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VOORWOORD

Het merkwaardige feit, dat de bewoners van de 'Grote Vallei' oorlog
voerden met primitief uitgeruste legerscharen van enige honderden krijgers, vormde de aanleiding tot het onderzoek naar de achtergronden
van dit verschijnsel.
Het was politiek onaanvaardbaar, dat in een Nederlands gebiedsdeel
(Nieuw-Guinea) in het midden van de 20e eeuw nog 'stammenoorlogen'
woedden. Het ontwerpen van een verantwoord pacificatiebeleid, zonder
een grondiger kennis van zaken, bleek uiteraard evenmin eenvoudig
te zijn.
De opdracht, die ik in december 1959 ontving, luidde: het bestuur
gaande houden en voorts een onderzoek instellen naar de achtergronden
van de oorlogvoering. Vanwege de onverenigbaarheid van beide aspekten, zou ik zo spoedig mogelijk van de bestuurstaak ontheven worden
om mij geheel aan het onderzoek te kunnen wijden.
De periode vanaf september 1960 tot september 1961 werd grotendeels
aan onderzoek gewijd, eerst in de Zuid-Vallei onder de Mulaik-Hisachè,
later bij de Wiligiman, die in het noord-oosten van de vallei wonen.
Het onderzoeksmateriaal zou tevens als grondslag moeten dienen voor
een door de Harvard-Peabody expeditie te vervaardigen cultureelanthropologische film. De medewerking daaraan gedurende 6 maanden
kostte veel tijd en energie, maar leverde relatief veel inzicht en veel
feitelijke gegevens.
Het grootste deel van het aldus verkregen materiaal is in dit proefschrift
verwerkt.
Mij past een woord van dank aan Dr J. V. de Bruyn, de oorspronkelijke
initiatiefnemer tot de Harvard-Peabody expeditie, die als Hoofd van
het Kantoor voor Bevolkingszaken ook mijn werk sterk heeft gestimuleerd.
Met grote dankbaarheid vermeld ik de vriendschap van Robert Gardner,
de leider van de Harvard-Peabody expeditie en directeur van het 'Film
Study Center' van Harvard University, Karl Heider, Peter Matthiessen,
Sam Putman, Eliot Elisofon en wijlen Michael Rockefeller. De opgave
om in betrekkelijk korte tijd (6 maanden) een wetenschappelijk verantwoorde film te maken van een zo wisselvallig en gevaarlijk object als de
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Dani, eiste de volledige inzet van eenieder, op basis waarvan een hartelijke en collegiale samenwerking ontstond. De inmiddels gereed gekomen
montage 'Dead Birds' is m.i. een bijzonder geslaagde, cultureel-anthropologische film. Ik acht het een voorrecht om daaraan meegewerkt te
mogen hebben.
In het bijzonder wil ik Robert Gardner danken voor zijn stimulerende
belangstelling voor de totstandkoming van dit proefschrift en het ter
beschikking stellen van veel uniek fotomateriaal.
Hooggeleerde Fischer, hooggeachte promotor, U hebt mij ingeleid in
een uitermate boeiende tak van wetenschap. Met scherpe critische geest
hebt U het ontstaan van deze dissertatie begeleid en bevorderd. Uw
blijvende interesse, ook na mijn doctoraal examen, is voor mij van grote
betekenis geweest. Ik dank U daarvoor oprecht.
Met een gevoel van schuld ten opzichte van mijn vrouw en kinderen
denk ik terug aan de vele soms maandenlange perioden, die ik 'op tournee' geweest ben om onderzoek te verrichten. Mijn vrouw heeft dit
altijd opgevat als een hoogst onplezierige, maar onvermijdelijke bijkomstigheid en heeft mij bijgestaan waar haar dit mogelijk was. Later,
bij het schrijven van het proefschrift, heeft zij het manuscript geheel
getypt en gecorrigeerd en mij op tal van onvolkomenheden gewezen.
Alhoewel deze vorm van samenwerking in een gezin al gauw een vanzelfsprekend karakter krijgt, ben ik mij bewust van haar grote steun en
bijdrage en wil daarvan gaarne getuigen.
Drs. A. J. J. Warmenhoven, Chef van de Directie Technische Hulp van
het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag, ben ik veel dank
verschuldigd voor zijn belangstelling en de moeite, die hij zich heeft
willen getroosten om mij een studieverlof van enkele maanden te geven.
Zonder zijn effectieve steun zou ik dit werk niet hebben kunnen beëindigen.
Tenslotte wil ik gaarne degenen danken, die bijgedragen hebben tot de
correctie van de Engelse en Nederlandse tekst. In het bijzonder denk ik
daarbij aan Mejuffrouw B. Seed en de Heer D. van Foeken.
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HOOFDSTUK I.
INLEIDING
Begrenzing van het woongebied der Dani
1

Het naar schatting 150.000 leden tellende Dani-volk ) , dat cultureel en
linguistisch een eenheid vormt, woont in het Oostelijk Bergland van
Westelijk Nieuw-Guinea.
De grenzen van het woongebied zijn thans nog niet nauwkeurig aan te
geven daar grote delen van het Oostelijk Bergland nog niet verkend en
nog niet in kaart gebracht zijn. Uit de beschikbare gegevens mag worden
afgeleid, dat het woongebied in het noorden wordt begrensd door het
gebergte, dat zich langs de Idenburg-rivier uitstrekt, inbegrepen de
bovenloop van de Hablifoeri-rivier.
De oostelijke grens wordt waarschijnlijk gevormd door een lijn, lopend
van de uitmonding van de Hablifoeri in de Idenburg-rivier naar het
Valentijn- en J. P. Coen-gebergte.
De zuidelijke grens wordt ongeveer bepaald door de overgang van het
gebergte naar de laagvlakte van Zuid Nieuw-Guinea.
De westgrens loopt globaal van het punt, waar de Swart- en de Roufaerrivier samenkomen, naar het brongebied van de West-Baliem.
Chronologie van de ontdekking 2 )
1909: Dr H. A. Lorentz 3 ) maakt gedurende de tweede Zuid NieuwGuinea-expeditie kontakt met de Pěsěchem, die in het bergland zuidelijk
van de Grote Vallei wonen en die waarschijnlijk tot de Dani gerekend
moeten worden.
1911: Een militair exploratie-detachement bezoekt de bovenloop van de
1
) Aan de eerste explorateurs werd verteld, dat de bewoners van de Grote Vallei
e.o. zichzelf 'Dani' noemen. Waarschijnlijk is dit een ukul-naam (zie pag. 21) van
de groep, waarmee het eerste kontakt werd gelegd. De Dani hebben geen specifieke naam voor de groep als geheel. Desgevraagd zegt men, dat zij de 'akuni'
(de mensen) zijn.
2
) c.f. Le Roux, G. G. F. M. De bergpapoea's en hun woongebied. In deze studie
is een gedetailleerde beschrijving van de exploraties in het Centrale Bergland
opgenomen.
3
) c.f. Lorentz, Dr H. A. Uitkomsten der Nederlandsche Nieuw-Guinea expedities in 1907 en 1909. Nova Guinea VII.
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Eilanden-rivier, zuidelijk van het J. P. Coen-gebergte, en maakt kennis
met de Goliath-pygmeeën, die zeer grote overeenkomst vertonen met de
thans bekende Dani.
1912-'13: Gedurende de derde Zuid Nieuw-Guinea-expeditie o.l.v. kapitein Franssen Herderschee werd opnieuw kontakt gelegd met de P s chem.
1914: Een militair exploratie-detachement o.l.v. Ltz Doorman benadert
het-Dani-woongebied vanuit het noorden en neemt de Swart-vallei waar
vanaf de Doorman-top.
1920-'22: De expeditie "Van Overeem" maakt kontakt met de Oeringgroep (Timorini), Dani van de Swart-vallei.
De expeditie "Kremer" bereikt via de Noord-Baliem-rivier de Wilhelmina-top. Dr Wirz 4) verzamelt belangrijke gegevens over de Dani der
Swart-vallei.
1926: De "Stirling-Leroux"-expeditie maakt kontakt met Dani aan de
boven-Roufaer-rivier.
1937: Een "Mijnbouw"-expeditie, die van het zuiden uit naar de Wilhelmina-top trok, maakt opnieuw kontakt met de P s chem en de
Morip.
1938: De expeditie van Richard Archbold ontdekt de Grote Vallei der
Baliem gedurende een verkenningsvlucht. Van Arcken 5) schrijft hierover het volgende in zijn journaal: "Van de Wilhelmina-top terugvliegend naar Hollandia, viel ons een lichtgroene ondergrond op. Toen we
hoogte verminderden, lag inderdaad onder ons in het kale gebergte een
lange vallei: 'Net de hoogvlakte van Bandoeng' waren mijn eerste gedachten. Op een meter of 50 hoogte scheerden we over een uitgestrekt
ontbost gebied met bouwland, dorpjes en grasvlakten, doorsneden door
een rivier en als een mozaïek verdeeld door irrigatiesloten. We zagen
de bewoners wegvluchten als kleine donkere figuurtjes . . . .". Op 10
augustus 1938 bereikten Kapt. Teerink en Lt Van Arcken als eerste
blanken te voet de Grote Vallei.
1939: Dr J. V. de Bruyn signaleert Dani-groepjes wonend temidden van
andere stammen in het Dema-dal en aan de bovenloop van de Ieloprivier.
1954-'60: Door zendelingen en bestuursambtenaren worden verschillende
verkenningstochten gemaakt naar de omstreken van de Grote Vallei.
De schrijver dezes maakte een tocht naar het oostelijk en noordoostelijk
van de Grote Vallei gelegen gebied (Jalimo) tot aan de middenloop
4

