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Voorwoord  

De internationale oriëntatie van het Nederlands Afrika-onderzoek 
heeft gemaakt dat de vele honderden pagina’s wetenschappelijke 
tekst die ik over het Nkoya-volk van Westelijk Zambia heb gepubli-
ceerd in de loop van tweeënveertig jaar van nauwe verbondenheid 
met hen, vrijwel alle in het Engels gesteld zijn. Enkele zijn in het 
Nkoya. In mijn moedertaal, het Nederlands, heb ik hoofdzakelijk 
enige gedichten en verhalen gepubliceerd wortelend in deze lange 
en voor mij beslissende onderzoeksinspanning. Steeds meer is in de 
hedendaagse wetenschapsproductie in Nederland de aandacht 
komen te liggen op het verwerven van internationale trofeeën die 
tot institutionele macht, aanzien en fondsen moeten leiden. Ik heb 
mij daarin niet onbetuigd gelaten. Niettemin is het bemiddelen van 
kennis over de ene cultuur naar de andere altijd een centrale 
doelstelling van de culturele antropologie geweest, en waar dit vak 
zich nog steeds gedeeltelijk profileert als het bestuderen van 
historische verbanden van identiteit, ligt het voor de hand dat de 
onderzoeker de verworven kennis over een andere cultuur ook naar 
de eigen cultuur wil bemiddelen. Vandaar dat ik deze korte 
Nederlandse etnografie hier het licht doe zien, voor de verandering 
– tenslotte ben ik met pensioen – maar eens geen voetval meer 
makend voor een conventie die mij in het Engelstalige buitenland 
een veel groter publiek en weerklank heeft opgeleverd dan in eigen 
land.  
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Dit vertoog is in eerste instantie gebaseerd op uit eigen middelen 
gefinancierd intensief veldwerk op het platteland van oostelijk 
Kaoma-district, Zambia, 1973-1974, aangevuld met verspreide 
observaties en interviews tijdens vele (gemiddeld bijna jaarlijkse) 
vervolgbezoeken tussen 1977 en 2011. Het werd in concept geschre-
ven in 1989-1991, in het Nederlands omdat dat paste in mijn plan 
voor een vooralsnog niet verschenen Afrikanistisch boek in die taal. 
In het betoog werd geïncorporeerd een lezing door mij als vertegen-
woordiger van het Afrika-Studiecentrum uitgesproken bij de 
opening van het Pieter de la Courtgebouw van de Faculteit der 
Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden, in 1990 (vgl. van Bins-
bergen 1991a). Het stuk is vervolgens blijven liggen omdat ik, als 
gevolg van mijn veldwerk in stedelijk Botswana vanaf 1988, en de 
nasleep daarvan (in de vorm van mijn Afrikaans mediumschap, 
transcontinentaal vergelijkend onderzoek van divinatie en 
mythologie, en overgang naar de interculturele filosofie), mijn aan-
dacht overwegend richtte op andere onderwerpen dan de Nkoya. 
Het afgeronde betoog kwam tot stand in 2011, en werd herzien tot 
zijn huidige vorm in 2014.  

Voor onschatbare bijdragen aan mijn Nkoya-onderzoek ben ik 
onder meer de volgende personen en instellingen erkentelijk: de 
University of Zambia en haar Institute of African Studies; het volks-
hoofd Mwene Kahare Kabambi (onze nauwe adoptieband manifest-
teerde zich onder meer in het erven van de naam van zijn vrouwe-
lijke voorouder door mijn dochter Shikanda, terwijl ik zelf, als Mwa-
namwene, zijn vorstelijke pijl en boog erfde bij zijn dood in 1993; 
mijn voortreffelijke onderzoeksassistent de Heer Dennis Shiyowe, 
spoedig mijn yaya (‘oudere broer’) en thans Mwene Shumbanyama 
(onze nauwe adoptieband weerspiegelt zich in de naam van mijn 
jongste zoon); mijn eerste echtgenote Henny E. van Rijn en onze 
dochter Nezjma; de inwoners van de valleien Njonjolo en Kazo; en 
mijn voortreffelijke leermeesters in de antropologie aan de Univer-
siteit van Amsterdam tijdens mijn studie in de jaren 1964-1971. Voor 
vaardigheden geassocieerd met de analyse van verwantschap en 
vestigingspatroon aan de hand van dorpscensus, kaart en genealogie 
ben ik vooral erkentelijkheid verschuldigd aan Klaas van der Veen 
en wijlen Douwe Jongmans, de supervisoren van mijn eerste veld-
werk, in Tunesië, 1968. Mijn voornaamste leermeester in de antro-
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pologie, André Köbben, wiens voorbeeld in deze studie veel 
duidelijker is te herkennen dan in enige andere tekst van mijn hand 
over de laatste paar decennia, bezorgde mij na mijn terugkeer uit 
Zambia in 1974 een beurs voor een jaar uitwerken vanwege de Stich-
ting Wetenschappelijk Onderzoek in de Tropen (WOTRO, een 
afdeling van de Stichting voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek 
ZWO thans NWO), in het kader waarvan de basis voor de onderha-
vige studie werd gelegd. Voor bijdragen aan later, voortgezet onder-
zoek onder de Nkoya ben ik bovendien vooral dankbaarheid ver-
schuldigd aan het Afrika-Studiecentrum, Leiden, aan mijn huidige 
echtgenote Patricia van Binsbergen, en aan de Kazanga Cultural 
Association.  

Het etnografisch heden in dit betoog is de eerste helft van de jaren 
1970, waar nodig en waar mogelijk uitdrukkelijk geactualiseerd tot 
begin jaren 2010. Het theoretisch kader van dit op min of meer 
klassieke sociaal-antropologische leest geschoeide vertoog wordt 
hier slechts summier aangegeven – het wordt uitvoeriger behandeld 
in mijn andere Nkoya publicaties, waarvan een tamelijk volledige bi-
bliografie is opgenomen aan het eind van deze studie; die publi-
caties zijn ook overwegend op het Internet beschikbaar, met name 
op mijn webpagina www.shikanda.net. Het is goed gebruik in de 
klassieke etnografie, met name die van de Manchester School, om 
de namen van personen in case studies door pseudonymen te ver-
vangen – waarbij men een half-om-half mengsel toepast van Bijbelse 
namen en hedendaagse Engelse voornamen. Van deze praktijk is in 
deze studie afgeweken en de werkelijke namen van de protagonisten 
zijn gebruikt – het materiaal is veertig jaar oud, er wordt nauwelijks 
confidentiële informatie meegedeeld, en de meeste betrokken 
personen zijn al lang niet meer in leven; bovendien is deze studie 
gesteld in een voor vrijwel alle Nkoya ontoegankelijke Europese taal. 
In de tekst en de genealogieën zijn de protagonisten genummerd en 
hun namen zijn ook (maar overwegend zonder nummer) in het 
register opgenomen 

Wie mijn werk van de laatste kwart eeuw enigszins gevolgd heeft, 
zal verbaasd zijn over mijn incidentele terugkeer, met deze studie, 
tot wat eens de thema’s van mainstream antropologie waren – 
verwantschap, huwelijk en vestigingspatroon. Gezien het onmisken-
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baar inzichtgevend karakter van deze thema’s in de sociale struc-
tuur en dynamiek van dorpen en stadswijken ook onder hedendaag-
se condities van globalisering en perifeer-kapitalistische productie-
verhoudingen, is het enigszins te betreuren dat tegenwoordige 
antropologiestudenten veel minder gedrild worden in verwant-
schapsstudie dan een halve eeuw geleden; maar ik moet aannemen 
dat daar andere, meer op globalisering en moderne technologie (en 
falende Westerse dominantie!) toegesneden kennis tegenover staat.  

Deze studie draait om onderwerpen waarin ik mij in de jaren 1960-
1970 ter dege bekwaamd had, maar die vanaf 1990 in mijn onder-
zoek – door mijn eigen keuze, laat dat duidelijk zijn – steeds meer 
werden verdrongen door transcontinentale interculturele vergelij-
king, interculturele filosofie, vergelijkende mythologie, protohisto-
rie, taalwetenschap, genetica, epistemologie, wetenschapsgeschiede-
nis, etc. Ik heb van deze recente intellectuele avonturen intens 
genoten, meen dat ik door hun resultaten essentiële trekken aan ons 
beeld van Afrika heb kunnen toevoegen, en noodzakelijke correcties 
en aanvullingen heb kunnen maken op de gangbare constructies 
van de Afrikanistische antropologie. Niettemin, ik heb mij thans 
met wellust gezet aan de taak, mijn concept van 1991 te bewerken 
tot een toonbaar geheel. Het plezier om mijzelf toe te staan weer 
eens met oude, vertrouwde, degelijk aangeleerde benaderingen en 
vanuit erkende (maar inmiddels zwaar gedateerde) autoriteit te 
mogen werken, geeft een opgeluchte bevrijding die even opweegt 
tegen de uitdaging en veroveringslust van een kwart eeuw steeds 
maar nieuwe wetenschapsgebieden binnen te stormen, toe te 
eigenen, en er voortijdig, half panisch, over te schrijven. Dat de 
antropologische studie van verwantschap, huwelijk en vestigings-
patronen inmiddels uit de mode is geraakt neem ik dan maar op de 
koop toe.  

Profiterend van de redactionele inspanning geleverd ten behoeve 
van deze Nederlandse versie, hoop ik een Engelse vertaling en 
bewerking op te nemen in het grote boek over de Nkoya dat ik thans 
nagenoeg voltooid heb: ‘Our drums are always on my mind’: Nkoya 
culture, society and history, Zambia (van Binsbergen, in voorbe-
reiding (b)).  
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1. Inleiding  

 

1.1. Achtergrond  

Deze studie is geïnspireerd door, en sluit aan bij, de mainstream 
sociale en culturele antropologie van het midden van de twintigste 
eeuw, toen de op langdurig participerend veldwerk gebaseerde 
studie van afzonderlijke volkeren / etnische groepen, tegen de ach-
tergrond van de structureel-functionele theorie van samenleving en 
cultuur met nadruk op verwantschap en sociaal-politieke organisa-
tie, zich had gevestigd als de standaardvorm van onderzoek in die 
tak van wetenschap – nadat evolutie en diffusie als voordien 
heersende paradigma’s grotendeels hadden afgedaan.1 In Afrika ten 

                                           
1 Vgl. Radcliffe-Brown & Forde 1950, waarin voor Zambia vooral van belang het 
artikel van Richards 1950; Radcliffe-Brown 1952; Fortes & Evans-Pritchard 1940; 
Evans-Pritchards 1940; Fortes 1945, 1949, 1953; Colson & Gluckman 1951; Barnes 
1962, 1967 (zie ook de andere bijdragen in Epstein 1967); Worsley 1956; Colson 
1967; Köbben 1964; van der Veen 1972; Jongmans & Gutkind 1967; Jongmans 
1973; Bohannan 1952; Watson met medewerking van Van Velsen 1954; Kay 1964; 
Mitchell 1956. Voor Zambia is dit werk in meer recente decennia aangevuld 
onder meer met het onderzoek van Chet Lancaster, Carla Poewe, Kate Crehan, 
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zuiden van de Sahara viel de bloeitijd van dit type onderzoek samen 
met de laatste decaden van de koloniale periode en de eerste decade 
van de postkoloniale onafhankelijke staten (1940-1975). In Zuidelijk 
Centraal Afrika werd met name in de toenmalige Britse koloniën 
van Zuid-Rhodesië (thans Zimbabwe), Noord-Rhodesië (thans Zam-
bia) en Nyasaland (thans Malawi) belangrijk etnografisch en theore-
tisch onderzoek verricht door de onderzoekers van het Rhodes-
Livingstone Institute, aanvankelijk gevestigd in de stad Livingstone 
niet ver van de Victoria-Watervallen van de Zambezi-rivier, en al 
spoedig verplaatst naar Lusaka dat vanaf de jaren 1930 de hoofdstad 
van Noord-Rhodesië zou vormen. Max Gluckman (1911-1975), een 
van de eerste directeuren van het Rhodes-Livingstone Institute, wist 
dit centrum door zijn intellectueel en bestuurlijk leiderschap in 
enkele jaren uit te bouwen tot een instelling van wereldniveau, en 
bleef een beslissende inspiratie uitoefenen op het sociaal-
wetenschappelijk en historisch onderzoek in deze regio ook nadat 
hij in het Verenigd Koninkrijk een leerstoel in de antropologie was 
gaan bekleden, met name in Manchester. Veel van zijn leerlingen 
waren als onderzoeker aan het Rhodes-Livingstone Institute 
verbonden, en zij vormden een netwerk van gedreven, baanbreken-
de onderzoekers dat gewoonlijk de Manchester School wordt 
genoemd. Op de etnografie van Zambia heeft deze richting sterk 
zijn stempel gedrukt, met thema’s als het voortdurende en kaleido-
scopische sociale proces (en niet de vastgelegde institutie) als 
kweekplaats van sociale relaties en van normen, het micropolitieke 
karakter van dat sociale proces en daarmee van verwantschap, 
rechtsantropologische dimensies van het sociale proces, en de 
betekenis van formeel en vooral informeel leiderschap en van 
‘verwantschapspolitiek’ op dorpsniveau, en tenslotte de aandacht 
voor ‘extended cases’ (waarin protagonisten over jaren gevolgd 
worden in significante aspecten van hun sociaal handelen) en voor 
conflict, als contexten waarin de voortdurend verschuivende, 
moeilijk te betrappen structuur van de samenleving bij uitstek tot 
haar recht komt.  

