur circulatie. Zoals in Fig. 20 te zien is, zijn 
het de respectieve echtgenotes van A t/m E die de schakels vormen van de bruids
prijsketen. Op hun beurt staan deze echtgenotes steeds in een Mo-Do relatie en 
maken zodoende deel uit van een matrilijn (verg. Van Logchem 1963: 166). Een 
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Fig. 21. Structuur van de wijze waarop bruiden (a t/m e) 
de schakels vormen van de zich vertakkende bruidsprijsketens A —» В • 

E-*D-*C (Bron: Van Logchem 1963:167) 
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moeder is echter enerzijds opgenomen in even zovele matrily nen als het aantal dochters 
dat zij heeft en anderzijds, samen met haar echtgenoot, in even zovele bruidsprijs-
ketens. 

Fig. 21 toont de structuur hiervan, waarbij de bruidsprüsketens A —• В —» С en 
E —» D —» С aaneengeschakeld worden via de dochters b en d die zelf behoren tot 
de respectieve matrily nen c-b-a en c-d-e. Naarmate het aantal dochters van een 
man toeneemt, groeit het aantal bruidsprijsketens waarvan h\j tegelijkertijd deel 
uitmaakt en dit vergroot de mogelijkheid om over kain timur te beschikken. Zo kan 
С doeken eisen van zowel В als D. Weliswaar betaalt ieder de helft van de bruidsprijs 
die С indertijd opbracht maar laatstgenoemde kan, in tegenstelling tot В en D, bij 
twee schoonzoons aankloppen wanneer hij doeken nodig heeft. Want de hoogte van 
de uitstaande vorderingen is vaak van minder belang dan het aantal doeken waarover 
iemand op elk gewenst moment kan beschikken. Deze mogelijkheid werd in vroeger 
dagen nog versterkt door polygyne huwelijken: hoe meer echtgenotes, des te groter 
de kans op meer dochters en dus tevens schoonzoons. 

11.5 'Doeken om de boosheid te blussen' 

In het binnenlanddorp Kalayili was ik er getuige van hoe de o verbuurman woedend 
en met veel misbaar zijn woning verliet om zich vervolgens een weg te banen naar 
een verderop wonend gezin. Hem was net ter ore gekomen dat zijn circa 40 jaar 
jongere vrouw een overspelige relatie onderhield met een leeftijdgenoot behorende 
tot het bewuste gezin. Bij herhaling troffen zij elkaar tijdens het verzamelen van 
tuinproducten, zo wilde het gerucht. 'Als hij voor haar evenveel kain timur weet op 
te brengen als ik heb gedaan, mag hij haar huwen', riep de gedupeerde toornig uit 
ten overstaan van inmiddels samengestroomde dorpsbewoners. Overigens een loos 
aanbod want de door hem betaalde bruidsprijs was dermate omvangrijk, bevatte 
zoveel TOBA doeken, dat dit alternatief alleen al vanuit doekenperspectief geen over
weging verdiende. Welke maatregelen dan wèl genomen moesten worden, was dagen
lang het onderwerp van gesprek. Ofschoon een vóór- en buitenhuwelijkse liaison 
regelmatig aan het licht komt, gaf het ook in dit geval aanleiding tot woede, verwarring 
en (doeken)speculaties. Bestaande ruilverhoudingen komen onder druk te staan omdat 
de schuldige 'bruidnemers'' een kain timur boetecollectie dienen op te brengen waartoe 
uiteraard geen voorbereiding mogelijk was.5* Bovendien kan de verwerving en over
dracht daarvan gevestigde doekenbelangen schaden. 

Een complicerende factor is dat verwanten en vrienden, zeker als zij ruilcontacten 
onderhouden met de gedupeerde "bruidgevers", zich minder hulpvaardig betonen 
dan normaliter omdat het maar zeer de vraag is of de geïnvesteerde doeken ooit 
terugkeren. In dit concrete geval speelde bovendien mee dat het niet de eerste keer 
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was dat de omstreden jongeman geen terughoudendheid had weten te betrachten 
ten opzichte van het andere geslacht. Wy gaven hem vermaning op vermaning 
maar hjj verscheurt z\jn eigen schriften', verzuchtte iemand, aldus verwijzend naar 
het feit dat de jongeman uit angst en schaamte het dorp verlaten had en zeker voor 
enkele maanden de lessen op school zou missen. "Hij breekt inderdaad zijn eigen 
pen', beaamde een ander. Kortom, niet alleen de jongeman maar ook alle betrokkenen 
verkeerden in verlegenheid en het zou nog veel tijd en energie gaan vergen om de 
verstoorde verhoudingen te herstellen. Als een soort garantie dat zij op termijn hun 
verplichting tot genoegdoening ook daadwerkelijk zouden nakomen, maar meer nog 
als een eerste gebaar van verzoening, overhandigden "bruidnemers" een kleine en 
inderhaast bijeengebrachte boetecollectie (SAGADAK) die de Moi omschrijven als 'doeken 
om de boosheid te blussen'. 

Gevraagd naar hun mening over het incident, benadrukte een aantal jongeren 
dat een huwelijk met zo'n groot leeftijdsverschil tussen de echtelieden, vroeg of laat 
wel tot overspel moet leiden. Zij bepleitten een huwelijk op basis van 'wederzijdse 
genegenheid' (suka sama suka) en niet louter terwille van kaïn timur belangen. Ou
deren daarentegen wezen erop dat leeftijdsverschil geen invloed behoort te hebben 
op de echtelijke trouw en dat het tenslotte de verwantengroep is die bepaalt wie 
met wie huwt. Niettemin wordt vandaag de dag steeds meer rekening gehouden 
met hetgeen de betrokken personen zelf willen mits het gangbare voorkeurshuweljjk 
niet doorkruist wordt. Dat is althans de hoop die ouderen, soms tegen beter weten 
in, koesteren want regelmatig vinden er huwelijken plaats die niet stroken met het 
heersende vermaagschappingspatroon (zie ΠΙ. 5). In dit verband hoorde ik eens iemand 
opmerken: 'De jeugd van tegenwoordig huwt takaruang (in het wilde weg)'. Deze 
klacht maakt onder de oudere generatie deel uit van een groter ongenoegen omtrent 
de moderne tijd die onder meer geleid heeft tot een lossere sexuele moraal (zie IV. 

Пд. 22. Boetebetalingen (a t/m e) naar aanleiding van 
overspel tussen A2enB 
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3). Hoe het ook zij, overspel dient in alle gevallen vergoed te worden met een collectie 
doeken die de algemene naam OAMAK (denda, "boete') draagt. Daarmee zijn we, na 
analyse van de vriendschapsallianties en de bruidsprijs, beland Ьц het derde cir-
culatiecircuit der kain timur. 
Hoezeer de ruilverhoudingen onder druk kunnen komen te staan indien een boe
tecollectie moet worden betaald, blijkt alleen al uit het gegeven dat de vader (Al 
in Fig. 22) van een overspelige gehuwde vrouw (A2) de helft van de boetecollectie 
(a) dient te voldoen aan zijn gedupeerde schoonzoon (D) en dat is uitgerekend degene 
die ten opzichte van hem schuldplichtig is met betrekking tot de bruidsprijsbetaling. 
Er ontstaat door deze GAMAK LAGI Oboete van de vrouw') dus een tijdelijke ruilsym-
metrie. De achtergrond hiervan is dat de vader zich beschaamd voelt omdat hij zyn 
dochter, hoewel die reeds getrouwd is, 'niet goed in de gaten heeft gehouden' zoals 
iemand het uitdrukte. De andere helft van de boete (b) heet GAMAK DELA ("boete van 
de man') en dient betaald te worden door overspeler В of, indien nog ongehuwd, 
door diens vader. Beide helften vormen samen het in dit soort situaties geëiste stan
daardaantal van 60 barang. De gedupeerde echtgenoot D ontvangt dus 2 ζ 30 barang 
ter genoegdoening maar is op zijn beurt verplicht om deze waardegoederen (d) een 
aantal maanden later weer terug te betalen aan de schoonvader." Aldus wordt de 
tijdelijke ruilsymmetrie ongedaan gemaakt en krijgt de gangbare wederkerigheid 
tussen schoonvader en schoonzoon weer haar loop. Overigens is het Al niet toegestaan 
om de van D terugontvangen doeken (d) zelf te behouden. Hij moet ze verdelen (e) 
onder verwanten om te vermijden dat een vader zijn dochter tot overspel stimuleert 
teneinde boetecollecties te forceren (zie IV. 3). Indien de overspeler eveneens getrouwd 
is, dan ontvangt tenslotte zijn echtgenote (C) uit handen van de overspelige vrouw 
(A2) ongeveer 5 barang (1 TOBA doek, 1 gewone kain timur, 3 kain cita) ter genoeg
doening (c). 

In tegenstelling tot de boven beschreven situatie, is overspel tussen twee on
gehuwden een betrekkelijk eenvoudig probleem. Dit wil niet zeggen dat men zoiets 
minder ernstig opvat maar wel dat enerzijds het aantal betrokken partijen beperkt 
blijft tot "bruidgevers" en "bruidnemers'' en anderzijds de verplichting tot het betalen 
van een boetecollectie slechts berust bü de vader van de overspelige man. Bovendien 
proberen "bruidnemers" aan te sturen op een huwelijk tussen de jongen en het 
meisje in kwestie want dan vervalt de boetebetaling. Hiervan kan echter alleen 
sprake zijn als zo'n huwelijk past in het gangbare vermaagschappingspatroon (zie 
Ш. 5) maar het is natuurlijk altijd mogelijk dat "bruidgevers" deze schoonzoon niet 
verkiezen of anderszins bezwaar maken. Hun toegeeflijkheid kan echter toenemen 
indien na verloop van tijd blijkt dat het overspel heeft geresulteerd in zwangerschap. 
Het komt voor dat jongelui, de algehele verontwaardiging omtrent overspel trotserend, 
aldus een gewenst huwelijk proberen te forceren. 

©> 







Verwantschap en huwelijk 

III.1 Afstamming en alliantie 

"... la parenté n'est admise à s'établir et 
à se perpétuer que par, et à travers, des 
modalités déterminées d'alliance". 

(Lévi-Strauss, 1974: 61) 

T oen in de jaren '50 antropologisch onderzoek op gang kwam in West-Nieuw 
Guinea, het huidige Irian Jaya, ontstond spoedig terminologische en typologische 

onrust in dit etnologisch studie ve ld. Onrust, voortkomend uit kennisname van samen
levingen waarin een duidelijk herkenbare structuur leek te ontbreken. "De Papoese 
cultuur", zo lezen we in de eerste etnologische synopsis betreffende Nieuw Guinea, 
kenmerkt zich door afwezigheid van een "strakke structuurvorm" waardoor "zovele 
cultuurelementen impliciet blijven". Dit komt tot uitdrukking in "verwarrende vorm-
verscheidenheid" tussen en binnen samenlevingen waarvan de leden om die reden 
getypeerd worden als "cultuur-improvisators" (Held 1951: 51-5). 

Vooral op het terrein van verwantschapsanalyse was genoemde onrust merkbaar. 
Het vertrouwde lineage-model, succesvol geacht bij de interpretatie van Afrikaanse 
samenlevingen, bleek in Nieuw Guinea van beperkte waarde. Desondanks wist men 
merendeels niet te ontsnappen aan wat J. A. Barnes (1962: 5) omschrijft als "the 
African mirage in New Guinea": "When in several respects these societies were 
discovered not to operate as an Africanist might have expected, these deviations 
from the African model were often regarded as anomalies requiring special explana
tion". Deze "zinsbegoocheling" impliceerde menigmaal dat de aangetroffen samen
levingen overhaast werden gequalifìceerd als "los", "flexibel", "incoherent", soms 
zelfs als "ongeorganiseerd". Het Afrikaanse model is namelijk gebouwd vanuit de 
opvatting dat slechts lineage-rekrutering leidt tot duurzame sociale integratie. "In 
kinship systems cognatic kinship cannot provide this; it is only made possible by 
the use of the principle of unilineal descent", is de voorbarige conclusie van Radcliffe-
Brown (1950:43). Daarentegen zijn het in Irian Jaya vaak de cognatische (= bilaterale) 
verwantschapsrelaties die juist de aandacht trekken: "The throwing into relief of 
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unilineal descent by using it as a parameter of analysis, comparison and classification, 
tends to cause an underrating of the specific importance of the bilateral infrastructure 
and of the horizontal stress in many New Guinea kinship systems" (Pouwer 1966: 
273). 

In aansluiting op een overwaardering van verticale, unilineaire, verwantschaps
relaties ligt de neiging tot het onderschatten van nog een ander belangrijk type 
horizontale integratie: het huwelijk. Als echter in 1949 Lévi-Strauss met Les structures 
élémentaires de la parenté de antropologie verrijkt, groeit belangstelling voor het 
zogenaamde alliantieperspectief waarin de analyse van huwelyksbindingen centraal 
staat: "Before Lévi-Strauss, marriage had been discussed largely in the context of 
recruitment of kinship groups; legitimate marriage was necessary to provide for legitimate 
offspring to replenish the group. Lévi-Strauss turned this on its head. Kinship groups, 
he argued, were simply units in a system of "alliances" made or "expressed" by 
marriage. The real differences between kinship systems, then, lay in the different 
ways in which they moved women around the system in marriage" (Fox 1981: 23). 

Binnen het alliantieperspectief speelt het beginsel van wederkerigheid een centrale 
rol. Dit beginsel, door Lévi-Strauss opgevat "comme la forme la plus immédiate sous 
laquelle puisse être intégrée l'opposition de moi et d'autrui" (1967: 98), ligt onder 
meer ten grondslag aan wat hij elementaire verwantschapsstructuren noemt. Struc
turen die hun elementaire karakter ontlenen aan het feit dat de keuze voor een 
bruid bepaald wordt door het soort verwantschapsrelaties die er bestaan tussen de 
exogame eenheden. Dit in tegenstelling tot onze eigen "complexe structuur" waarin 
de voorkeur voor een huwelijkspartner is gebaseerd op overwegingen als aantrek
kelijkheid, intelligentie en rijkdom (Lévi-Strauss 1967: xxiX Het huwelijksverkeer waartoe 
deze overwegingen leiden, onttrekt zich aan wetmatigheden en laat zich enkel statistisch 
vaststellen. Elementaire huwelijken volgen daarentegen een vast patroon omdat de 
samenleving verdeeld is in een verwantschapscategorie waaruit je geen bruid mag 
huwen en een waaruit je dat juist moet doen of geacht wordt te doen. Bovendien 
onderscheiden elementaire huwelijken zich nog op twee andere punten. Enerzijds 
gaat het om collectieve bindingen waarvan de omvang verre uitstijgt boven de ver-
zwagering der echtelieden en hun naaste familie. Anderzijds beogen deze bindingen 
duurzame contacten waartoe alle betrokkenen zich in ieder geval verplicht weten 
voor de duur van het gesloten huwelijk. Het is hier waar het beginsel van we
derkerigheid zich bq uitstek doet gelden. De overdracht van een bruid, aldus Lévi-
Strauss, is immers "le suprême cadeau" welke alleen in de vorm van tegengiften 
verworven kan worden (1967: 76). Bruiden smeden en bestendigen zodoende uitwis-
selings- en ruilrelaties die zich kenmerken door een voortdurend "wederkeren" van 
giften en tegengiften, prestaties en tegenprestaties (zie Hfdst. Π). 
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De genoemde karakteristieken van elementaire huwelijken - het patroonmatige, 
collectieve en duurzame - zijn eveneens waarneembaar bij de Moi. Niettemin is hun 
huweljjkspatroon van een andere "elementaire" gerichtheid dan die waarover Lévi-
Strauss generaliseert. De Moi kennen weliswaar het preferentiële matrilaterale cross-
cousin huwelijk, maar de feitelijke voltrekking hiervan is zo flexibel dat je je als 
onderzoeker in een "semi-complex" stelsel waant. Deze indruk wordt nog eens versterkt 
door de heersende verwantschapsclassificaties van het Omahatype. Volgens Lévi-
Strauss activeert deze classificatie een huwelijksverkeer waarin weinig of geen plaats 
is voor preferentiële huwelijken. Zoals we zullen zien, blijken de Moi ook hier weer 
een variant te realiseren die zich desondanks probleemloos laat voegen in de elemen
taire structuren. Aldus bevestigen de Moi het standpunt van Van der Leeden dat 
"in New Guinea the social processes are usually elementary. This makes New Guinea 
an excellent testing ground for [...] the theories of Lévi-Strauss and J.P.B. de Josselin 
de Jong" (1960: 135; verg. 1970).ββ Het is overigens niet mijn bedoeling om deze 
theorieën ook daadwerkelijk te toetsen, dat zou teveel hooi op de vork zijn. Veeleer 
heb ik me bij de presentatie der onderzoeksgegevens laten leiden door een aantal 
structuralistische kernbegrippen die de Moi samenleving inzichtelijk maken. 

III.2 Verwantschapsterminologie 

De Moi hanteren een verwantschapsterminologie van het Omahatype. Dit type is 
onder meer gebaseerd op de terminologische gelijkschakeling van enerzijds MoBrZo 
met MoBr en MoBrDo met Mo<Zu. Anderzijds vindt er een sexe-gebonden gelijk
schakeling plaats: een man groepeert zijn VaZuZo en VaZuDo in dezelfde terminologi
sche categorie als zijn ZuZo en ZuDo waar een vrouw de eerstgenoemden associeert 
met haar eigen kinderen. De matrilaterale en patrilaterale cross-cousins worden dus 
niet louter terminologisch maar tevens generationeel gedifferentieerd waarbij MoBrKi 
een generatie "stijgen" en VaZuKi een generatie "dalen". De parallel-cousins (Mo-
ZuKi/VaBrKi) daarentegen kennen deze differentiatie niet en behoren tot dezelfde 
categorie als de siblings. In tegenstelling tot de cross-cousins, worden zü niet on
derscheiden naar sexe maar naar relatieve leeftijd. Afhankelijk van de geboortevolg
orde der schakelverwanten (MoZu/VaBr), heeft Ego te doen met respectievelijk oudere 
siblings (>Br/>Zu) en jongere siblings (<Br/<Zu). 

De Cousin-terminologische karakteristieken vinden hun tegenvoeters in de ouder
lijke generatie. Het belang van de geboortevolgorde komt matrilateraal tot uitdrukking 
in aparte termen voor oudere tegenover jongere zuster van moeder en patrilateraal 
voor oudere tegenover jongere broer van vader. Daarnaast worden beide ouders ge
flankeerd door cross verwanten (MoBr/VaZu) die met niet-leeftijd-gebonden termen 
worden onderscheiden van hun siblings. Met andere woorden, de ouderlijke generatie 
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laat zich kenschetsen als bifurcate-collateral met bovendien een accentuering van de 
leeftijdsverschillen waar het de parallel-verwanten betreft. Dit gegeven contrasteert 
met de classificatie der grootouders, kinderen en kleinkinderen. Deze verwanten wor
den, de terminologische suffixwisseling van grootvader en grootmoeder daargelaten, 
geclassificeerd met respectievelijk één enkele term. 

Ofschoon nog globaal, bevat bovenstaande typering de belangrijkste elementen 
van de verwantschapsterminologische infrastructuur waarop de Moi samenleving is 
gebouwd. De vraag is nu hoe deze elementen zich onderling verhouden en vervolgens, 
in ruimer verband, de (aan)verwantschappelijke sfeer bepalen. Ter beantwoording 
starten we met een overzicht van Ego's kernverwanten en hun inheemse nomen
clatuur. Deze verwanten waarvan de genealogische betrekkingen staan afgebeeld 
op Vouwblad 1, vormen de meest nabye vertegenwoordigers van de terminologische 
basiscategorieën. 

De expansies der kernverwanten in de Moi versie van het Omaha terminologische 
systeem komen aan bod in de tweede kolom van onderstaand overzicht. Het betreft 
een opsomming van alle verwanten, voorzover traceerbaar, die de expansies щп van 
de overeenkomstige, in de eerste kolom vermelde, basiscategorieën. Aldus ontstaat 
zicht op de terminologische expansiegraad der kernverwanten die deels verschilt 
voor een mannelijk en vrouwelijk spreker (zie onderstaande legenda). Overigens is 
niet iedere expansie kenmerkend voor het Omaha stelsel. Dat is alleen het geval 
waar generatieverschuivingen optreden, de zogenaamde skewing rule die "... expresses 
the formal equivalence, in specified contexts, between two kin types of different genera
tions. Among its effects are the skewing of the relation between terminological genera
tion and natural generation (assuming, perhaps ethnoœntrically, that our notion of 
generation is somehow more 'natural' than that expressed in one of the kinship 
systems we are concerned with here)" (Lounsbury, 1964: 357).71 

De legenda van de in het overzicht gebruikte symbolen is als volgt: 

Tweede kolom: cursivering van genealogische omschrijvingen duidt op verschil in 
classificatie tussen mannelijke en vrouwelijke sprekers; waar nodig gaat een > 
teken vooraf aan de afkorting voor een oudere schakelverwant in ouders' generatie 
en een < teken aan die voor een jongere schakelverwant; de Moise termen voor 
alle genoemde verwanten zijn terug te vinden in Bijl 11. 

G kolom: Romeinse cijfers duiden op de natuurlijke generatiespreiding der expansies 
van de betreffende kemverwant. 

g kolom: Arabische cijfers duiden op de terminologische generatiecategorieën met 
de kemverwant als uitgangspunt. 
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I. KERNVERWANT [OMAHA] EXPANSIE [MAN SPREEKT] 

Grootoudere' generatie: 

VaVa = TABUGAUN 
VaMo = TABUGAUM 

Oudert' generatie: 

MoBr = TEGAK 
Mo>Zu = líwÍP 

Mo<Zu = TÈMfM KYAM 
Mo = TÎMÎM 

Va = TCMUN 

V a > B r = TÈwix 
Va<Bp = TOWU9 
VaZu = TAMUK 

Eigen generatie: 

>Zu = TCBAK 

<Zu = TALUK KYAM 

>Br = TEBAK 
< B r = ТАШК KYAM 

Kind's generatie: 

ZuZo · TOOÈNBÔN 

ZuDo = таюЕмэом 

Zo = TEMTYÈ 

Do = ТЕМГУЕ 

Kleinkind'» generatie: 

ZoKi = TEWAK KYAM 

VaVaBr, VaMoBr, MoVa, MoMoBr 

VaVaZu, VaMoZu, MoMo, MoMoZu 

MoBrZo, MoBrZoZo, MoBrZoZoZo 

MoBrDo, MoBrZoDo, MoBrZoZoDo 

+П 

+П 
+2 
+2 

Mo>ZuDo, Va>BrDo 

MoBrDoDo, MoBrZoDoDo, Mo>ZuZoDo, 

Mo<ZuDo, Va<BrDo 

Mo>ZuZo, Va>BrZo 

MoBrDoZo, MoBrZoDoZo, Mo>ZuZoZo, 

Mo<ZuZo, Va<BrZo 

VoZuZo, Va>BrDoZo, DoZo, BrDoZo 

MoBrDoDoZo, Mo>ZuDoZo 

VaZuDo, Va>BrDoDo, DoDo, BrDoDo 

MoBrDoDoDo, Mo>ZuDoDo 

BrZo, Va>BrZoZo, Va<BrZoZo 

BrDo, Va>BrZoDo, Va<BrZoDo 

Mo>ZuDoZoKi, Mo>ZuDoDoKi, ZuZoKi, 

ZuDoKi, Va>BrDoZoKi, Va>BrDoDoKi, 

MoBrDoZoKi, VaZuZoKi, VaZuDoKi, 

Mo>ZuZoZoKi, Mo>ZuZoDoKi, 

Mo<ZuZoKi, Mo<ZuDoKi, BrZoKi, 

Va>BrZoZoKi, Va>BrZoDoKi, 

+1 fm 

+1 

+1 t/m 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

-П 

-П 

+ 1 

+ 1 

+ 1 

+ 1 

+ 1 

+ 1 

+ 1 

+ 1 

o 
0 t/m -П 

0 

0 «Λη -Π 

0 t/m -Π 

0 t/m -Π 

-Ι t/m -Π 
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П. KERNVERWANT 

Grootouders' generatie: 

VaVa « TABUGAUN 

VaMo = TABUGAUM 

Ouder»' generatie: 

MoBr = TEBAK 

Mo>Zu = TÈWÏP 
Mo<Zu = TtWÏW KYAM 
Mo = TÌMÌM 

Va - тают 

Va>Br = TÈwiK 
Va<Br = TOWUS 
VaZu = TAMUK 

Va<BrZoZoKi, Va<BrZoDoKi, 
Va<BrDoKi 

[OMAHA] EXPANSIE [VROUW SPREEKT] 

VaVaBr, VaMoBr, MoVa, MoMoBr 
VaVaZu, VaMoZu, MoMo, MoMoZu 

MoBrZo, MoBrZoZo, MoBrZoZoZo 

MoBrDo, MoBrZoDo, MoBrZoZoDo 

+П 
+П 

+2 
+2 

+1 t/m 

+1 

+1 t/m 

+1 

+1 
+1 
+1 
+1 

-П 

-П 

+ 1 
+1 
+ 1 
+1 

+ 1 
+ 1 
+1 
+ 1 

Eigen generatie: 

>Zu = TEBAK 

<Zu = TALUK KYAM 

>Br = ТНИАК 

< B r = TALUK KYAM 

Mo>ZuDo, Va>BrDo 0 0 

MoBrDoDo, MoBrZoDoDo, Mo>ZuZoDo, 0 t/m -П 0 

Mo<ZuDo, Va<BrDo, 

Mo>ZuZoZoDo, Mo<ZuZoZoDo, 

Mo<ZuZoDo, BrDo, BrZoDo, 

Va>BrZoZoDor Va>BrZoDo 

Va<BrZoZoDo, Va<BrZoDo 

Mo>ZuZo> Va>BrZo 0 0 

MoBrDoZo, MoBrZoDoZo, Mo>ZuZoZo, 0 t/m -П 0 

Mo<ZuZo, Va<BrZo, 

Mo>ZuZoZoZo, Mo<ZuZoZo, 

Mo<ZuZoZoZo, BrZo, BrZoZo, 

Va>BrZoZo, Va>BrZoZoZo, 

Va<BrZoZo, Va<BrZoZoZo, 

Kind's generatie: 

Zo = те п Е MoBrDoDoZo, Mo>ZuZoDoZo, 

Mo>ZuDoZo, Mo<ZuZoDoZo, 

Mo<ZuDoZo, ZuZo, BrDoZo, 

Va>BrZoDoZo, Va>BrDoZo, 

0 tfm -П - 1 
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Va<BrZoDoZo, Va<BrDoZo 
VaZuZo 

D o = TCMIYÈ MoBrDoDoDo, Mo>ZuZoDoDo, 0 f m -Π - 1 
Mo>ZuDoDo, MoKZuZoDoDo, 
MOKZUDODO, ZUDO, BrDoDo, 

Va>BrZoDoDo, Va>BrDoDo 
Va<BrZoDoDo, Va<BrDoDo 

VaZuDo 

Kleinkind'» generatie: 

ZoKi « TEW AK KYAM Mo>ZuDoZoKi, Mo>ZuOoDoKi, ZuZoKi, -I t/m -Π -2 
ZuDoKi, Va>BrDoZoKi, Va>BrDoDoKi, 
MoBrDoZoKi, VaZuZoKi, VaZuDoKi, 

Mo<ZuDoZoKi, Mo<ZuDoDoKi, 
DoKi, Va<BrDoZoKi, Va<BrDoDoKi 

Alle verwantschapstermen worden gebruikt bij zowel aanspreking als verwijzing, 

voorafgegaan door het bezittelijke prefix T(E> : 'mijn ...' respectievelijk 'hij/zij is mijn 

...'. Voorts spelen, zoals reeds opgemerkt, sexe en geboortevolgorde van de aangespro

ken/aangeduide persoon een bepalende rol in de ouderlijke generatie terwyl de siblings 

enkel in 'ouder' en 'jonger' worden onderscheiden. Dit onderscheid vervalt met betrek

king tot Ego's kinderen die allen met dezelfde term worden geclassificeerd. Eventueel 

krijgt een zoon de toevoeging DELÀ ('man') en een dochter de toevoeging LAOI ('vrouw'). 
De andere verwantencategorie in kind's generatie, die van ZuZo en ZuDo, ondergaat 
dezelfde minimale sexedifferentiatie als de grootouders: respectievelijk een -N en M 
suffix. De kleinkinderen, tenslotte, worden terminologsch gegroepeerd binnen één 
enkele terminologische categorie. 