) c.f. Wirz, D r P. Anthropologische und ethnologische Ergebnisse der Zentral
Neu-Guinea Expedition 1921-1922.
5
) Dagblad voor Ned. Nieuw-Guinea " D e Koerier" 1962.
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van de Hablifoeri. Vastgesteld werd, dat in de dalen tot op 700 meter
hoogte Dani wonen, die in kontakt staan niet andere stammen in de
Meervlakte. Volgens toen verkregen inlichtingen zouden verder naar
het Zuidoosten vele Dani wonen, o.a. aan een grote rivier.
Gedurende een verblijf in de Bokondini-vallei (noordelijk van de Grote
Vallei, oostelijk van de Swart-vallei) is mij gebleken, dat de Dani wonen
tot op de noordelijkste hellingen van het gebergte, dat aan de Idenburg
grenst.
1960: Pierre Gaisseau c.s. maken een expeditie dwars door NieuwGuinea vanaf de Zuidkust via het Valentijn-gebergte en de (door hen
ontdekte) Marijke-rivier naar de Noordkust. Uit het fotografisch en
filmisch materiaal kan worden afgeleid, dat aan de bovenloop van de
Marijke-rivier waarschijnlijk ook Dani wonen.
Op basis van voorgaande gegevens kan een ruwe schets van het Daniwoongebied worden vervaardigd (Kaart 1).
Het Klimaat
Het klimaat in het gehele woongebied van de Dani is aangenaam. De
gemiddelde dag- en nachttemperatuur is resp. ong. 24° en 17° C. De
regenval is verspreid over ong. 240 dagen met een gemiddelde van ong.
2000 mm per jaar. Alhoewel op onregelmatige tijden wel eens te natte
en te droge perioden voorkomen, kan men de situatie als geheel toch
wel karakteriseren met het woord gunstig, zowel voor de mens als voor
de verbouw van zijn voedselgewassen.
De variaties op dit algemene patroon worden veroorzaakt door de
hoogte, waarop de verschillende groepen wonen. In de lagere delen van
het bergland is de temperatuur hoger en soms ook de regenval groter,
terwijl in de hogere delen (2000 - 2400 meter) de temperatuur lager is
en de regenval eveneens groter.
De Grote Vallei der Baliem
Van der Wegen 6 ) is in navolging van Verstappen 7 ) van mening, dat
de Baliem-rivier oorspronkelijk naar het noorden afvloeide via de

6

) Van der Wegen, G. Contribution of the bureau of mines to the geology of
the Central Mountains of West New-Guinea. Geologie en Mijnbouw. 45e jg.
no. 8, aug. 1966, pag. 250.
7
) Verstappen, H. Th. Luchtphotostudies over het Centrale Bergland van Nederlands Nieuw-Guinea. Tijdschr. Kon. Ned. Aardr. Genootsch. Deel LXIX no. 3,
1952 en no. 4, 1952.
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Tageh-vallei naar de Idenburg en Mamberamo 8 ) : "At that time the
Grote Vallei was ( . . . . ) an intramontane depression with shallow lakes
partly filled with detritus supplied by rivers from the surrounding
mountains. A dark clay layer, outcropping in a brook incision near
Kurima in the south-east of the valley, testifies to sedimentation in
stagnant water."
Verstappen vestigt de aandacht op de exorbitante wijdte van de Tagehvallei in vergelijk met de thans kleine rivier en het voorkomen van een
harde onderlaag van gesteenten in het zuid-oosten van de Grote Vallei
tussen Wamena en de bergengte in de Zuid-Vallei.
Van der Wegen wijst bovendien op de aanwezigheid van talrijke watervallen in de bergengte. "These waterfalls and hanging side valleys
indicate accelerated erosion by the main river, caused by increase of
the discharge due to capture of another system in its upper reaches."
Van der Wegen merkt op, dat de waarschijnlijke verklaring daarvan is
"that the Catalina-river, because of headward erosion, has cut the
'Grote Vallei lake' in its South-eastern part."
Het meer van de Grote Vallei vloeide destijds af zowel naar het Noorden via de Tageh, de Hablifoeri en Idenburg, alswel naar het zuiden
via de Eilandenrivier. Door snel voortschrijdende erosie in de zuidoostelijke bergengte kwam deze afvloeiing op geringer hoogte te liggen
dan die via de Tageh, welke laatste daardoor in verval geraakte.
De vallei strekt zich over ong. 50 km uit van het noordwesten naar het
zuidoosten en ligt op een hoogte van ong. 1650 meter boven de zeespiegel. De grootste breedte bedraagt ong. 20 km. De bodem is betrekkelijk vlak en wordt slechts hier en daar door een heuvelrug onderbroken.
Eertijds was de gehele vallei waarschijnlijk met een dicht woud bedekt.
Door de steeds verdergaande ontginning is het oorspronkelijke woud
nu vrijwel geheel verdwenen. Ook de hellingen van de omliggende
bergen zijn tot een hoogte van ong. 2500 m. sterk ontbost.
Vrijwel de gehele vallei is overdekt met oude, verlaten, of in gebruik
zijnde tuinen. De oude tuincomplexen zijn te herkennen aan de lage en
spaarzame begroeiing en aan de oude irrigatie-goten en -sloten. Tussen
de uitgestrekte bebouwbare arealen bevinden zich moerassen en golvende, slecht bebouwbare, grasvlakten op de lagere heuvelruggen.
Komend uit het westen stroomt de Baliem-rivier de Noord-Vallei binnen
en buigt daar af in zuidoostelijke richting. De rivier en haar talrijke
zijrivieren (Tage, Mukwi, Kimbim, Ipèlè, Aikè, Holim, Wamena, Jetni
e.a.) slingeren zich als vuilgele linten, omzoomd met groene naaldbomen
8