                                                                                                                         
Ute Luig, Norman Long, George Bond, Owen Sichone, Dick Jaeger, Han Seur, 
Achim von Oppen, en het nog lang voortgezette werk van Elizabeth Colson.  
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Dit is niet de plaats om een gedetailleerde karakteristiek te geven 
van het Manchester-School-onderzoek in Zuidelijk Centraal Afrika; 
dat is reeds elders gedaan, mede door mijzelf.2 Inmiddels stond 
dergelijk onderzoek kennelijk bepaald niet op zichzelf. Als onder-
zoeksmethode gaf de participerende observatie de mogelijkheid om 
een kleine, in zijn samenstelling en productieverhoudingen sterk op 
verwantschap gebaseerde gemeenschap (dorp of stadswijk) te 
bestuderen in de onderlinge dynamische samenhang van sociale 
relaties, voorstellingen en normen. Het vestigingspatroon geeft 
inzicht in het ruimtelijke aspect van deze relaties, en een genealogie 
in de verwantschappelijke relaties tussen de betrokkenen over de 

                                           
2 Vgl. Werbner 1984; Van Teeffelen 1978; van Binsbergen 2007. Als Marxist en 
pupil van de vrijheidsstrijders Jack Simons en Ray Alexander heb ik in dit 
verband argeloos Manchesters pro-Afrikaanse communistische politieke hou-
ding benadrukt. Dit heeft helaas ergernis gewekt, o.m. bij Gluckmans zoon de 
Heer Tim Gluckman. Ik heb mij op dit punt geheel gebaseerd op herhaalde 
uitvoerige mededelingen van Jaap van Velsen, met wie ik van 1971 tot aan zijn 
dood in 1990 intensief omging. In afwijking van de groei naar interdisci-
plinariteit die de Afrikastudies kenmerkte in de eerste decennia van de post-
koloniale Afrikaanse Onafhankelijkheid, en die in mijn eigen werk extreme 
vormen heeft aangenomen, schijnt de tijd weer aangebroken voor militant-
monodisciplinaire identiteit, met name onder taalkundigen en historici van 
Afrika. De historicus Gewald (2007) heeft zich steeds uitdrukkelijk geprofileerd 
als niet-antropoloog en is als zodanig kennelijk ongehinderd door diepgaande 
kennis van, laat staan bewondering voor, de Manchester-School-erfenis. Ten 
onrechte noemt hij trekarbeid als zodanig het voornaamste aandachtsgebied 
van Manchester en het Rhodes-Livingstone Institute – in plaats van het 
ontwikkelen van een nieuw, dynamisch model van kleinschalige, lokale sociale 
organisatie waarin macroprocessen zoals de penetratie van het kapitalisme (o.m. 
door trekarbeid, inderdaad) en van de koloniale staat beter begrepen kunnen 
worden. Zelf bij uitstek deskundig op het gebied van militaire wreedheden en 
genocide bijv. door het Duitse koloniale leger gepleegd in Namibia, laat Gewald 
het voorkomen alsof de vernieuwende wetenschappelijk beweging rond Gluck-
man slechts berustte op vertekening: verwarren van de gewelddadige ‘verove-
ring’ van Zuid-Afrika met de geweldlozer vestiging van koloniaal gezag in 
Noord-Rhodesië rond 1900. Gluckman en Mitchell waren inderdaad Zuidafrika-
nen, en Gluckmans 1958 / 1940-42 tekst over koloniaal Zoeloeland werd een 
methodologische basistekst in Manchester. Aangezien echter het meeste Man-
chester-werk niet primair historisch was en zich concentreerde op midden 20e 
eeuw, leidt Gewalds laatdunkende precisering slechts nodeloos af van de grote 
sociaal-wetenschappelijke en kennispolitieke verdiensten van Manchester. 
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generaties. Daarom was het (binnen de algemeen zeer grote en 
specialistische aandacht voor verwantschap in de antropologie van 
die tijd – thans sterk verminderd) een algemeen uitgangspunt dat 
voor het beschrijven van een plaatselijke gemeenschap de combi-
natie van dorpscensus, kaart en genealogie een noodzakelijke en 
uitstekende eerste introductie vormt, waarna langdurige participatie 
in concrete activiteiten, gericht interviewen, en observatie van 
concreet gedrag het plaatselijke etnografische patroon verder moest 
invullen. Standaardvoorbeelden van zo’n studie vormden Victor 
Turners Schism and Continuity in an African society (1957), geba-
seerd op langdurig veldwerk onder de Ndembu Lunda van het 
uiterste Noord-Westen van Zambia, waarin de dynamiek van 
vestiging en verwantschappelijk leiderschap en volgelingenschap 
centraal staat; en Jaap van Velsens The politics of kinship (1964), over 
de micropolitieke aspecten van het verwantschappelijk proces bij de 
Tonga van Malawi.  

De onderhavige studie is langs soortgelijke lijnen opgevat – zoals te 
verwachten gezien mijn nauwe banden, sinds 1971, met de opvolger 
van het Rhodes-Livingstone Institute (het Institute for African 
Studies van de University of Zambia, inmiddels Institute for Social 
and Economic Studies geheten); met leden van de Manchester 
School onder wie vooral Max Gluckman, Clyde Mitchell, Victor Tur-
ner, Jaap van Velsen, Elizabeth Colson, Bruce Kapferer en Richard 
Werbner – min of meer seniore onderzoekers die het veld van de 
Zuidelijk-Centraal-Afrikaanse antropologie beheersten toen ik begin 
jaren 1970s als docent aan de University of Zambia kwam werken; en 
met Manchester zelf, als Simon Professor of Social Anthropology 
aan de Victoria University aldaar. Terwijl ik in 1971-1973 mijn onder-
wijstaak in de sociologie in Lusaka aanvankelijk combineerde met 
stedelijk onderzoek naar religieuze organisaties en het huwelijks-
patroon in Lusaka, richtte ik mij vanaf voorjaar 1972 steeds meer op 
één bepaalde etnische groep in die stad, de Nkoya uit Kaoma-
district, Western Province. Zij vormden een kleine minderheid die 
in sociale relaties, steun bij migratie, genezing en ritueel, sterk op 
hun verre herkomstgebied gericht bleef. Medio 1973 liep mijn onder-
wijstaak ten einde en kon ik mijn Nkoya-onderzoek grotendeels 
verplaatsen naar Kaoma-district. In het oosten van dat district werd 
het gebied van het volkshoofd Mwene Kahare de basis van een 
historisch, etnografisch en etnisch-politicologisch onderzoek dat tot 
heden is voortgezet. Mijn publicaties over de Nkoya sindsdien (zie 
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bibliografie achterin deze studie) leggen verslag van mijn onder-
zoeksresultaten over de jaren.  

1.2. Mabombola als onderzoekslokatie  

Terwijl spoedig religieuze, politieke, etnische en historische thema’s 
de zwaartepunten van mijn rurale Nkoya onderzoek gingen vormen, 
legde ik mij de eerste maanden toe op de inmiddels klassieke 
methode van kaart en genealogie. Van de enkele tientallen dorpen 
die ik aldus intensief bestudeerde in de valleien van de rivieren de 
Njonjolo en (drie kilometer ten noorden daarvan) de Kazo, bleken 
de meeste nauwelijks geschikt voor het type intensieve vestigings- 
en verwantschapsonderzoek in de trant van Turner en zijn collega’s: 
zij omvatten (niet ongebruikelijk in Westelijk Zambia) minder dan 
een handvol gezinnen van wie bovendien vele leden tijdelijk of 
permanent in de stad woonachtig waren, of boden onvoldoende 
mogelijkheden (vooral logistiek – mijn verplaatsingen binnen het 
onderzoeksgebied moesten te voet gebeuren) tot zeer frequent 
participerende observatie en informele gesprekken. In het relatief 
grote dorp Mabombola, aan de zuidoever van de Njonjolo minder 
dan een half uur gaans van mijn eigen behuizing in het dorp Shabizi 
dichtbij het vorstenhof van Mwene Kahare, bleken echter alle onder-
zoeksvoorwaarden vervuld te zijn, en het is dan ook op deze 
nederzetting dat de onderhavige studie zich concentreert. Samen 
met mijn toenmalige echtgenote hield ik, op algemeen dringend 
verzoek, elke ochtend informeel medisch spreekuur (daartoe zo veel 
mogelijk met raad en medicamenten bijgestaan door Dr J. Vorster, 
de Nederlandse arts / directeur van het op ca. 100 km afstand gele-
gen ziekenhuis te Mangango, Kaoma-district), en aangezien inwo-
ners van Mabombola ons spreekuur vrijwel dagelijks bezochten, 
bleef zo een voortdurende stroom van interactie en informatie in 
stand ook op de vele dagen dat mijn programma een bezoek aan 
Mabombola niet toestond.3  

                                           
3 Onze band met Mabombola zou juist in de medische sfeer op de proef gesteld 
worden. Een van de kinderen geassocieerd met dat dorp maar verhuisd naar de 
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1.3. Samenvatting van deze studie  

Na deze inleiding schetst Hoofdstuk 2 eerst in algemene termen de 
problematiek van ruimtelijke verplaatsing in de Nkoya samenleving. 
Ongeacht in welk dorp of in welke verwantengroep men geboren is 
(dat kan desnoods in de stad zijn), is elk lid van de Nkoya samen-
leving levenslang verwikkeld in een stoelendans van ruimtelijke 
verplaatsing, – verhuizingen waarvan men over het algemeen hoopt 
zijn directe verwantschappelijke omgeving te verbeteren, door zich 
te omgeven door meer vertrouwde verwanten en / of aanverwanten, 
en zich te onttrekken aan conflictueuze, kwade, hekserij-gerelateer-
de invloeden van verwanten en buren in de eerdere woonplaats. 
Langs welke patronen verloopt dit proces, wat zijn de strategieën 
die het bepalen, en hoe ontstaat uit de ogenschijnlijk chaotische 
‘Brownse beweging’4 van al die tienduizenden individuen, niettemin 
het effect van een enigszins geordende samenleving die zich van 

                                                                                                                         
noordoever van de Njonjolo, ontwikkelde in het najaar van 1973 wat zich deed 
aanzien als een bacillaire conjunctivitis (ernstige ontsteking van het bindvlies 
van het oog, met gevaar voor levenslange schade aan de gezichtsfunctie). Haar 
vader echter, een zeer strenge aanhanger van dezelfde Watchtower-sekte die 
onder meer in Mabombola het levenspatroon bepaalde (zie onder, sectie 4.7), 
wees overeenkomstig de richtlijnen van die sekte alle contact met overheids-
instellingen af, en verbood ons het kind met onze auto naar het verre zieken-
huis mee te nemen. In een ethisch dilemma zoals zich dat wel vaker voordoet 
bij antropologisch veldwerk (vgl. van Binsbergen 1987d – waar dit geval ook aan 
de orde komt), besloten wij, in vluchtig overleg met enige vrouwelijke verwan-
ten van het meisje, de vader te trotseren. Het kind werd door ons naar het 
ziekenhuis gebracht en haar gezichtsvermogen werd veilig gesteld. Wij vrees-
den gedurende korte tijd dat wij dit eigengereid initiatief met verdrijving uit 
het onderzoeksgebied en mislukking van ons veldwerk moesten bekopen, maar 
het tegendeel bleek het geval; alleen de vader meed ons voortaan volkomen. 
Meer dan twintig jaar later werd ik door hem staande gehouden op het Kazanga 
feest van 1994. Hij bedankte voor het doortastend initiatief van mijn echtgenote 
en mij destijds en gaf toe dat het het gezichtsvermogen gered had van zijn 
dochter, inmiddels de trotse moeder van enige kinderen.  

4 Term uit de natuurkunde voor het schijnbaar chaotische bewegingspatroon 
van moleculen in een gaswolk, naar analogie van een plantkundig verschijnsel 
voor het eerst behandeld door Robert Brown in het begin van de 19e eeuw.  
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generatie tot generatie min of meer voortzet in de tijd? Op deze 
vragen blijkt een intensief onderzoek van het dorp Mabombola 
duidelijke antwoorden te geven.  

In Hoofdstuk 3 situeren wij dit dorp in zijn onmiddellijke geogra-
fische omgeving: de Njonjolo-vallei waar ook al een eeuw lang een 
van de belangrijkste vorstenhoven van de Nkoya is gevestigd. Wij 
richten onze aandacht op de specifieke vestigingsgeschiedenis van 
de gezinnen en wijdere verwantschappelijke clusters binnen Mabo-
mbola. Om de daarbij aan het licht tredende processen te kunnen 
beschrijven en verklaren, hebben wij wat theoretische en etnogra-
fische achtergrondkennis nodig, die op dit punt in het betoog 
gepresenteerd wordt. Op verwantschappelijke gebied wordt vastge-
steld, hoe groot en van welke aard de genealogische kennis is die 
onder de bewoners van een Nkoya dorp circuleert, en hoe deze 
kennis is verbonden aan patronen van naamgeving en praktijken 
van classificatorische verwantschap.5 Bij dit laatste speelt een beslis-
sende rol het onderscheid tussen parallelneven (parallel cousins, 
bakonzo) en kruisneven (cross cousins, bafwala): de eersten zijn in 
de Nkoya opvatting broers en zusters, en verboden huwelijkspart-
ners / sexuele partners; terwijl de tweede in de Nkoya opvatting in 
theorie juist de ideale huwelijkspartners vormen. Van een hogere, 
meer mensen omvattende orde is de clanstructuur, een aanvankelijk 
schijnbaar tegenstrijdig en onvolledig gedocumenteerd gegeven 
waarop echter vooral mijn onderzoek van de laatste jaren meer licht 
geworpen heeft (van Binsbergen 1992a; 2012b). Er blijkt in de Nkoya 
samenleving een nauw verband te bestaan tussen clanlidmaatschap 
en de perceptie van classificatorisch grootouderschap (bunkaka) / 
kleinkindschap (buzukulu). Vervolgens bezien wij andere prealabele 
aspecten van de vestigingsgeschiedenis: het al dan niet bestaan, bij 
de Nkoya, van een binding met de grond; de vraag hoe wij geogra-
fische herkomst kunnen vaststellen in deze samenleving waar het 
geschreven woord slechts een geringe rol speelt en waar mensen 
over honderden kilometers geografisch mobiel zijn – een gebied met 
vele honderden dorpen. Tevens bezien wij de koloniale erfenis van 

                                           
5 Antropologische technische termen en Nkoya woorden worden in het register 
verklaard.  
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het dorpsregister. Vooral blijken wij voor analytische duidelijkheid 
(‘etic’ niveau) een onderscheid te moeten maken dat de Nkoya zelf 
(‘emic’ niveau)6 zeer beslist niet maken, namelijk dat tussen  

(a) het ideële dorp als louter een situationele en kaleidoscopische 
verwantschapspolitieke ideële constructie, en  

(b) het fysieke dorp als concrete verzameling van daadwerkelijk 
samenwonende mensen (en hun tijdelijk of permanent in de 
stad verblijvende verwanten met een erkend eigen huis in het 
fysieke dorp).  

Omdat het ideële dorp als gedachte identitaire eenheid van niet 
noodzakelijk bijeenwonende mensen, in de perceptie van de partici-
panten veel belangrijker is dan het fysieke dorp, ben ik geneigd om 
in deze studie te spreken van ‘leden’, in plaats van ‘inwoners’, van 
een Nkoya dorp.  

In het volgende Hoofdstuk 4 bezien wij de verwantschappelijke 
structuur van Mabombola in het licht van zijn vestigingsgeschie-

                                           
6 Antropologen hebben al meer dan een halve eeuw geleden ontdekt dat het 
zeer verhelderend is om onderscheid te maken tussen  

(a) de emic termen waarin de participanten van een bepaalde samenleving 
zelf, in eigen taal, hun samenleving, cultuur en daarbij behorende 
voorstellingen concipiëren; en  

(b) de etic termen waarin antropologen dezelfde gegevenheden trachten te 
benoemen, in een technische vaktaal die meestal sterk verschilt dan die 
van de participanten.  

Voor analytische duidelijkheid en consequentie, en ten behoeve van inter-
culturele vergelijking, wordt (b) met grote scherpte en duidelijkheid geformu-
leerd, terwijl de participantenonderscheidingen (a) over het algemeen, in welke 
cultuur dan ook, juist pas sociaal en symbolisch kunnen functioneren door een 
grote mate van semantische polysemie, variabiliteit en manipulatie. De termen 
emic en etic berusten op een taalwetenschappelijke analogie, namelijk op het 
onderscheid tussen phonemic (betreft de spraakklanken zoals die in een 
bepaalde taal uitdrukkelijk door de moedertaalsprekers worden onderkend en 
onderscheiden in hun taalgebruik), en phonetic (de natuurkundige eigenschap-
pen van de spraakklanken zoals ook een machine ze kan registreren, ongeacht 
de wijze waarop zij, als Gestalte, dienst doen op het bewuste niveau van de 
moedertaalsprekers. Vgl. Headland et al. 1990; van Binsbergen 2003d: 22 e.v.  
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denis. Aangezien verwantschap de sleutel tot het geheel is, splitsen 
wij de vestigingsgeschiedenis op in een aantal samenstellende 
verwantschappelijke groepen of takken, waarvan de Mushūwa-tak 
bij uitstek behandeld wordt. Na inspectie van de andere takken 
kunnen wij de vragen beantwoorden:  

• wie gaven hun lidmaatschap van Mabombola op (residentieel 
maar vooral ook sociaal-relationeel), 

•  en wie bleven voor het dorp behouden?  