Een volgend classificatiecriterium wordt gevormd door de bijzondere wyze waarop 
de Moi zich rekenschap geven van generatieverschillen. We wezen reeds op het "stij
gen" van de matrilaterale en het "dalen" van de patrilaterale cross-cousins. Dergelijke 
verschuivingen beperken zich evenwel niet tot de genoemde verwanten. In de eerste 
plaats zijn het, in de voetsporen van MoBrZo, eveneens de vaderzijdige afstammelingen 
die stijgen tot de generatiecategorie +1 . Aan de andere kant dalen VaZuKi's afstam
melingen op een wijze waarbij per generatie wordt verschoven: VaZuKLKi behoren 
tot de generatiecategorie - 2 en VaZuKiKiKi op hun beurt tot de generatiecategorie 
- 3 . In de tweede plaats zijn er, binnen Ego's kindred zoals begrensd door de lijnen 
van MoBr en VaZu, ook andere verwantentypen die zich terminologisch onttrekken 
aan de "natuurlijke" generatiebepaling. Meer nog dan een opsomming, illustreert 
een grafische weergave de omvang en spreiding daarvan. Vouwbladen 2 en 3, waarop 
de genealogische betrekkingen der kernverwanten en hun expansie staan afgebeeld 
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voor respectievelijk een mannelijke en vrouwelijke spreker, tonen daarom tevens de 
generatiecategorieën met behulp van ononderbroken Ujnen. Te zien is hoe deze cate
gorieën de natuurlijke generaties doorsnijden en soms weer een of meer verwanten-
typen isoleren als vormden zjj een generationele enclave. Nog even voor alle duidelijkheid: 
een generatiecategorie herbergt alle verwanten die ongeacht hun genealogische positie 
behoren tot dezelfde terminologische generatie. Verder z\j toegelicht dat de grootouders 
en hun generatiecategorie ontbreken in de aan Lounsbury (1964) ontleende figuren 
op genoemde vouwbladen en dat anderzijds de achterkleinkinderen (-3) feitelijk geen 
generatiecategorie vormen. Laatstgenoemden worden in de praktijk geclassificeerd 
als kleinkinderen. 

Ofschoon de Moise verwantschapsterminologie zich het duidelijkst in haar ge
neratieverschuivingen doet gelden als een Omahatype, is er nog een ander waarmerk 
dat in dit verband de aandacht vraagt maar waarover de literatuur veelal zwijgt: 
"In anthropology today, Crow-Omaha systems are defined by their cousin terminology. 
The question is always on which side the generations are raised or lowered. The 
fact that male and female speakers use different terms ... has been noticed but given 
little attention. It has been hidden under the more general interest in the distortion 
of the generation principle. But the difference in sex is the key to the concepts which 
underlie Crow-Omaha categories" (Moore 1963: 307). Zonder nu zover te willen 
gaan om het classiflcatieverschil van een mannelijk en vrouwelijk spreker te zien 
als de sleutel tot de betreffende Moi concepten, is het belang van dit verschil buiten 
kijf. Een vergelijking van de opgesomde kernverwanten en hun expansie, waarbij 
de verschillend geclassificeerde verwanten gecursiveerd zijn, bevestigt dat. Vouw
bladen 2 en 3 visualiseren nog eens de verschillende lijnen waarlangs de kernver-
wanten in beide gevallen espanderen en de generatiecategorieën bijgevolg verschuiven. 
Er is zelfs één verwantschapsclassificatie waaover een vrouwelijke spreker niet be
schikt: ΤΕΚΙΕΜΘΟΝ ('neef) en TEKIÈMSÒM ('nicht'). De personen in kwestie (ZuZo/ZuDo 
en alle als zodanig door een mannelijke spreker geclassificeerde verwanten) worden 
door een vrouw benoemd als haar 'kinderen' (TEMIYÈ). 

III.3 Omaha alliantie 

Naast generationele skewing en sexedifferentiatie is er een derde Omaha typologisch 
gegeven dat de Moi samenleving inzichtelijk maakt. Het betreft de voortdurende 
alliantiewisseling van de exogame eenheden. De gangbare theorievorming hierom
trent wil dat deze wisseling voortkomt uit een huwelijksverbod dat over een aantal 
generaties een strikte scheiding beoogt tussen verwantschap en aanverwantschap. 
Het verbod komt hierop neer dat "... chaque fois qu'on choisit une ligne pour obtenir 
d'elle un conjoint, tous ses membres se trouvent automatiquement exclus du nombre 
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des conjoints disponibles pour la ligne de référence et ce, durant plusieurs générations. 
Comme la même opération se répète à l'occasion de chaque mariage, le système 
demeure dans un état du turbulence qui l'oppose au modèle idéale d'un système 
asymétrique où le mécanisme des échanges est régulièrement ordonné". 

Deze en soortgelijke typeringen van Lévi-Strauss hebben de toon gezet voor 
een interpretatie waarin geen ruimte wordt geboden aan een analyse van Omaha 
allianties in termen van preferentiële huwelqksbetrekkingen. Zoals blqkt uit het 
citaat, acht Lévi-Strauss de "turbulentie" van het Omahasysteem Gees: alliantiewis
seling) in strijd met een asymmetrische ordening (lees: alliantiecontinuering). Nog 
afgezien van de vraag of en in welke mate de Omaha samenleving zélf is gebaseerd 
op het genoemde huwelijksverbod , is er een aantal auteurs dat wüst op beider 
verzoenbaarheid (Ackerman 1976; Eyde & Postal 1961; Lane & Lane 1959; Moore 
1963). Een van de elementen in hun argumentatie vormt de opvatting dat Omaha 
stelsels een rqpe vorm van patrilinealiteit vertegenwoordigen. Hoe het ook zij, de 
Moi gegevens rechtvaardigen het vermoeden dat "... Crow-Omaha systems of ter
minology may be associated not only with matrilineal and patrilineal sibs respectively, 
but also with matrilateral cross-cousin marriage" (Lane & Lane 1959: 258). Alvorens 
hierop in te gaan, is het niettemin verhelderend om eerst de Moise huweiyksallianties 
te belichten als waren zij gestructureerd door het huwelijksverbod zoals hierboven 
vermeld. Immers: het (ruimtelijk) effect van dit verbod toont dezelfde alliantiespreiding 
die zo kenmerkend is voor de Moi samenleving. 

Vouwblad 4 toont de situatie waarin Ego's afstammingslijn is omringd door 5 
bruidgevende (A, B, c, D, E) en even zoveel bruidnemende groepen (v, w, χ, γ, й. Dit 
is het beeld dat de gangbare Omaha literatuur presenteert ingevolge de omstandigheid 
dat het aangaan van een huwelijksalliantie de herhaling hiervan binnen een aantal 
generaties uitsluit. Ervan uitgaande dat dit huwelijksverbod over 5 generaties van 
kracht is, zal het pas aan Ego's achterkleinkind zijn toegestaan om de huwelijksal
liantie met de patrilineage van VaMo (A) of VaVaZuMa (V) te hernieuwen. Aldus 
omspant Ego's netwerk minimaal 10 alliantiepartners. Vaak ligt dit aantal hoger 
of bedraagt zelfs een veelvoud daarvan. Want bijvoorbeeld broers en vaders broers 
smeden allianties met weer andere bruidgevers en -nemers. Het zal duidelijk zijn 
dat deze situatie leidt tot een grote ruimtelijke spreiding van huwel\jkscontacten 
die, zoals we later zullen zien, de begrenzing van dorp en regio doorbreken. Waar 
het nu om gaat is de terminologische structuur die ontstaat indien over de 5 aan
gegeven generaties deze maximale alliantiespreiding plaats vindt. 

Wanneer we stilstaan Ьц de termen die Ego hanteert ten opzichte van de afgebeelde 
personen behorend tot de 10 alliantiepartners, dan treden enkele opvallende gegevens 
aan het licht. In de eerste plaats is de skewing rule eveneens werkzaam in de affinale 
sfeer. De broer van Ego's echtgenote is terminologisch van dezelfde categorie als 
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diens vaderzüdige afstammelingen. Allen worden gegroepeerd in de (verwantschap
pelijke!) categorie van TALUK KYAM ('jongere broer'/̂ jongere zuster*). Vervolgens vallen 
Ego's schoondochter, haar broer en diens kinderen, evenals ZoZoVr en haar broer, 
in de collectieve affinale categorie TA WAS. Deze term wordt eveneens gebruikt voor 
ZoDoMa. In de tweede plaats valt op hoe de skewing rule in de bruidnemende groepen 
W, X en Y werkt als een diagonaal. Deze overdwarse doorsnqding leidt tot terminologi
sche gelijkschakeling van de respectieve echgenoten van VaZu, Zu en Do die worden 
benoemd met de term TEBAK (Oudere broer'). Ook hun zonen zijn overdwars geas
socieerd maar nu met de term TOKIÈMSÒN ('neven"). Een derde diagonaal verbindt 
VaZuZoZo en ZuZoZo via de gemeenschappelijke term TEWAK KYAM ('kleinkind'). Va-
ZuZoZoZo laat zich tenslotte verbinden met de niet meer aangegeven diagonaal van 
het 'achterkleinkind' (TEWAK KYAM OS). In de derde plaats valt op dat aan bruidnemers' 
zqde de overdwarse skewing niet geldt voor de patrilineage van VaVaZuMa. De 
mannelijke leden van deze lijn worden benoemd met dezelfde term als die van Va-
MoBr's lijn (TABUGAUN, 'grootvader*). Kennelijk vormen de grootouderlijke lijnen, be
horend tot generatiecategorie +2, de terminologische polen van het alliantieveld waarbinnen 
Ego's patrilineage zich beweegt. Als een paraplu hangt deze categorie rond Ego's 
verwantengroep want ook VaVa en VaMo maken daar deel van uit. 

Deze constatering voert ons naar een vierde opvallend gegeven met betrekking 
tot de Omaha alliantie van Ego's afstammingsgroep. Bezien vanuit de generatie
categorieën waartoe de geallieerde partners behoren, volgen zij een rangorde waar
binnen de positie bepaald wordt door het moment waarop Ego's patrilineage een 
bruid opnam respectievelijk a&tond. Ego weet zich omringd door enerzijds bruidgevers 
die de generatiecategorieën +2, +1 en 0 doorlopen en anderzijds bruidnemers die 
zulks doen in de (overdwarse) rangorde +2, 0, - 1 , -2 en eventueel nog -3 . De niet-
generatiegebonden affinale categorie TAWAS vormt de schakel tussen beide reeksen. 
Met andere woorden: terminologisch worden door Ego de bruidgevers generationeel 
"gepromoveerd" en de bruidnemers gedeeltelijk "gedegradeerd". Het gaat hier eens
deels om een ruimere toepassing van het eerder toegelichte cousin terminologische 
Omahabeginsel dat matrilateraal voorziet in een terminologische stijging en patri-
lateraal in een daling der cross-cousins. Anderdeels wordt ons een eerste blik gegund 
op wat J.PB. de Josselin de Jong (1935: 7) het "tritsensysteem" noemt waarbij een 
clan "uit het oogpunt van rangverhouding in drieërlei status verkeert: als vrouwen
leverende, dus superieure clan, als vrouwen-ontvangende of inferieure clan en als 
middengroep van een trits, in welke hoedanigheid zij zich als neutraal kan beschou
wen". 

Een interessante hypothese met betrekking tot Omaha alliantie wordt geformu
leerd door McKinley (1971: 414) waar hij stelt dat "... Crow/Omaha terminologies 
... accomplish an ideological reconciliation of the conflict which is present when the 
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descent groups of a society try to maintain old alliances at the same time that they 
are trying to create new ones. I hypothesise that it is precisely the need to attempt 
some reconciliation of this contradiction which gives rise to Crow/Omaha terminologies 
in the first place. Crow/Omaha systems supply 'instant' generational depth exactly 
where it is needed - to important interlineage ties which would otherwise lack struc
tural continuity". Het is, inderdaad, het conflict tussen de behoefte aan enerzijds 
alliantiecontinuering en anderzgds alliantiewisseling dat een belangrijke rol speelt 
in de Moi samenleving. Het is gerechtvaardigd om in navolging van McKinley te 
concluderen dat de Moise Omaha terminologie genealogische diepte verleent aan 
een partner waarmee een alliantie is aangegaan. Op het moment dat deze alliantie 
niet langer gevoed wordt, rest in ieder geval een terminologische band waarop men 
vroeg of laat terugvalt. Aldus vormt generationele skewing een compensatie voor 
de effecten van wat McKinley (1971: 412) treffend als "dispersed alliance" typeert. 

III.4 Connubialiteit 

Er is echter nog een ander mechanisme dat de effecten van alliantieverstrooiing bij 
de Moi compenseert: het matrilaterale cross-cousin huwelijk. Gezien het preferentiële 
karakter daarvan en bijgevolg de mogelijkheid om al dan niet tijdelijk af te zien 
van alliantiecontinuering, is dit mechanisme lang niet altijd werkzaam. Vandaar 
dat we in de vorige paragraaf, doende om de gangbare Omaha-alliantie te belichten, 
stil stonden bij een configuratie waarbij over 5 generaties het voorkeurshuwelijk 
niet gerealiseerd wordt. Doorgaans betreft het dan een uitzonderlijke situatie met 
een maximale alliantiespreiding. Een spreiding die niet gestructureerd wordt door 
enig huwelijksverbod maar wel door de keuzevrijheid in het aanknopen van hu-
welijkscontacten. Daartegenover staat de evenzeer uitzonderlijke situatie van een 
minimale alliantiespreiding. Indien het matrilaterale voorkeurshuwelijk ook daad
werkelijk en consequent plaats vindt, worden de 10 geallieerde partners van Ego 
op Vouwblad 4 gereduceerd tot slechts 2. De bruidgevende groepen A t/m E verdichten 
zich tot de exclusieve gever van VaMo, Mo, Vr, ZoVr en ZoZoVr. Hetzelfde gebeurt 
met de geallieerden aan gene zijde: V t/m Ζ verdichten zich tot de exclusieve nemer 
van VaVaZu, VaZu, Zu, Do en ZoDo. Op hun beurt zijn er dan weer 2 afstam
mingsgroepen waarvan de een fungeert als bruidgever aan de patrilineage van MoBr 
en de ander als bruidnemer van de patrilineage van ZuZo. Aldus ontstaat de 5-ledige 
alliantieketen waarvan Ego's afstammingsgroep, zoals te zien op Vouwblad 5, de 
centrale schakels vormt. 

De beslissende vraag doet zich nu voor in hoeverre de Moise verwantschapstermen 
corresponderen met een dergelijke connubiale bruidencirculatie. Het voortdurend hu
wen met de matrilaterale cross-cousin impliceert namelijk een meervoudige verwant-
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schapstracering tussen Ego en Alter. Dit betekent dat iedere tracering ook dezelfde 
verwantschapsterm zou moeten opleveren. Welnu, in onderstaande tabellen werd 
uitgezocht in hoeverre dat opgaat voor zowel een mannelijke als vrouwelijke spreker. 
Daarbij is een soortgelijke maar omgekeerde procedure gevolgd als in Ш. 2. Betrof 
het toen de terminologische expansie der kemverwanten, ditmaal ondergaan de "ge
ëxpandeerde" verwanten een reductie tot de generatiecategorieën waartoe zij behoren 
(verg. noot 71). Vervolgens vindt er binnen iedere categorie een tweede reductie 
plaats op basis van de structurele posities in de alliantieketen. Op Vouwblad 5 zijn 
deze posities genealogisch weergegeven. Welke verwant zo'n positie bezet - steeds 
is gekozen voor de meest nabije - doet er minder toe dan het feit dat de verwanten 
in dezelfde tabel een terminologische eenheid vormen. Zodoende is niet alleen de 
classifìcatie van "wij" (Ego's parallel verwanten) en "zij" (Ego's cross verwanten) in 
kaart gebracht maar tevens de wijze waarop de generatiecategorieën zich plooien 
in een asymmetrisch connubium. Tenslotte zij vermeld dat zowel de traceringen in 
de tabellen als die op Vouwblad 5 berusten op het genealogische materiaal dat ik 
heb verzameld en dat in sommige opzichten niet compleet is. 

I. [OMAHA] REDUCTIE [MAN SPREEKT] 

GENERATIECATEGORIE +2: MoMoBr = TABUGAUN; MOMO = TABUGAUM 

MoMoBr MoMo 
MoMoBrZo 

MoMoBrZoZo 
MoMoBrZoZoZo 
MoMoBrZoZoZoZo 

GENERATIECATEGORIE +1: 

MoBr 
MoBrZo 

MoBrZoZo 
MoBrZoZoZo 

GENERATIECATEGORIE 0 : >Br, 

Br MoBrDoZo MoBrZoDoZo 
Mo>ZuZo Mo>ZuZoZo 
Mo<ZuZo 
Va>BrZo 
Va<BrZo 

MoMoBrDo 
MoMoBrZoDo 

MoMoBrZoZoDo 
MoMoBrZoZoZoDo 

MoBr = ТЕСАК; <Mo = TÈMÈM KYAM 

Mo<Zu 
MoBrDo 

MoBrZoDo 
MoBrZoZoDo 

>Zu = TEBAK; <Br, <Zu = TALUK KYAM 

Zu MoBrDoDo MoBrZoDoDo 
Mo>ZuDo Mo>ZuZoDo 
Mo<ZuDo 
Va>BrDo 
Va<BrDo 
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GENERATIECATEGORIE -1 : ZuZo = moÈuaòN; ZuDo « ТЕЮЕиэоы 

VaZuZo ZuZo BrDoZo 

Va>BrDoZo ZuZoZo 
Mo>ZuDoZo MoBrDoDoZo 

VaZuDo ZuDo 

Va>BrDoDo 
Mo>ZuDoDo 

BrDoDo 

ZuZoDo 
MoBrDoDoDo 

GENERATIECATEGORIE -2: ZoKi, DoKi - TEWAK KYAU 

ZuDoZo ZuDoDo VaZuDoZo VaZuDoDo 

Mo > ZuDoDoZo 
Va>BrDoDoZo 

Mo>ZuDoDoDo 
Va>BrDoDoDo 

П. [OMAHA] REDUCTIE [VROUW SPREEKT] 

GENERATIECATEGORIE +2: MoMoBr = TABUGAUN; MOMO 

MoMoBr MoMo 

MoMoBrZo 
MoMoBrZoZo 

MoMoBrZoZoZo 
MoMoBrZoZoZoZo 

MoMoBrDo 
MoMoBrZoDo 

MoMoBrZoZoDo 
MoMoBrZoZoZoDo 

TABUGAUU 

GENERATIECATEGORIE +1: MoBr = TEGAK; <MO = TÈMÈM KYAM 

MoBr 

MoBrZo 
MoBrZoZo 
MoBrZoZoZo 

<Mo 
MoBrDo 

MoBrZoDo 
MoBrZoZoDo 

Br 

Mo > ZuZo 
Mo < ZuZo 
Va>BrZo 
Va<BrZo 

GENERATIECATEGORIE 0: >Br, 

BrZoZo BrZo 

Mo>ZuZoZo 
Mo < ZuZo Zo 
Va>BpZoZo 
Va<BpZoZo 
MoBrDoZo 

Mo>ZuZoZoZo 
Mo<ZuZoZoZo 
Va>BrZoZoZo 
Va<BrZoZoZo 
MoBrZoDoZo 

>Zu = 7ÏBAK; <Br, <Zu 

Zu BrDo 

Mo > ZuDo Mo>ZuZoDo 
Mo < ZuDo Mo<ZuZoDo 
Va > BrDo 
Va < BrDo 

Va>BrZoDo 
Va<BrZoDo 
MoBrDoDo 

TALVK КГАМ 

BrZoDo 

Mo>ZuZoZoDo 
Mo<ZuZoZoDo 
Va>BrZoZoDo 
Va<BrZoZoDo 
MoBrZoDoDo 
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GENERATIECATEGORIE -1 : Zo, Do » TEWrÈ 

VaZuZo ZuZo BrDoZo VaZuDo 

MoBrDoDoZo 
Mo>ZuDoZo Mo>ZuZoDoZo 
Mo<ZuDoZo Mo<ZuZoDoZo 
Va>BrDoZo Va>BrZoDoZo 
Va<BrDoZo Va<BrZoDoZo 

ZuDo 

Mo>ZuDoDo 
Mo<ZuDoDo 
Va>BrDoDo 
Va<BrDoDo 

BrDoDo 
MoBrDoDoDo 
Mo>ZuZoDoDo 
Mo<ZuZoDoDo 
Va>BrZoDoDo 
Va<BrZoDoDo 

GENERATIECATEGORIE -2 : ZoKi = TEWAK KYAM 

ZuDoZo 
Mo>ZuDoDoZo 
Mo<ZuDoDoZo 
Va>BrDoDoZo 
Va<BrDoDoZo 

ZuDoDo 
Mo>ZuDoDoDo 
Mo<ZuDoDoDo 
Va>BrDoDoDo 
Va<BrDoDoDo 

VaZuDoZo VaZuDoDo 

Uit Vouwblad 5 blijkt hoe de rangorde der generatiecategorieën die bij de bespreking 
van Omaha alliantie nog een ietwat diffuus karakter had, een verfijning ondergaat 
op basis van de hierboven getabelleerde verwantschapstraceringen." Ego's allian
tienetwerk doorloopt de scherp belijnde generatiecategorieën +2, +1, 0, -1 en -2. 
Steeds geeft een terminologisch hoger geplaatste verwant een bruid aan een ter
minologisch lager geplaatste, leidend tot de cycli afgebeeld in Fig. 23. De circulerende 
bruiden vormen eveneens een terminologische hiërarchie die bezien vanuit het stand
punt van een mannelijke spreker loopt van 'grootmoeder' via 'kleine moeder', 'zuster', 
'nicht' tot "kleindochter' en bezien vanuit dat van een vrouwelijke spreker van 'groot
moeder' via "kleine moeder', 'zuster', 'dochter' tot 'kleindochter'. Het verschil tussen 
beide cycli bestaat uit de classificatie van de generatiecategorie -1: een man noemt 
zijn bruidnemers 'neven' en 'nichten' waar een vrouw het heeft over haar 'zoons' 
en 'dochters'. 

De Moise verwantschapsterminologie blijkt dus, eenmaal gereduceerd tot haar 
generatiecategorieën, in het algemeen te corresponderen met asymmetrische alliantie. 
Sterker nog, deze categorieën gedragen zich als even zovele (partiële) afstammings
groepen die in een hiërarchische geleding Ego's connubium vormen. Daarmee staven 
de Moi een conclusie van Eyde & Postal (1961: 748) met betrekking tot de causale 
verbinding van Omaha terminologie en matrilateraal cross-cousin huwelijk (MCCM): 
"We therefore see that it is not MCCM alone which produces the correct alignments 
for ... Omaha kinship systems but MCCM combined with a rule ... in patrilineal 
societies that sisters marry into the same lineage. In short, it is not preferential or 
prescriptive MCCM alone which produces the alignments but a situation approximat
ing or equaling connubium" (verg. Welter 1988: 146-156). 
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man spreekt· TÈMÈM KYAM 
'kleine moeder' 

TEKIÈMSÒM 
'nicht' 

+ 2 
TABUGAUN 
'grootvader' 

+ 1 
TEGAK 
'oom' 

TABUGAUM 
'grootmoeder' 

О 
ТЕВАК/ 

TALUK KYAM 
'broer' 

-1 
TEKIÈMSÒN 

'neef' 

- 2 
TEWAK KYAM 

'kleinzoon' 

TEBAK / 
TALUK KYAM 

'zuster' 

TEWAK KYAM 
'kleindochter' 

vrouw spreekt TEMEM KYAM 
'kleine moeder' 

TEMIYE 
'dochter' 

+ 2 
TABUGAUN 
'grootvader' 

+ 1 
TEGAK 
'oom' 

TABUGAUM 
'grootmoeder' 

0 
TEBAK/ 

TALUK KYAM 
'broer' 

TEMIYE 
'zoon' 

TEBAK/ 
TALUK KYAM 

'zuster' 

- 2 
TEWAK KYAM 

'kleinzoon' 

TEWAK KYAM 
'kleindochter' 

Fig. 23. Cyclische bruidencirculatie 

Wat de Moi betreft dient er echter een zwaar accent te rusten op "approximating". 
Zoals gezegd, is bij hen een oonnubiumsituatie in de praktqk uitzonderlijk. Alleen 
als het matrilaterale voorkeurshuwelijk ook daadwerkelijk en consequent wordt ge
realiseerd, krijgen we het beeld zoals opgeroepen door de figuur op Vouwblad 5. 
Met andere woorden, de figuur visualiseert de projectie in één vlak van de vele 
feitelijke alliantieketens waarmee de gehele Ego l\jn vervlochten is. Ego beschikt 
namelijk over verscheidene 'oomVkleine moeder' lijnen en zodoende is het goed mo
gelijk dat hij een bruid verwerft uit een andere lijn dan die van zijn Mo. Hetzelfde 
geldt aan bruidnemers' zijde. Ego kan zijn zuster, maar later ook zijn dochter en 
kleindochter, afstaan aan een andere 'neef/'nicht' lijn dan waarin VaZu toetrad. 
Voor een interpretatie van de Moise bruidencirculatie behoeft Eyde & Postal's con
clusie bijgevolg de nuancering dat zusters idealiter huwen in dezelfde generatie
categorie -1 (= TEMIYE, Ttind') en dat deze categorie bovendien verscheidene lineages 
doorsnijdt. Daarom is het beter om straks bij de ontleding van concrete alliantieketens 
te spreken van connubiale configuraties. De geleding der exogame eenheden wisselt 
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immers binnen de grenzen van enerzijds een maximale en anderzijds een minimale 
alliantiespreiding. Zodoende wordt inzichtelijk hoe de Moi mensen hun connubialiteit 
doen sluimeren in ruimte en tijd. 

III.5 'Kleine moeders' en haar vele gedaanten 

Symmetrische zusterruil, de huwelijksregulering waarbij tegelijkertijd of op termijn 
twee bruiden tegen elkaar worden uitgewisseld, komt onder de Moi niet voor en 
wordt door hen als ongepast ervaren. "Bruiden zijn geen voorwerpen die je zomaar 
ruilt', antwoordde een informant desgevraagd. Hiermee doelde hg op het fundamentele 
belang dat men hecht aan de circulatie van huwelijksgiften en bruidsprijzen. Boven
dien is een dergelijk ruilhuwelük niet in overeenstemming met de gepropageerde 
asymmetrie in de bruidencirculatie. Het preferentiële matrilaterale cross-cousin hu
welijk getuigt daarvan. Laten we dit voorkeurshuwelijk eens belichten tegen de ach
tergrond van de gegevens zoals gepresenteerd in de vorige paragrafen. 

Wanneer een afstammingsgroep een huwbare vrouw behoeft of ter beschikking 
heeft, strijden meerdere alliantie-overwegingen om de voorrang. Moet een gevestigde 
vermaagschapping voortgezet of juist afgebouwd worden? Van enkele groepen weet 
ik dat zij er niet over piekeren om nog ooit "zaken" te doen met een bepaalde andere 
groep wier ruilgedrag bij herhaling wrevel oproept. Uiteraard viel in zo'n geval bij 
de omstreden (ex·) partners een tegenovergestelde uitleg te beluisteren. Daartegenover 
staan allianties die in een prettige sfeer verlopen, waar tweedracht beperkt blijft 
tot nu eenmaal onvermijdelijke proporties en betrokkenen alle moeite doen om het 
huwelijkscontact te bestendigen. Soms lukt dit niet aangezien de bruidgevers op dat 
moment niet beschikken over een huwbare vrouw of de bruidnemers, van hun kant, 
er niet in slagen om binnen afzienbare tijd een bruidsprijs van voldoende omvang 
bijeen te brengen. Overigens hoeft dit laatste op zich geen belemmering te zijn om 
een huwelijk toch doorgang te doen vinden. Indien er sprake is van wederzijds ver
trouwen, zijn bruidgevers doorgaans bereid om een bepaald gedeelte van de bruidsprijs 
te beschouwen als ковок (bon-bon, waarin het Nederlandse 'op de bon' doorklinkt) 
dat in een latere fase mag worden afgelost. Deze welwillendheid vermindert echter 
wanneer bruidgevers merken dat het best meevalt met de solvabiliteit van de beoogde 
bruidnemers. In zo'n situatie kunnen de huwelijksonderhandelingen alsnog afketsen 
als laatstgenoemden het tegendeel blijven voorwenden en er een vertrouwenscrisis 
ontstaat. Dan wordt uitgezien naar een andere alliantiepartner waarmee misschien 
al generaties lang geen vermaagschapping meer heeft plaats gevonden. Zodoende 
herleeft een oude huwelijksband die men mogelijk al veel eerder had willen aanhalen. 
Weer een andere overweging, vooral in kustgebieden van toenemend belang, geldt 
de persoonlijke voorkeur der huwelijkscandidaten. 
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Problemen ontstaan waar deze voorkeur niet strookt met het gangbare vermaag-
schappingspatroon of, ernstiger nog, een huwelijksverbod dreigt te overtreden. Voor
beelden daarvan vormen geliefden die elkaar aanspreken met TEGAK ('oom') en TEKIÈMSOM 
('nicht*). Honorering van hun huwelijkswens leidt ertoe dat Ego een bruid neemt 
uit de groep waaraan zijn vader juist een bruid gaf (VaZu). Hoewel geen sprake is 
van (uitgestelde) zusterruil in strikte zin - betreffende bruiden worden niet als zodanig 
tegen elkaar uitgewisseld omdat beider overdracht vergezeld gaat van afzonderlijke 
bruidspnjscollecties - ontstaat niettemin het ongewenste effect van alliantiesymmetrie. 
Vooral de oudere generatie verzet zich hier fel tegen. Het doorkruist niet alleen 
haar alliantiebeleid maar heeft ook een ontwrichtende werking op de circulatie van 
waardegoederen. Kain timur die voor VaZu al ontvangen werden en vaak nog volgen, 
dienen dan teruggegeven te worden aan dezelfde groep ter compensatie van VaZuDo. 
Deze complicaties ten spijt, weten een aantal 'ooms' en 'nichten' weerstand te bieden 
aan de soms grote druk om af te zien van wederzijdse omgang. Aldus hopen zij een 
huwelijk te forceren, wat nogal eens lukt als zwangerschap een rol gaat spelen. 
Maar zelfs de komst van een baby biedt in dit opzicht geen garantie en zo kan het 
gebeuren dat geliefden gedurende jaren lijden onder niet geëffectueerde huwelijkse 
gevoelens. 