) Zie kaart 1.
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(casuarinen), door de vallei. De bevolking stelt zich voor, dat zich in
de rivier een groot slangachtig monster bevindt, dat soms, op zoek naar
voedsel, zijn reusachtige kop uit het water verheft en deze er met een
zware slag in laat terugvallen, waardoor de aarde beeft.
Het verkeer
De rivier stroomt kalm door de vallei en is goed bevaarbaar. De bevolking maakt daarvan geen gebruik, wel steken ze op vlotten de rivier
over. Bij uitzondering vinden kleine transporten van hout, bouwmaterialen, gras e.d. plaats. Deze transporten kunnen slechts over korte
afstanden plaatsvinden omdat, zoals later zal blijken, de vallei wordt
bewoond door een aantal elkaar vijandig gezinde groepen, wier territoir
vrijwel altijd aan de rivier grenst. De vlotten bestaan meestal uit niet
meer dan drie of vier lange stammen, die met rotan aan elkaar gebonden zijn in het midden en aan de beide uiteinden. Als roeispaan maakt
men gebruik van een lange stok; de rivier is te diep om te kunnen
'bomen'.
In de Zuid-Vallei, waar de rivier overgaat in woeste stroomversnellingen, bevindt zich een grote hangbrug. Deze brug bestaat uit een dertigtal dikke (5-6 cm) rotan kabels, die in vier bundels de rivier overspannen, steeds twee onder elkaar op een afstand van één meter en twee
op gelijke hoogte naast elkaar. De twee bovenste bundels werden met
lianen aan de twee onderste verbonden, terwijl de beide onderste bundels werden verbonden door een loopvlak van houtspaanders (1 m
breed), die stevig aan de onderste rotanbundels gebonden werden. Deze
60-80 meter lange brug kan een groep van ong. 10 personen dragen.
Aan de beide uiteinden ligt de hangbrug stevig verankerd aan een
houten stellage en grote rotsblokken.
De bruggen over kleinere rivieren zijn van een eenvoudiger constructie.
Men slaat op onderlinge afstanden van 1½ à 2 meter twee pijlers in de
rivierbodem. Deze pijlers staan ong. 50 cm van elkaar in de lengterichting van de rivier en worden onderling boven de waterspiegel verbonden met lianen. In de aldus ontstane jukken legt men lange palen,
die, onderling verbonden en aan de jukken vastgemaakt, een loopvlak
vormen. De kleinere bruggen vormen over het algemeen de verbinding
tussen de aan beide oevers van een kleinere rivier wonende leden van
één groep 9 ). De grotere bruggen vormen een verbinding tussen onderling niet-vijandige groepen, die in het vervolg neutrale confederaties 10)
genoemd zullen worden.
9

) ap logalek zie pag. 24.
) zie pag. 63 e.v.
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In de Grote Vallei wonen een 15-tal confederaties 1 1 ). Elke confederatie
leeft op voet van vijandigheid met één of meer andere confederaties,
terwijl met één of enkele andere confederaties redelijk goede betrekkingen worden onderhouden. Daar er toch geen sprake is van vriendschap lijkt het woord 'neutraal' hier het meest gepast. Tussen twee
neutrale confederaties vindt verkeer plaats en worden in beperkte mate
goederen verhandeld. Groter is de verkeersstroom van buiten de vallei
wonende groepen naar de Grote Vallei. De ver buiten de vallei wonende
mensen voeren geen oorlog met de vallei-bewoners en kunnen daarom
betrekkelijk veilig handel drijven. Hun handelsartikelen zijn in het
algemeen: schelpen, stenen, bijlen, zout, veren etc, terwijl ze van de
vallei-bewoners veelal varkens krijgen.
Een tweede grote verkeersstroom leidt naar de zoutbronnen, waarvan
er zich één in de Noord-vallei en één in de Zuid-vallei bevindt. Om bij
de zoutbronnen te komen moet men het gebied van soms meerdere
confederaties doorkruisen. Om zoveel mogelijk buiten schot te blijven
neemt men een pad langs de oostelijke berghellingen van de Grote Vallei
om bij de zoutbronnen in het noorden te komen. Ook naar de zuidelijk
in de vallei gelegen zoutbron loopt zo'n speciale toegangsweg door de
bergen. Naast de in het voorgaande genoemde handels- en zoutpaden
lopen binnen de confederaties honderden paden, die verbindingen
vormen tussen de dorpen en de tuingebieden en de oorlogsplaatsen en
tussen de verschillende groepen van bijeengelegen dorpen, die tot
dezelfde confederatie behoren. De paden worden niet onderhouden.
Dwars over de duizenden kleinere en grotere sloten worden palen of
stammetjes gelegd, waarover men zich met groot gevoel voor evenwicht
beweegt.

Het gebied van het onderzoek
De gegevens voor deze ethnografie zijn in hoofdzaak verzameld in het
noordwesten van de Grote Vallei bij een groep van de Dani-bevolking,
die zichzelf Wiligiman noemt. De Wiligiman wonen in het uiterste
zuidoosten van de confederatie van Kurelu. Hun woongebied is circa
5 km2 groot (vide kaart 2 pag. 50). Zij wonen bijeen in een groep van
dorpen aan de voet van de oostelijk van de vallei lopende bergketen.
De groep telt 321 leden, waarvan 85 mannen, 136 vrouwen en 100
kinderen.
Alhoewel de Wiligiman reeds vóór de onderzoeksperiode enkele malen
11

) Een confederatie is een groepering van mensen, die elkaar bijstaan in de
strijd tegen de traditionele vijanden (zie ook pag. 62 e.v.).

19

kortstondig werden geconfronteerd met blanke mensen van bestuur,
zending en missie, kon opgemerkt worden, dat van enige invloed daarvan op het gedrag van deze mensen geen sprake was. Ook na een
maandenlang verblijf van een groep blanken was van enige wijziging
van opvatting t.o.v. de traditionele waarden geen spoor te bekennen.
De Wiligiman waren geheel vervuld van hun eigen visie op de werkelijkheid en zijn dat gebleven gedurende de onderzoeksperiode. Hun
zelfrespekt werd nog eens onderstreept in het antwoord op een vraag,
vanwaar de 'witte mensen' oorspronkelijk waren gekomen. Men antwoordde, dat de witte mensen in de mythologische tijd — lang geleden — uit de vallei waren weggetrokken met medeneming van het
betere deel van het leven en eerst onlangs waren teruggekeerd. De
verwachting, dat de teruggekeerde blanken nu het betere leven met hen
zouden gaan delen was nog uiterst vaag. De voorstelling van het 'betere
leven' had voor deze 'steentijdperkers' nog slechts een beperkte inhoud
en was in hoofdzaak vastgelegd op de vermeerdering van traditionele
waarde-goederen (schelpen) en in mindere mate op het enig direkt
bruikbare gereedschap: de ijzeren bijl. De import van schelpen (vooral
kaurie) als ruilmiddel had een geringe devaluatie van deze soort tot
gevolg.
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HOOFDSTUK II
DE SOCIALE ORGANISATIE VAN DE
WILIGIMAN-SAMENLEVING
De sociale structuur
De moieties
Aan het begin der tijden, nadat de' eerste mensen, een man en zijn
vrouw, uit het bergmeer bij het dorp Mainma in de Zuid-Vallei te
voorschijn gekomen waren, zich in de nabijheid daarvan hadden gevestigd en vele kinderen waren geboren, verdeelde de stamvader deze
kinderen in Wita en Waia en bepaalde, dat een Wita-man alleen met
een Waia-vrouw zou mogen trouwen en omgekeerd een Waia-man
alleen met een Wita-vrouw.
De tweedeling van de stam in exogame patrilineale stamhelften
(moieties) is een zaak, waaraan men grote betekenis toekent. Nooit
werd opgemerkt, dat de regel van de exogamie werd overtreden. Bij de
Mulaik-Hisachè in de Zuid-Vallei gaat men zover, dat elk sexueel contact tussen leden van één moiety beschouwd wordt als incest en met de
dood wordt bestraft. Bij de Wiligiman is een huwelijk tussen leden van
één moiety weliswaar uitgesloten, maar sexueel contact wordt niet bestraft met de dood. De sexuele omgang tussen moiety-leden wordt sterk
afgekeurd. De schuldigen daaraan worden echter alleen ritueel gereinigd. Later zal blijken, dat de indeling in stamhelften eveneens een
rol speelt bij de initiatie-ceremoniën 1 2 ). Bij de Wiligiman worden de
ceremoniën geheel door de Waia-mannen beheerst, i.t.t. de MulaikHisachè, waar beide stamhelften aan het ritueel deelnemen. De ceremoniële uitwisseling van goederen 1 3 ), die plaatsvindt voorafgaand aan o.a.
het grote varkensfeest, wordt eveneens geregeld op basis van het onderscheid Wita-Waia.
De ukul
De stamvader verdeelde zijn kinderen niet alleen in Wita en Waia,
12
13