In het bijzonder wordt de casus behandeld van de intrekkende 
Kwabila-tak. De persoon Pátiliki vormt een casus apart, waarna wij 
nagaan hoe de religieuze identiteit van de Zambiaanse Watchtower-
kerk de vestigingsgeschiedenis van het dorp heeft beïnvloed. Onze 
behandeling van de vestigingsgeschiedenis en haar achtergrond 
wordt afgesloten met een analyse van de diverse potentiële leden 
van Mabombola die niettemin niet daadwerkelijk functioneren als 
onderdeel van dit specifieke dorp.  

In Hoofdstuk 5 gaan wij na wat de situatie in Mabombola ons leert 
over het Nkoya huwelijkspatroon. Na behandeling van algemene 
trekken van het Nkoya huwelijk, bespreken wij zeer kort echtschei-
ding en aanverwantschap, waarna de invloed van trekarbeid aan bod 
komt. De grote mate waarin het dorp (zowel het ideële dorp als het 
fysieke dorp) als residentieel / relationeel / identitaire eenheid exo-
gaam is, kunnen wij nagaan door de circulatie van vrouwen tussen 
dorpen te analyseren. Er blijkt slechts een geringe mate van dorps-
endogamie te bestaan. Het spel van exogamie en endogamie wordt 
ook op vallei-niveau nagegaan. Binnen de vallei blijkt dan dat niet 
alle dorpen even aantrekkelijk of verkiesbaar zijn als huwelijks-
partners. We gaan na in hoeverre geografische nabijheid daarin een 
factor is: de valleien zijn even lang gerekt als hun centrale rivier, en 
bijv. de keten van dorpen langs de zuidelijke oever van de Njonjolo 
bestrijkt een lengte van bijna 10 km, een afstand die een aanzienlijk 
tijdsbeslag dus productieve kosten legt in dit gebied waar men op 
lopen of fietsen (op overwegend gebrekkige fietsen) aangewezen is. 
Ook onderkennen de Nkoya de waarde van niet te veel op een kaart 
te zetten, en met name huwelijksrelaties zoveel mogelijk te diversi-
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fieren, met verschillende dorpen, valleien, verwantengroepen – 
zodat echtelijke conflicten minimaal vestorend zullen zijn voor 
groepsrelaties, en nakomelingen een breed netwerk van steun in 
nood tot hun beschikking houden. Een casus apart blijkt de relatie 
tussen Mabombola, en de immigrantengroep afstammend van de 
zendingswerker Matīya, die in het kader van de Christelijke zending 
in het gebied zich in de jaren 1930 in Njonjolo heeft gevestigd. 
Tenslotte bespreken wij de beperkte relevantie van het fysieke dorp 
als uitgangspunt bij de analyse van het huwelijkssysteem; het blijkt 
hier namelijk vooral te gaan om concatenatie (ketenvorming) 
binnen het niet-gelokaliseerde verwantschapsnetwerk rond het 
ideële dorp. De conclusie (Hoofdstuk 6) heeft aan dit alles weinig 
meer toe te voegen. 
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2. Chaos en domesticatie in het 
kader van ruimtelijke verplaat-
sing bij de Nkoya   

De Nkoya zijn een betrekkelijk klein7 volk van landbouwers, die nog 

                                           
7 Ten tijde van het veldwerk waarop dit betoog voornamelijk gebaseerd is, in 
1973, schatte ik het aantal native speakers van de Nkoya taal op ca. 40.000, op 
een totale Zambiaanse bevolking van destijds bijna 4,5 miljoen; mede op grond 
van: Kashoki 1978; Fortune 1959, 1963, 1970; Republic of Zambia 1974; vgl. ook 
Anoniem, ‘Nkoya’, zonder jaartal; Yasutoshi Yukawa 1987; van Binsbergen 
1994a. Voor een up-to-date statement van aantallen en overwegingen, zie mijn 
boek in voorbereiding: Our Drums Are Always On My Mind. Inmiddels lijkt in 
40 jaar door louter demografische factoren (buitenstaanders leren zelden de 
Nkoya taal) het aantal Nkoya sprekers te zijn aangegroeid tot een iets meer dan 
100.000, hetgeen (volgens de formule Pn+x = Pn(1+q)x, waarin P = bevolking, n = 
beginjaar, x = aantal verlopen jaren sinds n, en q = gemiddelde jaarlijkse groei 
geschreven als decimale breuk) zou neerkomen op een gemiddeld groei-
percentage van ongeveer 2,5% per jaar. Dit is veel minder dan de Zambiaanse 
nationale gemiddelde jaarlijkse groei van 2,9% berekend uit de geschatte 
nationale bevolkingsomvang in 1950 (2,34 miljoen) en 2010 (13,01 miljoen). Er 
zijn inderdaad redenen om de Nkoya bevolkingsgroei als relatief laag te 
beschouwen (vgl. Central Statistical Office, z.j.–  waar gewezen wordt op (1) de 
‘Centraalafrikaanse ‘matrilineal belt’ (vgl. Richards 1950), met erkend lage 
vruchtbaarheid, ook de Nkoya liggen hierbinnen, maar zijn waarschijnlijk 
onder Lozi invloed bilateraal geworden; en (2) culturele praktijken rond het 
vrouwelijk lichaam, met name het vaginaal inbrengen van giftige, en de 
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maar twee generaties geleden zich sterk toelegden op de jacht en 
het verzamelen van bosproducten. In de achttiende en negentiende 
eeuw van de Westerse jaartelling hadden zij – zoals vooral mijn 
proto-historische studie Tears of Rain aangeeft (1992), staten met 
een indrukwekkende hofcultuur waarin vrouwen politiek en ritueel 
de toon aangaven. In de tweede helft van de negentiende eeuw 
werden deze staten, met hun inmiddels voornamelijk mannelijke 
volkshoofden, selectief opgenomen in de Barotse (of Lozi) staat – 
het neo-traditionele, door indirect rule geregeerde Barotseland van 
de koloniale periode, thans de Western Province van de sinds 1964 
onafhankelijke Republiek Zambia, voorbij welks westelijke grens het 
buurland Angola ligt.8  

Ruimtelijk is de meest in het oog springende basiseenheid in de 
Nkoya samenleving het (fysieke) dorp (munzi).9 Fysieke dorpen zijn 
niet-omheinde10 concentraties van enkele tot ca. 25 huizen, waarvan 
sommige uit moderne duurzame materialen zijn opgetrokken maar 
de meeste nog altijd bestaan uit muren van leem gesmeerd tussen 
een netwerk van takken en bastvezels, en gedekt met riet. Tot op 
een afstand van enige kilometers liggen rond ieder dorp de droge 
tuinen voor millet, hybriede maïs (een recent door de koloniale 

                                                                                                                         
vruchtbaarheid verwoestende, stoffen om vaginale afscheiding te beperken, ook 
in praktijk bij de Nkoya. Zie ook mijn medisch-antropologische studie, van 
Binsbergen 1979a. Zoals ik in mijn diverse analyses van Nkoya etniciteit heb 
uiteengezet (onder meer van Binsbergen 1975a / 1981 / 1985; 1992b; 1992c; 
1994a) hebben vele mensen die zich als Nkoya identificeren, ook een terechte 
claim op andere etnische identiteiten (bijv. Lozi, Ila, Kaonde, Mbundu) zodat 
het precise aantal Nkoya moeilijk is te bepalen en dat zelfs een misleidend 
concept wordt.  
8 De historische en antropologische literatuur over Barotseland / Western 
Province, Zambia, is zeer omvangrijk en is genoegzaam aangegeven in mijn 
Engelstalige publicaties over de Nkoya, zie de bibliografie achterin deze studie.  
9 Nkoya woorden verschijnen in deze studie in de standaard Nkoya spelling. 
Voor de globale uitspraak kunnen de volgende regels gelden: u = Nederlandse 
‘oe’; z = Ned. ‘d’ (zacht) tot Engelse ‘th’; l = Ned. ‘r’; sh = Ned. ‘sj’; j = Ned. ‘dzj’. 
Aangezien dit geen taalkundige studie is heb ik ervan afgezien (in navolging 
van de Nkoya standaardspelling) om de tonen van lettergrepen aan te geven.  
10 Het vorstenhof is wel omheind, met aangepunte steunpalen in de schutting.  
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overheid ingevoerd marktgewas) en cassava, terwijl in natte plekken 
bij de rivier traditionele maïs11 wordt verbouwd. Het savanne-bos, 
dat stroopwild,12 hout, vruchten en medicijnen oplevert, is nergens 
ver. Veebezit, in Oostelijk Kaoma-district ooit aanzienlijk (ten 
gevolge van strooptochten onder het naburige en cultureel verwante 
Ila-volk in het eind van de 19e eeuw) is al decennia lang marginaal 
ten gevolge van het voorkomen van de tsetsevlieg. Sinds ca. 1960 is 
de druk op het land sterk toegenomen, door immigratie vanuit 

                                           
11 Het is niet duidelijk of, zoals vrij algemeen wordt aangenomen, de traditio-
nele maïs van Zuidelijk Centraal Afrika dateert van het beschikbaar komen van 
voedselgewassen uit de Nieuwe Wereld als resultaat van de ontdekkingen van 
Columbus en zijn opvolgers, of dat dat gewas reeds voordien in deze region was 
doorgedrongen, hetzij regelrecht de Atlantische Oceaan over, hetzij indirect via 
de Stille Oceaan en Zuid-Oost-Azië. Voor deze discussie, argumenten, en rele-
vante literatuur, zie het zeer omvangrijke slothoofdstuk van mijn Our Drums 
Are Always On My Mind, waar ook meer in het algemeen enige Zuid-Oost-
Aziatische aspecten van de Nkoya samenleving en cultuur worden besproken.   
12 Overwegend gelegen langs de waterscheiding van de grote rivieren Zambezi 
en Kafue, met vele zijrivieren, is Nkoyaland vanouds zeer rijk aan de vele 
soorten groot wild en klein wild typisch voor Zuidelijk Centraal Afrika. Nog in 
de jaren 1930 rapporteerden koloniale ambtenaren dorpen in dit gebied die in 
hun voedselbehoefte vrijwel geheel konden voorzien door de jacht. Het zeer 
grote Kafue National Park dat vanaf 1930 in de wijde omtrek van de Kafue werd 
gevestigd, maakte aan de vrije jacht door de inwoners een einde, initieerde een 
systeem van maatregelen en toezicht dat moest tegengaan wat vanaf dat 
moment volgens de koloniale en postkoloniale overheid ‘stropen’ zou worden – 
met grotendeels voorbijgaan aan de historische wildrechten van de plaatselijke 
bevolking en haar traditionele vorsten. Zo werd ook een onbewoond gebied 
gecreëerd van vele tientallen kilometers tussen de Nkoya van Kaoma district 
(die van de koninklijke vorsten Mwene Mutondo en Mwene Kahare), en die van 
Mumbwa district (van de koninklijke vorst Mwene Kabulwebulwe). De laatste 
tien jaar is er in het gebied een beweging naar game management door de 
bevolking in samenwerking met de internationale organisatie World Wildlife 
Fund. Hierdoor wordt thans ‘stropen’ door aanvullende sociale controle vanuit 
de plaatselijke bevolking omgeven en effectief ontmoedigd– nadat de laatste 
tientallen jaren de wildstand vooral door bevolkingstoename, toename van het 
landbouwareaal, en door overbejaging met grof-destructieve technologische 
middelen (machinegeweren) al zeer sterk achteruit gegaan was. Voor een 
bespreking van de jacht als productietak temidden van het geheel der Nkoya 
productiewijzen, zie: van Binsbergen 2012e.  
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andere delen van Western Province en Angola, en doordat een 
minderheid van de boeren is overgegaan op extensiever landbouw-
methoden met kunstmest; in dezelfde periode is de wildstand 
dramatisch achteruitgegaan.  

 

 
Fig. 1. Nkoya vrouwen voor hun huis in de niet langer traditionele omgeving 
van het Nkeyema Agricultural Scheme, Oostelijk Kaoma-district, 1977 – met 

uitzonderlijk veel moderne gebruiksartikelen tussen de traditionele gewassen, 
werktuigen, en huisconstructie.  
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Het dagelijks leven van dorpelingen speelt zich vooral af binnen de 
vallei (mushindi), waarbinnen enkele tientallen dorpen geconcen-
treerd liggen aan weerszijden van de centrale stroom.  

De op één na laagste vorm van rechtspraak (afgezien namelijk van 
de informele beraadslagingen op dorpsniveau), de vertegenwoordi-
ging in het college van raadgevers aan de vorst, regenritueel, en de 
deelname aan feesten en begrafenissen zijn per vallei georganiseerd, 
evenals de afdelingen van de regeringspartij, en de toewijzing van 
eventueel landbouwkrediet. Een flink aantal valleien tesamen vormt 
een vorstendom, waarvan – met name in Westelijk Zambia, als ge-
volg van de Barotse Agreement gesloten bij de Onafhankelijkheid – 
de vorst (erfgenaam van illustere negentiende-eeuwse voorgangers) 
en zijn staf een bescheiden salaris ontvangen van de centrale 
overheid en in de bestuurlijke organisaties van die overheid een 
voornamelijk symbolische rol spelen. 

Bij de reiziger door Nkoyaland, in de tweede helft van de 20e eeuw, 
en in de koloniale tijd, wekken de dorpen in eerste aanblik een 
suggestie van vredige stabiliteit, wat nog wordt versterkt door hun 
archaïsche aanblik en de voor hedendaags Afrika betrekkelijk ge-
ringe zichtbaarheid (anders dan op Fig. 1) van gefabriceerde ge-
bruiksartikelen: slecht onderhouden westerse kleding waaronder 
enige door de Zambiaanse staat voorgeschreven schooluniformen, 
geen auto’s maar wel een paar fietsen, plastic emmers en teilen, voor 
de jacht wat voorladers die overwegend nog uit de negentiende 
eeuw stammen. Maar in feite zijn de dorpen verre van inert, en 
(althans, in hun fysieke vorm en locatie) ook verre van bepalend in 
de dynamiek van het Nkoya leven.  

Vanaf het begin van de koloniale tijd, en zeker sinds de Zambiaanse 
Onafhankelijkheid en de implementatie van de Village Registration 
and Development Act van 1971, is het bezit van het dorpsregister het 
uitwendige, bestuurlijke criterium van onafhankelijk bestaan als 
dorp en van legitieme uitoefening van het dorpshoofdschap. Vele 
conflicten over verzelfstandiging van dorpen, ambivalente bewo-
nersstatus en rivaliteit over dorpshoofdschap zijn uitgevochten met 
het dorpsregister als inzet. 



30 

Bij nader inzien blijkt het fysieke dorp in zeker opzicht slechts de 
min of meer toevallige en tijdelijke verdichting van een intens pro-
ces van individuele verplaatsing en verwantschaps-politieke strijd.  