Welke van de genoemde overwegingen ook de doorslag mag geven, leidraad is 
en blijft de realisering van asymmetrische alliantie. In haar meest elementaire vorm 
komt deze tot stand via een matrilateraal cross-cousin huwelijk voor een bruidegom 
en een patrilateraal cross-cousin huwelijk voor een bruid. De echtelieden, eikaars 
MoBrDo en VaZuZo, spreken in dit verband van TÈSÈMIN TÈMÈM KYAM ('Ik huw mijn 
kleine moeder') en TÈSÈMIN TEMIYÈ [DELA] ('Ik huw mijn kind/zoon'). De verhouding 
van Ego tot zijn moeder in termen van de alliantie met haar afstammingsgroep 
wordt derhalve voortgezet via een huwelijk met een bruid waartoe hij zich soortgelijk 
verhoudt als zijn vader jegens diens bruid (Ego's moeder). Dienovereenkomstig zijn 
'moeder' en 'kleine moeder' structureel uitwisselbaar. Er waren zelfs informanten 
die de term 'klein' als een onbeduidend detail achterwege lieten. Deze uitwissel
baarheid geldt tevens voor MoBr en MoBrZo. Beiden worden TEGAK ('oom') genoemd 
en bezetten, als de respectieve gevers van 'moeder' en 'kleine moeder', een soortgelijke 
positie in Ego's alliantienetwerk. 

Het is echter niet enkel het huwelijk met de eerstegraads matrilaterale cross-cousin 
dat gestalte geeft aan asymmetrische alliantie. Ook die in de tweede graad (VaMo-
BrZoDo) dient zich aan als voorkeursbruid. Wanneer Ego's moeder afkomstig is uit 
een andere afstammingsgroep dan die van VaMo, herstelt het huwelijk met VaMo-
BrZoDo de alliantie met VaMo's groep en heeft als zodanig hetzelfde structurele 
effect als het eerstegraads matrilaterale cross-cousin huwelijk. De kandidaten in kwes
tie spreken elkaar aan met 'grootvader' en 'grootmoeder' en als een huwelijk daad-
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werkelijk tot stand komt, kun je Ego horen zeggen: TÈSÈMIN TABUGAUM, 'ik huw mijn 
grootmoeder'. Er zij wellicht ten overvloede op gewezen dat VaMoBrZoDo wèl als 
"kleine moeder' wordt geclassificeerd indien Ego's moeder en VaMo tot dezelfde afstam
mingsgroep behoren. 

Verwarring kan ontstaan als niet één maar verscheidene generaties worden over
geslagen. Zoals te zien op Vouwblad 4, maakt Ego reeds in de tweede opgaande 
generatie geen terminologisch onderscheid meer tussen leden van de bruidgevende, 
eigen en bruidnemende groep. Mocht er nu geen verdere vermaagschapping plaats 
vinden, dan worden alle vaderzqdige afstammelingen van zowel bruidgevers als bruid
nemers geclassificeerd als TABUGAUN/TABUGAUM ('grootvader'/'grootmoeder'). Dan twij
felt men of de beoogde huwelqkskandidaat nu behoort tot de groep van voormalige 
bruidgevers of juist bruidnemers. Ter vermijding van patrilaterale cross-alliantie met 
het onverhoopte symmetrische effect, worden de NÈ FOLUS ('mannen van de geschie
denis') geraadpleegd. "Zij kunnen weliswaar niet lezen en schrijven', aldus een in
formant, 'maar zijn uiterst deskundig inzake huwelijksverbintenissen'. Deze 'mannen 
van de geschiedenis' spelen derhalve een vooraanstaande rol in de Moise allian-
tiepolitiek.78 

Stonden tot nu toe de primaire huwelijken centraal, zeker zo belangrijk zijn de 
secundaire. In een samenleving als die van de Moi, waar een lage levensverwachting 
ertoe leidt dat iemand op jonge leeftijd de partner ontvalt, wordt dikwijls hertrouwd. 

ULIM · 

• 
Geleskyam 

Γ 
Effer lliwe 

Ì2 

MOBALEN 

= r 
• = 

= _l 

Δ 
Ruben Tabita 

Geles- Sabin Nikanor 
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Fig. 24. Een voorbeeld van matrilaterale cross-alliantie 
tussen de dans IMm en Moba/en. ti generatie II vindt een 

gecombineerd levkaats- en sororaatshuwe/ijk plaats 
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Het leviraat en sororaat zijn dan veel voorkomende verschijnselen. In het eerste 
geval huwt een weduwe met de Ъгоег' van haar overleden man, in het tweede een 
weduwnaar met de 'zuster' van zijn overleden vrouw. In beide gevallen gaat het om 
preferentiële huwelijken die bovendien nogal eens gecombineerd plaats vinden tussen 
twee siblingparen. Fig. 24 toont hiervan een voorbeeld. In eerste instantie zijn de 
broers Iliwe en Effer Ulim gehuwd met de respectieve zusters Pemina en Marice 
Mobalen. Als Iliwe overlijdt, blijft Pemina als weduwe achter. Vervolgens overlijdt 
ook Marice en dan trouwen Effer en Pemina met elkaar. Vanuit het perspectief van 
Pemina gaat het om leviraat, vanuit dat van Effer om sororaat. 

Een dergelijk secundair huwelijk zou echter niet zijn toegestaan indien Effer 
ouder was geweest dan Iliwe. Er rust namelyk een verbod op het hertrouwen met 
jongere broers weduwe. Bij overtreding daarvan spreken de Moi van een huwelijk 
'zo bitter als de smaak van papayablad' (pahit macam makan dam papaya). Uit 
ervaring weet ik hoe extreem bitter het sap van dit blad (KAPAILAS) is dat door de 
mensen gebruikt wordt als anti-malariamiddel. Het verbod op zo'n huwelijk komt 
eveneens tot uitdrukking in de aanspreekterminologie. Jongere broers weduwe wordt 
aangesproken met de term TA WAS, eveneens geldend voor zoon's vrouw, hetgeen erop 
duidt dat een secundair huwelijk is uitgesloten. Dit in tegenstelling tot de vrouw 
van Ego's oudere broer die, evenals zijn eigen voorkeursbruid, wordt aangesproken 
met de term Ideine moeder' (TÈMÈM KYAM). Overigens wordt het leviraat bij de Moi 
veelvuldiger aangetroffen dan het sororaat. Wanneer een bruid toetreedt tot de afstam
mingsgroep van haar echtgenoot, is al een deel van de bruidsprijs betaald en de 
rest volgt in de loop der jaren. Zou haar echtgenoot komen te overlijden en iemand 
uit een andere afstammingsgroep dingt naar haar hand, dan dient er voor haar 
allereerst 'herstelbetaling' (KAM SUM SAN, ganti rugí) plaats te vinden. Vervolgens 
komt dan de normale bruidsprijscyclus op gang. Van zo'n "dure" bruid wordt doorgaans 
afgezien. Bovendien staat de groep waartoe de weduwe is gaan behoren, eveneens 
huiverig tegenover een "extern" huwelijk dat men toch eigenlijk ongepast vindt. 
Het geeft immers solidariteitsproblemen rond de kinderen die in dat geval de moeder 
zouden volgen. 

Dit neemt niet weg dat het soms moeilijk is om voor een weduwe, zeker als ze 
wat ouder is, binnen de eigen groep een nieuwe levensgezel te vinden. Ik herinner 
me hoe alle daarvoor in aanmerking komende mannen tevergeefs benaderd werden 
om met een bepaalde weduwe te huwen. "Ze hebben mij ook gevraagd', vertelde een 
informant terwijl hij in de lach schoot. Daartegenover staat de weduwe waarvoor 
zich snel een nieuwe partner aandient. Het gebeurde zelfs dat een man, pal na het 
overlijden van zijn broer, zozeer uiting gaf aan huwelijkse gevoelens ten opzichte 
van zijn schoonzus dat zijn verwanten hem tot tijdelijke terughoudendheid moesten 
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manen. Dergelijke treurige omstandigheden vragen om enkele maanden geduld, zo 
luidde het argument. 

In tegenstelling tot het leviraat, zijn er omtrent het sororaat minder dwingende 
factoren werkzaam. Reden waarom, zoals gezegd, dit type secundair huwelijk relatief 
minder plaats vindt. Als iemands echtgenote overlijdt, wordt mogelijk besloten om 
ditmaal een bruid te verwerven uit een andere afstammingsgroep. Feitelijk gelden 
dan dezelfde alliantie-overwegingen als bij de primaire huwelijken. Niettemin ligt 
het sororaat voor de hand wanneer de relatie van man en kinderen met echtgenote's 
groep zich gunstig heeft ontwikkeld. In dat geval leidt het huwen met de 'zuster' 
van de overledene tot voortzetting van de alliantie en vormt in die zin de horizontale 
tegenhanger van het matrilaterale cross-cousin huwelijk. De broer van de primaire 
en secundaire bruid bezet namelijk een soortgelijke positie als moeders broer. Welis
waar is er nu geen sprake van generatieverschil in de bruidgevende daad maar het 
tijdsverloop tussen de overdracht van beide bruiden schept wel dezelfde structurele 
asymmetrie. Dit effect werd in vroeger dagen nog eens versterkt door een bijzondere 
en tegenwoordig nauwelijks meer gepraktiseerde variant van het sororaat: sororale 
polygynie. Onder het aantal echtgenoten waarmee 'rijke mannen' (NÈOOK) gelijktijdig 
gehuwd waren, bevonden zich nogal eens 'zusters'. 

De primaire en secundaire voorkeurshuwelijken hebben niet alleen betrekking 
op verwanten van dezelfde generatie. De Moi kennen ook huwelijken tussen ech
telieden die behoren tot verschillende generaties. Uit de Omaha terminologische skew
ing bleek reeds dat de verwanten die worden aangeduid met de term TÈMÈM KYAM 
('kleine moeder') behoren tot de generaties +1,0, -I en zelfs -Π (zie Ш. 2). Zij vormen 
allen de groep van Ego's voorkeursbruiden. Hierbij de aantekening dat de kans op 
realisering van een huwelijk met zo'n bruid geringer wordt naarmate het leeftijds
verschil tussen de beoogde partners toeneemt. In diezelfde mate zijn wederzijdse 
affectie en huwelijkse trouw immers onzeker. Veel overspelige bindingen, met alle 
maatschappelijke onrust vandien, laten zich hieruit verklaren. Een zekere beperking 
van het leeftijdsverschil wordt bereikt doordat Ego geen huwelijkse toegang heeft 
tot 'moeders oudere zuster' (TÈwÈP) terwijl het bij 'moeders jongere zuster' (TÈMÈM 
KYAM) gaat om een voorkeursbruid van dezelfde status als MoBrDo. In Fig. 24 is 
het huwelijk van Ruben Ulim met zijn VaMoBrDo Tabita Mobalen een voorbeeld 
van een vermaagschapping waarbij een generatieverschil optreedt. Dit huwelijk is 
toegestaan omdat Rubens moeder Pemina ouder is dan haar (classificatorische) zuster 
Tabita. We zien hier een vergelijkbaar onderscheid in huwelijkse toegankelijkheid 
als bij het leviraat van zoeven. 

Van belang is nu de vraag in hoeverre de aanverwantschapsterminologie over
eenstemt met de realisering van voorkeurshuwelijken. Wie wordt er, behalve Ego, 
geacht te huwen met zijn MoBrDo of, algemener, hoe gedragen (vaders) broers zich 
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fìg. 25. Voorkeurshuwelijken tussen de afstammingsgroepen 
van Ego en zijn moeder zoals deze idealiter plaatsvinden op basis van aanver-

wantschappelijke classificatie. / · = 'kleine moeder'; A = Ego en zijn mannelijke 
verwanten die huwen met hun 'kleine moeder! 

desaangaande? Ter visuele begeleiding van een antwoord toont Fig. 25 de betrokken 
verwanten van respectievelijk vaders en moeders lineage. In de eigen en ouderlijke 
generatie is aangegeven welke huwelijken idealiter tot stand komen op basis van 
de aanverwantschapsterminologie. Ook hier gaat het weer om een structureel patroon 
dat zich in de praktijk veelal uitspeidt over verscheidene afstammingsgroepen. De 
"structurele" huwelyken betreffen achtereenvolgens: 

Va>BrVr = TÈwtr = Mo>Zu -» Va>Br huwt met Mo>Zu 
Va (TÏMUN) huwt met Mo (TÈMÏM) 

Va<BrVr = itMÈM KYAM = Mo<Zu —* Va<Br huwt met Mo<Zu 
Va>BrZoVr = TÈMÈM KYAM = MoBrDo - • Va>BrZo huwt met MoBrDo 

> BrVr = TÈMÏM KYAM = MoBrDo —» > Br huwt met MoBrDo 
Ego's Vr = TiMÈM KYAM —> Ego huwt met MoBrDo 

Alle genoemde aanverwanten worden dus geclassificeerd met behulp van verwant
schapstermen. Hieruit mag worden geconcludeerd dat de aanverwantschappelijke 
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tracering van de echtgenoten (Vr) van Va>Br, Va<Br, Va>BrZo, >Br en Ego 
structureel bezien een huwelijksrelatie veronderstelt met een bruid uit moeders groep. 
Dit uiteraard in tegenstelling tot enerzijds VaZu en Zu en anderzijds MoBr en MoBrZo 
die allen huwen met partners van derden ter waarborging van de asymmetrie. Voor 
de duidelijkheid zijn de verwanten die huwen met een 'kleine moeder' (Mo<Zu en 
MoBrDo) in Fig. 25 aangegeven met zwart gemaakte symbolen. Zij vormen, in de 
voetsporen van Va en Mo, degenen die de alliantie versterken. Opvallend is in dit 
verband de geïsoleerde positie van de jongere broer (<Br). Terminologisch is hem 
geen voorkeursbruid toebedeeld. Zijn echtgenote wordt, evenals die van Ego's (broers) 
zoon, aangeduid met de aanverwantschappelijke term TA WAS. Blijkbaar markeren 
de echtgenote van Va > Br en die van Ego de terminologische grenzen der voorkeurs
huwelijken tussen twee afstammingsgroepen. 

III.6 Enkele alliantieconfiguraties 

Ter beantwoording van de vraag naar de feitelijke configuraties die door het heersende 
voorkeurshuwelijk gerealiseerd worden, dient als uitgangspunt het 11-ledige en 4 
generaties omvattende alliantiesegment dat is afgebeeld op Vouwblad 6. Daarbij 
maken we, na de misschien wat abstracte analyses in de vorige paragrafen, kennis 
met concrete Moi mensen voor zover zij als lid van een afstammingsgroep deelnemen 
aan het huwelijksverkeer.77 Hoewel exemplarisch voor de wijze waarop de bruiden
circulatie is gestructureerd, onderscheidt het afgebeelde alliantiesegment zich niet
temin op één punt van soortgelijke vermaagschappingsconfiguraties: het hoge aantal 
huwelijken met de biologische MoBrDo. In dit opzicht bevinden de Moi zich kennelijk 
in een uitzonderingspositie waar Pouwer (1966a: 278) in zijn "topical Cook's Tour 
through West New Guinea" concludeert dat "even in areas with a preference for 
(not a prescription of) marriage with mo.br.da. (Ajamaroe, Central Moejoe), a marriage 
with a biological mo.br.da. is not allowed or is frowned upon". Toen ik hierover aan 
de Moi uitsluitsel vroeg, bleken zij niette fronsen en evenmin hieromtrent onderscheid 
te maken. De verzamelde genealogieën tonen de bevestiging daarvan. Dit neemt 
niet weg dat de huwelijken met de afgebeelde biologische MoBrDo veruit in de minder
heid zijn ten opzichte van die met de classifìcatorische MoBrDo. Veel afstammings
groepen, vooral in het binnenland, kenmerken zich door een zwakke demografische 
opbouw en dan is het niet altijd even gemakkelijk om voor een alliantiepartner een 
classifìcatorische MoBrDo beschikbaar te hebben, laat staan een biologische MoBrDo. 

De eenheden die op Vouwblad 6 hun bruiden uitwisselen, betreffen de clans Mo-
balen, Ulim, Su, Mobelala, Samolo, Kalaibin, Mili en Malaseme. Omdat deze clans 
uiteenvallen in gelocaliseerde exogame afstammingsgroepen (zie Hfdst. I), zijn de 
eenheden gespecificeerd naar hun plaats van oorsprong. Ter herinnering zij er nog 
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even op gewezen dat de naam van een dergelijke plaats veelal verwijst naar een 
Ъеі^' (MALA) of 'rivier' (KALA). Zodoende biedt de figuur het volgende alliantiebeeld: 
Mobalen Malasaun (A) —• Ulim Malawaglo (B) —» Su Kalawuguk (C) —* Su Kalalowuk 
(D) -» Ulim Malumawi (E) -» Mobelala Kalawuguk (F) -* Samolo Gelekofok (G) -• 
Su Kalalowuk (D) -» Kalaibin Kalayifi (H) -* Mili Kaladela (I) -» Malaseme Kalabelin 
(J). 

Wat opvalt is dat de allianties kunnen wisselen per generatie. Sommige groepen 
hebben een wederzijds huwelijkscontact in drie (achtereenvolgende) generaties (A —» 
B, D -• H), andere in twee (B -» С, С -» D, D -* E, E -> F, H -» I) of slechts in 
één generatie (G —• D, I —• J). Doorgaans schommelt de vermaagschappingsintensiteit 
tussen twee groepen over 4 generaties inderdaad tussen eenmalige en driemalige 
huweljjkscontacten. Aldus sluimeren, op basis van voorkeur voor MoBrDo of VaMo-
BrZoDo, connubiale configuraties die echter nooit een volgroeid connubium vormen. 
Dit betekent dat een afstammingsgroep tegelijkertijd deelneemt aan verscheidene 
alliantieketens. Zo was Paulus Mili Kaladela (I) weliswaar gehuwd met een bruid 
van de clan Kalaibin maar zij behoorde tot een andere gelocaliseerde afstammings
groep dan de ingetrouwde bruiden Sabuk en Maria. Hetzelfde geldt voor Komelis 
Ulim Malumawi (E) die gehuwd was met een (voorkeurs)bruid afkomstig uit een 
andere groep dan zijn schoonzuster Mina Su Kalaloowuk. ledere afstammingsgroep 
weet zich dus omringd door verscheidene bruidgevers en bruidnemers waarmee, in 
wisselende mate van intensiteit, huwelijkscontacten worden onderhouden. 

Dit is dan ook wat de Moi bedoelen wanneer zij de vaak gehoorde uitspraak 
doen: Wij geven of nemen turun-temurun ('van generatie op generatie') vrouwen 
aan of van die en die groepen'. Hoewel alle afstammingsgroepen op Vouwblad 6 
dergelijke meervoudige huwelijkscontacten onderhouden, is dit voor de overzichte
lijkheid alleen aangegeven voor de groep Su Kalalowuk (D). Tegelijkertijd ontvangt 
zij bruiden van Su Kalawuguk (C) en Samolo Gelekofok (G) terwijl zij haar eigen 
bruiden afstaat aan Ulim Malumawi (E) en Kalaibin Kalayifi (H). Su Kalalowuk 
vormt derhalve het vertakkingspunt van enerzijds de open cyclus A —» В —• С —• 
D - » H - » I — » J e n anderzijds de gesloten cyclus D - » E - » F — • G - » D . Voor 
alle duidelijkheid is de onderlinge geleding van beide cycli nog eens apart weergegeven 
in de inzet op Vouwblad 6. Hierbij de opmerking, het zij herhaald, dat alle afgebeelde 
afstammingsgroepen een vertakking kunnen hebben met soortgelijke andere cycli 
die mogelijk een of meer van de groepen A t/m J in zich bergen. Dit kan de indruk 
wekken dat, als maar eenmaal gehoor wordt gegeven aan het verbod op patrilaterale 
cross-alliantie, alle overige huwelijksbetrekkingen geoorloofd zijn. Zulks is éditer maar 
ten dele het geval. Een alliantieconfiguratie die door een aantal afstammingsgroepen 
wordt gevormd, sluit bepaalde andere combinaties uit. Met andere woorden, de opbouw 
van de ene alliantiecyclus leidt tot een zekere structurering van de andere. 
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Het geheel nog eens samenvattend, wijs ik ten eerste op de structurering van 
wat Héritier (1981: 104) het "critère du partage en commun" noemt. Dit criterium, 
volgens haar zo evident in samenlevingen met een Omaha stelsel, bestaat uit de 
"impossibilité partout d'épouser la cousine parallèle matrilatérale, la fille de la soeur 
de la mère". Inderdaad, dit huwelijksverbod met de matrilaterale parallel-cousin (Mo-
ZuDo) - niet te verwarren met de matrilaterale cross-cousin (MoBrDo) die juist een 
voorkeursbruid vertegenwoordigt - is eveneens van kracht bij de Moi. Zij geven aan 
dit "partage en commune" uitdrukking wanneer Ego en MoZuKi elkaar wederzijde 
aanduiden met TAME SU, '(drinkers van) dezelfde moedermelk'. We hebben hier niet 
alleen van doen met een gelijkschakeling tussen moeder en haar zuster(e) maar ook 
met een blijk van matrifiliale oriëntatie of, zoals Héritier (1981: 105) het algemener 
formuleert, van het gegeven dat "appartenance lignagère par unifiliation et champ 
de consanguinité bilatérale sont des variables étroitement interdépendantes qui in
terviennent simultanément sur le plan de l'alliance ...". 8 

Het gaat bij de Moi dus om een bilaterale uitbreiding van het incestverbod dat 
de beperking tot de eigen afstammingsgroep overstijgt. Eigenlijk ligt dit ook besloten 
in het terminologische connubium op Vouwblad 5. Indien immers de huwelijksbetrek-
kingen daadwerkelijk het connubiale patroon volgen zoals geïmpliceerd door de ver
wantschapsterminologie, dan zijn de kinderen van MoZu tevens Ego's biologische 
broers en zusters (TEBAKTALUK KYAM). IS dit echter niet het geval omdat MoZu huwde 
in een andere groep dan die van Ego, dan handhaaft zich desondanks de siblingver-
houding en blijft bet wederzijds huwelijksverbod van kracht. Bovendien onstaat dan 
een speciale band tussen Ego's vader en de echtgenoot van MoZu. Beiden functioneren, 
om de terminologie van Héritier (1981:103) te vervolgen, als "co-preneurs d'épouses" 
waardoor zij gedeelde belangen hebben in de circulatie van bruiden maar ook van 
waardegoederen. Dit betekent dat Ulim Malumawi (E) en Kalaibin Kalayifi (H), de 
"co-preneurs d'épouses" van Su Kalalowuk (D), geen onderlinge vermaagschapping 
mogen aangaan. Aldus zijn beide alliantiecycli niet alleen via vertakkingspunt D 
verweven maar tevens via de associatie van E en H die in het huwelijksverkeer als 
één en dezelfde exogame eenheid opereren. 

Ten tweede doet zich een soortgelijke structurering voor indien twee afstammings
groepen gelijktijdig fungeren als bruidgever jegens een derde groep. Op Vouwblad 
6 dragen zowel Su Kalawuguk (C) als Samolo Gelekofok (G) een bruid over aan Su 
Kalalowuk (D). Als gevolg hiervan dienen С en G zich te onthouden van wederzijds 
huwelijkscontact. Beide maken aanspraak op huwelijksgiften van de kant van D en 
dat vraagt voortdurend onderling overleg met het oog op een soepele afwikkeling 
(zie Hfdstk. П). Het zou hun overleg belasten wanneer zij ook nog eens in de an
tagonistische verhouding van bruidgever en bruidnemer tegenover elkaar kwamen 
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te staan. Dus ook hier zien we dat de associatie van С en G beperking oplegt aan 
de mate waarin beide alliantiecycli elkaar mogen doorsnijden. 

Ten derde zijn het de SAN vriendschappen (zie П. 3) die het alliantiepatroon struc
tureren of, preciezer geformuleerd, bepaalde allianties uitsluiten. Deze vriendschappen 
tussen clans zijn gericht op onderlinge samenwerking met betrekking tot de circulatie 
van waardegoederen. De solidariteit van de eigen clan valt ook de SAN vrienden ten 
deel die bovendien worden geclassificeerd als verwanten. Daarom is het, althans in 
theorie, uitgesloten dat leden van een bepaalde SAN kring met elkaar huwen. Indien 
een clan bestaat uit verscheidene gelocaliseerde afstammingsgroepen die als exogame 
eenheden fungeren, zoals de onderling huwende Su Kalalowuk en Su Kalawuguk 
op Vouwblad 6, dan is een SAN kring dienovereenkomstig gefragmentariseerd. Zo 
werd bijvoorbeeld Abraham Su Kalalowuk, doende om voor Marta Su Kalawuguk 
de bruidsprijs bjjeen te brengen, geholpen door een aantal leden van clans uit zyn 
SAN kring. Dit betekent dat deze clans geen bruid mogen geven aan Su Kalawuguk 
want anders zouden zij zowel in een bruidnemende als bruidgevende positie komen 
te verkeren ten opzichte van Su Kalawuguk. 

©> 
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IV 

Zending en beschaving 

IV. 1 Historische achtergrond 

W anneer in 1855 de eerste zendelingen voet aan wal zetten in voormalig Neder
lands Nieuw Guinea, komt geleidelijk het proces van systematische ontsluiting 

op gang van deze "achterhoek der aarde".1* Gemotiveerd door het verlangen "om 
aan deze barbaarsche streken de eerste kiemen eener christelijke beschaving te schen
ken" (Haga 1884, II: 105), vestigen Ottow en Geissler zich op het eiland Manaswari 
aan de oostkust van de Vogelkop. Voor beide zendelingen breekt een moeilijke tijd 
aan. Naast de achterdocht waarmee zij door de plaatselijke bevolking worden bejegend, 
valt hun enkel ontbering ten deel. Reeds na enkele maanden wordt Geissler geteisterd 
door een beenabces en krijgt Ottow een hersenontsteking. 

Hoewel verscheidene zendelingen het spoor van genoemde pioniers volgen, levert 
de eerste 25 jaar zendingsarbeid slechts 20 gedoopte η op. Ook in de daarop volgende 
decennia mag het resultaat pover heten. Zo bedraagt het aantal inheemse Christenen 
in 1905 slechts 260 waarvoor zich inmiddels 23 zendelingen hadden ingezet. In dat
zelfde jaar zijn er nog maar 4 zendelingen werkzaam en de Utrechtsche Zendings-
vereeniging overweegt zelfs de opheffing van "Nieuw Guinea" als arbeidsveld. Een 
zendeling uit die periode verzucht: "Temidden van al wat ons naar boven trekt voelen 
we ons omlaag getrokken door tekorten aan geld, aan geloof en aan liefde, aan 
blijdschap, waar ook de zending van spreekt. En als wij hooren van het gebrekkige 
werk, dan zouden wij wenschen, dat God Zijne Engelen maar zond om het Evangelie 
te brengen; die legioenen van Engelen, die niet ziek zouden worden, niet zouden 
sterven en waarvoor geen passagekosten noodig zouden zijn" (Van Hasselt, gecit. in 
Kamma 1976, II: 577). 

Desondanks worden de zendingsactiviteiten voortgezet en is er na enkele jaren 
zelfs sprake van "oogsten met gejuich, waar anderen met tranen gezaaid hebben" 
(Kamma 1976, II: 609). Verschillende factoren brachten deze ommekeer teweeg. Ener
zijds gaf de opening van bestuursposten door het Nederlands-Indisch Gouvernement 
te Manokwari en Fak-Fak een stimulans aan de zendingsarbeid. Anderzijds raakte 
de bevolking geleidelijk overtuigd van de (materiële) voordelen die de aanwezigheid 
der zendelingen met zich meebracht. Daartoe behoorden het aanbod van onderwijs 
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en medicijnen - in 1904/1905 woedde een zware pokkenepidemie waartegen vaccinatie 
effectiever bleek dan de aangeroepen "heidense geesten" - en de vrijkoop van slaven 
die vervolgens een christelijke opvoeding genoten op het zendingserf. Bovendien fun
geerden de zendelingen soms als bemiddelaars bij conflicten of vormde hun aan
wezigheid een vrijwaring van rooftochten door naburige groepen. Eveneens belangrijk 
was de inschakeling van voorgangers uit andere delen van de archipel en later de 
opleiding van eigen landszonen tot onderwijzer, evangelist of predikant. 

Al deze factoren leidden ertoe dat sinds het tweede decennium van deze eeuw 
het aantal zendingsposten en dopelingen gestadig groeide. In 1956, als de Evangelisch 
Christelijke Kerk van Nieuw Guinea zelfstandig wordt, bedraagt het aantal gedoopten 
reeds 134.000 verdeeld over 580 gemeenten. In zijn feestrede ter gelegenheid van 
deze verzelfstandiging, constateert de toenmalige gouverneur Van Baal dat deze ge
beurtenis "een zeer belangrijke fase belichaamt in het geestelijk leven, ... een be
langrijke stap voorwaarts in de sociale opbouw van Nieuw Guinea" (gedt. in Rumainum 
1966: 53). 