) pag. 138 e.v.
) pag. 132 e.v.
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maar bovendien werd elke stamhelft door hem onderverdeeld in ukul,
die hij namen gaf, zoals Wilil, Heinman, Walilo, Alua enz. De zonen
van het eerste ouderpaar zijn aldus de stamvaders van de thans aanwezige ukul. De leden van één ukul geven weliswaar toe, dat zij één
gemeenschappelijke stamvader hebben, echter in de praktijk van het
leven blijkt dit gegeven van weinig betekenis.
De leden van de Wilil-ukul b.v. behoren tot de Wita-stamhelft. Zij
wonen verspreid over vrijwel de gehele vallei. De grootste Wilil-concentratie vindt men in het noordoosten van de vallei aan de voet van
de bergen. Deze Wilil-concentratie valt uiteen in tenminste twee groepen, die nog in het recente verleden elkaar bij een twist (binnen de
confederatie), als deelgenoten van verschillende partijen, bestreden. De
leden van deze ukul (die elkaar veelal niet eens kennen) bestrijden
elkaar ook als leden van elkaar vijandig gezinde confederaties. Echter
niet alleen inzake de oorlogvoering, maar ook in het dagelijkse leven
blijkt, dat het behoren tot één ukul in het algemeen geen faktor van
belang is.
De ukul kan op grond van het voorgaande gedefinieerd worden als een
niet-funktionele patrilineale exogame groep van afstammelingen van
een mythologische stamvader.
De lineages
Van de in het voorgaande genoemde elementen van de sociale struktuur,
de moiety en de ukul, die in hoofdzaak op traditionele afstamming van
een mythologische voorouder berusten, onderscheidt zich de volgende
groepering.
Elke ukul kan onderverdeeld worden in een groot aantal groepjes van
merendeels lokaal bijeenwonende leden, die hun onderlinge verwantschap geheel kunnen traceren, of die tenminste een sterk bewustzijn
van verwantschap tonen, maar hun verwantschap toch niet meer precies kunnen traceren op een met name bekende voorouder enkele generaties terug. Deze verwantengroepen zullen in het vervolg lineages
genoemd worden. Daar de verwantschap in het algemeen niet verder
getraceerd kan worden dan de eerste of tweede opgaande generatie, is
het aantal leden van één lineage in het algemeen klein en bedraagt
vaak niet meer dan een tiental personen.
Het komt voor, dat lineages van één ukul een duidelijke samenhang
tonen op basis van een bewustzijn van onderlinge verwantschap. Enkele
van deze lineages zijn in staat om een gemeenschappelijke, met name
bekende voorouder 4 of 5 generaties terug, te noemen, andere lineages
daarentegen zijn niet (meer) in staat de onderlinge verwantschap op
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deze wijze aan te tonen. Daar ook in dit laatste geval de onderlinge
verwantschap wordt erkend en beleefd, mag hier de term lineage worden gehandhaafd.
Het onderscheid tussen de kleinere en de grotere patrilineale verwantengroep wordt in het vervolg zo nodig aangegeven met de termen minoren major-lineage. De minor-lineage wordt in de Dani-taal aangeduid
met de term inapu.
Peters 14) spreekt in dit verband eveneens van patrilineages en definieert
deze als "kleinere, lokaal gebonden groepen van clangenoten, in concreto bestaande uit een aantal broers en hun kinderen en kleinkinderen,
die hun afstamming patrilineaal traceren op een nog met name bekende
voorvader van vier of vijf generaties terug." Deze definitie kan in grote
lijnen aanvaard worden als beschrijving van de major lineage. Het
woord 'clangenoten' zou in dit geval moeten worden beschouwd als het
equivalent van de eerder genoemde major-lineage-genoten. De "groepen
van clangenoten" bestaan echter niet alleen uit "een aantal broers met
hun kinderen en kleinkinderen", maar ook uit alle vrouwen, die uit
huwelijken van de mannelijke lineagegenoten zijn geboren. De vrouwen
blijven, ook wanneer zij gehuwd zijn, lid van hun eigen ukul èn lineage.
In de definitie zou men, wat betreft dit onderdeel, moeten spreken van:
een aantal broers en zusters en de kinderen en kleinkinderen van de
broers.
Het "lokaal gebonden" zijn van de "groepen van clangenoten" geldt
voornamelijk voor de mannen. Het huwelijk is patrilokaal. De vrouwelijke leden van de lineage zijn slechts ten dele ter plaatse gehuwd. Een
aantal gehuwde vrouwen verblijft bij hun echtgenoten, die elders wonen.
De definitie van Peters wekt vervolgens de indruk, dat alle lineages hun
afstamming patrilineaal kunnen traceren op "een nog met name bekende voorvader van vier of vijf generaties terug". Dit is waarschijnlijk niet
geheel juist. Bij de Wiligiman zijn slechts enkele lineages in staat om
hun afstamming zo ver te traceren. De meerderheid van de lineages
komt — zoals reeds werd opgemerkt — niet verder dan de eerste of
tweede opgaande generatie.