Toch moeten wij het beeld van oneindig vertakkende genealogische 
verbindingen die zich toevallig en tijdelijk verdichten in concrete 
dorpen enigszins afzwakken. Vrijwel iedere Nkoya heeft verschei-
dene residentiële alternatieven, dat wil zeggen een potentieel 
lidmaatschap van meer dan één dorp, maar omdat men zulk lid-
maatschap moet effectueren door feitelijke bijdragen tot het sociale 
proces van het dorp kan men (behoudens afwezigheid als trekarbei-
der) toch slechts in één dorp tegelijk wonen. Wanneer wij dus 
zeggen dat het politieke proces van verwantschap zich verdicht in 
het bijeenwonen binnen concrete dorpen, dan wil dat ook zeggen 
dat er in het kader van dat politieke proces een voortdurende 
oscillatie plaatsvindt tussen het dorp als ideële, niet-gelocaliseerd 
netwerk van verwanten, en het fysieke dorp als concrete ruimtelijke 
structuur van co-residentie. In de competitie over leden, over titels, 
en de laatste decennia ook over land, vormen de concrete fysieke 
dorpen de kern van verwantschappelijke facties die aan hun diffuse 
periferie ook potentiële leden in andere concrete dorpen hebben; in 
het verloop van het proces worden die potentiële leden tot positie-
kiezen gebracht, voegen zich bij het fysieke dorp, verlaten anderen 
het fysieke dorp, en herziet zich het ideële dorp, waarna het proces 
opnieuw begint vanuit dat herziene uitgangspunt. Er is hierbij een 
zekere inertie / vertraging op te merken, die maakt dat in de percep-
tie van de participanten en daardoor toch ook in het feitelijke 
verwantschapspolitiek handelen niet het abstracte (en door de 
classificatorische logica onherkenbaar in elkaar geschoven) verwan-
tennetwerk, maar de concrete fysieke dorpen, toch vaak de 
beslissende eenheden zijn. Dit klemt des te meer omdat de articu-
latie van ideële dorpen tot fysieke dorpen binnen het verwant-
schapspolitieke proces met name plaatsvindt op het moment van 
huwelijkssluiting: dan lossen de overlappende en multiple claims 
van potentieel dorpslidmaatschap zich op in het aannemen van de 
complementaire maar tegenovergestelde rollen van bruidgever en 
bruidnemer.      

Verwantschap speelt in de Nkoya samenleving een zeer grote rol. 
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Het verwantschapssysteem is hier bilateraal, dat wil zeggen dat 
(ongeveer zoals in hedendaags West-Europa, maar anders dan in de 
meeste Afrikaanse samenlevingen) de verwantengroep van vaders-
kant en van die van moederskant evenveel gewicht hebben, en dat 
geldt ook voor iemands ouders, grootouders etc. Iedereen behoort 
dus in aanleg tot een flink aantal verwantengroepen. Een fysiek dorp 
is niets anders dan een zich door samenwonen toevallig aftekenende 
kern binnen een overigens wijdverspreide en met andere dergelijke 
groepen overlappende verwantengroep. Mede omwille van hun ge-
ringe ledenaantal, lage vruchtbaarheid, hoge kindersterfte, en het 
langdurig verblijf van sommige leden in stedelijk gebieden, zijn deze 
fysiek gelokaliseerde verwantschapskernen (alsmede de ideële dor-
pen waarvan zij de tijdelijke, zichtbare verdichting vormen) gewik-
keld in een voortdurende, vaak grimmige competitie over leden. 
Iemands positie binnen de Nkoya samenleving wordt bepaald door 
het ideële dorp waar hij of zij op een bepaald moment toe wordt 
gerekend, en dit ideële dorp valt vaak grotendeels samen met het 
fysieke dorp waar die persoon op een bepaald moment ook inder-
daad woont – maar dit is steeds slechts een tijdelijke keuze voor één 
van de verscheidene ideële dorpen waartoe iemand zich kan 
rekenen. Het fysieke dorp is uiteraard een ruimtelijk gegeven, maar 
het belangrijker, ideële dorp is vooral toch een verwantschaps-
politiek gegeven, men is ‘lid’ veel meer dan ‘inwoner’, en men zegt 
dit lidmaatschap maar al te vaak tijdelijk of definitief op, door 
verhuizen d.w.z. door zich aan te sluiten bij een fysiek dorp dat 
meestal de concrete neerslag is van een rivaal ideëel dorp. Gedreven 
door persoonlijke conflicten, ziekte en sterfte, angst voor hekserij, 
en de ambitie om zelf een hoofdschapstitel te verwerven, maakt 
vrijwel iedereen vooral in de eerste helft van zijn leven een stoelen-
dans door, naar steeds andere fysiek-ideële dorpen, andere verwant-
schapskernen, en andere oudere verwanten die als beschermers en 
sponsors optreden. (Het patroon verschilt niet veel voor mannen en 
vrouwen, zij het dat vrouwen door huwelijken ook niet-verwanten 
als patroons kunnen kiezen, terwijl zij de laatste honderd jaar nau-
welijks nog hebben meegedongen naar hoofdschapstitels – maar 
daar komt sinds de jaren 1990 weer verandering in). In dit proces 
zijn ook de fysieke dorpen zelf, als concrete plaatsgebonden verza-
melingen huizen, verre van stabiel: vele fysieke dorpen hebben 
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slechts een levensduur van tien tot twintig jaar. 

Optionaliteit en frequente mobiliteit ten aanzien van het wonen in 
een bepaald fysiek dorp betekent ook dat maar weinig mensen 
kunnen gelden als voor honderd procent ‘lid’ van een bepaald ideëel 
dorp. Het is, zoals bijv. de in de volgende hoofdstukken te bespre-
ken genealogie van het dorp Mabombola laat zien, niet onmogelijk 
om alle huidige leden van een Nkoya dorp in één genealogie te 
verenigen, maar die genealogie is uiterst gecompliceerd, en de 
hogere generaties verschijnen niet als een vaste kern van bewoners 
van dit ene dorp, maar als een aantal weliswaar verwante voorou-
ders van wie echter de meesten hoogstens gedurende een beperkte 
periode in het dorp woonden, en anderen zelfs in het geheel niet. 
Gehechtheid aan geboortegrond, en historische manipulatie ten 
einde zo veel mogelijk plaatselijke voorouders met zo lang moge-
lijke anciënniteit ter plaatse te kunnen claimen, is in vele samen-
leving aan de orde,13 maar aan de Nkoya volstrekt vreemd. 

In de praktijk zijn Nkoya dorpen dus tijdelijke neerslagen van con-
glomeraties van betrekkelijke vreemden, die meestal niet samen zijn 
opgegroeid en evenmin in elkaars nabijheid zullen sterven, die zich in 
hun onderlinge betrekkingen voortdurend bewust zijn van het 
optionele aspect van hun samenleven, en strategisch uitzien naar 
mogelijkheden om, vooral door intra-rurale verhuizing, hun persoon-
lijke zekerheid te verbeteren (in termen van bovennatuurlijke, door de 
oudsten bemiddelde, bescherming tegen ziekte en dood, en vrijdom 
van hekserij-veroorzakende slepende conflicten). Vluchtig dringt zich 
de parallel op met wetenschappelijke instituten in de hedendaagse 
Westeuropese samenleving! 

Wat verleent dan aan deze tamelijk vluchtige en willekeurige verza-
melingen mensen een besef van eenheid, als basis voor dagelijks 
samenleven en produceren? Hoe wordt de chaos van individuele 
strevingen getemd tot een enigszins werkbare sociale orde? 

                                           
13 Een patroon dat ik bijv. in eerder onderzoek in het bergland van Noord-
West-Tunesië heb aangetroffen en in detail geanalyseerd; van Binsbergen 1970, 
en in voorbereiding (a).  
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Het antwoord ligt gedeeltelijk in het besef dat men gebruik maakt 
van dezelfde natuurlijke hulpbronnen in de omgeving, aangevuld 
met dezelfde beperkte geldmiddelen die in de stadverblijvende 
dorps-‘leden’ toesturen, hetgeen coördinatie en overleg noodzake-
lijk maakt. 

Het antwoord ligt gedeeltelijk ook in de activiteiten van het dorps-
hoofd, wiens historische taak ten aanzien van de organisatie van de 
productie en de distributie van hulpbronnen binnen het (fysieke) 
dorp tegenwoordig vooral is toegespitst op conflictbeslechting door 
vroegtijdige verzoening, alsmede in het tactvol anticiperen op en 
vermijden van mogelijke conflicten. Het dorpshoofd is hierbij echter 
in een hachelijke positie omdat hij  

• enerzijds de vrede moet bewaren en escalatie tot hekserij 
moet vermijden,  

• maar anderzijds vanwege de magische connotaties van zijn 
ambt zelf, vooral in de ogen van de jongere leden van het 
dorp, de meest voor de hand liggende heks is, van wie het lang 
niet ondenkbaar is dat hij in geheime verbintenissen met 
persoonlijke kwade geesten zijn meest kwetsbare volgelingen 
opoffert in ruil voor persoonlijke macht, gezondheid en een 
lang leven. 

Dezelfde tweekoppigheid, tussen integratie en disruptie, zien wij 
ten aanzien van het huwelijk – zoals wij in detail zullen bespreken 
in Hoofdstuk 5. De Nkoya sluiten meestal huwelijken buiten het 
fysiek / ideële dorp maar in bijna de helft van de gevallen binnen de 
vallei, en gepaard aan het bilaterale verwantschapssysteem legt dit 
een dicht web van aanverwantschap over de middenverre omgeving 
van het fysieke dorp. Maar terwijl het bestaan van een dergelijk wij-
der web de afzonderlijke dorps-identiteit zou kunnen ondermijnen, 
creëren huwelijkssluiting en de daarmee gepaard gaande onderhan-
delingen, betalingen (die aan bruidnemers-zijde door meerdere 
mensen moeten worden opgebracht, en aan bruidgeverszijde over 
meerdere mensen moeten worden verdeeld), en overdracht van 
verantwoordelijkheden en vooral van tastbaar geld, juist een situatie 
waarin zich uit dat web concrete keuzen verdichten naar een der 
beide zijden toe – zodat zich weer de gelocaliseerde verwantschaps-
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kernen profileren als ideëel / fysieke dorpen. Gebaseerd op verwant-
schappelijke mobilisatie (waaraan een ad hoc karakter en opportu-
nisme nooit vreemd is) in plaats van op vaste regels, blijft het Nkoya 
huwelijkssysteem echter voor de participanten onoplosbare tegen-
strijdigheden bevatten, conflictstof die vaak over jaren en zelfs 
tientallen jaren voortwoekert en die geen juridische oplossing kan 
vinden: noch op dorpsniveau, noch binnen het inheemse vallei-
gerechtshof, noch binnen het door de staat voor een aantal valleien 
ingestelde ‘Plaatselijke Gerechtshof ’.14 Onderzoekers van de samen-
levingen in Zuidelijk Centraal Afrika, met name Marwick en Gluck-
man,15 hebben al tientallen jaren geleden betoogd dat hekserij-
activiteiten, en hekserij-beschuldigingen, bij uitstek gedijen in een 
dergelijke historische contekst van structurele rechteloosheid. 

Dat is dan ook de schrille realiteit van het Nkoya (fysieke) dorp: de 
voortdurende dreiging dat de dagelijkse kleine irritaties en fricties 
die samen wonen, samen produceren, samen consumeren en samen 
reproduceren onder mensen overal ter wereld opleveren, niet in de 
hand gehouden kunnen worden, waardoor in een plotselinge crisis 
de ideologie van saamhorigheid volstrekt wordt opgezegd, en men 
elkaar en het dorpshoofd alleen nog maar kan zien als kwaadaardige 
vreemden met wie men zich toevallig ziet samengebracht in één 
dorp, en met wie men in een gevecht op leven en dood is gewikkeld. 
De tot dan toe beleden orde valt opeens uiteen, en maakt plaats 
voor de meest verwoestende chaos. Vooral in perioden van politieke 
spanning, economische neergang, ziekte, sterfgevallen en opvol-
gingsstrijd doen zich dergelijke vernietigende (en ook voor de on-
derzoeker hartverscheurende) uitbarstingen voor (vgl. van Binsber-
gen 1975b). Hoewel zij maar zelden tot tastbaar handgemeen leiden, 
is het onder woorden brengen van hekserij-beschuldigingen en 
hekserij-intenties, en het oproepen van de hele sfeer van onzicht-
bare terreur, zo vernietigend dat de zwakste partij (een individu of 

                                           
14 Voor studies van het Nkoya rechtssysteem, vgl.: van Binsbergen 1977b, 2011a.  
15 Vgl. Gluckman 1955; Marwick 1965a, 1965b; van Binsbergen 2001. Mijn punt is 
vooral dat hedendaagse anomie door globalisering en penetratie van het 
kapitalisme te vaak (bijv. Geschiere 1997) wordt aangeroepen als afdoende 
verklaring voor het voorkomen  van hekserij.  
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een factie) meestal geen keuze openstaat dan het dorp te verlaten – 
naar een andere verwantschappelijke patroon, en soms naar een 
nieuw te stichten dorp onder leiding van het hoofd van de vertrek-
kende factie. Chaos leidt tot verplaatsing, waarna in de opluchting 
ontkomen te zijn een nieuwe saamhorigheid met een andere ver-
wantenkern wordt opgebouwd, tot de volgende crisis, chaos en 
verplaatsing. 

Dit alles is niet louter een kwestie van sociale factoren: van groeps-
dynamiek en falende conflictbeslechting. In bepaalde fasen in de 
levenscyclus van een Nkoya dorp ligt de chaos veel meer op de loer 
dan in andere, onder meer afhankelijk van de beschikbaarheid van 
natuurlijke hulpbronnen in de omgeving en van inkomen uit de 
stad, het toenemende antagonisme tussen de generatie van het 
dorpshoofd en die daaronder, toenemende leiderschapsaspiraties 
onder de jongeren, toenemende grootte en heterogeneiteit van de 
tot consensus te brengen groep dorpsleden, demografische toevals-
fluctuaties in ledental, sexe, en leeftijd van de groep. Ieder Nkoya 
dorp doorloopt zijn unieke geschiedenis. Niettemin lijkt het alge-
mene scenario tamelijk vast te liggen, en een veel wijdere toepas-
baarheid te hebben in Zuidelijk Centraal Afrika dan op de Nkoya 
alleen – zoals de genoemde studies over hekserij in dat deel van de 
wereld duidelijk maken.  