Om de lezer een cijfermatig beeld te geven van de groei die de Evangelisch Chris
telijke Kerk van Nieuw Guinea/Irian Jaya tot 1972 heeft doorgemaakt, is in Bijl. 
12 een tabel overgenomen uit Kamma 1976, Π: 822. Hierbij, aldus Kamma, de aan
tekening dat niet alle getallen even betrouwbaar zijn. Vooral tijdens W.O. Π ging 
veel statistisch materiaal verloren. Dat is ook de periode waarin de zendingsarbeid 
in een vacuüm belandde als gevolg van de Japanse bezetting. Wanneer we de gegevens 
van 1942 vergelijken met die van 1946, valt er over de hele linie een terugval te 
constateren. Voorts heeft de tabel enkel betrekking op kerkgenootschappen die sinds 
1956 verenigd zijn in de Evangelisch Christelijke Kerk. Een tiental andere genoot
schappen, veelal van Amerikaanse en Australische herkomst, zijn verantwoordelijk 
voor nog eens tienduizenden bekeerlingen. Als we bovendien bedenken dat de katho
lieke missie in 1972 komt tot een geschat aantal van 130.000 gedoopten (Berg 1974: 
711), dan is in het begin van dejaren '70 ongeveer 66% van de autochtone bevolking 
toegetreden tot het Christendom. Hoewel mij geen recent statistisch materiaal ter 
beschikking staat, zal dit percentage sindsdien ongetwijfeld zijn toegenomen. 

Samenvattend mag gesteld worden dat zending en evangelisatie, meer nog dan 
bestuursvestiging, onmiskenbaar hebben bijgedragen tot een geestelijke en sociale 
eenwording waar voorheen tweedracht en versplintering heersten. Dit neemt niet 
weg dat deze ontwikkeling ten koste ging van de culturele verscheidenheid. In de 
slotparagraaf van DU Wonderlijke Werk, het monumentale socio-missiologische over
zicht van het zendingswerk in Irian Jaya, spreekt Kamma (1976, Π: 809) in dit 
verband van het slechte geweten van de zendingsarbeider: "Omtrent het verdwijnen 
van slavenroof en koppensnellen heeft niemand ooit wakker gelegen, maar toch kregen 
sommigen een slecht geweten, wanneer zij beseften, dat ook al het andere, ook de 
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kunstvormen, houtsnijwerk, gezang etc. wat men toen nog niet direct besefte, zou 
verdwenen ... Want wat kwam ervoor in de plaats? Nu kan men antwoorden ЪеЬ 
Evangelie'; dat was wel waar, maar hoe moest men zijn leven, zijn dagelijkse gewoon
ten, vroeger doorweven met ritueel, waaraan dansen en vermaak waren verbonden, 
nu inkleden? Schoolkinderen zongen wel elke dag en leerden fluitspelen, maar men 
kan toch moeilijk volhouden, dat de wekelijkse kerkdiensten, zelfs de dagelijkse korte 
diensten, 's morgens en 's avonds vaak, een emotioneel gelijkwaardig substituut 
konden z\jn voor wat men vroeger had. Er was immers voor het Evangelie, in de 
strakke liturgie o.a., geen plaats voor ludieke vormgeving van het dagelijks leven. 
Het leek wel alsof alle fleur verdwenen was". 

Ook Van Baal (1986: 3) keert zich tegen bepaalde facetten van de zendingsarbeid 
als hij opmerkt: "Er is geen erger tirannie dan de tirannie van de deugd. De Papoea's 
moesten en zouden bekeerd worden zonder recht op hun portie legitieme zonde, waar 
volgens mij ieder mens recht op heeft. Ze moesten altijd zingen van de eeuwige 
vipugde, de tijdelijke was er niet bij. De eigen religie werd hen afgenomen en er 
werd een stuk schuldbesef voor in de plaats gegeven. Daardoor zijn er mensen puur 
door depressie doodgegaan". 

Interessant is nu de vraag of ook de Irian Jaya bevolking zélf een dergelijke 
keerzijde beseffen van het "wonderlijke werk" dat zich temidden van hen voltrok. 
In het navolgende wordt verslag gedaan van de Moise opvattingen hieromtrent. 

IV.2 Evangelisatie bij de Moi 

Verliepen de zendingsactiviteiten aan de oostkust van de Vogelkop aanvankelijk 
moeizaam, aan de westkust was daarentegen sprake van een betrekkelijk voorspoedige 
start. Dit heeft te maken met het latere tijdstip waarop de zending hier een aanvang 
nam, op een moment dat de verspreiding van het evangelie in Irian Jaya geen 
"olievlek" meer was maar "een brand, die overal tegelijk werd aangestoken" (Van 
Hasselt, gecit. in Kamma 1953a: 100). Wanneer in 1933 Dominee Kamma zich vestigt 
als eerste zendeling te Sorong, zijn er reeds 300 gedoopten in dit gebied dat later 
het Ressort Raja Ampat zal vormen. In amper tien jaar tijd groeit het aantal tot 
5000 en in 1966 schat men zelfs 20.000 gedoopten op een bevolking van 25.000 
zielen. 

De Moi maakten gefaseerd kennis met het evangelie. Zij die indertijd woonden 
in kustdorpen, onderhielden ruilcontacten met daar gevestigde Molukse handelaars. 
Uitheemse producten als rijst, kleding en textiel werden geruild tegen inheemse 
waaronder groenten, bananen en brandhout. Enkele van deze handelaars fungeerden 
als (tijdelijke) pleegvader voor Moi kinderen die zodoende kennis namen van het 
christelijke gedachtengoed. Zo genoot Urbanus Osok, in 1929 de eerste Moise dopeling, 
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huisvesting bij de Ambonees Yacob Patirajawani. Voorts werden de Moi dorpen aan 

de kust af en toe bezocht door evangelisten en predikanten uit andere ressorten. 

Deze herderlijke bezoeken leidden in 1930 tot de eerste collectieve doopdienst van 

ongeveer 100 mensen. 

De zojuist vermelde vestiging van Ds. Kamma (1933) luidde de tweede fase in 

waarbij de zending in dit gebied een meer systematisch karakter kreeg. Het aantal 

dopelingen groeide krachtig en Moi mannen werden opgeleid tot evangelist. Medio 

jaren '40, na het einde van de Japanse bezetting, nam de derde evangelisatiefase 

een aanvang toen locale evangelisten erop uittrokken "om de kruisbanier van het 

Evangelie te planten op de eenzaamste posten" (Bergstra) aan de kust of in het 

binnenland. Daar werden zij doorgaans ontvangen als 'lichtbrengers in de duisternis' 

ofschoon, zo wordt gefluisterd, enkelen van hen het leven lieten tengevolge van toe

gediend vergif. Tegenwoordig zy η evangelisten gestationeerd in vrijwel alle Moi dorpen 

als coördinator van kerkelijke activiteiten. Onder hun bezielende Ъеаіепіпк' is er 

een situatie bereikt waarin het merendeel van de bevolking is gedoopt en een bijbelse 

voornaam kreeg. Ήβίαβηββ' namen als KALKELB bedrog'), MÈLESUWÒ ('gewassen doek'), 
MAHiNKiBAN ('maagden-liefhebber') werden vervangen door Abraham, Sara, Simon. In 
onderstaand lijstje zijn een aantal van deze noma-noma kafir Cheidense namen*) gegroepeerd 
naar hun betekenis, ontleend aan terreingesteldheid, fauna, flora, behuizing, lichaams
kenmerken, personalia en gebruiksvoorwerpen. De keuze van de naam voor een 
baby, zo werd mij uitgelegd, kon samenhangen met de plaats of omstandigheden 
van de geboorte. Toevalligheden als een passerende 'gele kikker' (KADAKLÈBÊ) of een 
'mug' (GÒNÒS) die de pasgeborene in de neus stak, bepaalden mogelijk de naamgeving. 
Ook lichaamskenmerken leenden zich daarvoor. Een baby, zo 'schurftig als een mier', 
werd dan GÈLSSKÒDÒK genoemd. 

TERREINOESTEWHEID: 

BAiNwi = lang strand 
ÈSMUJNQ = wegspoelend eiland 
FOLÒMELI = met zicht op bergen 
KALABELA = helder water 
LOFUK = afgesneden weg 
MALAFÒLÒN = plaats zonder voedsel 
MALASÒWÒ = rustige plaats 
SELE = ankerplaats 
WOWALA = kruispunt 

DENKniK = voet van een berg 
TOLÒKALA = met zicht op water 
гоиЬтАяк = met zicht op zee 

KAPrtK = betreden plek 

MALAP0LÒ = plaats met uitzicht 
MALAKAWAK = stenen berg 
PAGAHU = ravijn 
UUSA = afvalplaats 
wowiGEM = halfweegs 
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FAUNA: 

BOLUK = vlieg 
KÈLÈMKINING = tamme vogel 

GÒNÒS = mug 

KADAKLÉBÈ = gele kikker 

FLORA: 

DU = kokosnoot 
OKEDi = stuk hout 
ÒWÒLÒ = banaanboom 
SOLÒ = puntig hout 

КАЯ = onryp 

OKIRABU = rot hout 

SANGKORAS = kongkuilg 

BEHUIZINQ: 

DELON = voorportaal 

KEIKDÈK = resten van overwoekerd huis 
KEIKTU = kruipgat onder het huis 
ULIMPÒLÒ = erf 

KEKABU = oud huis 
KHKLON = lansat huis 
KHKWI = lang huis 
YAGAN = vuurplaats 

LICHAAMSKENMERKEN: 

OELÈSKÒDÒK = schurftig als een mier 
ю к = zwart 

KADA = met een voet als een kort zwaard 

LÈBÈLO = heel geel 
NÈOAUN = oud persoon 
NÈro = doof persoon 
SINDS = kleine ogen 
uous = poep 

G&isKYAft = kleine schurftige 
IGKKYAM = zwartje 
KABU = kort 

NtïUN = groot persoon 
NÏSHUNG = vuil persoon 
SAWOM = SAGINSÖ = wit haar 
SÁBELA = groei^lauw hoofd 

PERSONALIA: 

BAISAN = rica (Voest mens') 
MARINKEBAN = maagden-liefhebber 
SASURA = onbeleefd 
SUWOYAUW = niet in staat zich te wassen 

ΜΜΑΝ = slaaf 

NÈPòe = onsterfelijk persoon 
SAFAN = gast 
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OEBRUIKSVOORWERPE/f: 

KIYERI = stuk touw KwòKABU = oude draagtas 

MÈLG9UWò = gewassen doek міиэо = witte doek 

OVERIGE BEGRIPPEN: 

BÈLIOK = wegduwen KAIXEUS = bedrog 
NÈGINGKAI = kijk eens NÈYAUW = er is niemand 
OWÈ = кцк eens hier YAPAK = brand 

Soms vergde het enig aandringen om een informant de Ъеіаепве naam' of die van 
een der voorouders te doen prijsgeven. Verontschuldigend werd er dan aan toegevoegd 
dat dergelijke namen, met niet altijd even vleiende betekenissen, stammen uit de 
periode die voorafgaat aan de kennismaking met het evangelie. De Moi. mensen 
beschouwen immers deze kennismaking als het breukvlak in hun sociale en mentale 
geschiedenis. De termen die hieromtrent gebezigd worden, hebben alle betrekking 
op de overgang van 'duisternis' naar 'licht', van 'verwarring' naar Ordening'. Gevraagd 
naar een duiding, wordt erop gewezen dat de sociale verhoudingen een meer vreedzaam 
en beschaafd' karakter heben gekregen. Bovendien acht men zich niet langer ten 
prooi aan onbeheersbare kosmische krachten want het is de beschikking Gods die 
zich openbaart in de loop der dingen. Het gebed, dat een steeds belangrijkere plaats 
heeft gekregen in het leven der Moi mensen, biedt de mogelijkheid om deze beschikking 
te sturen. Naast reguliere erediensten (kebaktian) gaan de betrokkenen bjj een bij
zondere gebeurtenis (een te ondernemen reis, een bruidsprijsbetaling, aankomst en 
vertrek van een antropoloog) over tot het gebed. Omstanders worden daartoe op
geroepen met de woorden: marilah kita berdoa, 'laten we bidden'. 

Het zal de lezer, bovenstaande gelezen hebbende, niet verbazen dat de Moi weinig 
blijk geven van een omzien in weemoed. De 'duistere' en 'verwarde' tijden zijn voorbij 
en 'vooruitgang' is hen ten deel gevallen, dat is althans het algemene gevoelen. 
Hieraan dient echter te worden toegevoegd dat de ontvankelijkheid voor het Chris
tendom merendeels werd gevoed door niet-geestelijke ontsluitingsmechanismen op 
economisch, technologisch en medisch gebied. Zulks blijkt ook uit het povere resultaat 
van de eerste generatie zendelingen. Verder de toevoeging: voor zover de Moi bedenkin
gen hebben ten aanzien van het vooruitgangsproces, geldt dat enkel de negatieve 
aspecten daarvan en niet de onafwendbare afbrokkeling van de adat ('traditie'). Vooral 
de oudere generatie ziet in recente verschijnselen als diefstal, 'minder goede films', 
ongebreidelde sexuele omgang en overmatig drankgebruik, een bedreiging van sociale 
en morele verworvenheden. Een strakkere hantering van bijbelse leefregels, zo wordt 
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geredeneerd, zou daaraan een halt kunnen toeroepen. Want hoezeer de Moi ook 
hechten aan de Evangelische Boodschap, voor velen van hen is duidelijk dat deze 
nog maar gedeeltelijk leidraad vormt Ьц het dagelijkse doen en laten. 'Wat ik in 
de kerk te vertellen heb', bekende mij een evangelist in het binnenland, 'gaat vaak 
het ene oor in en het andere uit'. Het is eveneens geen uitzondering dat kerkgangers 
de eredienst al slapende bijwonen en daartoe reeds Ьц binnenkomst een geschikt 
plekje kiezen. 

IV.3 Zondeval en waardegoederen 

Een vergelijkbare breuk als de kennismaking met het evangelie tot stand bracht 
in het leven der Moi mensen, voltrok zich in de vroegste geschiedenis bij de introductie 
van waardegoederen. Het betreft de periode die volgt op een soort "natuurstaaf 
waarin de cultuurheld Okmala Choutplaats') eenzaam woonde in Maukmalalegin, 
'plaats waar de taal haar oorsprong heeft'. Zijn dieet bestond uit vruchten en rauwe 
groenten en hij beschikte nog niet over 'cultuurproducten' zoals ijzeren voorwerpen 
en de kennis om vuur te maken. Hoewel de meningen verdeeld zijn over de wijze 
waarop Okmala zijn echtgenote verwierf- opgevist uit een rivier danwei aangetroffen 
in een vogelnest - vast staat dat ze gekookt voedsel bereidde en hem vier kinderen 
schonk. Op hun beurt zorgden de kinderen voor een rijk nageslacht en het leven 
stond in het teken van voorspoed en vrede. Hieraan kwam echter geleidelijk een 
einde doordat het morele gehalte van de gemeenschap daalde. Men ging zich overgeven 
aan promiscue lusten die, aldus de overlevering, bevredigd werden onder de volgende 
omstandigheden. Op een centrale plaats in het woongebied stond de doorboorde boom 
Gomira. Wanneer ertegen geklopt werd, was dat voor de mannen een teken om in 
actie te komen. Al roepende *rewELl wo', 'het vrouwelijk geslachtsdeel is van mij', 
stormde iedere man af op een willekeurige vrouw als het maar niet een directe 
verwante betrof. Tientallen malen per dag was het geklop en geroep hoorbaar en 
de overige huishoudelijke bezigheden kwamen in het gedrang. Daarom werd besloten 
tot een zodanige driftinperking dat alleen de leider van de gemeenschap op de boom 
mocht kloppen. Okmala, die het morele verval zorgelijk aanschouwde, vond evenwel 
dat deze maatregel niet ver genoeg ging. Toen bovendien een zekere Kumayos ('lang 
en klein*) incestueus contact had met zijn verwante Keban ('maagd') en anderen dit 
voorbeeld volgden, besloten Okmala en enkele geestverwanten tot een meer afdoende 
driftregulering: de invoering van waardegoederen. Sexualiteit diende niet langer een 
lust te zijn maar tevens een last want vanaf dat moment moest ervoor 'betaald' 
worden in de vorm van schaarse waardegoederen, moeilijk te verwerven en dus 
reden tot een zekere mate van Triebverzicht. In Hfdst. Π zagen we hoe deze waar
degoederen tot in het huidige tijdsgewricht functioneren als enerzijds een positieve 
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en anderzüds een negatieve sanctionering van de sexualiteit waar het gaat om respec
tievelijk huwelijksgiften/bruidsprüzen en boetebetalingen." 

Wat opvalt in bovenstaande mythe, is de Oud-Testamentische toonzetting van 
de loop der gebeurtenissen. Aan het paradijselijke bestaan komt een einde doordat 
er een zondeval plaats vindt rond de boom Gom ira, een translitteratie van de bijbelse 
stad Gomorra. In tegenstelling tot de lotgevallen van deze stad - Toen liet de 
Here zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen" [Genesis 19: 24] - zijn het in 
de Moi versie waardegoederen die een corrigerende werking hebben. Van kerkelijke 
zijde wordt benadrukt dat de circulatie daarvan een beschikking Gods is en de tenuit
voerlegging een opdracht aan de zondige mens. De 'kostbaarheid' van het monogame 
huwelijk komt tot uitdrukking in de waarde en schaarste der goederen die zulks 
sanctioneren. In dit verband werd door een informant gewezen op de dubbele betekenis 
van het Indonesische woord kasih dat zowel 'geven' als 'liefde' betekent. Dienover
eenkomstig behoort de overdracht van een bruid (kasih perempuan) tegen waarde
goederen (kasih harta) ook werkelijk een daad te zijn van zowel wederkerigheid als 
van liefde, zo valt te beluisteren in kerkelijke kringen. 

Een andere mythe verhaalt hoe door toedoen van een boosaardige vrouw, Amu
lagilala genaamd, het kwaad in de wereld kwam.82 Voordat zij van zich deed spreken, 
kende men geen ziekte en niemand stierf. Ook waren er geen giftige dieren die de 
mensen belaagden. Alle wezens leefden in onderlinge vrede want niemand had nog 
bloed. Amulagilala leidde een teruggetrokken bestaan en was niet getrouwd hoewel 
zij met mannen optrok en van een praatje hield. Toen echter in een bepaalde stam 
telkens weer mensen vermist werden, kreeg men argwaan ten opzichte van de oude 
vrouw. Een toeval bracht aan het licht dat zü de vermisten haar huis had binnengelokt, 
hen met een list had weten te bewegen bij haar de nacht door te brengen om vervolgens, 
toen zij sliepen, een gloeiend stuk ijzer in hun anus te steken. Hierna had zij de 
lichamen opengesneden, hart en lever opgegeten en de schoon gemaakte schedels 
bewaard. 

Na verloop van tijd, zo vervolgt de mythe, besloten twee zonen een wraaktocht 
te ondernemen tegen Amulagilala om de moord op hun vaders te wreken. De één 
riep alle vogels en bomen bijeen, de ander alle mensen, dieren en insecten. Het 
bericht van de gruweldaden van Amulagilala maakte zo'n indruk dat geen enkel 
levend wezen wilde achterblijven. Het werd een massale wraaktocht waarbij haast 
de hele schepping betrokken was. Een enorme vloot van prauwen trok zuidwaarts, 
op weg naar het huis van de oude vrouw. Ook het kleine vogeltje Toksarum toog 
ten strijde. Aanvankelijk had men hem uitgelachen met de woorden: 'Wat wil zo'n 
klein mormel mee gaan vechten!' Na lang aandringen had hij evenwel een plaatsje 
gekregen op het uiterste puntje van een der prauwen. In zijn pootjes hield hij een 
aantal crotonbladeren stevig omkneld. Hiermee hoopte hij een krjjgslist uit te voeren. 
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Aangekomen bij het huis van Amulagilala barstte de strijd los. Behendig wist zy 
echter alle aanvallen af te slaan en de hele onderneming dreigde te mislukken. 

Toen kwam Toksarum met een voorstel dat minachtend werd aanvaard. Op een 
teken van het vogeltje zouden alle strijders Amulagilala nog éénmaal uitdagen. Wach
tend op het moment dat de vrouw zich verwijderde van de steen waarop zij tot dan 
toe stond, wreef hij deze ongemerkt in met het slijmerig sap der crotonbladeren. 
Toen gaf Toksarum het teken tot de aanval. Amulagilala haaste zich terug naar de 
steen om van daaruit weerstand te bieden. Toen zij echter op de steen sprong, gleed 
ze uit en viel. Toksarum vloog te voorschijn en sloeg met een hakmes Amulagilala' 
hoofd van haar romp af. Alle aanwezigen uitten een vreugdekreet. Nadat het lichaam 
in stukken was gesneden, werd in allerijl een feesthuis gebouwd om de buit te verdelen. 

Toen begonnen de moeilijkheden pas goed want de overwinnaars toonden zich 
hebzuchtig. Ieder roofde wat hy kon krijgen en gulzig werd van het bloed gedronken 
dat sommigen zelfs over zich heen goten. Het rondkopje en roodbontje danken hieraan 
hun kleur. De vogels namen Amulagilala's muziekinstrumenten, trommels en fluiten. 
Tot op de dag van vandaag is te horen hoe zij daarop oefenen. Bij de verdeling van 
het vlees ontstonden grote vechtpartijen. Hierover kregen onder meer honden en 
katten de grootste onenigheid waardoor de vijandschap tussen de dieren voorgoed 
was uitgebroken. Toen alles op deze ongeregelde manier verdeeld was, ving de terug
tocht aan. Daarby zong Toksarum het hoogste lied. Нц zette de WÒK in, het over
winningslied dat later de mannen zouden zingen na een geslaagde hongi tocht (zie 
noot 49): 'Wij keren huiswaarts, we hebben overwonnen. Degene die verschopt en 
verjaagd werd was de overwinnaar. Als een hond werd ik verjaagd, als een koning 
keer ik terug'. De grote overwinning bleek echter de noodlottigste nederlaag. Het 
kwaad was niet enkel meer in Amulagilala maar was aller eigendom geworden. 
Ziekte en dood deden hun intrede in de wereld. De ziel van Amulagilala zette haar 
boze werk voort. 

Ook de mythe van Amulagilala thematiseert een zondeval maar ditmaal in meer 
existentiële zin als het ontstaan van menselijke tekortkomingen, met name waar 
het gaat om vreedzame sociale bindingen. Zoals Kamma (1941: 341) in een toelichting 
op de mythe stelt: vanaf de dag der overwinning op Amulagilala "veranderde het 
gezicht der wereld, er kwam oneenigheid, men gebruikte wapens (hakmessen), en 
het bloed leidde tot oorlogen, en voortdurende /umgi'-tochten". 

Ook in dit verband spelen de waardegoederen, in het bijzonder de kain timur, 
een voorname rol. In Hfdst. II werd reeds gemeld hoe de Moi mensen de doeken 
beschouwen als 'vredestichters' die SMIFAGU ('eensgezindheid', 'samenwerking') tot 
stand brengen. Deze kwalificatie wortelt onder meer in de omstandigheid dat in 
vroeger dagen een hongi tocht kon worden afgekocht met kain ümur of dat de over-
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wonnenen verplicht werden tot afdracht daarvan. Dus ook op die manier vormden 
de doeken het symbool van (gewapende) vrede. 

Er deed zich echter een opvallende ontwikkeling voor nadat de Pax Neerlandica 
in de Vogelkop een feit was. De Nederlandse bestuursvestiging had uiteindelijk weten 
te bereiken dat hongi tochten tot het verleden behoorden. De afgedwongen vreedzame 
interlocale betrekkingen resulteerden in een verstrooiing van huwelijks- en ruilcon-
tacten. Voormalige vijanden kwamen nu tegenover elkaar te staan als ruilpartners, 
als bruidgevers en bruidnemers. Het sociale leven raakte steeds meer beheerst door 
kain timur transacties, een ontwikkeling die zich misschien nog het beste laat typeren 
als het "vechten met waardegoederen". Barnett (1959: 1016): "In short, warfare 
was replaced by the manipulation of people through the control of essential goods; 
and by 1954 everyone was so entangled and pressured by debtors that the police 
and other officials spent much of their time settling disputes, punishing assaulters, 
and investigating suicides resulting from quarrels about kain timor. The price of a 
bride went up, along with everything else. The marriage rate went down, and the 
marriage age went up. Few people got married before they were twenty five. Domestic 
quarrels intensified. Odd marriages, some incestuous by clan rules, were negotiated 
to suit the convenience of financial backers". 

Deze voor een effectieve bestuursvoering ongewenste ontwikkeling poogde men 
tegen te gaan door afschaffing van het kain timur stelsel. Met behulp van enkele 
invloedrijke doekenbezitters die zü voor deze poging wisten te winnen, leken be
stuursambtenaren de locale bevolking ervan te overtuigen dat dit "knellend instituut" 
(Anonymus, 1954:10) strijdig is met de kemajuan ('vooruitgang'). Een aantal doeken 
werd al dan niet vrijwillig ingeleverd en verbrand. Naar later bleek betrof het de 
meest waardeloze en hield de bevolking de rest verborgen (Schoort 1979: 211, n. 6). 
Een heropleving van de circulatie bleef dan ook niet uit (verg. Capetti 1958-1960). 

Ofschoon de typering van Barnett betrekking had op het Ayamaru/Aitinyo gebied 
in de centrale Vogelkop en slechts daar de poging werd ondernomen tot afschaffing 
van het kain timur stelsel, deed zich een soortgelijke ontwikkeling voor in de Moi 
samenleving. De kloof tussen 'rijke doekenmannen' (NÈGOK) en 'arme doekenmannen' 
(NÈBAUK) werd steeds groter. Waar eerstgenoemden hun greep op de circulatiecircuits 
verstevigden, werd het voor laatstgenoemden gaandeweg moeizamer om een bruid 
te verwerven. Arme mannen waren soms jaren in de weer om de vereiste hoeveelheid 
kain timur te verzamelen. Als dat b\j gebrek aan voldoende of invloedrijke doeken
connecties niet lukte, bleven zij noodgedwongen vrijgezel, huwden op late leeftijd of 
namen hun toevlucht tot een schaakhuwelijk met alle sociale verwarring vandien. 
Anderzijds droegen rijke mannen bü tot verwarring door naar believen doeken te 
onttrekken aan de circulatie teneinde een kunstmatige schaarste te creëren. Het 
effect hiervan werd nog eens versterkt toen het aantal beschikbare doeken eveneens 
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afnam als gevolg van de tijdelijke circulatiestop in de centrale Vogelkop en de "tex-
tielhonger" (Honnef 1956: 3) in de Moi samenleving zodoende groeiende was. Naar 
verluidt, bewaarden de NÈOOK hun doekenbezit in speciaal daarvoor gebouwde hutten 
(KEK BÒSÒNO) waar zij regelmatig gesignaleerd werden om te genieten van hun rijkdom 
en plannen te smeden omtrent nieuwe transacties. 

Naast een stijging van de bruidsprijs en de huwelijksleeftijd, leidde het "vechten 
met waardegoederen" door de NÈGOK eveneens tot een vrouwentekort. De rijke mannen 
activeerden polygyne aspiraties teneinde hun invloed te vergroten. Dit leidde ander
maal tot stijging van de huwelijksleeftijd en toename van het aantal vrijgezellen 
maar had buitendien het effect van groeiende overspeligheid. Jong als de secundaire 
NÈGOK vrouwen vaak waren, ontstonden nogal eens amoureuze bindingen met deze 
vrijgezellen. Ter genoegdoening dienden dan boetebetalingen plaats te vinden en de 
verwerving van deze kain timur vergrootte weer de afhankelijkheid jegens andere 
rijke mannen. 

Overigens kon ik bij de Moi geen bevestiging vinden van het verschijnsel dat 
Kamma (1961a: 13; 1970:140) constateerde in naburige samenlevingen: jonge vrouwen 
die door hun ouders erop uit werden gestuurd om rijke mannen te verleiden om 
aldus een boetebetalingen te forceren. Hoe het ook zij, het kain timur complex ging 
gelet op het voortbestaan ervan "bedenkelijke specialisatie-verschijnselen vertonen" 
(Pouwer 1957: 300). Kamma (1970) en Miedema (1986) betitelen deze ontwikkeling 
als een "spontane 'kapitalistische' revolutie", als de opkomst van een "kain-timur 
kapitalisme". Het collectieve belang om bruiden te kunnen verwerven en dus ge
legitimeerd nageslacht te waarborgen, raakte ondergeschikt aan het doekenbelang 
van de enkeling. "In the long run the 'economic groups' ceased to correspond to the 
clan and kin groups, and a new class came into being, now based on an individualistic 
striving for personal power and prestige" (Kamma 1970: 138). Of zoals Miedema 
(1986: 29) het kernachtig formuleert: "whereas kain timur were first used to get a 
wife, subsequently women were used to get kain timur". Kortom, de beschavende 
werking die ooit zou zijn uitgegaan van de introductie van waardegoederen vervaagde 
ten gunste van een nieuw soort zondeval. 

IV.4 Vooruitgang en opbouw 

Kerkelijke functionarissen, hoewel zélf vaak behorend tot de klasse van rijke mannen 
en dienovereenkomstig handelend, betreurden de boven geschetste ontwikkeling en 
signaleerden de strijdigheid daarvan met bijbelse leefregels en met de eisen die de 
moderne tijd stelt Goonarbeid, schoolgang, kerkbezoek). In hun pastorale zorg bena
drukten zij het belang ener christelijke doekenmentaliteit, vooral vanuit de bijbelse 
opdracht: "Weest vruchtbaar en wordt talrijk" [Genesis 1: 28; 9: 1]. Want als gevolg 
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van de toenemende individualisering en privatisering van het kain timur verkeer, 
kwam de zorg om nageslacht op de tweede plaats. 