De ap logalek
De groep van bijeenwonende, onderling samenhuwende, samenwerkende
en gezamenlijk oorlogvoerende leden van Wita- en Waia-lineages wordt
ap logalek genoemd.
14

) H. L. Peters, Enkele hoofdstukken uit het sociaal-religieuze leven van een
Dani-groep. Pag. 22.
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De kern van elke ap logalek wordt in het algemeen gevormd door de
leden van twee krachtige, relatief dominante lineages. De beide componenten van het dominante lineage-paar behoren tot verschillende
moieties.
In het onderzoeksgebied vormen de Wilil van de Wita-stamhelft veruit
de sterkste en numeriek talrijkste major-lineage. In totaal bestaat de
groep volwassen mannen (ongeveer 15 jaar en ouder) van deze lineage
uit 37 personen, waarvan er
28 ter plaatse woonachtig zijn;
4 elders in het confederatiegebied wonen;
5 naar de (vijandige) Wittaia en Siokossi gevlucht zijn.
Twee Wilil-mannen, die thans bij de Wiligiman wonen, behoren niet tot
deze major-lineage, maar zijn verwanten van elders woonachtige Wilil.
Zij wonen reeds langere tijd bij de oorspronkelijke Wilil en worden
langzamerhand tot deze groep gerekend.
Daar de Wita-mannen van de Wilil-lineage met vrouwen van Waialineages moeten trouwen, ontstaat uit hoofde daarvan reeds de noodzaak tot het onderhouden van goede betrekkingen met een of meer
Waia-lineages. Door het huwelijk ontstaat, zoals later zal blijken, een
sterke persoonlijke band 15) tussen de leden van de beide lineages, die
nog versterkt wordt door een reeks van wederzijdse verplichtingen. Deze
faktoren dragen in belangrijke mate bij tot de integratie van samenhuwende lineages. De leden van de Wilil-lineage onderhouden van
oudsher samenhuwingsrelaties met de leden van de Heinman-lineage,
die uit slechts 6 volwassen mannelijke leden bestaat. De eenheid, die
daaruit is ontstaan, wordt aangeduid met een combinatie van de ukulnamen van deze beide lineages, i.c. Wilil en Heinman wordt samengevoegd tot Wiligiman.
De Wiligiman-ap logalek bestaat echter niet alleen uit leden van
Wilil- en Heinman-lineages. Tot deze groepering behoren ook talrijke
andere Wita- en Waia-lineages. De leden van deze lineages kunnen in
drie categorieën worden verdeeld:
1) de leden van kleine, relatief zelfstandige lineages,
2) de leden van lineages van naburige ap logalek,
3) de individueel naar de Wiligiman gekomen mannen.
De kleine zelfstandige lineages
De leden van de kleine zelfstandige lineages maken reeds gedurende
enige generaties deel uit van de Wiligiman. Het criterium voor de
15

) cf pag. 33, 46 e.v.
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vaststelling van het begrip 'relatief zelfstandige lineage' is de aanwezigheid van de hun toebehorende heilige stenen (kanèkè) 16) in het gebied
van de Wiligiman.
Overzicht van de leden van de relatief zelfstandige lineages

De leden van de Waia-lineages 1, 2 en 3 hebben dezelfde ukulnaam,
maar behoren tot 3 verschillende minor-lineages en zijn, ondanks de
gelijkheid van ukul-naam, onderling niet verwant. Ook een bewustzijn
van patrilineale verwantschap ontbreekt. De lineages 6 en 7 behoren
eveneens tot de Waia-moiety. De Walilo zijn Wita. Ook de leden van
de lineages 4 en 5 zijn onderling niet verwant.
Deze lineages zijn onderscheiden van de eveneens kleine relatief zelfstandige Heinman-lineage, omdat — zoals later zal blijken bij de behandeling van de samenwoning en de samenhuwing — de Heinman in
nauwere relatie staan tot de Wilil dan de andere kleine relatief zelfstandige lineages t.o.v. de dominante major-lineage.
De leden van lineages van naburige ap logalek
Een tweede categorie wordt gevormd door de in het gebied van de
Wiligiman wonende leden van naburige ap logalek. Hun kanèkè worden
bewaard in de dorpen, waar hun lineage-genoten verblijven, niet ver
van het woongebied der Wiligiman. Bij gelegenheid van de ceremoniën
gaan zij naar hun stamland terug. De 'naburige ap logalek' zijn groepen
16

) Voor de betekenis van de kanèkè wordt verwezen naar pag. 98 e.v.
) Voor de betekenis van de ukulnaam en de nummers van de leden wordt
verwezen naar Bijlage I.
17
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zoals de Wiligiman. De Wiligiman werken samen met de naburige ap
logalek, vooral bij de oorlogvoering. De vereniging van de verschillende
krijgersgroepen (ap logalek) wordt agot logalek 18) genoemd.
Overzicht van de leden van naburige ap logalek

De individueel naar de Wiligiman gekomen mannen
Deze groep bevat in hoofdzaak mannen, die om diverse redenen in hun
eigen gebied niet konden of wilden blijven wonen. Zij hebben zich bij
de Wiligiman gevestigd. Sommigen van hen worden alleen maar geduld, op de aanwezigheid van anderen wordt prijs gesteld, al naar mate
de mannen zelf in staat waren zich te doen accepteren. Het aantal
volwassen mannen in deze categorie bedraagt 12.
De samenwoning
Voorafgaand aan de uiteenzetting van de samenwoning van de Wiligiman, moeten drie struktuur-elementen beschreven worden, i.c. de uma
(dorpswijk), de o-ukul (dorp) en de concentratie van dorpen. De
schets en de beschrijving van het dorp Anelakak, zoals door Peters 19)
gegeven, komt niet overeen met de situatie bij de Wiligiman. Waarschijnlijk onder invloed van de Pax Neerlandica had men daar onderdelen weggelaten, o.m. de dubbele omheining van de uma. Het ontbreken daarvan belemmert het inzicht in de oorspronkelijke situatie
van de samenwoning.
De dorpswijk (uma)
De uma bestaat uit een bijna rechthoekig open plein, waaromheen de
gebouwen zijn opgetrokken. Aan de korte zijde van de uma (zie schets)
18
) cf pag. 60 e.v.
19
) o.c. pag. 46, 49.
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Schets van een uma
I mannenhuis (honai); II gezinshuis (èbe-ai); III keukenhuis (lèsè);
IV varkenskot (wam-ai);
omheining (lègèt):
smoorkuil (haksè);
de ruimte tussen de buitenste en de binnenste omheining: groenten- en
bananentuin; de ruimte waaromheen de huizen liggen: dorpsplein (sili)

staat de honai, het mannenhuis. Daartegenover bevindt zich aan de
andere korte zijde de poort. Langs beide lange zijden liggen: de lèsè,
het keukenhuis, de wam-ai, de varkenshokken, en de èbe-ai, de gezinshuizen. Vanuit de honai kan men in één oogopslag het gehele uma-plein
(sili) overzien en de ingang in het oog houden. De dorpswijk is omgeven door een ca. anderhalve meter hoge omheining (l gèt) van zeer
stevige konstruktie. Op de bovenrand ervan legt men een dikke laag
gras en onkruid om het hout te beschermen tegen vocht en zonneschijn.
De verschillende gebouwen zijn onderling verbonden door schuttingen,
zodat de bewoners beschermd worden door een dubbele omheining, die
slechts door één enkele ingang wordt onderbroken. De ingang bevindt
zich soms in een eenvoudig poortgebouwtje. De omheining wordt dan
ter plaatse van de ingang verhoogd tot ruim twee meter en aan beide
zijden versterkt met een aantal vertikaal geplaatste palen, waarop een
28

klein grasdak wordt aangebracht. Dikwijls is de ingang echter niet meer
dan een uitsparing in de omheining zonder meer. De drempel is 50 tot
75 cm hoog om de varkens te beletten de sili te verlaten. De poort kan
gesloten worden met lange staande planken, die door stevige stokken
beneden en boven op hun plaats gehouden worden. Als men de sili
grondig wil afsluiten, plaatst men in het midden horizontaal nog een
dikke stok, die aan beide zijden in het houtwerk van de poort verdwijnt.
Van buitenaf kan men de poort dan niet openen. Soms is naast de ingang op de begane grond een kleine opening gemaakt om de varkens
naar binnen en naar buiten te laten gaan. Deze kleine toegang kan gemakkelijk afgesloten worden.
Ook de honai, de èbe-ai, de wam-ai en soms de lèsè kunnen afgesloten
worden. De ingang van de honai en de èbe-ai is juist groot genoeg om
een mens gebukt binnen te laten (50 x 60 cm). De afsluiting geschiedt
op dezelfde wijze als bij de poort van de uma; soms zet men echter de
deur-planken horizontaal op elkaar, op hun plaats gehouden door vertikale staken. Uit de gehele constructie van de uma blijkt, dat het een
kleine versterkte nederzetting is, waarin de bewoners zich gemakkelijk
kunnen verdedigen tegen overvallen, diefstal en geweldpleging, terwijl
ze tevens een beslotenheid geeft aan de kleine umasamenleving.
Het dorp (o-ukul)
Het dorp is een conglomeratie
van de Wiligiman bestaan uit
Wupareinma:
Lokkoparek:
Sugulaki:
Musanina:
Abulapak:
Asuklogoop:
Homaklep:
Abukulumo:
Mapiliatma:

van meerdere dorpswijken. De dorpen 20)
de onderstaande aantallen uma:
4
2
1
1
4
5
2
2
4