Terwijl hierboven het Nkoya patroon van ruimtelijke verankering, 
chaos en verplaatsing tot dusver in hoofdzaak als een plattelands-
aangelegenheid werd besproken, heeft dit verhaal een belangrijke 
kant van stad-plattelandsrelaties. Door hun geringe omvang als 
volk, hun perifere positie binnen de Lozi neo-traditionele politieke 
organisatie, hun grote afstand tot de centrale, door steden omzoom-
de spoorlijn die Zambia doorsnijdt sinds het begin van deze eeuw, 
door hun geringe toegang tot scholing ook, hadden de Nkoya 
ondanks meer dan een eeuw van migratiearbied naar de steden, 
farms en mijnen van Zuidelijk Centraal en Zuidelijk Afrika, ten tijde 
van ons veldwerk in de jaren 1970 ternauwernood vaste voet 
gevonden in de steden van Zuidelijk-Centraal- en Zuidelijk-Afrika. 
Het ooit in dit deel van de wereld klassieke patroon van: 

• geboren worden in het dorp,  
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• een volwassen leven als trekarbeider in de stad  

• en bij het begin van de middelbare leeftijd terugkeren naar het 
dorp,  

was in de jaren 1970 voor vele groepen binnen dit subcontinent 
achterhaald door permanente urbanisatie dan wel meer eenzijdige 
committering aan het platteland,16 maar voor de Nkoya toen nog 
steeds tamelijk geldig.17 Vanuit het standpunt van de stedelijke 
migrant bezien kan men zeggen dat het dorp de problemen van de 
stad opvangt: een stedelijke arbeidsmarkt die – zeker bij de 
gestadige neergang van de Zambiaanse economie in de jaren 1970-
2000 – voor de slecht opgeleide Nkoya onzeker is mede omdat zijn 
volksgenoten zich nauwelijks collectief een deel van die arbeids-
markt, noch van de informele sector, noch van de huizenmarkt, 
hebben kunnen toegeëigenen langs etnische lijnen. Maar ook vormt 
de stad, als één van de voor jongeren voor de hand liggende 
bestemmingen na dorpsconflicten, een logische schakel in de rurale 
verwantschappelijke dynamiek zoals boven beschreven – een oplos-
sing dus voor dorpsproblemen. Talrijk zijn de gevallen waarin jonge 
Nkoya mannen, tussen de twintig en de vijfenveertig jaar oud, zich 
in de stad hebben moeten staande houden, niet zozeer omdat zij 
door de stedelijke economie waren aangetrokken, maar omdat hun 
verwantschappelijke hulpbronnen in het platteland voorlopig waren 

                                           
16 Vgl. Bates 1976 – dit boek werd kritisch doorgelicht aan de hand van 
multivariate statistische her-analyse in: van Binsbergen 1977; voorts Watson 
1958; Pottier 1988; Ferguson 1999.  
17 In de volgende decennia is deze situatie langzaam veranderd, zodat de 
Zambiaanse steden thans zelfs een Nkoya ‘elite’ van naar schatting enige hon-
derden gezinnen bevatten, waarvan de gezinshoofden min of meer stabiele 
stedelijke carrières nastreven binnen vooral de middenklasse, en zowel relatio-
neel als cultureel tamelijk los staan van hun arme verwanten op het platteland 
– die zij echter wel vaak voor politieke en culturele doeleinden pogen te mobili-
seren. Een opvallende organisatie binnen deze stedelijke elite is de Kazanga 
Cultural Association, opgericht in het begin van de jaren 1980 en organisator 
van een jaarlijks cultureel (muzikaal en dansant) festival in Kaoma district, 
waarvoor zowel op platteland als in de stad vele vrijwilligersgroepen intensief 
trainen. Voor mijn studies over deze vereniging, zie de bibliografie (2) aan het 
eind van deze studie.  
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uitgeput en de tijd voor een gooi naar eigen dorpshoofdschap nog 
niet was gekomen. 

Verplaatsing, verwantschappelijke strategie, tijdelijke ballingschap 
naar de stad: dat klinkt als een aanvaardbare uitweg uit de chaos, 
maar niet als temmen, als drastisch aan banden leggen van een 
problematiek die, zoals in het geval van de Nkoya, een hele samen-
leving doordringt en ieders levensloop en ervaringswereld tot op 
grote hoogte bepaalt. Om de chaos die de nauwe betrekkingen 
tussen leden van de Nkoya samenleving constant bedreigt, te be-
zweren, te domesticeren tot consensus en saamhorigheid, zijn 
kunstgrepen nodig die het manipulatieve en opportunistische 
karakter van deze fysieke dorpen als tijdelijke ontmoetingsplaatsen 
van vreemden ontkennen, en doen verkeren in iets van een veel 
permanenter en onontkoombaarder aard. Het werkelijke antwoord 
op onze centrale vraag in dit hoofdstuk ligt dan ook in de gedachte 
van het ideële dorp als het werkelijke dorp achter de schijn van het 
fysieke dorp – alsmede in de constructie van dat ideële dorp door 
gemeenschappelijke rituelen, waarin de gelokaliseerde verwanten-
kern, aangevuld met leden die tijdelijk in de stad verblijven, hun 
eenheid beleven en die, in muziek, dans en offer, ook werkelijk 
tijdelijk totstandbrengen. Het Nkoya repertoire van rituelen, en de 
bijbehorende vormen van muziek en dans, is zeer rijk. Het varieert 
van het eenzame gebed aan het dorpsheiligdom van de jager die op 
pad gaat, via verzoeningsrituelen in beperkte kring aan het dorps-
heiligdom na een conflict, tot massale levenscisis-rituelen ter mar-
kering van het volwassen worden van een vrouw, bij overlijden en 
bij het overerven van een naam. Laatstgenoemd naamverervings-
ritueel (ushwána) is in dit geheel het belangrijkste.18 

Een korte beschouwing van ushwana kan al duidelijk maken hoe dit 

                                           
18 Het vormde overigens het onderwerp van een foto-presentatie die gedurende 
de feestweek ter gelegenheid van de opening van het Pieter de la Courtgebouw 
van de Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden (1990), stond 
opgesteld in de gangen van het Afrika-Studiecentrum samen met andere 
visuele neerslagen van het onderzoek van dat instituut (van Binsbergen 1990a). 
Enige van deze foto’s zijn in de onderhavige studie opgenomen omdat zij een 
treffend beeld geven van het Nkoya-leven ten tijde van het veldwerk waarop 
deze studie is gebaseerd.  
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ritueel in staat is de vluchtige en heterogene verzameling leden van 
het dorp te binden door een besef van permanentie en van een 
verantwoordelijkheid die hun eigen individuele streven te boven 
gaat. Het ritueel herinnert de deelnemers eraan dat Nkoya het 
ideële dorp d.w.z. de verwantengroep, ondanks de realiteit van 
voortdurende positiewisselingen en opportunisme, idealiter zien als 
de nagenoeg gesloten en permanente verzameling van mazīna 
(‘namen’, enk. jizīna): de hoofdschapstitel van dat dorp, en andere 
namen die, vrijwel als titels, circuleren binnen de groep en die als 
eigendom worden beheerd. De namen staan voor nagenoeg onver-
anderlijke, geconventionaliseerde ‘sociale persoonlijkheden’, die in 
het verleden in de voorouders waren geïncarneerd, die bij hun over-
lijden aan de huidige leden werden doorgegeven, en die door deze 
laatsten moeten worden doorgegeven aan toekomstige generaties – 
terwijl men tevens gelooft dat rivale verwantengroepen / ideële 
dorpen, geconcentreerd in omliggende fysieke dorpen binnen 
dezelfde vallei, voortdurend trachten zich die namen toe te eigenen, 
hun dragers te doden, en toekomstige dragers weg te lokken langs 
lijnen van verwantschappelijke patronage. In de beleving van de 
Nkoya is dit alles (nog veel meer dan de vele sluimerende conflicten 
tussen dorpsgenoten) een strijd op leven en dood, waarbij beschul-
digingen van hekserij en van gifmoord aan de orde van de dag zijn; 
veel ziekte en onheil wordt geïnterpreteerd binnen dit kader. 

Ushwana, waardoor de overdracht wordt bewerkstelligd van de 
naam van een overleden individu naar een levende verwant van een 
jongere generatie, is een uiterst emotioneel, zij het naar buiten toe 
vooral feestelijk, ritueel, dat gewoonlijk plaatsvindt zes tot achttien 
maanden na het overlijden van de drager van de te erven naam. 
Samen met de naam en de meest intieme bezittingen van de overle-
dene (kleding, gebruiksvoorwerpen) erft de erfgenaam de sociale 
persoonlijkheid van de overledene, en neemt aldus in rituele zin (en 
soms in letterlijke zin) de kinderen en zelfs de echtgeno(o)t(e) van 
de gestorvene over. Zoals blijkt uit de woorden en de specifieke 
verwantschapstermen waarmee de erfgenaam wordt toegesproken 
op het ochtendlijke hoogtepunt van het ritueel, maakt ushwana de 
erfgenaam letterlijk tot de overledene zelf die is teruggekeerd uit de 
dood en door de verwanten weer wordt verwelkomd. 
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Fig. 2. Het dorp Kalelema / Shushewele, Njonjolo, 1977: In voorbereiding op de 
ontknoping van het ushwana-ritueel, zijn de hoofdrolspelers (de weduwnaar, 

en de zustersdochter van zijn overleden vrouw) neergezet op de centrale 
dansplaats van het dorp, terwijl verwanten en buren zich rond hen verzamelen.  

 
Aldus viert het ritueel de overwinning van de verwantengroep op de 
dood van het individu, op de sociaal-organisatorische noodzaak dat 
een groep zich steeds moet vernieuwen in het licht van het door de 
dood wegvallen van zijn leden, – een problematiek die de Nkoya op 
emic niveau conceptualiseren als de hekserij-aanvallen door concur-
rerende groepen. Maar de belangrijke functie van het feest lijkt te 
zijn: juist tijdelijk deze conflicten binnen de vallei te overstijgen. 
Naast de leden van het dorp die het ritueel organiseren en er de 
aanzienlijke kosten van dragen (grote hoeveelheden bier en brand-
hout, en witte kleding voor de erfgenaam), naast stedelijke migran-
ten die speciaal voor de gelegenheid zijn overgekomen, en naast de 
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onmiddellijke verwanten van de hoofdrolspelers, nemen met name 
de leden van de omringende dorpen in de vallei uitdrukkelijk deel aan 
ushwana. Een grote rol is hierbij toebedeeld aan de jongste gene-
ratie. De belangrijkste dansers en muzikanten zijn tieners uit de 
hele vallei, die over het algemeen slechts de feestnacht meemaken 
en naar huis terugkeren (meestal na amoureuze omwegen) nadat de 
muziek in de nanacht verstomd is. De nadruk op de jongeren heeft 
een diepe betekenis: zonder hen niet de continuïteit van de samen-
leving tegen het vaak disruptieve machtsstreven van de oudsten in. 
 
 

 
Fig. 3. Het dorp Kalelema / Shushewele, Njonjolo, 1977: Jongeren uit dit dorp en 

de naburige dorpen dansen met overgave tijdens het nachtelijke muziekfeest 
dat onderdeel is van het ushwana-ritueel.  

 
De erfgenaam wordt al rond middernacht aangewezen door de 
oudsten, maar moet binnen een rieten omheining nog een fase 
doormaken van rituele afzondering alvorens – bij een daartoe 
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speciaal opgericht heiligdom in de standaardvorm van een gevorkte 
tak – in de eerste stralen van de ochtendzon te worden voorgesteld 
aan de gemeenschap als de nieuwe drager van de naam. De (door 
slaaptekort en overvloedig drankgebruik geïntensiveerde) verruk-
king, de hete vreugdetranen, waarmee men bij die gelegenheid in de 
persoon van de erfgenaam de verloren verwant begroet, – de wellust 
waarmee men voor enige ogenblikken de tijd kan stilzetten, terug-
zetten zelfs, en een nichtje of kleinzoon publiekelijk kan toespreken 
met de verwantschapsterm en de intieme naam van een verloren 
zuster of vader – maken definitief (dat wil zeggen tot aan de volgen-
de dorpscrisis, het volgende sterfgeval) een einde aan de ontzetting, 
bitterheid en de in hekserij-termen vertaalde agressie waarmee men 
een jaar eerder op het bericht van de dood had gereageerd. Het is 
het mooiste ritueel dat de Nkoya hebben: het ziet de chaos en 
moorddadigheid die voor elke Nkoya volkomen vanzelfsprekend 
centraal staat in de verwantschappelijke ervaring, – de dood zelf – in 
de ogen, en wint, voor een ogenblik. 

Deze vorm van zingeving door ritueel en geloofsvoorstellingen kun-
nen wij niet op waarde schatten als wij haar zien als een statisch 
gegeven van de Nkoya cultuur. Dan zou immers onbegrijpelijk 
blijven waarom zij niet van stal gehaald kan worden op het moment 
van de grootste verwantschappelijke crisis, als alle vertrouwen en 
intimiteit binnen of tussen dorpen wordt opgeschort. Ook zulk een 
zingeving is niet meer dan een fase in het verwantschapspolitieke 
proces, een terugkeer tot de sociaal-symbolische ordening nadat 
deze in de chaos van ongebreideld conflict zodanig is ontkend dat 
de groep het nauwelijks overleefd heeft. De evocatie van de voor-
ouders is enerzijds een mechanisme om de groep te doen overleven 
– maar evenzeer een teken dat die overleving om andere dan 
ideologische of symbolische redenen al een feit is. 

De combinatie van vestigingspatroon, verwantschap en zingeving 
binnen een kleinschalig kader waarin de stad perifeer en de staat 
nagenoeg onzichtbaar is, maakt de rurale samenleving van de Nkoya 
tot een die dadelijk als traditioneel Afrikaans te herkennen is. Laten 
wij in het volgende hoofdstuk gaan zien hoe deze algemene thema’s 
tot uitdrukking komen in één bepaald dorp binnen de Nkoya 
samenleving, namelijk in het dorp Mabombola.    
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Fig. 4. Het dorp Kalelema / Shushewele Njonjolo, 1977: Als de zon opgaat in de 
ochtend van het ushwana-ritueel blijken de trommels die ’s nachts bespeeld 

werden, gestald te zijn in het dorpsheiligdom. Let op de gevorkte takken, die de 
standaardvorm vormen van het boomheiligdom (vgl. van Binsbergen 1981a: hst 

3). Offergaven in de form van maïsbier en honing zijn aan de takken 
opgehangen. Op de achtergrond mensen die het nachtelijk ritueel hebben 

meegemaakt en die nu wachten op de voortzetting van het ushwana-ritueel 
naar zijn ochtendlijk hoogtepunt.  
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Fig. 5. Het dorp Kalelema / Shushewele, Njonjolo, 1977: Tegen zonsopgang 
wordt een trommel die in de nanacht in het dorpsheiligdom was gestald, 

teruggebracht naar de centrale dansplaats van het dorp, om daar bespeeld te 
worden tijdens de slotfase van het ushwana-ritueel.  
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Fig. 6. Het dorp Kalelema / Shushewele, Njonjolo, 1977: Na het hoogtepunt van 
het ushwana-ritueel, maken de deelnemers het resterende maïsbier op en gaan 
zij over tot vrolijke en plechtige dansen, terwijl op de rituele rietmat (shitete, 

rechts voor) de hoofdrolspelers in het ritueel tot ontspanning komen. Let op de 
baby (kind van de overleden vrouw) in de armen van dier weduwnaar, vlak 

naast de erfgename wier haar zojuist besprenkeld is met wit meel door rijen van 
verwanten en buren.
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3. Inleiding tot het dorp 
Mabombola, en tot theorie en 
methode nodig voor een 
bespreking van zijn 
vestigingsgeschiedenis 

3.1. Het dorp Mabombola 

De in het vorige hoofdstuk beschreven processen waardoor de 
sociale ruimte van ieder lid van de Nkoya samenleving wordt 
bepaald in een voortdurende dynamiek, kunnen goed geïllustreerd 
worden aan het dorp Mabombola zoals zijn officiële naam luidt 
binnen de neo-traditionele politieke organisatie van het vorstendom 
Kahare – het dorp wordt ook wel vaak Nkingēbe genoemd naar de 
persoonsnaam van het dorpshoofd.   

Mabombola is gelegen in de Njonjolo-vallei, waar sinds het begin 
van de jaren 1920 het vorstenhof van Mwene (’Vorst’) Kahare is 
gevestigd, één van twee voornaamste vorsten van de Nkoya in 
Kaoma-district (daarbuiten zijn er nog twee koninklijke vorsten van 
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de Nkoya: Mwene Kabulwebulwe in Mumbwa-district, en Mwene 
Mumba nabij Livingstone, in het Zuiden van Zambia). Elke vorst 
was gewoon om bij zijn troonsbestijging een nieuw hof te bouwen; 
dat van zijn voorganger werd verlaten om weer volledig op te gaan 
in het omringende bos.  