Teneinde dit tij te keren stelde de eerder genoemde Moi predikant een gedragscode 
op die hij inleidde met de woorden: "Allereerst maak ik U allen deelgenoot van 
mijn gevoel. ledere dag en ieder moment word ik boos of getroffen door de stem 
van mijn hart die zegt: 'Zie en aanschouw het innerlijk en uiterlijk leven van je 
volk'. Daarom nodigt mijn geest, iedere keer wanneer ik ergens in een dorp ben, 
mij uit om na de kerkdienst in een vergadering toelichting te geven ... betreffende 
onze moeilijkheden in de hantering van waardegoederen. Maar tot nu toe is het 
gestelde doel nog niet bereikt. Om die reden heb ik een verhandeling geschreven" 
(Osok 1951: 1). 

In het verdere verloop van deze verhandeling worden de problematische aspecten 
van de doekencirculatie nog eens opgesomd en aanbevelingen gedaan omtrent correct 
gedrag ten aanzien van deze circulatie. Enkele passages hieruit: "Ons nageslacht 
wordt steeds geringer omdat er meer mensen overlijden dan er geboren worden. 
Daarom moeten alle mensen, die daartoe de leeftijd hebben, huwen [...] De aanwezige 
waardegoederen moeten ook daadwerkelijk gebruikt worden om vrijgezellen te laten 
huwen, om hen in staat te stellen zich te vermenigvuldigen. Denk eraan!! Ons nage
slacht is edeler dan de waardegoederen die voortdurend van hand tot hand gaan. 
Bemin deze goederen dan ook niet méér dan je nakomelingen [...] Laat de mannen 
die reeds gehuwd zijn, géén tweede echtgenote nemen [...] Moge de waardegoederen 
niet enkel gebruikt worden ten eigen voordele, terwijl andere mensen doekengebrek 
of doekenverlies lijden [...] Laat geen zoon of dochter huwen die nog te jong is [...] 
Laat een jonge zoon niet huwen met een oude vrouw of een jonge dochter met een 
oude man. Want het huwelijk is niet alleen bedoeld ten behoeve van persoonlijk 
genoegen maar is tevens gericht op voortplanting. Bovendien is het huwen op te 
jonge leeftijd strijdig met gezondheid en liefde [...] Het is beter dat iemand zijn of 
haar eigen huwelijkspartner kiest zonder dat dit bij voorbaat geregeld wordt door 
diens ouders. Wanneer een jongen verliefd wordt op een meiçje, moet hij zijn ouders 
daarvan op de hoogte stellen zodat zij, zoals het hoort, een huwelijksaanzoek doen. 
Het is niet toegestaan dat een jongeman zjjn geliefde 'rooft' [...] Probeer uitstaande 
vorderingen niet onder dwang te innen. Indien je ruilvriend of schoonzoon geen doeken 
in voorraad heeft, keer dan huiswaarts [...] Zusters en broeders: neem bovenstaande 
aanbevelingen ter harte en richt Uw blik op de toekomst van ons volk" (Osok 1951; 
verg. Kamma 1961a). De verhandeling eindigt met de wens dat Gods zegen rust op 
de voorgestelde richtlijnen en dat zijn koninkrijk zal groeien in het leven en de 
harten van de Moi mensen. 

Hoewel de richtlijnen dateren uit het begin van de jaren '50, zijn zij tot op zekere 
hoogte nu nog actueel. Het door zending en gouvernement ondernomen beschavingsof-
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fensief ten aanzien van de kain timur circulatie boekte slechts gedeeltelijk succes 
en de gegroeide tegenspraak tussen collectief en individueel (doeken)belang bleef de 
ruilverhoudingen beheersen. Enerzijds verminderde het aantal gedwongen huwelij
ken, polygyne huwelijken en kinderhuwelijken en werden ook langdurig vrijgezellen 
in het genot gesteld van een echtelijke sponde. Anderzijds bleef de gemiddelde bruids
prijs hoog en steeg zelfs in de jaren die volgden. Vooral aan de kust voegde zich 
hierbij de omstandigheid dat de geldcirculatie een toenemende rol van betekenis 
ging spelen in de periferie van het doekenverkeer. Met geld, verkregen uit loonarbeid 
en de verkoop van tuin- en bosproducten op de markt, werden 'winkeldoeken' (kain 
toko) gekocht die een steeds groter bestanddeel van de bruidsprijs gingen uitmaken. 
Zulks bleek al uit de analyse der huwelijkscollecties (zie Hfdst. Π) maar is ook af 
te lezen uit de tabel van Fig. 27, met daarin de richtgetallen voor de verschillende 
componenten van de bruidsprijs: 

kain toba 

kain delà 
gong/grote kain timur 

parang duhi/grote kain timur 

piling duhi/grote kain timur 

gewone kain timur 

winkeldoeken 

TOTAAL 

1948 

2 
1 

1 

-
-
2 

45 

50 

1961 

2 
1 

1 

-
-
2 

45 

50 

1953 

5 

2 

1 

1 
1 

10 

80 

100 

1971 

5 

2 

1 

1 

1 
10 

80 

100 

Fig. 27. Richtgetallen voor bruidsprijsbetalingen gedurende 
de periode 1948-1371 (Bron: Osok 1982) 

De tabel, ontleend aan Osok (1982:1-2), bevat de getalsmatige afspraken die gemaakt 
werden in de dorpen Makbon (1948), Saoka (1951), Sautolo (1953) en Kalasaman 
(1971). Deze afspraken waren het resultaat van vergaderingen waaraan vertegen
woordigers, veelal rijke doekenmannen, uit alle Moi dorpen deelnamen. Men achtte 
het noodzakelijk om, naast de eerder weergegeven gedragscode met betrekking tot 
de kain timur, tevens richtgetallen vast te stellen. Wat opvalt is de verdubbeling 
van het gewenste maximum aan waardegoederen in 1953. Het "vechten met waar
degoederen", dat medio jaren '50 een hoogtepunt bereikte (zie IV. 3), heeft zich bij 
de Moi eveneens vertaald in een forse verhoging van het richtgetal (van 50 naar 
100) om gelijke tred te houden met de maatschappelijke ontwikkeling. De vergaderin-
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gen in 1961 en 1971 handhaven daarentegen de al bestaande afspraken. Kennelijk 
week men daarvan in de praktijk te veel af. De in Hfdst. Π besproken bruidsprjjscol-
lecties bevestigen dat. Tien jaar na de laatste, in 1971 gehouden, vergadering geeft 
één van de toenmalige deelnemers in een kort rapport uiting aan zyn teleurstelling 
hierover waar hü schryft "dat de gemaakte afspraken geen effect hebben [...] Degenen 
die zich niet neerleggen bij een vermindering van het aantal huwelqksgoederen, 
wensen dus niet de kemqjuan ('vooruitgang') voor de Moi bevolking [...] De hoogte 
van de geëiste en betaalde huwelijksgoederen vormt een hinderpaal op weg naar 
de pembangunan ('opbouw')". Daarna volgt nog eens een overzicht van de gemaakte 
afspraken (Kapitän Laut 1982). 

Van kerkelijke zijde moest men dus toezien hoe, alle beschavingsinitiatieven ten 
spyt, de Moi mensen in de ban bleven van de doekencirculatie: "De Evangelisch 
Christelijke Kerk kan niet regelend optreden en heeft geen bevoegdheid om de grootte 
van de bruidsprijs vast te stellen, maar wat we wel kunnen en ook moeten doen 
is: tegen al onze leden zeggen: Maak orde en rust toch niet kapot; dwarsboom en 
verhinder de vooruitgang van ons land toch niet; verniel ook niet de vrede in een 
jong huishouden door een te hoge bruidsprijs, verkoop toch niet Uw dochters, want 
het is de Here God, die ze U geschonken heeft" (Kamma zj. d.: 29). 

<©> 





Samenvatting en besluit 

I n deze studie wordt aandacht geschonken aan de geschiedenis en sociale structuur 
bij de Moi van Irían Jaya. Volgens het etnohistorisch perspectief zwierven clans 

uit verschillende richtingen door de noordwestelijke Vogelkop en zouden uiteindelijk 
het huidige Moi gebied bevolken. Deze migraties vonden plaats op basis van seg
mentatie waarbij de clans onderlinge "verwantschaps"- en huwelijksrelaties aan
gingen die zijn blijven voortduren tot op de dag van vandaag. Aldus gingen verstrooiing 
en verdichting hand in hand en ontstonden er acht dialectgroepen. 

Naast dit proces van interne regionalisering, raakte de Moi samenleving direct 
of indirect vervlochten met uitheemse machtscentra waarvan de invloedssferen zich 
uitstrekten tot de kusten van de Vogelkop. Als gevolg van deze externe regionalisering 
kwamen ruilcontacten op gang waarbij tot dan toe onbekende goederen het Moi 
gebied bereikten. Daartoe behoorden weefsels die onder de naam kain timur С oosterse 
doeken*) een belangrijke rol gingen spelen in het ceremoniële leven. Zij vormen het 
belangrijkste bestanddeel van de huwelijksgift en bruidsprüs, circulerend via een 
uitgebreid netwerk van uitwisselings- en ruilcircuits. Aldus realiseert de doekencir
culatie, gebaseerd op het beginsel van wederkerigheid, een sociaal-culturele samen
hang in een samenleving waar interpersoonlijke relaties een belangrijke structurele 
rol spelen (verg. Van der Leeden 1960: 130). 

De circuits waarlangs de kain timur circuleren, worden bepaald door het heersende 
matrilaterale cross-cousin huwelijk. Gezien het preferentiële karakter ervan, vertonen 
de alliantieketens een flexibel asymmetrisch patroon. De Omaha classificatie, waartoe 
de Moise verwantschapsterminologie behoort, is hiermee in overeenstemming en be
vestigt de hypothese van McKinley (1971: 414) dat "Crow-Omaha systems supply 
'instant' generational depth exactly where it is needed - to important interlineage 
ties which would otherwise lack structural continuity". Deze constatering zal verbazing 
wekken waar Lévi-Strauss (1967: xxvi) betoogt dat de "turbulentie" Gees: alliantie
wisseling) van het Omaha stelsel in str\jd is met een asymmetrische ordening Gees: 
alliantiecontinuïteit). Volgens Lévi-Strauss is het Omaha systeem namelijk gebaseerd 
op een huwelijksverbod dat over een aantal generaties een strikte scheiding beoogt 
tussen verwantschap en aanverwantschap. Bij de Moi, daarentegen, ontbreekt een 

De begrippen interne en externe regionalisering zijn ontleend aan Pouwer (1982: 2). 
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dergelijk verbod. Zodoende blijkt het matrilaterale cross cousin huwelijk wel degelijk 
verzoenbaar met een Omaha classificatie. 

Deze verzoenbaarheid krijgt bij de Moi zelfs nog extra accent vanwege de con
nubiale implicatie der verwantschapstermen. In navolging van Lounsbuiy's (1964) 
analyse gereduceerd tot de generatiecategorieën waartoe zij behoren, en vervolgens 
"verdicht" tot de structurele posities die zij binnen een alliantieketen bezetten indien 
het cross-cousin huwelijk consequent wordt toegepast, blijken de verwantschapstermen 
een connubium tussen vijf ezogame eenheden op te leveren. Dit structurele con-
nubiumpatroon, waarbij het dus gaat om een minimale alliantiespreiding, wordt in 
de praktijk echter nooit ten volle gerealiseerd. Dit geldt evenzeer voor de tegen
overgestelde situatie die zich voordoet wanneer er sprake is van een maximale al
liantiespreiding. De Moise huwelijkspraktijk schommelt tussen beide polen en de 
heersende Omaha classificatie voorziet in een, zoals McKinley (1971: 414) het for
muleert, " ... ideological reconciliation of the conflict which is present when the descent 
groups of a society try to maintain old alliances at the same time that they are 
trying to create new ones". 

Evenals de kain timur, ging ook de evangelische boodschap een belangrijke rol 
spelen in het ceremoniële leven van de Moi. Net zoals de doeken geacht worden 
eensgezindheid en samenwerking tot stand te brengen, speciaal waar het huwe
lijkspartners betreft, zo rekent men gehoorzaamheid aan bijbelse leefregels tot de 
grondslagen van een geordende samenleving. Deze leefregels, waarmee de Moi vanaf 
de jaren '30 kennis maakten door toedoen van zendelingen, worden verschillende 
keren per week in erediensten benadrukt. 

Het christelijke gedachtengoed is in het bijzonder een rol gaan spelen met betrek
king tot de kain timur circulatie. Toen na W.O. Π de Pax Neerlandica in de Vogelkop 
geleidelijk aan invloed won, kregen de interlocale betrekkingen een meer vreedzaam 
karakter. Dit leidde tot een verstrooiing van huwelijks- en ruilcontacten die zo'n 
intensieve doekencirculatie tot gevolg had dat zich, gelet op het voortbestaan ervan, 
"bedenkelijke specialisatie-verschijnselen" gingen voordoen (Pouwer 1957:300). Kam-
ma (1970) en Miedema (1984) spreken in dit verband respectievelijk over een "spontane 
'kapitalistische' revolutie" en de opkomst van een "kain timur kapitalisme". Ter 
afzwakking van deze ontwikkeling, die eveneens in de Moi samenleving plaats vond 
en nog steeds actueel is, werd en wordt van kerkelijke zijde voortdurend gewezen 
op het belang van een christelijk geïnspireerde kain timur mentaliteit. Deze zou tot 
uitdrukking moeten komen in een zodanige levenswijze dat het waarborgen van 
legitiem nageslacht, immers het fundament van de kain timur circulatie, niet onder
geschikt is aan particuliere doekenbelangen. 

© 



Summary in English 

T his study is based on material which I collected during 18 months of anthropo
logical fieldwork amongst the Moi people in the western part of the Bird's Head 

area, Irian Jaya (Indonesia), during the years 1984-1985. Research work has been car
ried out within the framework of the Cultural Agreement between the Republic of 
Indonesia and the Kingdom of the Netherlands, and as part of the Indonesian LEKNAS-
LIPI Project for Multi-Displinary Research in the Bird's Head Area under the coor
dination of Dr. Б.К.М. Masinambow and field supervision of Dr. A.C. van der Leeden. 
The Program for Indonesian Studies (PRIS) provided me with the necessary funds. Re
search work was mainly focussed on the history and social structure of Moi society. 

Moi society consists of patrilineal clans which according to mytho-historical tradi
tion once migrated from various directions across the northwestern part of the Bird's 
Head into the present coastal and near-coastal regions of the Moi. These migrations 
took place on the basis of segmentation, a process during which interclan relations of 
"kinship" and marriage were established, which until the present day characterize the 
social system of the Moi. Clan dispersion and clan contraction combined in one and the 
same process, which ultimately also resulted in the development of a language with 
eight dialect groups. 

"Internal regionalization" of this kind coincided with a process of "external region-
alization" because the Moi also participated, directly and indirectly, in the political and 
economic networks of centers of foreign power, the influence of which extended as far 
as the coastal regions of the Bird's Head area.* As a result, economic exchange relations 
developed, through which hitherto unknown goods reached the Moi area. Amongst 
these were textiles, called kain timur ('eastern cloths') in local Indonesian, which even
tually were to play a crucial role in Moi ceremonial life. As the most important articles 
for marriage gift-giving and bride price payment, they circulate by way of an extensive 
network of ceremonial exchange relations through the whole of, and even far outside, 
the Moi area. Based on the principle of reciprocity, the circulation of kain timur con
tributes substantially to social cohesion in a society in which interpersonal relations 
play an important structural role (cf. Van der Leeden 1960:130). 

The concepts of internal and external regionalization are borrowed from Pouwer (1982-2). 
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The circuits along which the kain timur circulate are defined by the prevailing 
marriage system based on matrilateral cross cousin marriages. In line with the preferential 
quality of this marriage type, the overall asymmetrical implications of the Moi mar
riage system are flexible. Omaha classification, on which Moi kinship terminology is 
based, fully harmonizes with the flexibility of the marriage system. It is in this con
nection relevant to cite McKinley's (1971:414) hypothesis that "Crow-Omaha systems 
supply 'instant' generational depth exactly where it is needed - to important inter-
lineage ties which would otherwise lack structural continuity". This hypothesis may 
seem surprising in view of Lévi-Strauss's (1967: xxvi) assertion that the "turbulence" 
(read: alliance alternation) of the Omaha system contradicts asymmetrical marriage ar
rangement (read: alliance continuity). According to Lévi-Strauss, that is, the Omaha 
system is based on a marriage prohibition which through a number of generations 
results in a strict separation between kinship and affinity. However, and contrary to 
Lévi-Strauss's opinion, such a prohibition is altogether lacking in the Moi system. The 
Moi case, therefore, offers evidence that matrilateral cross cousin marriage and Omaha 
kinship classification are indeed reconcilable. 

In the Moi system, this reconcilability is further emphasized by a connubial im
plication of the kinship terminology. If we reduce the kinship classifications, in line 
with Lounsbury's formal analysis of Crow/Omaha terminologies (1964), to their proper 
generational categories, and study them next as "contracted" to their structural posi
tions within an alliance chain which becomes manifest if the participants consistently 
adhere to matrilateral cross cousin marriage, then we see that they reflect an ideal 
System of fixed connubial ties between five exogamous units. In actual practice, how
ever, such a connubial pattern, implying minimal dispersal of alliances, never becomes 
fully realized. This also applies to the opposite situation in which alliances occur max
imally dispersed. Moi marriage practice appears to waver between these poles. This 
confirms McKinley's (1971:414) view that Omaha classification offers an "ideological 
reconciliation of the conflict which is present when the descent groups of a society try 
to maintain old alliances at the same time that they are trying to create new ones". 

Like the originally foreign kain timur textiles, the teaching of the gospel has also 
greatly influenced the ceremonial life of the Moi people. Just as much as the kain timur 
are considered to bring about unanimity and cooperation, so obedience to biblical rules 
of conduct is regarded as one of the foundations of a well-functioning society. These 
rules of conduct, with which the Moi have become acquainted through missionary ac
tivity since the thirties, receive much emphasis during religious services held several 
times a week. 

Christianity has become a relevant factor in particular with regard to the circula
tion of kain timur. The return of the Pax Neerlandica after World War Π has led to 
the gradual pacification of intervillage relations and the dispersal of contacts through 
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marriage and exchange throughout the Bird's Head area. This has also effected the 
Даш timur circulation, which became so intensive that it started to show symptoms 
which Pouwer (1957: 300) has called "critical symptoms of specialization". Kamma 
(1970) and Miedema (1984) have characterized this phenomenon as a "spontaneous 
capitalist revolution" and the rise of "kain timur capitalism", respectively. In order to 
mitigate this development, which also occurred, and is in fact still current, in the Moi 
area, the church continuously emphasizes the need of a Christian inspired mentality 
of giving and exchanging kain timur. This should ultimately find expression in a life 
style which prevents the need of progeny, truly the foundation oí kain timur circulation, 
from becoming subordinated to private interests in cloths. 

©> 





Noten 

Vanaf de oevers werd hen toegeroepen: 'ò-Sò?' CZijn er misschien bananen aan boord?') 
en hieraan ontleenden de opvarenden hun naam. 
De geografische aanduiding Timur", die onder de Moi geldt als een pars pro toto 
voor de oostelijke Nusa Tenggara-archipel waartoe ook het eiland Flores behoort, 
verdient een toelichting. B\j de Moi leeft niet alleen de opvatting dat de Osoks af
komstig zjjn uit deze archipel maar dat zij er aanvankelijk ook naar toe waren 
getrokken. Dit gegeven laat zich wellicht vruchtbaar voegen in Voorhoeve's (1989: 
82) bevinding van een taalkundige verwantschap, en dus "at least the existence of 
maritime contacts", tussen de zuidkust van de Vogelkop en de oostelijke Nusa Teng
gara-archipel. Hoewel enerzijds het Moi niet gerekend wordt tot de taalfamilies der 
samenlevingen in de zuidelijke Vogelkop en anderzijds het Florinees geen deel uit
maakt van de Timor-Alor-Pantar talen, maakten de Osoks mogelijk toch deel uit 
van die maritieme contacten. Deze veronderstelling wint aan kracht indien we be
denken dat er in het Seget gebied een immigrantengroep (de NÈ YAUW) leeft die 
haar oorsprong terugvoert naar Inanwatan aan de zuidkust van de Vogelkop. Het 
is immers niet uitgesloten dat de Osoks eveneens via Inanwatan te Sele/Seget be
landden. Hoe het ook zij, de veronderstelde (re)migratie van de Osoks naar en van 
"Timur" sluit aan bij de speculatie van Voorhoeve (1989: 83) dat "the islands which 
stretch in a long curved chain from Seram through Kei and Tanimbar... were originally 
populated from the New Guinea mainland, but that later disturbances in the area 
caused further population movements, of which at least one was a reverse migration 
back to New Guinea". 

Met de jongere zuster van de bruid liep het trouwens minder goed af. Uit boosheid 
dat niet op haar de bruidskeus was gevallen, verdween zij naar de berg Malalulus 
en leefde voort in geestelijke gedaante. 
Niet alleen de Moi maar ook de noordoostelijk wonende Madik maken melding van 
'grondverwisseling' die zich in de vroegste tijden zou hebben afgespeeld. Volgens 
Van der Goot waren de Madik zeer bevriend met de N aise gin (= Moi Segin) die 
woonden in het heuvelland nabij de zeestraat tussen Salawati en Seget. "Eens kwam 
de gehele Naisegin-bevolking naar Madik en zij vonden dat land zo geschikt dat zij 
besloten er te blijven. De Madik-bevolking trok toen naar het land van de Naisegin-
menschen. Een complete verwisseling van woonplaats dus" (1938-'39:420). Overigens 
bleek deze "complete verwisseling" tussen de Madik en Naisegin bij de Moi niet 
bekend te zijn. Wel maakte een informant mij erop attent dat de clan Fes, behorende 
tot de Moisegin, ooit van woonplaats verwisselde met de Samolo's die vanuit het 
Manokwari gebied (oostelijke Vogelkop) belandden te Malaumkarta. Eenmaal aan-
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gekomen bij de berg Giliu dichtbij het dorp Kalayili, kregen zij hun huidige grondgebied 
van de Fes mensen die vervolgens, afscheid nemend van hun nieuwe "verwanten", 
zelf verhuisden naar het Katinim gebied. De Samolo's daarentegen verzwagerden 
zich met de Fami's die eveneens, zoals we zagen, te Kalayili waren neergestreken. 

5) De typering "interne" en, later te bespreken, "externe regionalisering" is ontleend 
aan Pouwer (1982: 2) die deze "dubbele regionalisering" thematiseert met betrekking 
tot geheel Irían Jaya. 

6) De Moi Kalagedi worden ook wel Moi Maladele genoemd. 
7) Het gaat hier om de regio die het kruispunt vormt van de Moi, Moraid en Tehit 

samenlevingen. Zie Bijl. 2A, overgangsgebied Q. 
8) In bijlage IA worden nog twee clans vermeld die behoren tot de Moi Amber: ten 

eerste de inmiddels uitgestorven Kaluluk - niet te verwarren met de Moi Kelim 
clan Kalulu - waarover mij geen nadere historische gegevens ter beschikking staan; 
ten tweede Malaseme, afkomstig uit het Kalabra gebied waar de verwante clan 
Malasemene woonachtig is. Wat de naam Amber betreft: ondanks navraag bleef 
onduidelijk waarom juist de genoemde clans daartoe behoren. Veel andere clans, 
afkomstig van bijvoorbeeld Biak of Salawati, zouden eveneens getypeerd kunnen 
worden als "nieuwkomers". 

9) Verg. Van der Leeden (1960: 138) waar hij met betrekking tot geheel Nieuw Guinea 
wijst op het belang van deze (genealogische) relaties tegen de achtergrond van een 
sociale structuur die "zelden is geïncorporeerd in duidelijk gedefinieerde institutionele 
complexen". In Hfdst. Π wordt hierop ingegaan naar aanleiding van de reeds eeuwen
lang bestaande circulatie van waardegoederen die het hele Moi gebied omspant en 
dus eveneens, naast een gemeenschappelijke taal, bijdroeg tot de ontwikkeling van 
een "wijkbesef. 

10) Voorhoeve (1989: 83-84) wijst er bijvoorbeeld op dat de basis vocabulaires van het 
Moi, Seget, Tehit en Moraid een verwantschap delen van maar liefst 40 tot 60%. 

11) Met de "Papoesche Eilanden" wordt de Raja Ampat-archipel bedoeld (zie I. 3). 
12) "De Massooi wordt op Balie, Java, en meer plaatsen, zo ik onderrigt ben, gebruikt 

voor geneesmiddel in ziekten, in spijzen en om reukwaren van te bereiden" (Van 
Delden, gecit. in Rouffaer 1908: 339). 

13) Voor een overzicht van de handel die vanuit Onin in oostelijke richting plaats vond, 
verwijs ik naar Pouwer (1955: Hfdst. 7). 

14) Rouffaer voert de naam SergU(l)e terug op het oud-Javaanse Sorgili Ъе^^оі іпк' 
(1915: 643). Evenals de eerder vermelde (ei)landen Seram en "Wwanin", was (een 
deel van) de Vogelkop, hoewel misschien geen deel uitmakend van het territorium 
van Majapahit, dus de Molukkenvaarders uit dit Javaanse rijk reeds bekend. 

15) Deze mythe kent velerlei varianten die niettemin op essentiële punten overeenstem
men (Arfan 1983: 210-1; De Clerq 1889: 1298-9, 1893a: 164-6; Kamma: 1947-'49 I: 
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536-42; Meyer: 1955: 32-6). In de navolgende samenvatting wordt de variant gevolgd 
zoals gepresenteerd door Van der Leeden (1983: 243-4; 1989: 105-7). Voorts zij erop 
gewezen dat het Molukse eiland Seram territoriaal niet behoort tot het huidige gebied 
der Rqja Ampat-eilanden. 

16) De Fun Mo-mythe is overgenomen van Manschen 1983: 208; (verg. Meyer 1955: 
36-38). Een meer uitvoerige weergave van deze mythe is te vinden Ьц Van der Leeden 
(1983: 237-243). 

17) Ofschoon deze migraties geschiedden vanuit verschillende eilanden in de Geelvink-
baai, zijn ze in de literatuur genoemd naar de hoofdeilanden Biak en Numfor. De 
migrantenvestigingen ten oosten van Kaap de Goede Hoop blijven buiten beschouwing 
omdat zij besproken zyn in Miedema (1984: Hfdst. I). 

18) Dit thema van een prauw waarvan de inzittenden per compartiment een eigen weg 
gaan nadat zij aangeland zijn, kwamen we reeds eerder tegen met betrekking tot 
de Malibela's (zie I. 1). 

19) Het begrip negorij is een verbastering van het Maleise negari of negeri dat niet 
alleen gebruikt wordt ter aanduiding van een stad maar tevens van grote dorpen 
of een groep daarvan die één geheel vormen (Bezemer 1921: 343). 

20) Het interview met deze dignitaris - zijn titel sengqji komt ter sprake in de volgende 
paragraaf - werd in mei 1984 te Mega afgenomen door Hely van der Werff. 

21) Vanaf nu zal kortweg gesproken worden van "Biakse immigranten" respectievelijk 
"Biakkers" omdat hun Numforse lotgenoten reeds spoedig verder trokken en zodoende 
uit het gezichtsveld der Moi mensen verdwenen. 

22) Naast het woord TUMPÈ gebruiken de Moi BACON, afgeleid van het Biak-Numforse 
/Molukse ¿fondât door Kamma (1975-'78, B: 188) wordt omschreven als een "agreement, 
by tying knots in a rope of rattan [...] One counts the nights when an appointment 
to meet each other is made. After a night has passed each of the parties concerned 
who take such a gon, cut a knot of the rope". 

23) Het betreft deze drie locaties (Malahani, Asbaken en Sawatut) wanneer in de vroege 
literatuur sprake is van de kampung ('dorp'), negorij of landstreek As, Aas, Has of 
Asi (zie Fig. 7). 

24) Zoals gemeld in noot 5, is de typering "interne" tegenover "externe regionalisering" 
ontleend aan Pouwer (1982: 2) die wijst op het verhoudingsgewijs sociaal-culturele 
karakter van de eerste en het politiek-koloniale van de tweede. 

25) Vermeldenswaardig is dat De Clercq, in tegenstelling tot Hille, de wijk Warwei niet 
noemt. Mogelijkerwijs hebben de Warwei mensen zich pas op Doom gevestigd in de 
periode tussen 1887-'88 en 1902-Ό4, de jaren waarin beide bestuursambtenaren hun 
bevindingen optekenden. Met betrekking tot de geografische aanduidingen in deze 
en volgende alinea's, wordt verwezen naar de figuren 4, 6 en 7. 
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26) De 3 Sorong-wijken worden in het navolgende Sorong genoemd en de As dorpen 
kortweg As; indien beide negor\jen bedoeld zjjn, preken we van (Biakse) immigranten. 

27) Deze titel werd door de sultan verleend aan een hofdignitarie of aan locale hoofden 
binnen zyn rijk. 

28) Een kattie = 0,6176 kg (Van Dale 1984, Π: 1300) 
29) Teripang = 'zeekomkommer' 
30) De dorpen Mar en Warsai blijven verder buiten beschouwing omdat hun bewoners 

eind vorige eeuw verhuisden naar de monding van de Wéwé en zodoende het Moi 
gebied verlieten. 