De uma van één dorp zijn zodanig gebouwd, dat zij elk voor zich een
vrije uitgang naar buiten hebben. Om van de ene uma in de andere te
komen, moet men buiten het dorp omlopen. De buitenste omheining

20

) zie kaart 2, pag. 50.
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loopt om het dorp als geheel, de binnenste sluit de uma af van de
andere uma. Vanaf de ene sili kan men niet waarnemen, wat op de
andere gebeurt, daar zich tussen de twee uma twee omheiningen bevinden en de ruimte daartussen dikwijls met o.a. bananenbomen is
beplant.
De mensen zijn zeer gesteld op een zekere mate van beslotenheid in hun
bestaan. Het liefst zou men met vrouw en vriend of lineage-genoot
ergens afzonderlijk gaan wonen. De stichting van de bergdorpen is een
gevolg van het verlangen om te ontkomen aan de druk van de samenleving. Op de vraag, waarom men in de bergen gaat wonen, antwoordt
men: "Dan worden mijn varkens niet gestolen", of: "Daar kan ik rustig
leven en mijn eigen gang gaan." De voortdurende oorlogsdreiging,
waaronder de mensen leven, maakt echter samenwerking met en nabijheid van grotere groepen mensen noodzakelijk.

Ook concentraties van dorpen, die op onderlinge afstanden van slechts
50 tot 100 meter liggen, zoals Mapiliatma, Asuklogoop en Abulapak, en
Wupareinma, Homaklep en Abukulumo, ontstaan uit veiligheidsoverwegingen. Een argument voor deze zienswijze is, dat de dorpen buiten
de vallei, o.a. in het oostelijk gelegen bergland, waar de bevolkingsdensiteit beduidend kleiner is, en waar oorlogvoering veel minder frekwent voorkomt, uit niet meer dan één of twee uma bestaan. Een ander
bewijs is nog, dat in de midden-vallei, waar de oorlogvoering als gevolg
van de pacificatie maar weinig meer voorkomt, een duidelijke tendens
waarneembaar is om de uma op grotere afstanden van elkaar te bouwen, de dorpen kleiner te maken en op een grotere onderlinge afstand
te bouwen.
De samenwoning van de Wiligiman
Uit een onderzoek naar de samenstelling van de bewoners van de uma
en de dorpen zijn enkele interessante punten naar voren gekomen.
De Wilil en de Heinman wonen voornamelijk in eigen uma van afzonderlijke dorpen, evenals de leden van de kleine relatief zelfstandige
lineages. Het grootste deel van de Wilil en de Heinman wonen in de
dorpen Asuklogoop 21 ), Wupareinma, Lokkoparek, Sugulaki. De leden
van de kleine zelfstandige lineages wonen grotendeels in Mapiliatma
en Abulapak.
De leden van naburige ap logalek, de Walilo-lineage 8 en de Haluk21

) zie kaart 2, pag. 50.
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lineage 9 wonen over het algemeen in bij de Wilil, de Heinman of bij
de leden van de kleine zelfstandige lineages. De Alua van lineage 10
daarentegen wonen in eigen uma van het dorp Abukulumo. De inwoners
staan in een afhankelijke positie tegenover de hoofdbewoners. In een
conflictsituatie zullen zij het veld moeten ruimen.
Ook de meeste van de individueel naar de Wiligiman gekomen mannen
wonen in bij de Wilil, de Heinman of bij leden van de kleine zelfstandige lineages. Ook zij staan in een positie van afhankelijkheid t.o.v.
de hoofdbewoners. Enkele leden van deze categorie hebben eigen uma
gebouwd om zodoende een betrekkelijke zelfstandigheid te verkrijgen.
De inwoning van de leden van naburige ap logalek en van de individueel naar de Wiligiman gekomen mannen bij de Wilil, de Heinman
en bij de leden van de kleine zelfstandige lineages heeft in het algemeen
een tijdelijk karakter.
Een blijvende samenwoning in één uma werd alleen geconstateerd bij
leden van de Wilil- en de Heinman-lineages. In een sterk individualistisch ingestelde samenleving mag dit gezien worden als een teken van
reeds langdurige en sterke integratie.

Het huwelijk
De Wiligiman ap logalek bestaat uit:
85 volwassen mannen; daarvan zijn er 66 gehuwd, 11 ongehuwd, 4
weduwnaar, terwijl de huwelijken van 4 mannen zijn ontbonden.
(Een tiental woont elders buiten het gebied van de Wiligiman. Zij
zijn geen lid van de ap logalek, maar blijven wel lid van hun
lineages van geboorte.)
136 volwassen vrouwen, waarvan er 38 in het gebied van de Wiligiman
geboren zijn en gehuwd met Wiligiman-mannen. De overige 98
vrouwen zijn van elders afkomstig en met Wiligiman-mannen gehuwd (of gehuwd geweest). Van de 136 vrouwen waren er 16 ten
tijde van het onderzoek weduwe. (Waarschijnlijk enkele tientallen
vrouwen, die geboortig zijn uit het gebied van de Wiligiman, zijn
gehuwd met mannen van andere ap logalek en elders woonachtig.
Zij worden niet tot de Wiligiman gerekend, alhoewel zij tot hun
lineage van geboorte blijven behoren 22 ).
Negen vrouwen, die met Wiligiman-mannen getrouwd zijn en later

22

) cf pag. 61.
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weggevlucht zijn naar andere confederaties, worden niet meer tot
de Wiligiman gerekend.
100 kinderen.
321 personen in totaal.
De huwelijken en de huwelijkspartners met ukulnaam en nummer zijn,
gerangschikt per dorp en per dorpswijk, in Bijlage I vermeld, alsmede
het aantal kinderen, dat uit elk huwelijk werd geboren.
Kinderaantal
De 136 gehuwde vrouwen en weduwen hebben 172 nog in leven zijnde
kinderen, 80 jongens en 92 meisjes. Een deel van hen, 42 jongens en
30 meisjes, is reeds volwassen en veelal gehuwd. Het kinderaantal per
gehuwde of gehuwd geweest zijnde vrouw bedraagt 1,25. Dit aantal is
te klein om de groep in stand te houden. Het kleine kinderaantal is het
gevolg van de opvatting der vrouwen, dat zij niet meer dan twee
kinderen wensen. 23) Uit Bijlage I blijkt, dat slechts één vrouw drie
kinderen heeft. Alle overige vrouwen hebben twee, één of geen kinderen.
Monogamie en polygynie
De 66 gehuwde Wiligiman-mannen hebben 120 vrouwen getrouwd.
Op het ogenblik van de registratie waren:
35 mannen met één vrouw
getrouwd,
vrouwen
twee
22
,,
,,
,,
drie
2
,,
,,
,,
,,
4
vier
,,
,,
,,
,,
vijf
2
,,
,,
,,
,,
1 man
negen
,,
,,
,,