Nadat zijn directe voorganger en vader, Mwene Shamamano, 
ongeveer tien kilometer naar het Zuiden had verbleven, aan de 
Yange-stroom, bouwde Mwene Kahare Timuna zijn hof aan de 
zuidelijke oever van de Njonjolo-stroom (vgl. Clay 1946). In de 
regentijd (october-februari) kan men deze rivier soms moeilijk 
oversteken. Dit begon te klemmen met de vestiging van moderne 
centrale plaatsen (districtscentrum, school, kerk, trog om vee in 
vloeibaar medicijn tegen tsetse onder te dompelen, etc.), en 
toename van de betrekkingen tussen de districtsoverheid en het 
vorstenhof in de loop van de koloniale tijd. Van de andere kant 
waren deze nieuwe centrale plaatsen zodanig gesitueerd dichtbij de 
bevolkingsconcentratie rond het vorstenhof, en hadden zij zodanige 
investeringen geëist, dat verplaatsen naar een geheel andere vallei 
(zoals voordien gebruikelijk bij overlijden van een vorst) niet langer 
wenselijk was. Vandaar dat Timuna’s opvolger, Mwene Kahare Kaba-
mbi, na zijn troonsbestijging in 1955 (hij was eerst lage beamte aan 
het districtscentrum geweest, en sergeant in het koloniale leger) zijn 
hof verplaatste naar de noordelijke oever van de Njonjolo, vanwaar 
een redelijke onverharde weg van vijfentwintig kilometer het hof 
verbindt met de oost-west-route Lusaka–Barotseland, die in de jaren 
1930 gereedgekomen was. In de loop van decennia groeide een 
nieuwe bevolkingsconcentratie op de noordelijke Njonjolo-oever 
rond Kabambi’s hof: kleine nederzettingen, wier bewoners vooral 
afkomstig waren van dorpen op de zuidoever, terwijl deze laatste 
dorpen zelf zich desondanks overwegend handhaafden op een 
aanzienlijk inwonertal. Al spoedig bouwde de districtoverheid ter 
plaatse een eenvoudig vorstelijk paleis van vier vertrekken waar-
onder een troonzaal, in baksteen en gedekt met zinken golfplaat. 
Mwene Kahare Kabambi stierf in 1993 op 72-jarige leeftijd. Zijn 
opvolgers bleven op dezelfde plaats hofhouden.  
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Fig. 7. Schematische plattegrond van het dorp Mabombola volgens de toestand 

in het najaar van 1973  
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Fig. 8. Vereenvoudigde overzichtsgenealogie van het dorp Mabombola     
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Fig. 9. Kaart van de dorpen in de Njonjolo-vallei, 1962-1973   
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De algemene trend binnen de vallei, binnen de gehele Nkoya 
samenleving, zelf geheel Zambia, naar het bevriezen van residentiële 
mobiliteit in de loop van de twintigste eeuw zien wij weerspiegeld in 
de geschiedenis van Mabombola. Rond de eeuwwisseling was een 
dorp van die naam gevestigd aan de Muzeu-rivier, stroomafwaarts 
van de Yange; vandaar verhuisde het dorp ca. 1930 naar zijn huidige 
plaats aan de zuidoever van de Njonjolo, terwijl rond 1970 twee 
clusters van ‘leden’ van Mabombola de oversteek naar de noord-
oever maakten. Intussen heeft er nog een dorp Mabombola bestaan 
aan de Lemvu, een zijrivier van de Luampa. Mufwaya (09) woonde 
hier ca. 1945, voordat zij na een viertal huwelijken (geenszins een 
uitzonderlijk aantal onder de Nkoya) belandde in het huidige 
Mabombola. Dit Mabombola aan de Lemvu was voor een min-
derheid van de huidige leden van Mabombola een tussenstap tussen 
de Muzeu en de huidige locatie aan de Njonjolo.    

Ik heb, op de voorgaande bladzijden, van het dorp Mabombola aan 
de Njonjolo eerst de plattegrond, de gereconstrueerde overzichts-
genealogie en de schetskaart van de vallei laten zien, zodat wij nu 
slechts enige theoretische en methodologische details moeten 
behandelen alvorens wij tot een gedetailleerde bespreking van 
Mabombola kunnen overgaan.    

3.2. Verwantschap  

3.2.1. Parallelneven en kruisneven, en het systeem van 
classificatorische verwantschap 

Binnen het Nkoya verwantschapssysteem wordt er een streng 
onderscheid gemaakt tussen enerzijds b r o e r s  e n  z u s t e r s  /  
s i b l i n g s  (mensen die een of meer biologische ouders delen, of 
parallelneven van welke graad van ook - het systeem is dus classi-
ficatorisch), en anderzijds n e v e n , welke categorie alleen op 
kruisneven (van welke graad dan ook) van toepassing is. In de 
antropologische verwantschapstheorie zijn A en B elkaars parallel-
neven indien zij in de voorgaande generatie verbonden zijn door 
respectievelijke ouders die  
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(a) siblings waren – hoe dan ook classificatorisch uit te breiden) 
en  

(b) van hetzelfde geslacht waren.  

Is (b) niet van toepassing dan hebben wij met kruisneven te doen. 
Fig. 10 licht een en ander toe.  

 

 

De figuur toont in generatie B neven van de eerste graad; de individuen in deze 
generatie mogen ook als vrouwen gelezen worden. Bij parallelneven bevat de 
korte verbindingsketen van verwanten in generatie A slechts twee personen van 
hetzelfde geslacht (Ego is FBS of MZS van Alter), bij kruisneven verspringt hun 
geslacht in generatie A (Ego is MBS of FZS van Alter). Binnen een classificato-
risch systeem als dat van de Nkoya kunnen de biologische siblings in generatie 
A van I-II vervangen worden door parallelneven van willekeurig welke graad. In 
principe zou een dergelijke classificatorische extensie van kruisneven (III-IV) 
ook mogelijk zijn, maar in de praktijk beperkt de onderkenning van kruisneven 
door de participanten zich tot nauwe verwantschap van de eerste en tweede 
graad. 

Fig. 10. Parallel– en kruiscousinage 

Nkoya termen voor siblings zijn: yaya (‘oudere sibling’), mukonzo 
(‘jongere sibling’), mpanza (‘zuster ongeacht senioriteit’ – soms ook 
gebruikt voor ‘broer’); de term voor parallelneef is mufwala (onge-
acht geslacht en senioriteit).  

Tussen siblings bestaat een incestverbod. In principe is dit van 
kracht ongeacht de graad van verwantschap (zoals men in een 
classificatorische logica mag verwachten). In feite echter laat men 
het verbod vallen bij hoge graden van verwantschap, terwijl er een 
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tussengebied is waarin inbreuk op het incestverbod als problema-
tisch en ongewenst maar niet misdadig beschouwd wordt.19 Bij het 
analytisch reconstrueren van genealogieën, waarover zo dadelijk, 
levert een opgave in de trant van   

‘P en Q waren siblings’, ofwel 

‘Q was gehuwd met R, een lid van zijn familie’  

dan wel geen preciese genealogische informatie, maar wel aanwij-
zingen over de aard van verwantschap als parallel dan wel gekruisd. 
Aangezien de classificatorische logica tot op grote hoogte preciese 
genealogische kennis vervangt, en zowel irrelevant maakt als prak-
tisch onmogelijk, is het niet zinvol precies aan te geven bij welke 
analytische graad van verwantschap het incestverbod nog wel en 
waar niet meer van kracht is – dit hangt sterk af van de perceptie, 
door de participanten, van feitelijke verwantschap tussen specifieke 
individuen in kwestie.20  

Ondanks de extreme ramificaties van bilaterale verwantschap 
bestaat de Nkoya maatschappij toch voor elk van zijn leden voor een 
niet onaanzienlijk deel uit niet-verwanten (bashenge: ‘anderen’). 

3.2.2. Genealogische kennis en namen van personen  

In mijn boek Tears of Rain: Ethnicity and history in central western 
Zambia (1992) heb ik de problemen die betrokken zijn bij het 

                                           
19 Een voorbeeld hiervan heb ik besproken in mijn reeds genoemde studie, van 
Binsbergen 1979a: het huwelijk tussen de grootouders van de protagonist 
Edward Shelonga (pseudonym).  
20 Onder de talloze studies van classificatorische verwantschap in de antropo-
logie, noem ik Köbben 1969; de merkwaardige parallellen tussen de Surinaamse 
Djuka situatie die hij beschrijft, en de Nkoya situatie (met name de ‘Buik’-
terminologie), zijn ten dele te danken aan structurele convergentie, maar mis-
schien ook enigszins aan invloeden vanuit Zuidelijk Centraal Afrika op Noord-
Oost-Zuid-Amerika, via de trans-Atlantische slavenhandel. Overigens vertoont 
de Djuka-situatie in de religieuze sfeer (vgl. Thoden van Velzen & van Wetering 
1988, 2004) voornamelijk parallellen met West-Afrika, met name met de Manja-
cos van Guinee-Bissau, bij wie ik in tussen 1981 en 1983 veldwerk verrichtte (van 
Binsbergen 1988).  
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opnemen en reconstrueren van genealogieën uitvoerig besproken. 
Ik geef hieronder de relevante passage weer (van Binsbergen 1992: 
112 e.v.):  

‘the handling of kinship terms and terms for social groups  

‘What becomes clear from this discussion is that, in translating Likota lya 
Bankoya [ een belangrijke en omvangrijke compilatie van Nkoya orale tradities, 
door mij in een kritische uitgave verzorgd ], the problems of gender identifica-
tion [ doordat de Nkoya taal geen geslacht kent blijkt het vaak moeilijk om het 
geslacht van historische en mythische personen te bepalen ] shade over into 
those of the definition and translation of Nkoya kinship terms, and the 
handling of fragmentary, and apparently contradictory, genealogical informa-
tion. A very specific kinship logic is ingrained in the English kinship terms 
(father, mother, brother, sister, etc.) which present themselves as translations 
for the Nkoya terms, and the English terms particularly lack the extreme impli-
cations of classificatory use as inherent in their Nkoya counterparts. Even when 
studying, and living, the Nkoya kinship system for years in a setting of anthro-
pological participation, it is only gradually that one realizes the full extent of 
the working of a classificatory system. In contemporary Nkoya villages the 
concrete, specific genealogical ties between individuals are not important, and 
(beyond the primary relations between very close kin) are seldom known to any 
degree of detail and exactitude. What matters in the definition of kinship-based 
claims, obligations and expectations are the broad general group categories in 
which individuals fall. In the great majority of cases, a manda [‘moeder’] featur-
ing in the text of Likota lya Bankoya would not appear to be her mwana’s 
[‘kind’] biological mother but more likely the latter’s distant matrilateral rela-
tive, not even necessarily of one generation up. By the same token, bakonzo, 
which theoretically could mean ‘younger siblings of the same father and the 
same mother’, in any specific passage much more likely means ‘classificatory 
junior parallel cousins’, and practically amounts to either 

1. ‘rather distant junior kinsmen who happen to belong to the same micro-
political faction, with a tendency toward co-residence and joint produc-
tive and military action’ (in other words, a section of the village group or 
likota), or 

2. ‘junior branch of a matrilineal segment’. 

The latter reflects the fact that a major conceptualization of genealogical and / 
or political ties among the Nkoya is that in terms of livumo lya lyinene versus 
livumo lya lyishe: ‘big womb’ versus ‘little womb’, or technically speaking ‘senior 
matri-segment’ versus ‘junior matri-segment’. [ zie onder ] (…) In fact however, 
the senior and junior lines that are thus conceptualized are shifting and ill-
demarcated political units, which reflect the history of valleys, villages and 
village sections, their struggle for succession to major titles, and the success 
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with which they have managed to direct and to counter allegations of slavery 
status among each other. In the last analysis, here as elsewhere, genealogies are 
primarily shorthand expressions for political relationships (...). 

With such diffuseness and flexibility, the pasting together of genealogies, and 
assigning such specific kinship terms as the English usage forces upon us, is a 
very difficult and uncertain task, in which one constantly moves back and forth 
between interpretation, translation, drafting of contradictory genealogical 
fragments, re-interpretation, etc. 

The matter is further complicated by the fact that the major terms the Nkoya 
text uses for social groups are far from defined with anthropological scientific 
rigour. Thus liziko, literally ‘branch’, and in terms of social organization mean-
ing ‘minimal matri-segment’, is used in a loose sense in Likota lya Bankoya, and 
the main operative term to denote kin groups is livumo, ‘womb’, ‘belly’, ‘stom-
ach’. Used in a genealogical context its principal meaning is ‘maximal matri-
segment’, which however seemed too technical to form an adequate translation 
in the context of Likota lya Bankoya. Instead the term ‘matrilineage’ is used, but 
with considerable reserve. Matri-segments are not, in the Nkoya consciousness 
and social practice, pieced together so as to form impressive genealogical 
chains mounting over many generations – in other words they do not form 
corporate units that could be construed to be matrilineages in the academic 
technical sense. Beyond the indisputable core membership, the demarcation of 
the livumo is on micro-political and residential grounds and not on genealogi-
cal ones. The unit thus designated may include agnates, affines and even non-
kin clients and slaves, in addition to cognates (...). 

In this respect the logic of Mr H.H. Mwene’s kings’ lists [ aanvullend materiaal 
toegevoegd aan Likota lya Bankoya ], suggestive of clearly demarcated lines of 
descent, streamlined and with duly attributed dynastic numbers, is far removed 
from past and present Nkoya practice,21 and clearly seeks to emulate academic 
examples deriving from a totally different discourse than Nkoya political cul-
ture. (…) Matri-segments are distinguished mainly in order to be juxtaposed 
with one another, as senior and junior lines: 

‘These, finally, are the Nkoya known as the Shikalu but they are the same 
stock as the Nkoya of Mwene Mutondo; they are all from one matrilineage: 
the junior line of the Sheta clan.’ ([ Likota lya Bankoya ] 38:7) 

                                           
21 In 1992 schreef ik deze afwijking slechts toe aan Bijbelse invloed (Rev. 
Shimunika, auteur van Likota lya Bankoya, was de eerste Nkoya pastor en       
bijbelvertaler), inmiddels is daar het besef bijgekomen van omvangrijke Zuid-
aziatische invloed op datgene waaruit de bulk van Likota lya Bankoya blijkt te 
bestaan: in hoofdzaak niet proto-historisch, maar mythisch materiaal van verre 
herkomst; vgl. van Binsbergen 2010b, 2010c, 2012a, 2012c, in voorbereiding (b).  
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Seniority in this context is presented, in the Nkoya genealogical logic, as deriv-
ing from the sibling birth order of the ancestresses involved; but the ‘sisters’ 
thus juxtaposed as ancestresses are only classificatory sisters, who in fact may 
have been distant matrilateral or even affinal relatives belonging to different 
genealogical generations, or mere co-wives, – or even non-kin presented as 
kinsmen because the social and political universe is primarily structured, and 
positions therein are primarily legitimated or contested as the case may be, in 
terms of genealogical relations. Thus, slave status, descent from successive 
husbands or from junior wives, may affect the perception of junior status as 
much as the ancestresses’ real or putative sibling birth order. 

genealogies 

Genealogies constructed on the basis of the principles outlined above are char-
ters of group relations, of political claims, more than renderings of historical 
family trees involving real people in correct biological relationships. Nkoya 
genealogies are shallow and kaleidoscopic, both in a context of Wene [ 
koningschap ] and among commoners. The distinction is not too meaningful 
however since clan exogamy and ambilineal inheritance of clan affiliation effec-
tively blur (...) the outlines and succession prerogatives of royal clans and 
makes dynastic groups into political factions rather than genealogically-defined 
matrilineal segments in the strict, technical sense. 

Yet, in principle the abundant genealogical information in Likota lya Bankoya 
invites us to paste it together into coherent genealogies. The many specific 
problems which arise are discussed with reference to the actual data, in the 
footnotes to Appendix 3 [ van het boek Tears of Rain ]. 