31) Een pikul = 100 katties = 61,7613 kg (Van Dale 1984, Π: 2171). 
32) Deze onderhorigheid kwam bqvoorbeeld ook tot uitdrukking in de omgangsvormen 

die gebruikelijk waren tot de komst der zending in de jaren '30. Een oude informant 
wist zich te herinneren hoe hij met zqn dorpsgenoten uit het binnenland de kust 
van de As bereikten en zij verplicht waren om, moe en zwetend de goederen ter 
ruiling op hun rug torsend, als eerbetoon een diepe buiging te maken. 

33) Kamma (1947-49: 540) licht toe: Elk der "negen negorijen" had een sengqji als hoofd 
- een titel te vergelijken met districtshoofd en verleend door de sultan of namens 
hem door de rq/a's. Deze toelichting werd met een geringe nuancering bevestigd 
door de huidige plaatsvervangende sengqji Abdulhalik (Alex) Warwei. Нц vertelde 
mij dat deze titel reeds door het 'Biakse volk' aan een zijner voorouderlijke clanleden 
was verleend om vervolgens, in 1722 bij een bezoek aan het Tidorese hof, rechtsgeldig 
te worden verklaard. Op dat moment gingen de Biakse bezoekers tevens over tot 
de Islam hoewel, aldus Kamma (1947-49:540), "ze niet bepaald uitmuntten in geloofs-
qver". Overigens hebben sengqji en de verderop nog te bespreken dignitarissen geen 
politieke invloed meer. Hun functie is tegenwoordig beperkt tot adat kwesties. 

34) Dergelijke clans zijn in de bijlage gecursiveerd. 
35) Hoewel KEUM en DÈK beide staan voor Ъіппепіапа', herbergt laatstgenoemde term 

een nuance die verwijst naar een gecultiveerd deel daarvan: Ъеі groeisel dat ontstaat 
nadat een geopende tuin is verlaten'. Tevens wordt DÈK in algemene zin gebruikt 
voor 'het leven van binnenlanders'. 

36) Om de veronderstelde hoge ouderdom van een bepaalde doek aan te geven, verwijst 
men nog al eens naar de 16e eeuw waarin Portugezen (en Spanjaarden) de wateren 
rond "Nueva Guinea" bevoeren (Zie I. 2). De oude, Oorspronkelijke doeken' (kain 
timur yang asli) worden ook wel MÈLE DÈK AK genoemd en de 'nieuwe doeken' (Aam 
timur yang baru), via zee aangevoerd, MÈLE DÈK Liwi. 

37) Gaikhorst 1981:38: "ikat komt van het werkwoord 'mengikat', binden of afbinden. 
Patronen worden aangebracht door de draden voor het weven af te binden en te 
verven. Meestal neemt men hiervoor de scheringdraden, met als resultaart schering-
ikat. Worden de inslagdraden afgebonden dan heet het resultaat inslagikat. Dubbelikat 



Noten 105 

krijgt men wanneer zowel schering- als inslagdraden in het patroon worden geïkat 
vóór het weven". 

38) Zie Miedema (1984:71-78; Bijl. 7) die een uitvoerig en goed gedocumenteerd historisch 
overzicht biedt van de herkomst, soorten en benamingen van kain timur en kain 
cita. 

39) "Circulation is ... exchange regarded in its totality", aldus Gregory (1982: 41) in een 
omschrijving ontleend aan Marx. 

40) Voor een nadere antropologisch-historische uiteenzetting over de wijze waarop uit
wisseling en ruil zich tot elkaar verhouden, zij verwezen naar Lemaire 1985. 

41) Volgens Kamma's weergave van de waardebepaling der kain timur soorten, bestaat 
de klasse MÈLE BÈM - in diens Orthografie: malebeem - op één uitzondering na, uit 
soorten die tot de hoogst geclassificeerde doeken behoren (100%). Volgens m\jn eigen 
informatie is deze klasse echter vergelijkbaar met de waarde(variatie) van de SEDAN 
doeken. Wanneer in het vervolg gesproken wordt van 'middelmaat-doeken', dan njn 
hiermee niet alleen de eigenlijke SEDAN'S bedoeld maar tevens de BÊM's. 

42) Daarbij zijn de door Kamma genoemde "verschillende losse soorten", negen in getal, 
buiten beschouwing gelaten. 

43) Met uitzondering van de gongs (KAUN KELA, gong), worden ook deze waardegoederen 
onderscheiden in verschillende klassen en soorten: 

I. Kapmessen (smo WAK, parang dulùï. SINO AMBER; SINO LAIN; SING LAIN KOLOM; SNO 

SGRONDI (AMBER); SINO SGRONDI OWUKAK; SINO TUMUK; SINO WAK. Drie hiervan staan 
afgebeeld in Hfdst. I, Fig. 10. Deze classificatie is gebaseerd op het type handvat 
en/of patroon dat is ontstaan bij het uitgloeien en harden van het lemmer. 
Π. Porselein: A. BÈM WAK (piring dulu, 'oude borden1): GISM MANSERÈM; KAFAJAUWA; 
B. BASUS (pot, 'pot'): BAN; КПЛМАПЧ; LOK KOBU. C. MAMORÈ (кщі, 'kruik'): WAWIYAU; 

9EMOGE. Deze classificatie is gebaseerd op de vorm en/of de ter versiering aangebrachte 

afbeeldingen. Hierbij echter de aantekening dat de opsomming niet uitputtend is. 

Omdat porselein vanwege schaarste in relatief kleine aantallen circuleert en het 

veelal bewaard wordt in grotten om de kans op breukschade te verkleinen, heb ik 

weinig van deze voorwerpen onder ogen gekregen. 

44) Een dergelijke vernoeming geldt niet voor de overige waardegoederen en trof ik 

vooral aan in het binnenland. Voorbeelden: SINO LAIN DINA, ('het Dina kapmes uit 

Seram'), KALIN KELA MARIANA ('de Mariana gong'), KALIN KELA IO ('de Io gong'). 

45) Analoog aan het eerder gemelde feit dat de Moi ook andere waardegoederen tot de 

Aam timur rekenen, geldt hier en in het navolgende dat onder 'erfdoeken' eveneens 

'erfgoederen' zijn te verstaan. Bij het overlijden van de (sub)clanoudste, wordt de 

kain pusaka overigens in beheer gegeven aan de verwant die het recht van erfopvolging 

heeft. Dit is de oudste classificatorische zoon die daarmee tegelijkertijd alle andere 

kain timur activa en passiva erft (zie П. 4). 
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46) Genoemde opvatting is terug te voeren op het verschijnsel dat erfdoeken geacht 
worden niet alleen van bovennatuurlijke herkomst te zijn (zie verderop) maar tevens 
tot op zekere hoogte een soort vitalisme te bezitten. Zo vertelde iemand van de Sawisa's 
mjj dat één hunner erfdoeken met de naam MOLOMIES uit zichzelf Van onder naar boven 
springt' indien men deze plaatst onder een aantal andere kain timur. Immers: een 
doek van TOBA of DELÀ niveau mag nooit onderop worden gelegd; dat is tegen de 
kain timur etiquette. Genoemde informant voegde hieraan toe dat hij deze MOLOMIÈS 
nooit 'alleen thuis laat' want 'dan vat hij vlam'. Als evangelist moet hij nogal eens 
op pad en neemt hem dan steeds mee als er verder niemand thuis is. Voorts werd 
mij uit een andere bron toevertrouwd dat de SÒK MÈLE BÈM, de erfdoek van de clan 
Ulim-Malawaglo, fungeert als medium voor slecht nieuwe: wanneer er elders iemand 
sterft of in moeilijkheden is geraakt, dan maakt de doek een respectievelijk snikkend 
en hikkend geluid. 

47) Feitelijk behoort daar een vijfde gedaante aan toegevoegd te worden: de vrouw met 
wie je een vóór- of buitenechtelijk affaire hebt gehad of nog krijgt. Ook zij realiseert 
een vervlechting waarlangs (boete)doeken circuleren (zie Π. 5). 

48) De MÈLE ΊΈΗΟΚ staat niet vermeld in Bijl. 4 omdat het hier gaat om een doek die 
in het naburige Madik gebied weliswaar geldt als hoog gekwalificeerd doch onder 
de Moi niet als soort wordt erkend. Alle Vogelkop samenlevingen met een kain 
timur stelsel hebben een eigen rangorde op grond van uiteenlopende waardebepalin
gen. Wanneer doeken bij een taalgrens hun gangbare actieradius overschrijden, wor
den zij in hun nieuwe milieu opnieuw geclassificeerd (verg. Miedema 1984: Ш. 1.3). 
Zo liet ik eens aan iemand uit de Ayfat een aantal foto's zien met daarop verschillende 
TOBA soorten. Een weinig smalend deelde hij mee dat de getoonde doeken in zijn 
samenleving in veel lager aanzien stonden. 

49) Hongi is vermoedelijk een Tidorees woord dat in Oost-Indonesië een wijde verspreiding 
kent en gebruikt wordt ter aanduiding van roof- en wraaktochten waartoe ook de 
jacht op slaven behoorde. 

50) Ook Pouwer (1957: 304) signaleerde in het Ayamaru gebied dit spelelement van de 
kain timur ("de ruil van doeken tegen doeken") dat hij onderscheidt van "het afstaan 
van doeken zonder dat men daarvoor doeken terugkrijgt" zoals het geval is bij de 
bruidsprijs. Terwijl in het Ayamaru gebied de "spelgiften" echter plaats vinden tussen 
bruidsgever en -nemer, is hiervan onder de Moi geen sprake. Deze giften circuleren 
enkel en alleen in het uitwisselingscircuit van de SAN vriendschappen waarbinnen 
huwelijken per definitie zijn uitgesloten (zie verderop). 

51) Vóór haar huwelijk heeft een vrouw geen eigen SAN vriendschappen, daarna onder
houdt ze deze namens haar echtgenoot wanneer hij verhindert is. Mocht hij komen 
te overlijden, dan wordt zij geacht om de vriendschappen zelfstandig te continueren. 
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52) Een SAN breuk blijft van kracht zolang er nog bruidsprijsgoederen betaald dienen 
te worden. Zoals we zullen zien duurt dat doorgaans enkele generaties. Bovendien 
doet zich in die periode voortdurend een aanspreekprobleem voor want de voormalige 
SAN vriend is nu tevens een aanverwant geworden. 

53) Delà: Lagu, Mulu, Ulimpa; Asbaken: Pa, Salamela; Malaumkarta: Do, Salamala, 
Sawisa; Makbon: Ulim-Kalate; Batulobang: Kalasuwat; Kalasaman: Kalaibin, Má
taseme, Osok-Denlo; Aymas: Kokmala, Makmini, Ulim-Malasaun; Yeflio: Malagili, 
Malakabu; Katapop: Fes; Segun: Sawak; Kalamono: Fedan, Galus, Gisim, Irik; Gisim 
Laut: Gisim; Maladofuk: Galus, Lobak, Mederwak, U, Saden; Sayosa: Balimsa, Ma-
dewe, Ulala; Settata: Segamuk. Toelichting: In deze opsomming bevinden zich twee 
andere subclans van Ulim, te weten Kalate en Malasaun, waarmee Ulim-Malumawi 
een SAN vriendschap onderhoudt. Hier heeft zich dus een soort desegmentatie voor
gedaan. Zoals uiteengezet in I. 1, segmenteerden een aantal clans gedurende het 
ontstaan van de Moi samenleving en nu zien we het tegenovergestelde verschijnsel 
waarbij de segmenten van een clan weer zijn geïntegreerd op SAN niveau. 

54) De drie genoemde clans te Maladofuk zijn niet opgenomen in Bijl. IA omdat zij 
meer georiënteerd zyn op de Moraid samenleving. Zie de toelichting aldaar. 

55) Met deze soepelheid bedoelt men strategisch inzicht in de finesses van het kain timur 
stelsel en het vermogen dit inzicht uit te dragen op momenten dat de circulatie 
stagneert. Het kost nogal eens overredingskracht om iemand te bewegen bepaalde 
doeken af te staan. Maar ook het tegenovergestelde kan getuigen van strategisch 
inzicht: de "soepelheid in het zwijgen over doeken" wanneer beslissingen worden 
genomen op grond van gebrek aan informatie en het voordelen biedt om een en 
ander maar beter te verzwijgen. 

56) De letterlijke betekenis van BÈM TABA KALA komt verderop ter sprake. 
57) Alle hier en in het navolgende genoemde (aanverwanten betreffen ook de classi-

ficatorische (aanverwanten zonder dat daarvan speciaal melding wordt gemaakt. 
Niettemin is dat hier toch gebeurd omdat Ego nog niet getrouwd is, laat staan een 
schoonzoon heeft. De bedoelde "schoonzoon" betreft de man van bijvoorbeeld BrDo 
of VaBrZoDo. 

58) Voor nadere details met betrekking tot het ceremonieel baden en tooien der bruid 
waarbij mannen niet aanwezig mogen zijn, wordt verwezen naar Van der Werff 
1984-'8T. 

59) Het hierboven beschreven patroon van opvouwen geldt tot op zekere hoogte ook 
voor de kain cita waarvan de standaardafmetingen ongeveer 1 m bij 80 cm bedragen. 
Na drie keer gevouwen te zijn in de lengterichting, worden de uiteinden niet naar 
binnen geklapt maar op elkaar gelegd waarna zij nog een keer in de breedterichting 
worden gevouwen. Aldus ontstaan soortgelijke handzame bundeltjes als de gevouwen 
kain timur. 
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60) Voor nadere details met betrekking tot de ceremoniële overdracht van de bruid en 
de voorbereidingen daartoe onder haar verwanten, wordt verwezen naar Van der 
Werff 1984-1987. 

61) Zoals gesteld in Π. 2, vormen de twee belangrijkste doekencategorieën, te weten 
MÈLE TOBA en MÈLE DELÀ, het lioofdbestanddeer (kepala) van de bruidsprijs. Het aantal 
exemplaren hiervan dat bij een transactie betrokken is, wordt door de Moi steeds 
apart vermeld. Overigens geldt ook hier weer dat met kain ümur ('doeken') eveneens 
de andere waardegoederen bedoeld zijn. 

62) Naarmate een man ouder wordt en de dood voelt naderen, licht hq zijn zoons in 
over al diens kain timur activa en passiva waarvoor de oudste van hen de eindver
antwoordelijkheid krijgt te dragen. De vrouw van eerstgenoemde is hiervan meestal 
reeds op de hoogte omdat zij hem bij doekentransacties met raad en daad terzijde 
stond (zie Van der Werff 1984-'8П 

63) Zoals blijkt uit Bijl. 10 deelt een vrouw na haar huwelijk in de kain timur rechten 

en plichten van haar man. 

64) Evenals in het geval van Fig. 20, is Fig. 21 overgenomen uit Van Logchem (1963: 

167) omdat zijn schema van de structuur van Arguni bruidsketens onverkort van 

toepassing is op de overeenkomstige situatie in het Moi gebied. 

65) Indien de termen "bruidnemers" en "bruidgevers" tussen aanhalingstekens zijn ge

plaatst, gaat het om verwanten van de man respectievelijk vrouw die overspel pleegde. 

Wanneer de overspelige vrouw echter getrouwd is, slaat "bruidgevera" op de aan

verwanten van de vrouw. Bij haar huwelijk is zjj immers toegetreden tot de clan 

van haar echtgenoot en vanaf dat moment zijn het haar aanverwanten die in eerste 

instantie het recht hebben om een eventuele boete te innen. Uit bovenstaande blijkt 

bovendien een ruimere toepassing van het begrip overspel dan taalkundig is toege

staan. Ofschoon deze term slechts betrekking heeft op sexuele relaties buiten het 

huwelijk, vallen daaronder in het navolgende tevens dergelijke relaties vóór het hu
welijk. 

66) Van een dergelijke boete is uiteraard alleen sprake indien het overspel ontdekt wordt 
maar dat is ook meestal het geval omdat in een samenleving als die van de Moi 
slechts weinig onttrokken blijft aan andermans waarneming. Bovendien heerst de 
opvatting dat een vrouw problemen ondervindt bij het baren van een kind indien 
zij ooit overspel pleegde maar daarover altijd heeft gezwegen. In dat geval zal de 
bevalling pas intreden, wanneer zij het voorgevallene, al dan niet onder druk gezet 
door de aanwezigen, opbiecht. Mochten er sindsdien reeds jaren verstreken zijn, dan 
blijft desondanks de boeteverplichting van kracht. 

67) De GAMAK LAGi en GAMAK DELÀ bestaan doorgaans elk uit 2 kepala (1 TOBA en 1 
DELA doek), 2 gewone Aam timur en 26 kain cita. Beide betalingen vormen samen 
de GAMAK miNTU Cboete voor sexualiteit'). De resulterende 60 barang heten KAMAUKE 
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('goederen die terugbetaald moeten worden1) omdat rij uiteindelijk toevallen aan de 
schoonvader. 

68) Het standaard aantal barang dat geëist wordt in verband met een OAMAK KEBANKÈ 

Cboete voor een maagd') bedraagt 20: 1 TOBA doek, 1 gewone kain timur en 18 kain 
cita. 

69) In augustus 1988 was ik in de gelukkige omstandigheid om bq Dr. Alex van der 
Leeden te Cisarua (Indonesië) een prwatissimum te kunnen volgen aangaande de 
interpretatie van het Moise Omahastelsel. De toen ontwikkelde inzichten vinden 
hun neerslag in de analyses die dadelijk volgen. 

70) Vanuit (historischOmaterialistische hoek zou me de tegenwerping kunnen bereiken 
dat bij deze presentatie geen aandacht is geschonken aan wat Meillasso ui (1975: 
82) zo toepasselijk typeert als "les structures alimentaires de la parenté". Dergelijke 
vraagstukken werden echter bestudeerd door Hely van der Werff (1984, 1984-'87, 
1989). 

71) De skewing rule maakt deel uit van de equivalentieregels die, aldus Lounsbury, de 
werking verklaren van onder meer het Omaha type. Afhankelijk van het gekozen 
perspectief, kunnen zij worden opgevat als reductie- óf expansieregels: "Written as 
reduction rules, they operate always on more remote kin types to 'reduce' them to 
the genealogically closer kin types to which they are terminologically equivalent ... 
Written as expansion rules, on the other hand, they operate always on genealogically 
closer kin types to 'expand' these, i.e., to derive from them more distant kin types 
which are their terminological equivalents" (1964: 356). Ofschoon Lounsbury geen 
onderscheid maakt tussen het moment van expansie en dat van reductie, geven 
mijn eigen onderzoeksgegevens alle aanleiding om dit juist wel te doen in het licht 
van alliantiebetrekkingen. Daarmee verwerven we, naar zal blijken, een beter begrip 
van de rek en krimp van het Moise Omaha stelsel. 

72) Wat een Omaha stelsel is binnen een patrilineaire samenleving, is een Crow stelsel 
binnen een matrilineaire. Zij vormen eikaars spiegelbeeld en worden om die reden 
in de (theoretische) literatuur merendeels gelijktijdig geanalyseerd. Beide stelsels 
ontlenen hun naam aan de Indiaanse samenlevingen waarin ze voor het eerst werden 
opgetekend. 

73) Het citaat is afkomstig uit de "Préface de la deuxième édition" van Les structures 
élémentaires de la parenté (1967: XXVI). Deze "Préface" bevat een bewerking van 
"The future of kinship studies" (1965) waarin Lévi-Strauss voor het eerst uitvoerig 
ingaat op de Crow-Omaha stelsels. 

74) Barnes (1984: 173) concludeert: "The Omaha system is perhaps not really based on 
such elaborate restrictions on marriage choice as we have thought". 

75) Een aantal verwantschapstraceringen zijn niet opgenomen in de tabellen omdat zij 
zich niet laten voegen in de respectieve generatiecategorieën. Een voorbeeld hiervan 
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vormt BrZoDo voor een vrouwelijke Ego, die in dat geval dezelfde figuur zou z\jn als 
MoBrDoDoZo, Mo > ZuZoDoZo, Mo < ZuZoDoZo, Va > BrZoDoZo en Va < BrZoDoZo. Het 
zou te ver voeren om daarover in dit verband uit te wijden. Bovendien wordt de 
structuur van de figuur op Vouwblad 5 niet aangetast door deze uitzonderingen. 
Voorts zij erop gewezen dat alle getabelleerde verwantschapstraceringen zijn terug 
te vinden in Bijl 11. 

76) De NÈ FOLUS, verheldert bovengenoemde informant, vormen de belangrijkste groep 
waar het gaat om diepgaande kennis van de Moise geschiedenis en traditie. Zij 
onderscheiden zich van de orang buta Cblinde mensen') die hieromtrent 'helemaal 
niets weten' en een groep die 'een beetje weet'. De vrouwen werden door hem groten
deels geclassificeerd onder de Ъііпае mensen', hetgeen allerminst bevestigd wordt 
door de onderzoeksgegevens van Hely van der Werff (1984-'87). Overigens zijn de 
NÈ FOLUS vaak sleutelfiguren in de circulatie van waardegoederen. 

77) De vóórnamen der Moi mensen die hier en verderop figureren, zijn óf van 'heidense' 
óf christelijk-Europese oorsprong. In Hfdst. Г wordt, binnen het kader van de enorme 
invloed die de Zending heeft gehad, ingegaan op het afnemend belang van nama-nama 
kafir Cheidense namen') ten gunste van nama-nama kristen ('christelijke namen'). 

78) Het belang van de "réalité mouvante de la consanguinité cognatique" in termen 
van alliantie (Héritier, 1981:105), werd reeds eerder verdedigd door JP.B. de Josselin 
de Jong (1952: 55) waar hij het feit benadrukt "that any system of a stable number 
of unilineal groups intermarrying according to fixed rules is latently bilineal". 

79) Deze typering is ontleend aan Bijlmer (1938). De navolgende historische gegevens 
zijn afkomstig uit Kamma (1953a, 1953b, 1976X Bronvermelding vindt alleen plaats 
indien letterlijk wordt geciteerd. 

80) In dit hoofdstuk wordt niet ingegaan op de Rooms Katholieke Missie en haar werk
zaamheden onder de bevolking van Irian 
Jaya. De reden hiervan is het relatief ge
ringe aantal missieposten in de Vogelkop 
en vooral het ontbreken van enig Roomse 
invloed op de Moi samenleving. Getuige bij
gaand kaartje, overgenomen uit de Neder
landse Analecta O.S.A. 1986, vormen 
missiestaties enclaves temidden van ge
bieden waar tot 1963 de zending actief was. 
Deze missionaire gebiedsdeling is een uit
vloeisel van de menigmaal betwistte garis 
pemisah ("scheidslijn") die, ter vermijding 
van dubbele zending, de toegang tot eikaars 
werkterrein onmogelijk maakte. яд-28. Missiestaties van het bisdom 

ManokwariSorong 
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81) De mythe van Okmala tekende ik op uit de mond van Eduar Osok, de eerste Moi 
man die in 1950 werd benoemd tot predikant. In het kader van zijn kerkelijke ac
tiviteiten schreef hg enkele rapporten over de Moi samenleving (1951, 1958, 1982) 
waarvan in dit hoofdstuk enige passages voorkomen die ik vanuit het Indonesisch 
heb vertaald. De inhoud van deze rapporten was onderwerp van menig interview 
met deze voortreffelyke informant. 

82) Deze mythe werd eerder opgetekend door Kamma (z. j . b; 1941) en Van Rhijn (1960: 
18-22). Tijdens het onderzoek had ik de gelegenheid nog twee andere versies te ver
zamelen. De weergave die volgt is een samenvatting van Kamma's versie uit 1941 
omdat deze de meeste mythemen bevat. 

83) Deze typering is ontleend aan de titel van Codere's boek uit 1950. 

@ 





Bijlagen 

Bijlage 1A 

Lyst van Moi clans gegroepeerd naar regio 
[* = (bgna) uitgestorven] 

1. Moi Kalasa 

Bissulu 1 

D o 2 

Gifilem 
Lagu 
Malagawak* 
Malak 
Malasemuk 
Mulu 
P a 3 

Salamela 
Sani 
Sawisa 
Siwele * 
Ulimkalawolo* 
Ulimpa 

2. Moi Kalagedi 

Kadakolo 
Kfilami 
Kalasuwat 
Kalawin* 
Magablo 
Malagawak 
Mayinolo β 

Mobalen 
Mobelala 

Ulim 
Wali 

3. Moi Málamesinsa 

Bewela* β 

Den* 
Kalagison 
Mabalus 
Malasalim 
Malawamutu 

4. Moi Amber 

Kalaibin7 

Kalaluk* 
Kalawi* 
Malaseme β 

Malibela 
Mili 
Osok 

5. Moi Malay ik 

Bisi 
Kalawaisa β 

Kalawen 
Kokmala 1 0 

Makmini 

Malagam 
Malagili 
Mega 
Oksili 
Semugu 

6. Moi Segin 

Fedan 
Felis 
Fes 
Funus 
Gisim 1 1 

frik 
К ala worn 
Kami 
Malakabu n 

Malalu 
Sawak 
Simi1 8 

7. Moi Kelim 

Fami 
Gilik 
Kalalu 
Kalasibin w 

Kamali 
Kilala1б 

Kokmigi 
Kwatolo 
Samolo 
S u " 

и 

8. Moi Wolab 

Asrima 
Balimsa 
Dan* 
Galus " 
Keling 
Ligik 
Madewe 
Malagefîk 
Malasalim* 
Malawamutu* 
Meginsobu 
Megintuak 
Métela 
Fatele 
Segamuk 
Siwolo 
Tuen 
Ulala 
Ulimnyene 
Urini 
Yewenpolo 
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Noten betreffende enkele naamsafleidingen: 

1) BIS = gewas met zwarte vrucht waarvan het sap wordt gebruikt om draagtassen te 
kleuren; эиш =stok om een vrucht uit de boom te porren 

2) degenen die braken 
3) achterkant van een berg 
4) grote ogen 
5) beschaamd als altijd 
6) geroep vanuit de top 
7) rivier op het vasteland 
8) plaats met jeuk-bladeren 
9) rivier met bovenloops een prauw 
10) bergvogel 
11) kleine boomsoort met veel witte bladeren aan de onderkant 
12) plaats met ijzerhout 
13) boom met zwarte stam en grote vruchten 
14) "bijen-rivier' 
15) uiteinde van touw 
16) geven 
17) veeltakkig gewas dat groeit in verlaten tuinen 

Toelichting: 

De danljjet is niet uitputtend waar het gaat om de Moi Kalasa / Wolala / Kelim / Segin 
die wonen in dorpen grenzend aan die der samenlevingen van respectievelijk de Madik, 
Moraid, Kalabra en Seget (zie Bql. IB). Veel tweetalige clans in deze grensgebieden 
oriënteren zich in sterkere mate op een der vier genoemde samenlevingen. Voorts bljjkt 
uit enerzijds de regionale benamingen en anderzijds de naamsafleidingen van enkele 
clans, hoezeer de Moi mensen elementen uit het natuurlijk milieu hebben benut om 
interne sociale onderscheidingen aan te brengen. 
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Bijlage IB 

Geografische spreiding der acht regionale groepen 
over de huidige Moi dorpen 

Batulobang 
Makbon 

Malaumkarta 

σ 
Mega 

Asbaken 

Delà 
MADIK 

Warsumsum 

Sorong 

V Malanu 

к Kalasaman 

MORAID 

Δ 
Malyat 
Pantai 

Katapop 

Katinim 

• Δ 
Aymas 

Kalayili 
α 

Maladofuk 

α 

Kalamono 
• 

KALABRA 

S e 9 u n G i s i m L a u t 

SEGET 

Waimun 

O 
• 
V 
А 
Δ 

• 
D 
• 

Ν-

= 
= 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

"\ 
Moi Kalasa 

Moi Kalagedi 

Moi Maiamesinsa 

Moi Amber 

Moi Malayik 

Moi Segin 

Moi Kelim 

Moi Wolala 

J 

Toelichting: 

Het dorp Aymas wordt bewoond door clans die behoren tot zowel de Moi Amber als de 

Moi Malayik 
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Bijlage 2A 

Taalkaart van de westelijke Vogelkop 
en de Uaja Ampat-archipel IBron: Stokhof & Flassy 1985] 

Taaiovergangsgebieden eveneens overgenomen uit genoemde bron: 

A. Laganyan and Maya 
B. Biak and Laganyan 
C. Biak and Maya 
D. Biak, Maya, Mooi and Seget 
E. Maya and Matbat 
F. Biak and Mooi 
G. Biak and Karon 
H. Karon and Meybrat 
К. Klabra, Mooi and Seget 

L. OgitandTehit 
M. Meybrat and Tehit 
N. Meybrat and Ogit 
0. Miraga and Ogit 
P. Miraga and Yamu 
Q. Meybrat, Mooi and Tehit 
R. Tehit and Klabra 
Y. Klabra, Mooi and Seget 
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Bijlage 2B 

Classificatie van het Moi en de aangrenzende talen 
[Bron: Stokhof & Flassy 1985] 

HZ 

Bird's Head 
Super Stock 

West Bird's 
Head Family 

Central Bird's 
Head Stock 

Tehit 
Klabra 

I— Seget 
- Mooi 

Mo raid 

North Bird's 
Head Family 

Central Bird's 
Head Family 

Karon Pantai 
Madik 

Karon Dori 
Brat 

Toelichting: 

Ons beperkend tot het Moi en de aangrenzende talen die deel uitmaken van de "West 
Bird's Head Family", kunnen we hun onderlinge samenhang weergeven aan de hand 
van bovenstaand diagram ontleend aan Voorhoeve (1975) en evenals de taalkaart over
genomen uit Stokhof & Flassy (1985:60). Hierbij de aantekening dat er in de literatuur 
verschillend wordt geoordeeld over de precieze classificatie van enkele talen. Zo zou 
volgens Stokhof & Flassy (1985:128, n. 12) het Moraid* een dialect z\jn van het M(o)oi, 
iets wat door Voorhoeve (1989:96, n. 12) uitdrukkelijk wordt bestreden. Berry & Berry 
(1987: 36) daarentegen rangschikken het Moraid, samen met het Kalabra en Tehit, in 
een aparte "Southwest Bird's Head Family". Voorts is het diagram, getuige Voorhoeve's 
publicatie uit 1989, op enkele punten genuanceerd: het Klabra bl\jkt een dialect van 
het Tehit, het Madik* een dialect van het Karon Pantai en tenslotte het Karon Dori 
een dialect van het (MeyJBrat. Voor nadere gegevens omtrent het Moi en, meer al-

Deze taal ontbreekt op de kaart in Byl. 2A. 
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gemeen, de taalkundige situatie in de westelijke Vogelkop wordt verwezen naar: Berry 
& Berry (1987) ; Cowan (1953) ; Fautngil (1984, 1985) ; Flassy (zj., 1984) ; Flassy & 
Stokhof (1979,1982) ; Kamma (1934) ; Stokhof (1983) ; Stokhof & Flassy (1985) ; Voor
hoeve (1975,1984,1989). 
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Bijlage 3 

De machtshiërarchie zoals in de 17e-19e eeuw 
gevormd door Tidore, Salawati en het Moi gebied 

Sengqji 
= 

1 
Warwei 

Bewela 
Dan 
Do 
Gifilem 
Gilik 
Kalagison 
К (dami 
Kalasuwat 
Kalawaisa 
Kwatolo 
Mabalus 
Magablo 
Mátaseme 
Mili 
Osok 
Salamoia 
Sawisa 
Su 
Ulim 
Ulimpa 

SANDI 
1 

Warfandu 

Bisi 
Kalami 
Kalawen 
Kilala 
Kokmala 
Kokmigi 
M alóseme 
Malibela 
MM 
Osok 
Oksili 

Sultan Tidore 
= FUNTEBO 

1 

Mans amber 

Kalaibin 
Mili 
Mobalen 
Su 
Ulim 

Raja Salawati 
= FUN TUSAN 

As 

Bisulu 
Fami 
Kokmigi 
Каіаті 
К ala win 
Magablo 
Malak 
Malasemuk 
Salamoia 
Samolo 
Sani 
Sawisa 
Su 
Ulim 
Ulimpa 

Kapitän Laut 
= FUNMÒ 

I 

? 