De polygynie is mogelijk, omdat de meisjes op veel jeugdiger leeftijd
(13-14 jaar) trouwen dan de jongens (20-22 jaar). Als gevolg van de
oorlogshandelingen overlijden bovendien aanzienlijk meer mannen
(vooral jonge mannen) dan vrouwen.
De huwelijkssluiting
Van de met Wiligiman getrouwde vrouwen en ten dele ook van de
reeds gescheiden vrouwen, werden gegevens verzameld m.b.t. de wijze,
23

) Ongewenste zwangerschappen worden onderbroken door abortus provocatus,
o.a. door middel van kneding van de buikwand.
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waarop het huwelijk tot stand gekomen is en de daarmee vaak in verband staande herkomst van de vrouwen. Van 123 van de 129 getrouwde en gescheiden vrouwen zijn deze gegevens verwerkt in dit hoofdstuk.
De totstandkoming van het huwelijk kan op 4 wijzen geschieden:
1) Gewoonlijk vindt overleg plaats tussen de leiders van de betrokken
lineages. Het huwelijk wordt voltrokken na wederzijdse instemming.
Deze vorm wordt in het vervolg 'gewoon huwelijk' of 'aanzoekhuwelijk' genoemd. Een voorkeursvorm van het gewone huwelijk is
het ruilhuwelijk.
2) Indien een gehuwde vrouw in onmin leeft met haar echtgenoot en
zich van hem wil scheiden, vlucht zij weg naar een andere confederatie, waar haar man c.s. en haar broers hun gezag en macht niet
meer kunnen doen gelden. In de andere confederatie huwt zij opnieuw een man, die zij op het moment van haar vlucht niet kende.
Daar het initiatief tot de vlucht door de vrouw wordt genomen en
door haar wordt uitgevoerd en zij de konsekwentie van haar vlucht,
i.c. een ander huwelijk, kent, wordt deze vorm van huwelijk eenzijdig vrouwelijk vluchthuwelijk genoemd, of kortheidshalve: eenzijdig vluchthuwelijk.
3) Het komt voor, dat twee geliefden niet kunnen trouwen, omdat de
lineage-genoten van het meisje zich tegen het huwelijk verzetten.
Door een gezamenlijke vlucht onttrekken zij zich aan de invloed van
deze lineage-genoten. Daar de vlucht hier geschiedt op initiatief van
beide partijen en met het doel een huwelijk te sluiten, wordt deze
vorm tweezijdig vluchthuwelijk genoemd.
4) Van roofhuwelijk wordt gesproken in het (slechts éénmaal voorkomende) geval, dat een vrouw tegen haar wil en zonder dat zij
daarvan vooraf kennis heeft, gevangen wordt genomen met het doel
haar te dwingen met één van de overvallers te trouwen.
Het gewone huwelijk
De gewone huwelijken (hè jokal) worden gesloten gedurende het grote
varkensfeest (mauwè of ebe ako), dat één keer per drie à vier jaar
plaatsvindt.
Daaraan voorafgaand vinden verschillende vergaderingen plaats van de
belangrijkste mannen van de ap logalek. De beslissing over de vraag,
aan wie de meisjes uitgehuwelijkt zullen worden, wordt in zo'n ver33

gadering genomen. Zo komen huwelijken tot stand, die door de betrokken jonge meisjes en soms ook door de jonge mannen niet gewenst
worden. Later zal blijken, dat deze handelwijze een aanleiding vormt
tot moeilijkheden.
De keuze van de eerste huwelijkspartner geschiedt veelal door de vader,
die een vrouw zoekt voor zijn zoon en daartoe contact opneemt met de
leider van zijn lineage en de ap logalek-leider, alvorens zich te wenden
tot de ouders van een meisje. Soms regelt een MoBr een huwelijk voor
zijn ZuKi. De voorkeur, die de betrokken jongelieden hebben, is een
faktor, waarmee de vader van de jongen zoveel mogelijk rekening houdt,
maar die geenszins doorslaggevend is voor de vader van een meisje.
Dikwijls neemt de vader van een meisje het besluit om haar uit te huwen aan een andere man dan die, waarvan het meisje houdt. Een vader
is zeker geneigd rekening te houden met de verlangens van zijn zoon,
maar indien hij er niet in slaagt de lineage en vooral de broers van het
betrokken meisje tot het huwelijk te bewegen, trekt hij zich terug.
De sterke onderhandelingspositie van de broers en de vader van een
bepaald meisje kan op de meest doeltreffende wijze doorbroken worden
door aan de broers van het meisje een vrouw uit de lineage van de
jongeman aan te bieden. De partijen kunnen dan op gelijke voet onderhandelen. Twee lineages, en in het bizonder twee mannen uit die
lineages, ruilen hun zusters: elk trouwt met de zuster van de ander.
In tegenstelling tot hetgeen Peters 24) opmerkt, is het ruilhuwelijk wel
de vorm, waarvoor men voorkeur heeft. De ruilhuwelijken worden beschouwd als huwelijken, die een uiterst solide relatie scheppen tussen
de lineages en de ruilpartners, omdat de verwantschapsrelaties a.h.w.
verdubbeld worden. De ruilpartners zijn o.a. de ami (MoBrs) van
elkaars kinderen; zij zijn de broers van elkaars vrouwen en ook als
zodanig in gelijke positie. Bij een gewoon (niet-ruil-) huwelijk verkeert
de man in een afhankelijke positie t.o.v. VrBrs, daar de vrouw lid van
haar eigen lineage blijft en ten zeerste geneigd is meer naar haar
broers dan naar haar echtgenoot te luisteren 25 ). Beide ruilpartners
hebben het grootste belang bij de stabiliteit van elkaars huwelijken.
Indien één van beide vrouwen b.v. zou weglopen, dan zou haar echtgenoot zijn zuster kunnen terughalen om voor hem te werken.
Tussen de Wilil en de overige kleine Waia-lineages zijn 6 ruilhuwelijken
gesloten. De mannen WILIL 41 en HEINMAN 9, WILIL 11 en