Here we encounter the full set of options for genealogical manipulation, with 
which the oral historian is familiar: telescoping (the collapsing of any number 
of adjacent generations); the spurious fusion of descent lines that in reality 
would be unrelated; the spurious fission of branches as unrelated whereas in 
reality they would be related; the placement of the same character in a number 
of contradictory genealogical positions; the reversion of a character’s gender; 
the transformation of genealogical relations between close kin – parents chang-
ing positions with their children, nephews being represented one generation 
up, as cousins or brothers; the representation of descent in the dominant (mat-
rilineal) line as patrilineal and vice versa; the representation of relations of 
political and social inferiority as relations between senior and junior kinsmen, 
or between adjacent generations, etc. The result is a most entertaining puzzle, 
which we can never hope to solve in terms of a reconstruction of historically 
accurate genealogical relations between specific individuals (for one thing, 
before the nineteenth century we do not even know if we are dealing with 
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historical individuals, mythical constructs, or a mixture) – but which at best 
yields an awareness of the overall structural principles at work. 

In the Nkoya case, the participants’ genealogical manipulation is greatly facili-
tated by the institution of name inheritance (ushwana), which makes for the 
proliferation of personal names in successive generations. Namesakes in adja-
cent generations may tend to be merged as a result of telescoping, and in my 
genealogical reconstructions it sometimes proved helpful to assume that be-
hind a particular name (the major example being Mwene Manenga) several 
characters were hiding, bearing the same name but belonging to successive 
generations. 

The genealogies in Appendix 3 [ van het boek Tears of Rain ] demonstrate that 
often more or less acceptable solutions can be offered for the problems of kin-
ship and genealogical interpretation and manipulation – without any claim to 
historical accuracy, yet managing to sum up the information in Likota lya 
Bankoya with a lesser degree of internal contradiction than a first reading of the 
text would suggest. The genealogical relations thus emerging are the result of 
interpretation, cross-checking and re-interpretation of the Nkoya text; subse-
quently, they have formed the guidelines for the rendering of genealogical 
relations in the text of the English translation [ van Likota lya Bankoya ]. Their 
uses beyond those of making an internally consistent English translation are 
slight, their historical contents largely fictitious.’  

Deze vele en aanzienlijke moeilijkheden en hun onvolkomen 
oplossingen doen zich ook voor in het meer beperkte geval van de 
genealogische reconstructie van het dorp Mabombola. Het voorbe-
houd ten aanzien van de genealogieën gepresenteerd in Tears of 
Rain geldt dus ook ten aanzien van de genealogische reconstructies 
gepresenteerd in deze studie.  

In het algemeen wordt de genealogische kennis van de Nkoya parti-
cipanten, en hun analytische en synthetische interpretatie door de 
etnograaf, beïnvloed door het feit dat mensen meerdere namen 
hebben, dat zij gedurende hun leven veelvuldig van namen wisselen, 
dat zij namen erven, dat in dat proces ook verwantschaps- en 
huwelijksrelaties worden geërfd zodat delen van genealogieën in 
elkaar schuiven.  

Ondanks het bilateraal karakter van het Nkoya verwantschaps-
systeem worden personen genoemd bij hun eigennaam gevolgd 
door de naam van hun vader. 
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3.2.3. ‘Grote Buik’ versus ‘Kleine Buik’ 

Een juist begrip van classificatorische verwantschap in de Nkoya 
samenleving opent ons de ogen voor het feit dat het opleggen van 
een analytisch genealogisch model een fictie is die aan deze samen-
leving in belangrijke mate wezensvreemd is. De grove classificatie in 
termen van het verwantschapssysteem (zie het schema van Nkoya 
verwantschapsterminologie, Fig. 12) leidt tot identificatie van grote 
groepen mensen in globale verwantschappelijke categorieën. Classi-
ficatorische verwantschap betekent onder meer dat de genealo-
gische keten tussen twee mensen versimpeld wordt voorgesteld. 

Aldus bestaat een belangrijk deel van de sociale omgeving van een 
individu uit classificatorische siblings, waarbinnen het meestal irre-
levant en (door gebrek aan specifieke genealogische kennis) ook 
nagenoeg onmogelijk is om precieser verwantschappelijke relaties af 
te bakenen. Het Nkoya verwantschapssysteem kent echter een 
belangrijke mogelijkheid om een onderverdeling aan te brengen 
binnen de ruime categorie van classificatorische siblings, en dat is 
door te onderscheiden tussen de ‘Grote Buik’ (livumo lya lyinene) en 
de ‘Kleine Buik’ (livumo lya lyishe). Ten opzichte van Ego bevinden 
zich de volgende typen classificatorische siblings in de ‘Grote Buik’: 

(a) kinderen van seniore siblings van Ego’s vader en moeder; 

(b) kinderen van seniore co-vrouwen van Ego’s moeder. 

(c) leden van groepen ten opzichte waarvan Ego en zijn directe 
verwanten zelf een slavenstatus erkennen te bekleden. 

In principe is de categorie ‘in de Grote Buik’ een uitbreiding, naar 
verdere graden van verwantschap toe, van het onderscheid naar 
senioriteit dat al tussen siblings gemaakt wordt. Vandaar dat voor 
verwanten ‘in de Grote Buik’ steeds de verwantschapsterm yaya 
(‘oudere broer of zuster’) wordt gebruikt, en voor verwanten ‘in de 
Kleine Buik’ de term mukonzo (‘jongere broer of zuster’), ongeacht 
de feitelijke leeftijdsverhoudingen tussen spreker en aangeduide 
persoon. Het respect dat men aan seniore biologische siblings 
verschuldigd is geldt ook daadwerkelijk voor verwanten ‘in de Grote 
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Buik’, en uit zich naast het gebruik van de juiste verwantschapsterm 
in het gebruik van respectvolle grammaticale vormen (meervoud) 
en tussenwerpsels (met name de vorm Ee mwane, ‘Ja gij’), het ver-
mijden van bepaalde onderwerpen en toespelingen (bijv. sexuele) in 
gesprekken, en het aannemen van respectvolle lichaamshoudingen 
en ruimtelijke asrrangementen rond de persoon in kwestie. 

De classificatorische logica houdt in dat elk van de verwantschaps-
termen onder (a) tot (c) in principe als classificatorisch kan worden 
opgevat, maar deze keer niet tot een onbeperkte graad: het onder-
scheid ‘Grote Buik’ / ‘Kleine Buik’ is een van de weinige situaties in 
het Nkoya verwantschapssysteem waarbij een historisch besef van 
specifieke, concrete genealogische ketens tot op een zekere, geringe 
hoogte in het geding wordt gebracht. Van de andere kant doet deze 
logica zich gelden in die zin dat de connotaties van zich ‘in de Grote 
Buik’ bevinden, zich meedelen aan andere, latere generaties dan die 
welke volgens bovenstaande regels als (a) tot (c) worden gedefini-
eerd. Aldus wordt de strikt situationele, vanuit Ego gedachte aard 
van de begrippen ‘Grote Buik’ en ‘Kleine Buik’ enigszins afgezwakt 
en nemen deze begrippen min of meer het karakter aan van perma-
nente, ook voor Ego’s naaste verwanten geldige clusters, die zelfs in 
de richting gaan van lineage-segmenten. Bijv. in het geval22 van het 
verwantschapsdiagram in Fig. 11 noemt A niet alleen B maar ook C, 
hoewel van een jongere generatie, bij de term yaya op grond van B’s 
en C’s beider positie in de ‘Grote Buik’. 

 

Fig. 11. Gebruik van de term ‘Grote Buik’ 

                                           
22 Cf. van Binsbergen 1979a: diagram 1: A = ‘Muchati’ (7), B=‘Kawoma’ (24); 
nummering zoals in dat artikel.  
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Fig. 12. Nkoya verwantschapsterminologie (van Binsbergen 1992a: 108 e.v.).  
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Een belangrijk gegeven valt hierbij op: de indeling naar ‘Grote Buik’ 
/ ‘Kleine Buik’ doorkruist de afleidingsregels voor parallelneven / 
kruisneven, en lijkt over de laatste dominant te zijn. In strikt genea-
logische termen kunnen A en B slechts gelden als elkaars mufwala, 
‘kruisneef’, aangezien hun ouders halfbroer en halfzuster waren. 
Niettemin gaan zij door voor als classificatorische siblings. Het is 
niet zeker of een dergelijke onderschikking van deze twee centrale 
ordeningsprincipes in het Nkoya verwantschapssysteem altijd op-
treedt (gezien het flexibele karakter van genealogische kennis bij de 
Nkoya zou mij dat verbazen), maar wel is duidelijk dat deze inwer-
king tussen de twee principes tot bijna onbeperkte mogelijkheden 
tot genealogische manipulatie aanleiding geeft, vooral gezien de 
hoge graad van echtscheiding en daarmee samenhangende seriële 
polygamie. In de praktijk komt het er in ieder geval op neer dat het 
onderscheid ‘Grote Buik’ / ‘Kleine Buik’ de suggestie creëert van 
parallel-cousinage ook in gevallen dat in de genealogische werkelijk-
heid sprake zou moeten zijn van kruis-cousinage. 

Het in de Nkoya uitdrukking gebruikte woord livumo heeft taal-
kundig en historisch zeker de connotaties van matrilineage of matri-
lineage-segment, maar in een bilateraal verwantschapssysteem zoals 
thans vigeert bij de Nkoya is het uiteraard onmogelijk afgebakende 
matrilineages te onderscheiden. Bovendien werkt de classificato-
rische logica waardoor parallelneven tot siblings worden, patrila-
teraal evenzeer als matrilateraal, met andere woorden van FB+’s23 
kan men tegenwoordig met evenveel recht zeggen dat zij zich in de 
‘Grote Buik’ bevinden als van MZ+’s kinderen – ook al is dat dan 
onmiskenbaar een andere ‘Grote Buik’. 

Ook binnen de genealogie van Mabombola laten zich de diverse 
takken tot op zekere hoogte benoemen in deze termen. De tak van 
Langalanga, die het huidige (1973) dorpshoofd geleverd heeft, en 
waarschijnlijk ook het vorige, geldt dan als de ‘Grote Buik’, waarom-
heen de andere takken (de afstammelingen van Luhamba, Yakata, 

                                           

23 Hierbij duidt het teken + of - aan senioriteit respectievelijk junioriteit van de 
verwant aangeduid met de letter onmiddelijk voorafgaande aan dit teken. 
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Shipungu en Noliya) als juniore segmenten gegroepeerd zijn. 
Nkingēbe’s (01) hoofdschap als Mwene Mabombola wordt dan 
begrijpelijk: niet zijn juniore generationele positie telt, maar zijn 
seniore structurele positie ‘in de Grote Buik’. De moeilijkheid dat met 
name de afstammelingen van Mushūwa moeten gelden niet als 
parallelneven maar als kruisneven van Nkingēbe’s vader Ingelishi, 
kan ondervangen worden door de boven afgeleide regel dat het 
‘Grote Buik’ / ‘Kleine Buik’ onderscheid dominant is over het onder-
scheid tussen parallel- en kruisneven; een dergelijke interpretatie 
veronderstelt wel dat Langalanga en Mushūwa geen volle maar 
slechts half-siblings waren, maar dat ligt voor de hand gezien de 
frequentie van huwelijksontbinding door dood of echtscheiding, en 
bij gevolg seriële polygamie. Ook binnen de verzameling van 
kinderen van Mushūwa zien wij dezelfde ‘Grote Buik’ / ‘Kleine Buik’ 
logica optreden: zij verklaart de perifere residentiële positie van 
Dimanisi (19) en Neliya (31). Eén generatie boven Langalanga 
verschijnt de Munkokwe tak (zie p. 118) als ‘Kleine Buik’ tegenover 
de Kaluyano-tak die dan in zijn geheel als ‘Grote Buik’ kan gelden. 
Ook hier valt ‘Kleine Buik’ status weer samen met residentiële 
instabiliteit: deze hele tak, hoewel tot Yosamu’s generatie in Mabo-
mbola geboren, is inmiddels voor het dorp verloren gegaan. 

Het onderscheid ‘Grote Buik’ / ‘Kleine Buik’ levert aldus zicht op 
subtiele, in het dagelijks leven niet erg manifeste vormen van 
ongelijkheid binnen het verwantschappelijk milieu van het Nkoya 
dorp. Die ongelijkheid gaat samen met gradaties in residentiële 
zekerheid. De relatief stabiele kern van het dorp, waarbinnen de 
hoofdschapstitel wordt beheerd, is de ‘Grote Buik’; daaromheen zijn 
minder stabiele ‘Kleine Buik’ takken gedrapeerd, wier leden minder 
toegang hebben tot dorpshoofdschap en residentiële zekerheid ter 
plaatse, en eerder op zoek zijn naar residentiële alternatieven elders. 
De flexibiliteit en onvoorspelbaarheid, mogelijkheden voor afkalven 
of groei van het Nkoya dorp, en mogelijkheden voor het residentiële 
management van het dorpshoofd, zitten vooral in dit betrekkelijke 
schemergebied van de ‘Kleine Buiken’.  

Maar ook deze situatie mogen wij niet te statisch zien. Het kaleido-
scopisch karakter van familie- en dorpsaffiliaties bij de Nkoya 
impliceert inmiddels dat hetzelfde individu dat ten opzichte van een 
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bepaalde verwantschappelijke cluster, en een bepaald dorp, zich in 
de ‘Kleine Buik’ bevindt, ten aanzien van andere soortgelijke 
clusters en dorpen zich heel wel in een meer dominante, ‘Grote 
Buik’ positie kan bevinden. Vandaar de verrassende omslagen in de 
residentiële carrières van Nkoya mannen, die wij vaak tientallen 
jaren genadebrood zien eten in een bepaald dorp, om dan plotseling 
geroepen te worden om in een heel ander dorp hun latente rechten 
op lidmaatschap van de ‘Grote Buik’ en zelfs op dorpshoofdschap en 
koningschap te effectueren.  

Overigens is behoren tot de ‘Grote Buik’ niet een absolute voorwaar-
de om tot residentiële stabiliteit en dorpshoofdschap, zelfs koning-
schap, te geraken. Het meest sprekende voorbeeld heb ik uitvoerig 
besproken in Tears of Rain (1992): de usurpatie (ca. 1890, onder 
patronage van de toenmalige koning van Barotseland, Litunga 
Lubosi Lewanika) van de Kahare-titel door Mwene Timuna’s vader 
Shamamano vanuit een juniore verwantschappelijke positie ten op-
zichte van de vorige titelhouder, en de consolidatie van deze 
verworvenheid over drie generaties en een volle honderd jaar. Maar 
ook op kleinere schaal blijft het mogelijk, door demografische 
fluctuaties en door het spel van publieke opinie, prestige en leider-
schap, om een positie van de ‘Kleine Buik’ om te zetten in een die 
alle trekken heeft van de ‘Grote Buik’, en daar stellig binnen enige 
generaties ook door genealogische manipulatie in herzien zal zijn. 
Voorbeelden zijn voorhanden in de overname, in de Kazo-vallei 
begin jaren 1970, van de Mulimba-titel door onder meer Ntanyela 
van een Kleine Buik met zelfs slavenconnotaties. Zo illustreert Fig. 11 
effectief een dergelijke evolutie, over twintig jaar: B in de ‘Grote 
Buik’ was jarenlang dorpshoofd van Shumbanyama, maar hij werd 
opgevolgd door A (‘Kleine Buik’) die een halve generatie jonger is 
dan hij, terwijl B’s zoon ca. 1980 onder eigen naam een dorpje begint 
op enkele tientallen meters afstand.  