Bisi 
Kalaibin 
Malagam 
Mega 
Mobalen 
Ulim 

De gecursiveerde dans komen op verschillende plaateen in het schema voor. 
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Bijage 4A 

Lijst van kain timur soorten behorende tot de 
klassen MÈU; TOBA, MÈLE DÉLA, MÍLE SITIAN en M&E BÈM. 

Van 22 soorten is een typering toegevoegd 

L MEUS TOBA 

1. Delè 
2. Jakarta 
3. Jamrin 
4. Jòr 
5. Jòmas 
6. Kalasowòba 
7. Kèlèmsalik 
8. Kilamain 
9. Kisiyèn 
10. Kisiyènbutla 
11. Kisiyènigik 
12. Lam 
13. Langkès 
14. Lèbè 
15. Marisa 
16. Nas 
17. Nasdilik 
18. Nasdiin 
19. Naskelumlas 
20. Nasmegam 
21. Nastowukigik 
22. Nastowxikèm 
23. Nastuwòn 

24. Sarwòk 
25. Senak 
26. Sikèk 
27. Siwik 
28. Tai 
29. Towukigik 
30. Woran 

П . MÈLE РИА 

31. Bilòk 
32. Èm 
33. Èmsulusi 
34. Jurun 
35. Kerbis 
36. Marak 
37. Mesaki 
38. Sagin 
39. Sòngigik 
40. Sòri 
41. Sulupatan 
42. Sulusi 
43. Telukdèk 

Ш . MÈLE SEDAN 

44. Agèsbak 
45. Babulu 
46. Bèm 
47. Binsis 
48. Èmkoyang 
49. Jòr 
50. Kalamubu 
51. Kais 
52. Karmubu 
53. Kawa 
54. Keling 
55. Kèlèmbuwanak 
56. Kèlèmbònsòn 
57. Kidela 
58. Kilagi 
59. Kira 
60. Klèn 
61. Klènkema 
62. Kleyiwi 
63. Kleyiwitemak 
64. Klukbuni 
65. Kòmòntubu 
66. Makbala 

67. Megampròk 
68. Mela 
69. Mèlebèm 
70. Ofunpeni 
71. Salempuk 
72. Sabukeban 
73. Sawak 
74. Surpatòn 
75. Suwowèlè 
76. Tokmurus 
77. Tonkali 
78. Tuk 
79. Warukwòlò 
80. Weng 

I V . MÈLE BÈM 

81. BèmPèlè 
82. Bursis 
83. Ègesbak 
84. Kimik 
85. Sòk 
86. Tasik 
87. Tulèn 
88. Watuk 

Toelichting by: 

5. Jòr doek die helemaal wit is en zonder patroon 
6. Doek met een patroon gelqk de overstroming van de Warsumsum-rivier 
7. Doek genoemd naar de witte papegaai 
10. Kisiyèn doek met een Iqnen-patroon 
11. Zwarte Kisiyèn doek 
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14. Doek met een patroon gelijk de bloem van de IÌBÈ boom 
17. Nas doek genoemd naar de шж vogel 
18. Nas doek waarvan patroon lijkt op arekapalm 
19. Nas doek genoemd naar het blad van de bamboeboom 
20. Nas doek met een patroon gelijk het mannelijke (rode) matoa blad 
21. Nas doek met een zwarte rand 
22. Nas doek met een rode rand 
23. Nas doek met een ster-patroon 
25. Doek met maanvormig patroon 
27. Doek met een patroon dat lijkt op een sprinkhaan 
32. Rode doek 
33. Witte Sulusi doek waarin rood verwerkt is 
34. Doek met strepen 
38. Doek met rafels aan de uiteinden 
58. Doek genoemd naar de rode koningsvogel 
64. Doek met gestreepte kleuren 
70. Doek met een patroon gelijk de sporen van een hondepoot 
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Belage 4B 

Lijst van kain timur klassen en soorten 
(met een korte typering van patroon/kleur en relatieve waarde) 

zoals opgesteld door Kamma in 1931-'33 

Klassen/Soorten 

/. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

17. 
18. 

Maletoba [Vrouwendoek] 

Maletoba 
Toba-Lam 

Toba-Nae 
Toba-Nastuwon 
Toba-Nasmegam 

Toba-Djor 
Toba-Djor-Nasdelik 
Toba-Marisa 

Toba-Dele 
Toba-Ofun-Peni 

Toba-Tisijen 
Toba-Kulumlas 

Toba-Mak-Bala 
Toba-Sarwok 

Toba-Maletai 
Toba-Male kalasowo ba 

Toba-Sikèk 
Toba-Klejiwi 

Typering Rel. 

Vrouwendoek 
Heeft een zwarte rand 
Heeft een rode rand 
Tuwon = ster (motieven met sterren) 

Megam = matoaboom (kleur van 
dit hout) 

? 
Delik = boomsoort (kleur van de stam) 

? 
? 

De hondensporen, 

motieven als deze sporen 
? 

Bamboeblad 
? 

Glinsteren 

? 
Als het water van de rivier 

de Kelasowo 
als hij bandjirt (= overstroomt) 
Sprinkhaan 

? 

waarde 

100% 
100% 
100% 
100% 

100% 
50% 
50% 
50% 
25% 

25% 
12^2% 
12^2% 
12^2% 

124* 
12^2% 

WO, 
12^2% 

6^% 

De lijst bevindt zich onder de titel 'Kain Timur Né Moi' CDe kain timur van de Moi meneen') in een 
map met etnografische gegevens omtrent kain timur die wijlen Dr. F. Kamma deetijds welwillend 
ter kopiëring afstond (zie Kamma ζ j . c). De Orthografie van de oorspronkelijke lijst is gehandhaafd 
en verschilt op een aantal punten van de mijne in Bijl. 4A (zoals bijvoorbeeld de Moi term voor 
'doek': 'Male' tegenover 'Mèle'). Wat de overige verschillen aangaat, zie de betreffende passage in 
IL2). 
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IL Maìedela [Mannendoek] 
19. Maledela-Sousi 
20. Maledela-Sulusi 
21. Maledela-Kerebis 
22. Maledela-Bela 
23. Maledela-Igik 
24. Maledela-Kilagi 
25. Maledela-Kidela 
26. Maledela-Sori 
27. Maledela-Marak 
28. Maledela-Songgik 

Ш. Malebeem [(Bord)motief van 
29. Malebeem 
30. Malebeem-Tuk 
31. Malebeem-Burueis 
32. Malebeem-Ibur 
33. Malebeem-Agesbak 
34. Malebeem-Sok 
35. Malebeem-Kimik 
36. Malebeem-Tasik 

IV. Malesedang [Middelmatig] 
37. Malesedang-Dek 
38. Malesedang-Tasik 
39. Malesedang-Djor 
40. Malesedang-Kalem buwana 
41. Malesedang-Kawak 
42. Malesedang-Kais 

V. Maletoek [Reukhoutì 
43. Maletoek-Dek 
44. Maletoek-Ooek Magales 
45. Maletoek-Lain 
46. Maletoek-Kais 

De witte 
De rode 
Gevlekte, einden geelgroen 
De groene 
Dezwarte 
Vrouwenrotan 
Manne nrotan 
Garenkluwen 
Rose, blauwe strepen 
Mond, doek 
meet vanaf de grond tot aan mond 

ronde schijven] 
Bord 
Bos, echt, donker 
Tweekleurig 
Morait 
Slijk 
Uil (sporen klauwen) 
Kabilakleur 
Zee (blauwgroen) 

Land 
Zee 
Gemengd 
Rode kakatua 
Rode boom 
Boomsoort, warrige bast 

Landinwaarts 
Dorre boom 
Doek van Ceram 
Warrige bast 

100* 
100% 
100% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 

50% 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
50% 

і г 1 ^ 
50% 
50% 
50% 
50% 
50% 

12^% 
12^% 

і г 1 ^ 
іг 1 ^ 

VI. 
47. 

Malewatuk [Donkergroene bloem] 
Malewatuk-Dek Landinwaarts і г 1 ^ 
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48. Malewatuk-Bolo 
49. Malewatuk-Kre 
50. Malewatuk-Sjen 

VU. Maleselam [Scheiden] 
51. Maleselam-Puk 
52. Maleselam-Potok 

Verschillende losse soorten 
53. Karmubu 
54. Telukdek 
55. Malesewik 
56. Malekaberim 
57. Maletasik 
58. Malesewaris 
59. Malesuk 
60. Malemegamprok 
61. Malemeladek 

Vruchtboom (tol) 
Madiek 
Kleine nibung 

Gescheiden van kleuren 
Springen (van de stem), jodelen 

Oude zydeachtige klem-
Hol 
Sprinkhaanweefsel 
(Madik) Ular bodoh (= domme slang) 
Zeeweefsel 
Erfstuk 
Boomsoort (prauwhout) 
Matoaboom, sluitprop, kurk 
Binnenlandgras 

12̂ 2% 
W'tfb 
12^2% 

100% 
100% 

6^% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
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100 50 25 12,5 6,25 

Relatieve waarde ¡η procenten 

Rg. 29. Rangorde der kain timur soorten volgens Kamma 

Toelichting: 

De staafdiagram is samengesteld op basis van de door Kamma geregistreerde rangorde 
der 61 kain timur soorten. Deze rangorde is uitgedrukt in proœnten waarby 100 de 
meest waardevolle categorie vertegenwoordigt. De hoogte van elke staaf geeft aan hoe
veel soorten behoren tot de 5 waardecategorien, achtereenvolgens: 25,16, 2,16, 2. 
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Bijlage 5 

Zes oorsprongsmythen der kain ümur. 

De bijgevoegde tekeningen zijn vervaardigd door Isak Osok 

1. DE VERWERVING VAN KAIN TIMUR UTT HANDEN VAN EEN JAARVOGEL 

(verteld door Salmon Mili te Kalasaman) 

Op een bepaalde plaats in het bos wonen allerlei vogels die er graag verblijven. Daaronder 
bevindt zich een tamelijk grote soort met de naam KÈLEM WAMA (burung tahun-tahun, 

'jaarvogel'), genoemd naar de lijnen op zijn bek 
die elk jaar in aantal toenemen. In tegenstelling 
tot vogels die een nest bouwen, legt de jaarvogel 
eieren in de holletjes van ijzerbomen. Op een goe
de dag ging een jager op zoek naar deze eieren. 
Aangekomen bij een ijzerboom zag hij zo'n hol
letje. Hij sneed een groot stuk rotan af en klom 
in de boom ernaast. Het ene uiteinde van de ro
tan bond hij aan een tak en het andere wist hij 
te bevestigen aan de ijzerboom. Hierna scherpte 
hü een stuk bamboe aan en bond dat op zijn rug. 
Stilletjes sloop hij over de rotan naar het holletje 
van de jaarvogel en nam de aangescherpte bam
boestok. Plotseling hoorde hij vanuit het holletje 
een menselijke stem die riep: 'Goedemiddag 
vriend, wat zoek je?'. Нц zag een vrouw die hem 

uitnodigde om binnen te komen maar de jager 

antwoordde: "Mijn lichaam is te groot en het holletje te klein'. Daarop sprak de vrouw: 

"Probeer het maar want dit is geen holletje maar de deur van een huis'. 

Plotseling zag de jager inderdaad een groot huis, voorzien van allerlei huishou

delijke apparaten. Sprakeloos en angstig betrad hij de woning. Wees niet bang en rol 

een sigaret. Ik zal je een TOBA doek geven zodat je mijn kain timur vriend wordt. Als je 

weer doeken nodig hebt, kom dan gerust terug maar vertel het niet aan anderen. Doe 

je dat toch dan verdwijnen mijn doeken'. Zodoende beschikte de jager gedurende zijn 

hele leven over veel doeken en raakte bekend als een rijke kain timur man (NÈGOK). Pas 
na zijn dood kwam men erachter dat hi] zijn rijkdom te danken had aan deze jaarvogel. 
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2. DE ViKWERVING VAN ХАЛ ГЛЯ/АІЛГ HANDEN VAN EEN NIMF 

(verteld door Saderak Osok te Kalasaman) 

In de buurt van het dorp Mega bevindt zich een plaats met de naam Womagam. Nogal 
ver van het strand stond daar vroeger een woning waarin slechts enkele gezinnen 
verbleven. Zij voorzagen in hun levensonderhoud door middel van sagowinning, var-
kensjacht, visvangst en tuinieren. Slechts één keer waren zij afgedaald naar het strand 
om zout water en zeeschelpen te verzamelen. Zij leefden in veiligheid en overvloed. Op 
een dag wilde een van de mannen saguer Cpalmwijn') gaan bereiden. Aangekomen bij 
de betreffende palm, merkte hij dat de tapplaats nat was en vermoedde dat er al iemand 
van de drank had genomen. 'Het is vast iemand die reeds 's ochtends om vyf uur hier 
is geweest', dacht hij. Thuis gekomen, vertelde hij het voorval. Zijn familie gaf het 
advies om de tapplaats in de gaten te houden. 

Na vroeg te zijn opgestaan, ging hij 
erheen en zijn vermoeden bleek juist. Вц 
de tapplaats zag hij een vrouw in een to
ga die even wit was als de dienstkleding 
van de mensen die net van kantoor ko
men. De vrouw besteeg de ladder naar de 
tapplaats en nam de bamboe waarmee het 
palmsap wordt opgevangen. De man riep: 
'Hé, nimf, goedemorgen. Wees niet bang, 
neem er gerust van, dat geeft niets'. Ver
volgens sprak de nimf: 'Ik ga nu naar huis 
en zal hier morgen weer гцп. Je krijgt dan 

kain timur maar spreek hier niet met je familie over'. 

Zoals afgesproken, had hy de volgende ochtend weer een ontmoeting met de nimf. 
Samen gingen zij naar haar woning in de rivier. Daar aangekomen, werd de man ver
zocht om te gaan zitten en de nimf sprak: 'Oom, laten we een kain timur vriendschap 
sluiten maar spreek hierover niet met je familie. Elke keer wanneer je doeken nodig 
hebt, dan mag je bij шц komen. Ten teken van kennismaking geef ik je nu alvast een 
draagtas vol kain timur'. En steeds wanneer de man doeken nodig had ging hij naar 
het huis van de nimf en kreeg wat hij vroeg. 

Op een dag begaf hij zich weer, samen met zijn zoon, naar de nimf. Alvorens bij 
haar aan te kloppen, gingen zij in de bewuste rivier vissen en doorboorden een grote 
en beweeglijke vis die, hoewel gewond, wist te ontsnappen. Toen zij na het bezoek aan 
de nimf weer huiswaarts keerden met twee draagtassen vol doeken, zagen z\j in de 
rivier de vis die zoeven door hen doorboord was. 'Vader', riep de zoon, 'daar heb je de 
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vis'. Op datzelfde moment waren de doeken verdwenen en slechts met lege draagtassen 
kwamen zij thuis, 's Avonds werd de man ziek en overleed. 

3. DE VERWERVING VAN ΧΑΖΛΓ 77MUR UIT HET WATER 

(verteld door Eduar Osok te Kalasaman) 

Op een goede dag ging Walungkyam Ga
ins, woonachtig in het gebied van de 
Kalawilis-rivier, vissen. Na de hengel in 
het water te hebben geworpen, merkte 
hij dat er een vis at van het aas. Hij trok 
de hengel omhoog maar de vis bleek ver
dwenen. Zo ook de tweede keer. De derde 
keer had hij steviger beet en voelde iets 
zwaars aan de hengel. Tot zijn grote ver
bazing haalde hij echter een grote TOBA 
doek boven water. Dit herhaalde zich 
meermalen en zodoende wist hy wel tien 

grote kain timur op te vissen. De volgende morgen keerde Walungkyam terug en viste 
weer een aantal doeken op. Om ze te bewaren bouwde hij een speciaal schuurtje. 

Echter: op een dag was het een aantrekkelijke vrouw die hij aan de hengel had. Ze 
bleek Kalasus ('Godin der wateren') te heten en beiden gingen een vriendschap aan. 
Vele ontmoetingen volgden en de vrouw bleef maar kain ümur geven. Het gevolg was 
dat Walungkyam bijna nooit meer thuis was. Zodoende kreeg zijn echtgenote achter
docht. Op een dag volgde zij haar echtnoot naar het schuurtje en hoorde hem spreken 
met Kalasus. Zij schreeuwde: 'ledere dag ga je hierheen om een andere vrouw te ont
moeten'. Hierop verdween de godin met medeneming van een deel der doeken. 

4. DE VERWERVING VAN KAIN TBÍUR UIT EEN ONDERAARDS KONINKRIJK 

(verteld door Sadarak Osok te Kalasaman) 

In de berg Wobeli, dichtbij de Kalasaman-rivier waar het grondgebied van de clan Ma-
libela is gelegen, bevindt zich een grot. Doorgaans betreden de mensen deze pikdonkere 
spelonk om jacht te maken op vleermuizen die vervolgens worden opgegeten. Op een 
goede dag ging iemand van de clan Malakabu, gewapend met knuppel en fakkel, de 
grot binnen. Na een halve kilometer bereikte hij een driesprong waarvan het linker pad 
was afgezet met twee kruisgewijs verbonden takken. Ofschoon dit erop duidde dat het 
hem niet was toegestaan linksafte slaan, verwijderde hij de takken en volgde niettemin 
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deze route. Al lopende hoorde hij het geluid van 
de Kalasaman-rivier die boven hem stroomde. Ver
volgens zag hij licht en vermoedde de uitgang van 
de grot Een rotsblok passerend bleek tot zgn schrik 
dat het licht afkomstig was van een koninklijk 
paleis. Bang en verward wilde hij omkeren. Maar 
wat gebeurde? Een aantrekkelijke vorstin sprak 
hem vriendelijk toe met de woorden: l ieer niet 
om, ga mee naar mijn huis'. Hierop antwoorde 

hij: Waarom, vorstin? Sorry, ik nam de verboden route'. Wees niet bang en overnacht 
in mijn paleis', was haar reactie. Daar aangekomen, toonde zij hem een waardevol bord 
van aardewerk, dat glom als goud. Toen zy het belendende vertrek betraden, bevonden 
zich daar kain timur, van klein tot groot. 

De volgende ochtend schonk de vorstin hem een hele draagtas vol doeken en, daar
mee thuis gekomen, vertelde Ьц zijn belevenis. Wanneer jullie т ц zien sterven is dat 
ten gevolge van het bezoek aan deze vorstin', sprak hij en ging slapen. Hij sliep maar 
door en stond nooit meer op. 

5. DE XAiiV TOSA AXAÄA VAN DE CLAN SU 

(verteld door David Su te Kalayili) 

Vroeger aten de Moi mensen hun voedsel zonder het te koken omdat ze nog geen vuur 
kenden. Op een dag nu ging Uwong Utelewe vissen in de Kalalowuk- rivier en daar 
hengelde hij een stuk hout uit het water. Toen hy voor de tweede keer zijn hengel had 
uitgeworpen, bleek er een TOBA doek aan te hangen die de naam Akara kreeg. Vervol
gens begon hij het stuk hout te schrobben totdat het ging gloeien en daarmee kon hij 
de gevangen vis koken. Alvorens hiervan te eten, braakte hij eerst de rauwe vis uit 
die hij daarvóór had gegeten. Vanaf dat moment beschikten de Moi over zowel vuur 
als kain timur. 

Deze clan ie inmiddels uitgestorven 
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6. DE ΚΑΙΝ TOBA GUK VAN DE CLAN KADAKOLO 

(verteld door Alexander Su te Kalayili) 

Een zekere jongeling met de naam Siliofok Kadakolo ging iedere ochtend vissen. Toen 
hjj dat vier dagen had gedaan, hengelde hij een zeer grote TOBA doek, Guk genaamd, 
uit het water. Vervolgens trok hij deze aan de kant en hing hem te drogen in de zon. 
Daarna nam hij de doek mee naar huis alwaar zijn oudere familieleden deze meteen 
uit zgn handen rukten om de doek op te bergen. 
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Bijlage 6 

Kain timur registers 

6 6 7 8 10 11 

Toelichting bij het lidi register: 

Vóór de introductie van het schrift gebruikten de Moi verschillend bewerkte palm
bladribben (lidi) die functioneerden als rekeneenheden voor betaalde bruidsprijsgoe
deren. De betekenis der bewerkingen is als volgt: 

1. korte lidi = kain cita 
2. lange lidi = gewone kaïn timur 
3. korte lidi met één breukpunt = TOBA doek 
4. lange lidi met één breukpunt = lange en brede kain timur 
5. korte lidi met twee breukpunten = lange en brede TOBA doek 
6. lange lidi met twee breukpunten = DELÀ doek 
7. korte lidi met drie breukpunten = zeer lange en brede TOBA doek 
8. lange lidi met drie breukpunten = kain belok (= enkele meters cita) 
9. lidi met vier breukpunten = WAK kapmes / тими kapmes 
10. lidi met gespleten uiteinde = LAIN kapmes 
11. lidi met twee breukpunten en gespleten uiteinde = gong 
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1 rcuJÍ. \тажііе^ 

Í К lí£i»i bufi«*, ι 

fr/- Vv̂ Jx AA&U 

Toelichting by het geschreven register: 

Tegenwoordig worden lijsten aangelegd met daarop vermeld wie wat bijdroeg ter ge

legenheid van een bepaalde bruidsprijscollectie. Op bijgaande copie uit een gedeelte 

van zo'n lijst staan de namen (Noma), hoeveelheden (Banyaknya) en eventuele toelich

tingen (Keterangan). Bovenaan de lijst staat: 'Betaling: namen van de ouderen / fami

lies die bijdroegen aan de bruidsprijs (van Yohan Osok)'. Ook zelf leverde ik een be

scheiden bijdrage in de vorm van 5 kain cita. 
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Bijlage 7 

Pantun passages 
gereciteerd tijdens onderhandelingen over het huwelijk van 

Nelwan Kilala met Sara Mobalen 
[Kalasaman, maart 1985] 

De hier weergegeven passages van pantun (IYALA) zijn letterlijk vertaald vanuit het 
Moi. De bandopnamen vonden plaats op min of meer willekeurige momenten tijdens 
de dagen en nachten van de huwelijksonderhandelingen. In afwijking van zijn oor
spronkelijke betekenis - volgens Bezemer (1921:396-7): "een vierregelig Maleisch min
nedicht waarin de eerste regel op den derden, en de tweede op den vierden rijmt" -
gebruiken de Moi de term pantun in de betekenis van 'reciet'. Ik volg hier het Moise 
gebruik van deze term. 

'Een bruid van Sanguru , die nu een halsketting ter versiering draagt, begeleiden wij 
ten huwelijk naar de verwanten van de bruidegom. Bruid, zorg ervoor dat je er ook 
echt heen wil, je moet ons vergeten. Wij, oudere leden van de clan Mobalen, onderhan
delen over kain timur die op een beleefde wijze moeten worden overdragen. Daarna 
keren wij terug naar Sanguru. Bruid, werk en kap hout zoals het hoort en zorg ervoor 
dat je jezelf of je man niet verwondt. Maak draagtassen van 's ochtends tot de namiddag 
maar houd er dan mee op. Als je op een stronk naast het houtvuur zit en vervolgens 
opstaat, dan mag je man geen water over die stronk gieten want dat is taboe. Als je 
naar de w.c. gaat, dan is het niet toegestaan datje man je roept. Als jullie ruzie hebben 
en je man slaatje overmatig 6, dan moeten wü een boete eisen. Maar goed, we hebben 
er al voldoende over gesproken en adviseren je nu om goed te luisteren naar de schoon
broers en hun echtgenoten. Hopelijk hebben de partij van de man en die van de vrouw 
samen een plezierig verblijf. Een goedemiddag en een goed huwelijk toegewenst'. 

'Wanneer je man tot lang in de nacht ergens blijft kletsen, neem dan geen maatregelen 
want het is belangrijk datje man kennis neemt van andermans opvattingen. Wanneer 
de oudere broer van je man bezig is met het eten van ananas, papajavrucht of keladi, 
dan mag jij niet hetzelfde doen. Wanneer er mensen op bezoek komen, moetje vrien
delijk voor ze zijn. Is voedsel aanwezig, bied het hen aan. Wanneer er nog wat papeda 
over is en toevallig komt de oudere broer van je man op bezoek, geef hem dat niet te 
eten maar maak nieuwe papeda. Wanneer je straks getrouwd bent, laat je dan niet 
in met andere mannen, zelfs als je man niet goed voor je is. Je bent nu eenmaal met 
hem getrouwd tot de dood jullie scheidt'. 
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'Wanneer je ergens heen wilt gaan of iemand wilt bezoeken, dan moetje toestemming 
vragen aan je echtgenoot. Wanneer je echtgenoot van zijn werk komt, dan moet je 
voor hem koken'. 

"Bruid, toen je nog vrijgezel was trok je er steeds alleen op uit. Nu je getrouwd bent, 
mag je niet meer aan andere mannen denken. Bruid, als kind werd je opgevoed door 
je moeder. Nu ben je in handen van je echtgenoot. Bruid, je hebt nu je vleugels uitge
slagen en wordt niet langer opgevoed door je moeder. Je bent nu in handen van anderen. 
Het enige dat wq hiervoor eisen is een bruidsprijs. We zitten al zo lang te wachten. Waar
om geven jullie niet onmiddellijk kain timur aan ons?10 Want wij hebben altijd voor 
onze dochter gezorgd en hebben daarvoor nooit vis of groente geëist. Nu is onze doch
ter in aantocht om geruild te worden tegen doeken. De vader van de bruid moet dezelfde 
doeken eisen als die welke hij betaalde voor bruid's moeder. We eisen alleen maar 
doeken en krijgen kramp van het steeds maar wachten'. 

Toen jij nog vrijgezel was, trok je schone kleren aan opdat onze dochter verliefd op je 
raakte. Waarom geef je nu dan niet snel doeken. Waarom geef je de doeken nu 20 
laat? Toen je nog vrijgezel was, sprak je: 'Kain itu masalah kecil sq/'o'CDe doeken, dat 
is maar een peuleschil'). Nou, waarom betaal je dan niet onmiddellijk? Wij eisen dat 
de doekenkwestie nu snel wordt opgelost omdat onze dochter kramp begint te krijgen 
van het lange zitten. Toen je nog vrijgezel was, gebruikte je allerlei geurige parfum. 
Waarom geef je nu dan niet onmiddellijk doeken? We zien datje nu al in moeilijkheden 
verkeert terwijl je nog jong bent. En jij maar denken dat het om een peuleschil gaat'. 