24

) o.c. pag. 34.
) zie ook pag. 52 e.v. (over economische samenwerking).
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HALUK 65 en WILIL 29 en ALUA 72 ruilden hun zusters 26). Op een
totaal van 36 op de gewone wijze gesloten huwelijken tussen mannen
en vrouwen van de Wiligiman lijkt dit niet veel. Men moet echter bedenken, dat een man, die een ruilhuwelijk wil sluiten, daarin door een
aantal faktoren wordt beperkt. Een ruilhuwelijk heeft alleen zin, als de
beide ruilpartners in elkaars nabijheid verblijven en lid van eenzelfde
of een naburige ap logalek zijn. Een te ver uiteen wonen van de ruilpartners is immers een belemmering voor wederzijdse steun en samenwerking.
Een beperking van de mogelijkheid om een ruilhuwelijk te sluiten ligt
ook in het geringe aantal ruilpartners, dat ter beschikking staat. Een
deel van de potentiële Waia-ruilpartners komt niet in aanmerking, omdat een huwelijk met MoBrDo verboden is, een ander deel niet, omdat
het (classificatoire) zusterskinderen zijn, die evenmin met hun moedersbroers-afstammelingen kunnen trouwen.
Heel vaak kan een man niet over een eigen zuster beschikken en dan
moet hij een classificatoire zuster in verwante lineages zoeken. Veelal zijn
die er echter niet, want de meeste verwantengroepen bestaan uit slechts
één enkele minor-lineage. Alleen de major-lineage van de Wilil bestaat
uit een voldoende groot aantal minor-lineages (8) om kansen op een
ruilhuwelijk mogelijk te maken. Het is niet verwonderlijk, dat zij bij
alle ruilcombinaties betrokken zijn.
Behalve de vijf nog bestaande ruilhuwelijken vonden tussen leden van
de Wiligiman ap logalek nog 36 andere aanzoekhuwelijken plaats.
Tussen de mannen van deze ap logalek en vrouwen van naburige ap
logalek van dezelfde confederatie werden 26 huwelijken gesloten.
Met vrouwen van de neutrale confederatie der Siokossi trouwden 14
Wiligiman-mannen.
Eén vrouw (109) is afkomstig van de neutrale confederatie der Mukoko uit de midden-vallei. Zij heeft een gewoon huwelijk gesloten met
een man van haar eigen confederatie (WILIL 58). Later zijn zij beiden
naar de Wiligiman gevlucht en hebben zich daar gevestigd.
Gewone huwelijken met vrouwen van een vijandige confederatie kwamen niet voor.
Wel is één echtpaar (KOSSI 39 en zijn vrouw 77) gedurende de
vrede-periode van het laatste grote varkensfeest van de Wittaia naar
de Wiligiman gevlucht. Het huwelijk was een aanzoekhuwelijk.
26

) cf Bijlage I. WILIL 41 x Heinman 83; HEINMAN 9 x Kossi 18; WILIL
11 x Haluk 22; HALUK 65 x Wilil 116; WILIL 29 x Alua 52; ALUA 72 x
Wilil (overleden). N.B. de ukulnamen van de mannen zijn altijd met hoofdletters geschreven, die van de vrouwen niet.
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Vat men voorgaande gegevens samen, dan blijkt, dat 78 van de 123
huwelijken (ong. 64%), waarvan deze gegevens werden verzameld,
gewone huwelijken zijn, die door aanzoek en onderlinge overeenstemming tussen betrokkenen tot stand zijn gekomen.
Het eenzijdig vlucht huwelijk
Indien een man vindt, dat zijn vrouw lui is en haar plicht niet doet,
zal hij haar slaan, zonodig bij herhaling. Blijkt, dat hij haar op deze
wijze niet kan redresseren, dan kan hij haar verstoten. Hij gaat daar
blijkens de praktijk weinig toe over. Ruzies tussen mannen en hun
vrouwen komen veel voor, maar leiden weinig tot verstoting.
Een man heeft dus het recht zich van zijn vrouw te scheiden. De
vrouw keert dan terug naar haar broers, die haar opnieuw uithuwelijken.
De vrouw daarentegen verkeert in een moeilijker positie. Zij zal bij
een conflict met haar man hulp zoeken bij haar lineage-genoten en in
het bizonder bij haar broers. Het belang van haar broers is niet zozeer
om hun zuster te helpen tegen haar echtgenoot, als wel om het huwelijk
in stand te houden. Ontbinding van het huwelijk is een aanfluiting van
het gezag der mannen, die het huwelijk regelden. Het kan tot gevolg
hebben, dat de echtgenoot zijn zuster, de vrouw van één van die broers,
terughaalt indien het een ruilhuwelijk betreft, of, indien dit niet het
geval is, kan hij één of meer varkens van de bruidschat terugeisen. Een
vrouw, die van haar man wil scheiden, hoeft niet te rekenen op enige
steun van haar broers. Het enige wat zij kan doen is vluchten. Wanneer
een vrouw wegloopt van haar man naar een plaats binnen de confederatie, dan weet haar echtgenoot vrij spoedig, waar zij zich bevindt. Als
hij denkt, dat hij haar met geweld terug kan krijgen, zal hij zijn lineagegenoten en vrienden bijeenroepen en de steun van de ap logalek-leider
proberen te verkrijgen. Gezamenlijk trekken zij naar het dorp, waar
de vrouw verblijft. Dergelijke kleine strijdgroepen kunnen 20 tot 50
krijgers bevatten. Het machtsvertoon is veelal voldoende om de vrouw
terug te krijgen. Mogelijk blijft echter, dat degenen, die de vrouw
geaccepteerd hebben, i.c. de vrienden en lineage-genoten van een man,
die haar wel wil trouwen, een krijgsmacht op de been brengen en haar
verdedigen. Deze twisten vinden uitsluitend plaats tussen leden van verschillende ap logalek van één confederatie, of van neutrale confederaties, en nooit tussen leden van één ap logalek. Blijkt de tegenpartij tot
onderhandelen bereid, dan spreekt men in eerste instantie over de teruggave van de vrouw en als dat geen resultaat heeft, zal men de gebruikelijke schadeloosstelling van één volwassen varken eisen. Gaat men ook
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daar niet op in, dan ontstaat een gewapend conflict. Men zal dan proberen de tegenpartij met geweld duidelijk te maken, dat men geen
genoegen neemt met een afwijzing. Tegen de avond van de eerste dag
van de vechtpartij gaat men naar huis en indien de genoegdoening niet
voldoende was, keert men de volgende dag terug. Mogelijk is ook, dat
de benadeelde partij een varken steelt, hetgeen het begin kan zijn van
een reeks van diefstallen over en weer, waaruit weer nieuwe conflicten
kunnen voortkomen. Daar de vlucht van een vrouw naar een andere
ap logalek van dezelfde confederatie verregaande konsekwenties kan
hebben, schrikt een vrouw er in het algemeen voor terug deze stap te
doen. Liever neemt zij een meer radikale stap, zij breekt met haar echtgenoot en haar lineage en vlucht naar een vijandige of neutrale confederatie. Een vlucht naar een vijandige confederatie brengt het gevaar
mee, dat zij gedood zal worden. Meestal echter zal men haar accepteren
en ten huwelijk geven aan een lid van deze confederatie. Tussen twee
vijandige confederaties bestaan geen formele kontakten en daarheen
kan niemand van haar vroegere ap logalek haar volgen. De achtervolgers, die altijd gering in aantal zijn, zouden zonder meer gedood
worden.
De relaties met een neutrale confederatie zijn gereserveerd. Indien de
man van de gevluchte vrouw met een krijgersgroep haar terug zal'
willen halen, stoot hij over het algemeen op verzet. De leden van de
neutrale confederatie zullen de vrouw, die dikwijls al onmiddellijk een
nieuwe echtgenoot kreeg toegewezen, meestal niet meer willen afstaan.
Agressief optreden van de zijde van haar vorige man c.s. kan in die
situatie gemakkelijk leiden tot een vechtpartij, waarbij de eisende partij
al gauw het veld zal moeten ruimen voor de tegenstander, die zich in
eigen gebied bevindt en in korte tijd een overmacht van krijgers op de
been kan brengen. Een dergelijk risico zal men niet gaarne willen lopen.
De enige wijze om zo'n vrouw terug te krijgen is d.m.v. formele onderhandelingen tussen de leiders van de ap logalek van de betrokken confederaties. Het hangt van de positie van de echtgenoot, wiens vrouw
wegliep, af, of hij zijn ap logalek-leider kan bewegen ter zake te bemiddelen. Ik ken slechts één geval, waarin het door de onderhandelingen
van de ap logalek-leider gelukte om een gevluchte vrouw terug te halen.
Naar de Wiligiman zijn 34 vrouwen gevlucht. Van hen waren er 29
ten tijde van het onderzoek nog gehuwd met mannen van