"Waarom zit je eigenlijk in moeilijkheden? Wij eisen nu toch helemaal niets. Neem 
gewoon onze dochter tot vrouw. Wij namen toch ook de moeder van de bruid zonder te 
betalen.'1б 

Noten: 

Sanguru is de clangrond van Mobalen. 
Het is taboe om in de namiddag of avond draagtassen te vervaardigen. 
Het gieten van water over een plek waar zojuist je echtgenote heeft gezeten, is een 
uiting van boosheid die men hoog opneemt. Het symboliseert het 'wegpoetsen van haar 
geur' en vormt het signaal dat zij maar beter kan vertrekken. Doorgaans verlaat de 
echtgenote dan het huis om pas terug te keren wanneer aan haar ouders een boete is 
betaald in de vorm van kain timur. 
Het is taboe om je echtgenote te roepen als zij haar behoeften doet. Op deze overtreding 
staat een boete in de vorm van kain timur. 
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5) Van overmatig slaan is sprake als er bloed vloeit, vooral uit een hoofdwond. 
6) Bedoeld is hier de periode dat er onderhandeld wordt over hoogte en samenstelling van 

de bruidsprijs. 
7) Het is taboe voor een man en vrouw, waartussen een huwelijksverbod van kracht is, 

om in eikaars nabijheid voedsel tot zich nemen dat behoort tot de categorie KAM Ж 
'voedsel dat kleverige sappen bevat'. Men gaat ervan uit dat dit type voedsel (ananas, 
раргца, keladi, enz.) 'jeuk in de mond' veroorzaakt en vleselijke lusten stimuleert. Hoe
wel de in de pantun toegesproken bruid op het punt staat te trouwen, Ыц еп niettemin 
voor haar de gangbare huwelijksverboden gelden. Het komt immers vaak voor dat 
men na het overlijden van de partner hertrouwt en een vrouw heeft dan geen hu
welijkse toegang tot de oudere broer van de overleden echtgenoot, degene dus die in 
de pantun genoemd wordt (zie Ш. 5). 

8) Papeda, het hoofdvoedsel van de Moi, is bereid uit meel afkomstig van de sagopalm. 
Dat juist de oudere broer van de echtgenoot niet mag worden afgescheept met een 
restant van papeda, heeft te maken met het feit dat hij degene is die verantwoording 
draagt voor de afdracht van het restant van de bruidsprijs. 

9) Een informant licht toe: 'Omdat ik een bruidsprijs heb betaald aan mijn schoonouders, 
hoef ik zo'n toestemming niet te vragen aan mijn vrouw'. 

10) Men richt nu het woord tot de bruidnemers. 
11) Bedoeld is hier dat de bruidnemers niet bijdroegen tot de kosten voor levensonderhoud 

van de bruid en dat zij daarom kain timur behoren te geven. 
12) Men richt nu het woord tot de bruidegom. 
13) Bedoeld is hier dat de bruidegom alle moeite deed om in de smaak te vallen bij zijn 

geliefde maar dat hij het laat afweten nu er betaald moet worden. 
14) Gesuggereerd wordt dat de bruidegom en zijn verwanten er niet in slagen om voldoende 

kain timur te verzamelen ter gelegenheid van deze huweljjksepisode. Dit terwijl de 
bruidegom nog jong is en zijn hele verdere leven nog doeken zal moeten opbrengen. 

15) De wending in deze passage, waarbij de reciterende bruidgevers overgaan tot scherts, 
is kenmerkend voor het ambivalente karakter der Moise pantun. Zij bevatten een men
geling van zowel ernst en scherts als van vleierij en zakelijkheid. 
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De Moise telwoorden 

Het Moise telsysteem is 20-tallig en gebaseerd op het aftellen van vingers en te- nen. 
Bij het tellen begint men bij de linker pink waarbij de rechterduim fungeert als het 
getal 10. In vroeger dagen werd via de linker kleine teen verder geteld tot 20, de rechter 
grote teen. Voor het getal 20 gebruikt men de symbolische uitdrukking: NÈ MÈLÈ WAGI: 
'één mens dood'. Analoog hieraan symboliseren de uitdrukkingen 'twee, drie, vier en 
vijf mensen dood' respectievelijk de getallen 40,60,80 en 100. Relevant zijn de volgende 
telwoorden: 

1. 
3. 
5. 
7. 
9. 
11. 
13. 
15. 
17. 
19. 

21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 

Mèlè 
Tuluk 
Mafuk 
Matenan ali 
Matenan fak 
Fè tenan mèlè 
Fè tenan tuluk 
Fè tenan mafuk 
Fè tenan mafuk watanin ali 
Fè tenan mafuk watanin fak 

Nè mèlè wagi nè al 
Nè mèlè wagi nè al 
Nè mèlè wagi nè al 
Nè mèlè wagi nè al 
Nè mèlè wagi nè al 
Nè mèlè wagi nè al 
Nè mèlè wagi nè al 
Nè mèlè wagi nè al 
Nè mèlè wagi nè al 
Nè mèlè wagi nè al 
Nè mèlè wagi nè al 

2. 
4. 
6. 
8. 
10. 
12. 
14. 
16. 
18. 
20. 

watanin mèlè 
ι watanin ali 
ι watanin tuluk 
ι watanin fak 
ι watanin mafuk 

AU 
Fak 
Maftanim 
Matenan tuluk 
Fè 
Fè tenan ali 
Fè tenan fak 
Fè tenan mafuk watanin mèlè 
Fè tenan mafuk watanin tuluk 
Nè mèlè wagi 

ι wenin mafuk watanin mèlè 
ι wenin mafuk watanin ali 
ι wenin mafuk watanin tuluk 

wenin mafuk watanin fak 
ι wenin fè 
ι wenin fè tenan mèlè 

40. Nè ali igi 
41. Nè ali igi nè tuluk wenin mèlè 
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50. Né ali igi né tuluk wenin fé 
51. Né ali igi né tuluk wenin fé tenan mèle 

60. Né tuluk igi 
61. Né tuluk igi né fak wenin mèle 

70. Né tuluk igi né fak wenin fé 
71. Né tuluk igi né fak wenin fé tenan mèle 

80. Né fak igi 
81. Né fak igi né mafuk wenin mèle 

90. Né fak igi né mafuk wenin fé 
91. Né fak igi né mafuk wenin fé tenan mèle 

100. Né mafuk igi = utin mèle 
101. Né mafuk igi né maftanim wenin mèle 

Utin tuluk 
Utin mafuk 
Utin matenan ali 
Utin matenan fak 

200. Utin ali 300 
400. Utin fak 500. 
600. Utin maftanim 700. 
800. Utin matenan tuluk 900. 
1000. Utin fé = syalan mèle 
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Fragmenten uit een toespraak 
door een der bruidnemers na de huwelijksvoltrekking tussen 

Yohan Osok met Wilemince Ulim [Kalasaman, juni 1984] 

ten aanzien van de bruid: 

'Of je nu wel of niet samen eet, doe dat in je eigen woning. Of je ziek bent of niet, 
verbluf in je eigen woning. Indien je geen voedsel hebt, kom dan naar je schoonouders 
of vraag het aan de echtgenoten van Yohannis, Lodewijk, Bernardus, Saderak, Ko-
lowis, Frits of Iskander want zij vormen nu ook jouw verwanten.1 Wees niet verlegen 
om goederen en voedsel te vragen. Wanneer je verlegen bent, dan begrijpen de leden 
van je schoonfamilie niets van je karakter. Waarheen zij ook gaan, je moet ze volgen. 
De kinderen van Osok zjjn nu ook jouw kinderen geworden. Waneer je naar de markt 
wil en je hebt maar Rp 100 voor de taxi, vraag dan de resterende Rp 50 aan je schoon
familie.'2 

ten aanzien van bruid en bruidegom: 

'Sluit je niet op in huis. Weldra komen de bruidgevers weer kain timur vragen en dan 
zouden we niet helpen indien jullie beiden geen contacten onderhouden met de Osoks'. 

ten aanzien van de bruidegom: 

'Je bent nu geen vrijgezel meer. Blijf rustig thuis want het geeft moeilijkheden indien 
je op dezelfde wijze blijft optrekken met je vrienden. Wanneer je ergens mee zit, ga dan 
naar je ouders voor een goed advies'. 

ten aanzien van de bruidgevers: 

'Jullie kennen ons sinds we door huwelijken met elkaar zijn verbonden. Nu wij we
derom kain timur geven, herinneren jullie je het. Of wij zulke goede schoonbroers zijn, 
weet ik niet, maar we zullen altijd helpen met kain timur. De schoonfamilie is als een 
huis halverwege een moeilijk begaanbare weg: wanneer het avond is of regent, kun je 
er overnachten'. 
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Noten: 

1) De genoemden zijn "vaders" en "broers" van de bruidegom. Dat voor het vragen om 
voedsel in eerste instantie verwezen wordt naar hun echtgenoten, heeft mede te maken 
met een zekere solidariteit die groeit tussen vrouwen die in een bepaalde clan introu
wen. 

2) 100 Rupiah is ongeveer een dubbeltje. De prijs van een rit met de "taxi", een afgeladen 
busje dat de verbinding tussen Kalasaman en Sorong onderhoudt, bedroeg in 1984 Rp. 
150. 

3) Hier wordt het 'helpen', dat wil zeggen de bereidheid om bij te dragen aan latere bruids
prijscollecties, afhankelijk gesteld van de omgang tussen het bruidspaar en de bruid-
nemers. 

4) Tussen beide clans bestaat reeds langer een huwelijksalliantie. 
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Lust van (aanverwanten die bydroegen aan en deelden in 
de bruidsprijs (3de episode) voor Orpa Osok 

[Aymasjuni 1984] 

Bij de lijst hoort de volgende legenda: 

GEVER kolom: bevat de drie volgende afkortingen van clannamen: 
Osok-Den = Osok-Denlo Osok-Mal - Osok-Malayik 

M'semene = Malasemene 
De bijzondere aanduiding [Muyu] bij No. 17 betreft een uit het Muyu gebied (Zuid-
Oost Irían Jaya) afkomstige aanverwant 

urr kolom: bevat de twee volgende afkortingen van dorpenamen: 
K'man = Kalasaman К'уШ = Kalayili 

KAIN TIMUR kolom: namen van de gegeven doeken 

OTA kolom: het aantal kain cita dat de betreffende kain timur betaling begeleidt. Cita 
doeken hebben een standaardafmeting van ca. 1 χ 0.8 m 

LTBr. kolom: lengte en breedte per gegeven kain timur uitgedrukt in respectievelijk 
ÒLÒS (depa, 'vadem', ca. 1.50 m) en SANTN (jengkal, 'span', ca. 15 cm) 

ONTVANGER kolom: bevat de twee volgende afkortingen van clannamen: 
Osok-Abai = Osok-Abainso Osok-M'sa = Osok-Malamesa 

REL kolom: de aanverwantschapsrelatie tussen de bruidegom en de ontvanger van de 
betreffende kain timur. Hiervoor gelden de volgende symbolen: 
A = VrVa В = гМо С = VrBr D = VrBrZo 
E = г аВг F = VrVaBrVr G = VrVaBrZo H = VrVaBrZoVr 

S = SAN vriend(in) 
* =de genoemde ontvanger deelde in de bruidsprijs om een speciale, in de toelich
ting te vermelden, reden 
? = onbekend wie de betreffende kain timur zou ontvangen 
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OEVER ШГ KAINTIMUR +αΤΑ UBr. ONTVANGER REL 

Α. (Patri)laterak (aanjverwanten: 

1. Pit«' Kalaibin Aymas 

2. Petrus Kalaibin Aymas 

3. Andreas Kalaibin Aymas 

4. Yonatan Kalaibin Aymas 

6. Alparis Kalaibin Aymas 
β. Amos Kalaibin Aymas 

7. Kiliopas Kalaibin Aymas 

8. Koetan Kalaibin Aymas 

9. Lamek Kalaibin K'man 

10. Matías Kalaibin Malyat 

11. Niko Kalaibin Aymas 
12. Steven Kalaibin Aymas 

13. Timotius Kalaibin Aymas 

14. bak Kalaibin Aymas 
16. Augus Kalaibin K'man 
16. Andonia Oeok-Mal Aymas 

B. Matrüaterak (atmiixrwanten 

Toba Nas 
Toba Nas 

Toba Nas 
Toba Jòrnas 
Toba Jòr 
Toba Jbr 
Sarwòk 
Toba Nas 
Toba Jbr 
Gong 

Nasdilik 
Kisiyènbutla 
Klèn 
Вигвів 

Toba Jakarta 
Nasdilik 

Toba Jakarta 
KUèmbònsòn 
SedanJòr 
Toba 
Langkès 
Toba Jakarta 
Sarwòk 
Toba Nas 

Klukbuni 
Kisiyèn 

Nasmegam 
Bursie 
Èmkoyang 

+4 
+4 

+4 
+4 
+ 4 
+4 
+4 
+ 8 
+7 
+6 

+6 
+6 

+ 2 
+ 1 
+2 
+ 3 
+3 
+ 3 

+6 
+6 
+2 
+ β 

+6 

+ 3 

+ 2 

+ 4 

+ 3 

+ 4 

+ 3 

1/0.5 

0.5/1.5 

1.5/1.5 

УЗ 

1/1 
0.5/1 
1/1 

0.5/1.5 
1/1.5 

— 

о.ы\& 
1/2 

1/2.5 

1/3.5 

0.6/1Л 
0.5/1 
УЬ 

1/4 
0.6/1 

0.6/0.5 
1/1.5 
О.Ы\& 

1/6 

0.5/1 

1/1.5 
1Л 

0.5Л 

0.6/5 

1/6 

Ьак 
Yustina 

Saderak 
Yustína 
Bern ardue 

Katerina 

Овок-АЪаі 

МШ 
Osok-Abai 

MUÍ 
Овок-АЪаі 
Malibela 

Oktovianus Овок-АЪаі 

Hawa 
Urbanus 

Abraham 

Frits 
Lodewyk 

Hawa 

bak 

Baren 
7 

Thomas 

Yustina 

Andonia 
Saroe 
Kolowis 
Markus 

bak 

Oskar 

bak 
Berta 

? 

Hawa 

Kelvin 

Kalaibin 
Kalasuwat 

Osok-Abai 

Osok-Abai 
Osok-Abai 

Kalaibin 

Sawisa 
Osok-Abai 

? 

Sawisa 

Mili 
Bles 

Sawisa 
Овок-АЪаі 

Osok-Abai 

Osok-Abai 
Oeok-Abai 

Sawisa 

Wawiyai 

7 

Kalaibin 

Osok-M'sa 

= C 

= B 

= A 
= B 

= E 
= β 

- D 

- H 

- S 

= c 
- E 

= G 

= H 

- S 

- G 

7 

= S 

- B 

= F 

- H 

- G 

= E 

= C 

= E 

= S 

- H 

? 

- H 
s * 

18. Eduar Osok-Den K'man Toba Nas 

Toba Sikèk 
Mela 

19. Mesak Oeok-Mal Aymas Toba Lèbè 
20. Piter Oeok-Mal Aymas Sedan 
21. Silas Oeok-Mal Aymas DelaMarak 
22. Thomas Sawisa K'man Kòmòntubu 

+ 4 

+2 
+ 1 
+1 
+ 4 
+ 4 
+4 
+2 

0.6/1.6 
3/1.6 

m& 
1/5 
0.5/0.5 

1Д J» 

WJb 

1ЛЛ 

Alfonsina 

Yonatan 
7 

Mika 

? 
Frito 

bak 
? 

Kilala 

Osok-Abai 

7 
Osok-Abai 

7 

Osok-Abai 
Osok-Abai 

? 

= H 

= G 

7 

- G 

? 
= E 

= C 

7 
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23. Lukas Ulim Aymae Mela 

24. Soleman Malaeeme K'man Toba Lèbè 
25. Daniël M'eemene Aymae Toba Lèbè 

Salempuk 
26. Eduar Malaeeme K'man Kieiyèn 

+2 
+ 3 

+2 
+ 1 
+ 4 

0.5/5 
1/5 
0.5/1.5 
1/4.5 

1/4 

? 

Hawa 

Krietian 
? 

Saderak 

? 

Kalaibin 
OsokAbai 

7 

Oeok-Abai 

? 

= H 

= E 
7 

= A 

С. SAN vrienden: 

27. Michel Kaiami Malanu Toba Nae 

28. Kundrak Kalaeibin K'yli Sarwòk 
29. Hendrik Mobalen Aymae Sedan 
30. Otinyil Mobalen Aymae — 

+ 10 1/0.5 leak 

+4 0.5/1.5 Orpa 
+3 1/2 ? 

+3 — — 

Овок-АЪаі 
Möbel ala 

? 

— 

= С 

= н 
7 

— 

OMVANG BRUIDSPRIJSBCTALING : 45 kain timur + 176 kain cita = 221 barang 

Toelichting: 

Bovenstaande is gebaseerd op een lijst die de bruidnemers, behorend tot de clans Ka
laibin en Osok-Malayik, opstelden naar aanleiding van de derde episode in de bruids
prijsbetaling (KATA) van Piter Kalaibin voor zijn vrouw Orpa Osok-Abainso. Samen 
met de andere episodelijsten, vormt deze het uitgangspunt in de huwelijksonderhan-
delingen die later gevoerd zullen worden over de hoogte en samenstelling van de bruids
prijsbetalingen voor de dochters van Piter en Orpa. Alle genoemde bruidnemers eisen 
dan hun kain timur investering terug. Op de lijst ontbreken zodoende degenen die 
weliswaar bijdroegen tot deze KATA betaling doch later niet kunnen terugeisen bij Pi
ter's schoonzoons; degenen dus die een Kalaibin bruid huwden en in die hoedanigheid 
benaderd werden voor een doekenbüdrage maar die alleen kunnen terugeisen bij hun 
eigen schoonzoons. Het feitelijke aantal gevers van kain timur en kain cita is bijgevolg 
groter dan de 30 genoemden. Hetzelfde geldt voor het aantal ontvangers waarvan trou
wens enkelen bij herhaling worden genoemd. Dat komt, waar het mannen betreft, 
omdat hun vaders indertijd meer dan andere verwanten bijdroegen aan de bruidsprijs 
voor Orpa's moeder. Zij hebben dus van hun vader het recht op meervoudige schuldvor
dering geërfd. De aan bruidgevers' zijde genoemde vrouwen, daarentegen, zijn allen 
aangetrouwd en delen om die reden in hetgeen hun echtgenoten opeisen. Ter verhelde
ring hiervan zijn van een aantal ontvangers, opgenomen in de lijst, in Fig. 30 de genea
logische relaties aangegeven die zich als volgt laten toelichten. 

Toen Isaks vader Daniël Osok-Abainso huwde met Yustina Mili werd hij bij het 
verzamelen van de bruidprijs onder meer geholpen door zijn broer Abraham. De bruids
prijs werd overgedragen aan Yustina's vader maar na diens overlijden verkreeg zoon 
Dongkele het recht op schuldvordering. Nadat Daniël overleden was, hertrouwde Yus-
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MILI Γ 

Yustina ъ 
Dongkele ' Δ 

Saderak 2 
ι 

î 
KALAIBIN Д • 

Piter ô 
Orpa 

OSOK-ABAINSO 

Daniël 

- Δ 
Isak О 

Susana 

Abraham 

•• Δ 
Lode wij к О 

Hawa 

_ l 

Rg. 30. Genealogische relaties tussen een aantal ontvangers 
van kain timur, betrokken bij de KATA betaling van Piter Kalaibin voor Orpa 

Osok-Abainso. De pijlen geven de voormalige en huicßge betalingsrichting aan 

BRUIDNEMERS 

OSO Κ- M ALAVI К 

¿-Δ À 1 - A 
24-25 18-23 

Δ 
26 

KALAIBIN 

к ¿-Δ À À - 6 
17 2-14 Piter Orpa 

OSOK-MALAYIK 

15 16 

BRUIDGEVERS 

OSOK-ABAINSO 

Δ= ο ο=Δ 
H G 

Fig. 31. Genealogische relaties tussen gevers en ontvangers 

van kain timur, betrokken bij de KATA betaling van Piter Kalaibin voor Orpa 

Osok-Abainso. De cijfers en letters corresponderen met die in de ijst 
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tina met zijn broer Saderak die daarmee de verdere bruidspr^sverplichtingen ten op
zichte van Dongkele op zich nam. Sinds Daniel's dochter Orpa gehuwd is, worden van 
Piter Kalaibin en zijn verwanten successievelijk niet alleen de vroeger betaalde kain 
timur teruggevorderd maar tevens die welke zullen volgen omdat Yustina nog leeft 
en er dus voor haar op zijn minst nog 'doeken voor de botten' (PUGU) moeten worden 
betaald. Aldus staan in de lijst de ingeloste schulden jegens enerzijds Saderak en Yus
tina en anderzijds Isak en Susana respectievelijk Lodewijk en Hawa. 

Om de lezer nu inzicht te te bieden in de onderlinge samenhang van alle gevers en 
ontvangers zoals opgenomen in de lijst, biedt Fig. 31 hun genealogische relaties waarbij 
de cijfers (2 t/m 26) en letters (A t/m H) zowel corresponderen met de nummering en 
belettering in de lijst alsook verwijzen naar het soort (aanverwant van Piter Kalaibin. 
Te zien is hoe het in de eerste plaats Piter's (patri)laterale mannelijke verwanten (2-14) 
zijn die kain timur bijdragen leveren. Normaliter zouden daartoe eveneens zijn vader 
en vader's broers behoren maar die zijn reeds overleden. Vervolgens levert BrZo (15) 
een bijdrage waarbij zij aangetekend dat de vader van laatstgenoemde eveneens ter 
deelname was uitgenodigd maar niet kwam opdagen. Hier bleek een ruzie in het spel 
waarvan ik de toedracht niet kon achterhalen. Het komt regelmatig voor dat iemand, 
om wat voor reden ook, zijn kain timur solidariteit al dan niet tijdelijk opschort met 
uiteraard als gevolg dat deze persoon niet gerechtigd is om later van de toekomstige 
schoonzoon doeken terug te eisen. 

Vervolgens komen we bij gever 16 waarvan de structurele positie bepaald wordt 
door een opvallend facet van de Moise verwantschapstracering. Hoewel het hier gaat 
om de aanverwante BrZoVrZu, wordt zij niettemin aangeduid met de term TÈMÈM KYAM 
('kleine moeder'), hetgeen betekent dat zij als een 'jongere zuster' van Piter's moeder 
beschouwd wordt. Zodoende wordt zij geacht om, samen met haar echtgenoot die in dit 
geval overleden is en dus door haar vertegenwoordigd wordt met betrekking tot kain 
timur aangelegenheden, bij te dragen tot de bruidsprijs van Piter voor Orpa. Hetzelfde 
geldt voor de matrilaterale aanverwanten 17 en 24-25 die door Piter als 'jongere/oudere 
vaders' worden aangeduid. Wat 24-25 betreft, speelt bovendien mee dat zij ten opzichte 
van Piter's vader in een verhouding staan van "co-preneurs d'épouses" (Héritier 1981: 
104). Een dergelijke verhouding, die trouwens ook bestaat tussen 15 en de echtgenoot 
van 16, speelt bij de Moi een belangrijke rol in de structurering van huwelijksallianties 
(zie III. 6). Betrokkenen beschouwen elkaar als 'broers' en hebben een gemeenschap
pelijk belang in de doekencirculatie hetgeen onder meer tot uitdrukking komt in het 
feit dat zij kain timur betalen aan dezelfde bruidgevers (Osok-Malayik). Dit belang gaat 
over op hun kinderen zodat Piter bij de bruidsprijsbetaling geholpen wordt door ver
want 26. 

Tenslotte rest nog de vraag waarom de moeders broers 18-23 in de lijst zijn op
genomen. Hun hulp wekt verbazing als we bedenken dat Piter jegens hen in een bruid-
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nemende en dus schuldplichtige positie verkeert. Zij gaven immers hun zuster (Piter's 
moeder) aan de Kalaibins ten huwelijk en ontvangen daarvoor nog steeds kain timur. 
Dit impliceert dat Piter, krachtens de gepropageerde asymmetrie in de doekencircu
latie, van hen geen doekensteun zou mogen ontvangen ware het niet dat er een voor
behoud wordt gemaakt jegens degenen die een MoBr-ZuZo relatie onderhouden. Deze 
steun heeft de toepasselijke naam MÈLE Yiu WÒLÒ, 'doeken (geluk) een houten brug
getje', en beoogt de speciale band tussen oom en neef te onderhouden opdat laatst
genoemde 'niet wordt meegesleurd door het water' zoals de uitleg luidde. Dat dit matrifiliale 
'bruggetje' het gangbare circulatiepatroon doorkruist, blijkt ook uit het gegeven dat 
later, wanneer de betalingen plaats vinden voor Piter's dochter, de ooms (18-23) of beter 
gezegd hun zoons, komen terugeisen zonder dat er rente in de vorm van extra kain 
timur hoeft te worden betaald. Deze doekensteun dient dan ook duidelijk onderscheiden 
te worden van een lening die iemand aangaat jegens andere bruidgevers. Zoals we 
eerder zagen, moet een dergelijke lening (MÈLE SIS) snel en met 100% rente worden 
afgelost (zie II. 4). 

Vormen de kain ümur gevers dus in (aanVerwantschappelijk opzicht een hetero
gene groep, de ontvangers laten zich daarentegen eenvoudiger afbakenen. Zij bestaan, 
op enkele uitzonderingen na, alleen uit bruid's mannelijke patrilineaire verwanten en 
hun echtgenoten (A t/m H). Zo'n uitzondering betreft Kalvin Osok-Malamesa, de ont
vanger van de ÈMKOYANG doek die afkomstig is van gever 16. De achtergrond hiervan 
is als volgt. Toen Orpa nog klein was, raakte zij ernstig gewond bij een ongeval waarop 
Kalvin haar meteen naar het ziekenhuis in de stad droeg en zich verder over haar 
ontfermde. Zou hij dat niet gedaan hebben, dan was Orpa misschien wel overleden, 
aldus de opvatting van betrokkenen. Uit erkentelijkheid voor zijn toenmalige inspan
ningen, ontvangt Kalvin nu een kain timur uit de bruidsprijscollectie voor Orpa. Als 
detail zij hierbij vermeld dat men vergeten was om Kalvin reeds te bedenken bij de 
eerste betaling voor Orpa, op het moment dat zij huwde. Naderhand heeft hij haar 
verwanten daarop attent moeten maken. Dit detail is onthullend omdat het laat zien 
dat een der tactieken van de doekencirculatie - "eis veel en snel, maar geef weinig en 
traag" (Schoorl 1979:188) - niet alleen van toepassing is op de ruilverhouding tussen 
bruidgevers en bruidnemers. Ook bij de gift van een kain timur, die in dit geval fun
geerde als tegengift voor bewezen diensten, blijkt nogal eens de werkzaamheid van 
genoemde tactiek. 
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De Moise verwantschapsterminologie 

De genealogische schema's laten zich als volgt onderverdelen: 

IA. Ego's lineaire verwanten (man spreekt) 
IB. Ego's lineaire verwanten (vrouw spreekt) 
2A. Ego's patrilaterale parallel-verwanten (man spreekt) 
2B. Ego's patrilaterale parallel-verwanten (vrouw spreekt) 
3. Ego's patrilaterale cross-verwanten (man/vrouw spreekt) 
4. Ego's mathlaterale cross-verwanten (man/vrouw spreekt) 
5A. Ego's matrilaterale parallel-verwanten (man spreekt) 
5B. Ego's matrilaterale parallel-verwanten (vrouw spreekt) 
6A. Ego's laterale parallel-verwanten (man spreekt) 
6B. Ego's laterale cross-verwanten (vrouw spreekt) 
7A. Ego's laterale cross-verwanten (man spreekt) 
7B. Ego's laterale parallel-verwanten (vrouw spreekt) 

Toelichting: 

Alle schema's bevatten gearceerde verwantschapsposities. Deze posities worden door 
mannelijke en vrouwelijke sprekers verschillend geclassificeerd. 
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Bijlage 12 : Cyfermatíge groei van de Evangelisch Christelyke Kerk [ Bron : Kamma 1976, Π : 822 ] 
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Vouwblad 6 : Een 11-ledig en 4- generaties omvattend alliantiesegment 
( · = circulerende bruiden). Het inzetje geeft een geformaliseerd beeld van de 

alliantiebetrekkingen tussen de afstammingsgroepen A t/m J 
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Vouwblad 5 : De (Omaha) reducties van Ego's verwanten 
[boven: man spreekt; onder: vrouw spreekt] 
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Vouwblad 4 : Ego's afstammingslijn [man spreekt] omringd door de 
bruidgevende groepen A t/m E en de bruidnemende groepen V t/m Ζ 

< [ ) TABUGAUN 
+ 2 

TEWAK KYAM 
ÒS _ o 

TEWAK KYAM 
- 2 

TEKIEMSON 
- 1 

TEBAK 
0 

Ζ < ] TAWAS 

В 

E 

ZoZoVr 

—o 

< 

ZoZoVrBf 

< } -

O 

O 
ZoVrBr 

TAWAS 

TALUK KYAM 

0 

MoBr 

<J 

O -o 

<]· 

Ю 

<1 

TÈMÈM KYAM 

+ 1 

TEGAK 

Θ 
VaMoBr 

< <f 

O 

< } 

o 

< 

v) 

< ) 

TABUGAUM 

+ 2 
TABUGAUN 



Vouwblad 3 : Ego's kemverwanten [vrouw spreekt] en hun (Omaha) expansies. 
De ononderbroken lijnen markeren de generatiecategorieën [naar Lounsbury 1964] 
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Vouwblad 2 : Ego's kernverwanten [man spreekt] en hun (Omaha) expansies. 
De ononderbroken lijnen markeren de generatiecategorieën [naar Lounsbury 1964] 
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