Tegelijk is er een categorie van structurele underdogs: mensen die 
door een accumulatie van demografische, genealogische en residen-
tiële toevalligheden in geen enkel verwantschappelijke cluster en in 
geen enkel dorp de status van ‘Grote Buik’ kunnen verwerven. In de 
onderhavige data-set rond Mabombola zijn Yosamu en Mukwakwa 
typische vertegenwoordigers van deze categorie. Dit zijn dan de 
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mensen die bij het bereiken van de middelbare leeftijd hun eigen 
dorp willen stichten. Waarschijnlijk zijn het ook mensen die, door 
het ontbreken van een werkelijke verankering en carrièreperspectief 
binnen de traditionele lijnen van de samenleving, eerder dan ande-
ren aan vernieuwing toekomen: als rituele, economische of politieke 
ondernemer (Yosamu als Watchtower-leider, zie onder), en als 
permanente emigrant naar stedelijke gebieden waar volstrekt 
andere productieverhoudingen het leven bepalen. 

3.2.4. De clan-structuur als classificatorisch grootouderschap  

Titels en daarmee dorpen worden geacht het eigendom te zijn van 
bepaalde clans: verzamelingen van individuen die in principe niets 
gemeen hebben dan een bepaalde naam. De leden van clans zijn 
thans verstrooid maar bezetten in het verleden (tot misschien de 17e 
eeuw van onze jaartelling) min of meer afgebakende gebieden, 
onder leiding van een – meestal vrouwelijk – clanhoofd die binnen 
dat gebied de rituele relatie tussen mens en natuur behartigde. 
Nkoya clans zijn niet strict exogaam en er zijn zelfs aanwijzingen 
dat zij oorspronkelijk endogaam waren: een structuur die juniore 
verwanten optimaal kon binden aan de oudsten. In een bilateraal 
afstammingssysteem is clan-endogamie ook de eenvoudigste manier 
om het clan-lidmaatschap van kinderen ondubbelzinnig te definië-
ren: bij clan-exogaam gehuwde ouders verwerven de kinderen het 
clan-lidmaatschap van beide zijden, en wanneer dan die kinderen 
weer clan-exogaam huwen hebben de kinderen de keuzen uit 
evenveel clans als zij grootouders hebben. In de praktijk bestaat er 
dan ten aanzien van clan-lidmaatschap van individuen dezelfde 
complexe optionaliteit als die zich voordoet ten aanzien van het 
(ideële) dorpslidmaatschap van individuen; en evenals bij dit laatste, 
kristalliseert zich uit die veelheid van keuzemogelijkheden een 
bepaalde clan uit waarmee het individu zich op een bepaalde fase 
van zijn leven het meest identificeert. Zoals de optionaliteit van 
dorpslidmaatschap zich verdicht tot één concrete, zij het vaak 
tijdelijke, keuze door daadwerkelijke vestiging in het fysieke dorp, 
zo verdicht zich dikwijls ook de optionaliteit van clan-lidmaatschap 
bij het aannemen van een bepaalde erfelijke titel, met name als 
dorpshoofd: de meest prestigeuze titels worden immers geacht het 
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exclusief bezit te zijn van clans (zie de lijst in van Binsbergen 1992b: 
195), en wie een dergelijke titel erft moet dus uit zijn verscheidene 
keuzemogelijkheden zijn lidmaatschap van die ene clan eenzijdig 
gaan benadrukken. 

Tussen paren van clans bestaan schertsrelaties die teruggaan op een 
eenvoudige oppositionele etymologie van hun namen (bij voorbeeld 
de Rook-clan en de Bijen-clan schertsen, omdat bij het vergaren van 
honing de bijen worden uitgerookt uit hun nesten), maar ook de 
verplichting tot begraven, alsmede een meer diffuus recht op assis-
tentie in materiële nood. De respectievelijke leden van dergelijke 
clanparen noemen elkaar bij de verwantschapsterm nkaka, ‘groot-
ouder’, of men gebruikt de complementaire termen nkaka en 
muzukulu (‘kleinkind’) indien er een duidelijk besef van historische 
ongelijkheid bestaat tussen de aldus gepaarde verwantengroepen: 
als men beseft dat in het verleden deze groepen niet slechts in 
onderling conflict waren, maar dat de een (die der kleinkinderen) 
afhankelijk was van de andere (de grootouders) omdat deze laatsten 
grond, vrouwen, asyl verstrekten.  

3.2.5. Schertsrelaties en grootouders  

Tussen classificatorische grootouder / kleinkindrelaties op clan-
niveau bestaan er schertsrelaties, waarvan het karakter des te op-
merkelijker is gezien het feit dat in de Nkoya samenleving er overi-
gens zeer veel processen worden gevoerd over belediging en onte-
rechte toeëigening van zaken. De partners in dergelijke clan-geba-
seerde schertsrelaties kunnen elkaar namelijk zelfs in het openbaar 
ongestraft de grofste beledigingen naar het hoofd slingeren; zij 
kunnen zich zonder enig verweer elkaars eigendommen toeëigenen, 
en zijn zij leeftijdgenoten van verschillend geslacht dan kan men 
zich verbaal en handtastelijk allerlei sexuele vrijheden permitteren – 
met name het aanraken van de borsten, billen, en zelfs van het 
kralensnoer dat elke volwassen vrouw over de onderbuik placht te 
dragen ter markering van haar cultureel als meest intiem gedefini-
eerde lichaamszone. De schertsrelatie legt ook de partnerclans de 
verplichting op elkaars begrafenissen te regelen, het lijk af te leggen 
etc. Een voorbeeld van een dergelijke schertsrelatie is de geïnstitu-
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tionaliseerde betrekking tussen de dorpen Mabombola en Mwala, 
anderhalve kilometer van elkaar gelegen aan de zuidoever van de 
Njonjolo. Het gaat hier om een vorm van perpetual kinship (vgl. 
Cunnison 1956) volgens welke elke inwoner X van Mwala kan gelden 
als grootouder (nkaka) van elke inwoner Y van Mabombola tenzij de 
recente ontwikkeling van affinale relaties tussen X en Y concreet 
aanleiding geeft tot gebruik van een andere, meer specifieke 
verwantschapsterm, bij voorbeeld die van MB of ZH. Het is 
waarschijnlijk dat ook Mingeloshi in zijn vestiging geprofiteerd 
heeft van dit patroon van schertsrelaties / perpetual kinship. 

Geholpen door het afvlakkend effect van de classificatorische logica 
versmelt in de Nkoya perceptie de categorie van scherts-groot-
ouders met die van genealogische grootouders, die immers ook 
nkaka genoemd worden. Vandaar dat bij de opsomming van eventu-
ele alternatieven de dorpen van schertsgrootouders en werkelijke, 
genealogische grootouders door elkaar genoemd worden als vaak de 
enige toevlucht die men nog denkt over te hebben naast het dorp 
waarin men thans verblijft. 

Wij zullen het huwelijkspatroon meer systematisch behandelen in 
Hoofdstuk 5, maar ik moet daar nu al even op vooruitlopen. Gege-
ven het diffuse, kaleidoscopische en optionele karakter van zowel 
dorpslidmaatschap als clanlidmaatschap (waarover al een en ander 
in het inleidend hoofdstuk is gezegd) kan men uiteraard niet 
verwachten dat de huwelijksrelaties rond een bepaald dorp kunnen 
worden afgebeeld als een consistente, doorzichtelijke structuur van 
clanrelaties. Toch zijn er ten aanzien van Mabombola bepaalde 
patronen te onderkennen – een onderwerp waaraan hoofdstuk 5 
gewijd zal zijn. Opvallend is de afwezigheid van huwelijksrelaties 
met die dorpen in Njonjolo die bij uitstek met de huidige Kahare-
dynastie en de Nyembo-clan zijn geassocieerd: onder meer de 
dorpen Kahare, Mukotoka, Kabimba en Mpelama. Bij een blinde 
statistische spreiding van Mabombola’s huwelijksrelaties over de 
Njonjolo-vallei zouden deze vier Nyembo / Shamamano-dorpen 
gezien hun grootte toch zeker in aanmerking hebben moeten 
komen, maar kennelijk is er een zekere mijding aan de orde. Ook 
dorpen van cliënten (naar verluidt vroegere slaven) van de Kahare 
familie worden gemeden: dit zijn onder meer de dorpen Shabizi, 
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Kikambo24 en Kaminumino. In plaats daarvan worden door 
Mabombola wel relaties onderhouden met dorpen geassocieerd met 
andere clans dan de Nyembo, met name de Lavwe-clan (het dorp 
Yanika) en de Nkonde-clan (het dorp Shipungu). Van belang is dat 
deze beide dorpen zijdelings nauw geassocieerd zijn met vooraan-
staande hoofdschapstitels – waaronder de Kambotwe-titel, die een 
eeuw geleden samenviel met de Kahare-titel tot deze laatste door 
Shamamano werd geusurpeerd. Aangezien clans niet (meer) beperkt 
zijn tot één vallei kunnen wij in dit licht ook de relaties tussen 
Mabombola en andere met Shipungu en de Nkonde-clan geassoci-
eerde dorpen begrijpen, met name Shumbanyama, Kwabila en Mbi-
njama. Een politieke dimensie achter dit huwelijkspatroon wordt 
voorts gesuggereerd door het feit dat Yanika en vooral de Shipungu-
cluster de huidige Kahare-dynasty het rechtmatig voeren – sinds 
Shamamano – van de koninklijke Kahare-titel betwisten. Na de 
dood van Mwene Kahare Kabambi in 1993, beriepen zijn respectie-
velijke opvolgers zich steeds op het feit dat zij in de maternale lijn 
nauwe banden met Kambotwe / Shipungu hadden in de Grote Buik, 
en daarom eindelijk pas een terechte claim op de Kahare-titel 
konden doen gelden.  

3.3. Binding met de grond 

Het is een belangrijk gegeven voor het begrijpen van de vestigings-

                                           
24 De complexiteit van de situatie is echter duidelijk uit het feit dat de vader 
van de eerste hoofdman Kikambo (gestorven in 1975) een Lamba slaaf was, door 
zijn naaste verwanten verkocht of verpand was naar het westen toe, waar hij 
uiteindelijk in de omgeving van het Nkoya hof van Mwene Kahare belandde. 
Kikambo was oorspronkelijk een lid van het dorp Shikwasha en kreeg pas met 
de algemene verhuizing naar de noordoever de kans om daar, vlak naast het 
vorstenhof, zijn eigen dorp te bouwen. Het dorp Shikwasha is de voornaamste 
huwelijkspartner van Mabombola, en met name de echtgenote van Situwala 
was een zuster van Kikambo, waaruit bleek dat deze met slavernij 
geassocieerde tak toch niet helemaal werd gemeden. Het is niet onmogelijk dat 
Shikwasha zelf ook cliënt- / slavenconnotaties had maar daarvan is mij niets 
gebleken.  
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geschiedenis van Mabombola, dat van enige binding met land / 
grond of territorium vanouds bij de Nkoya geen sprake was. Een 
Nkoya dorp wordt op een bepaalde, conveniërende plek gebouwd 
uit vergankelijk lokaal materiaal (leem, baststroken, riet, palen uit 
het bos), en volgens het traditionele patroon verzinkt het na tien tot 
twintig jaar weer terug in het bos, alleen nog te herkennen aan de 
grote mangobomen die blijven staan. Zelfs begraafplaatsen zijn 
spoedig obscuur. De enige permanente markeringen in het land-
schap, meestal slechts één per vallei, zijn de koningsgraven, die de 
plaatsen van oude vorstenhoven aangeven (zie de lijst achterin 
Tears of Rain), en nog steeds onderwerp van discrete verering zijn 
door speciale hofdignitarissen. Alle land wordt geacht in beheer te 
zijn van het volkshoofd. In de aan het Nkoya nauwverwante Luyana 
hoftaal van de Lozi heet de Lozi koning zelfs ‘Land’, namelijk 
Litunga (Gluckman 1951). Het volkshoofd kan t.a.v. jacht en visserij 
bepaalde koninklijke rechten op een deel van het algemene land 
laten gelden (een niet toevallig aan Zuid-Azië herinnerend patroon, 
door Gluckman 1943 in kaart gebracht voor de cultureel aan de 
Nkoya verwante Lozi), maar voor het overige is het zijn of haar taak 
het te verdelen naar de behoefte van iedere volwasen onderdaan 
Niet-vorsten die conflicten hebben over grond maken zich volgens 
de traditionele normen bezien, belachelijk. Toch nemen de con-
flicten over land hand over hand toe.  

De vele conflicten over de steeds schaarsere, uiterst vruchtbare 
natte matapa tuinen in het begin van de jaren 1970 moesten nog 
verhuld worden als conflicten over respect en verwantschappelijke 
etikette. Sindsdien is de druk op de grond alleen maar toegenomen, 
bijv. van de kant van niet-Nkoya immigranten rond het Nkeyema 
Agricultural Scheme;25 deze toeloop had in 1989 een zodanige in-
tensiteit bereikt dat toen de district councillor voor Nkeyema, Dr 
Stanford Mayowe, de mensen van Njonjolo en Kazo ertoe aanzette 
om nu al in de verder naar het oosten gelegen valleien juist ten wes-
ten van het Kafue National Park gebieden af te bakenen die 

                                           
25 Vgl. Nelson-Richards 1988; en de studie van mijn student: Hailu 1995. De 
wijdere implicaties van de opmars van het kapitalisme in Kaoma district heb ik 
uitvoerig verkend in van Binsbergen 2012e.   
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‘earmarked’ zouden worden als het erfgrond van bepaalde Nkoya 
dorpen – een noodzakelijke, en aan de mensen wezensvreemde, 
aanpassing aan het territoriale denken van de immigranten en van 
de staat. In dezelfde periode kwam Mwene Kahare Kabambi, enige 
jaren voor zijn dood, ertoe om tegen een belachelijk lage tegenpres-
tatie grote stukken grond26 uit te geven aan uit Zuid-Afrika afkom-
stige boeren van Europese afkomst – die vervolgens deze uitgiften 
trachtten formeel, kadastraal op hun naam te zetten en, juist als 
langs de Line of Rail kort na 1900, de dorpelingen tot illegale squat-
ters te maken. Deze betreurenswaardige ontwikkeling (ontkenning 
van Tribal-Trustland-status) werd echterspoedig teruggedraaid.27 In 
de vestigingsgeschiedenis van het dorp Mabombola zien wij 
dezelfde evolutie van vrije beweging in een context vrij van grond-
schaarste, tot het midden van de 20e eeuw, naar toenemende druk 
op de grond en daardoor het ontstaan van een zodanige over-
bevolking dat een deel van het fysieke dorp zich genoodzaakt ziet, 
naar de noordoever van de Njonjolo uit te wijken – waarbij in het 
bewustzijn van de actoren verwantschappelijke, dorpspolitieke en 
religieuze tegenstellingen schijnbaar de voornaamste factoren vorm-
den voor deze migraties.  

3.4. Hoe stellen wij geografische herkomst vast 

Het regelmatig verhuizen van dorpen van de ene vallei naar de 
andere betekent dat wij voor het vaststellen van de geografische 
herkomst van immigranten (onder wie ingehuwde vrouwen) in een 
Nkoya dorp,28 niet alleen de naam van hun dorp van herkomst 

                                           
26 Door de hele 20e eeuw is de standaardgrootte van een commerciële boerderij 
in Zambia 2500 ha, ofwel 5 x 5 km. Deze maat werd ook in het onderhavige 
geval aangehouden.  
27 Deze episode is kort behandeld in mijn artikel: van Binsbergen 1999.  
28 De nadruk is hier uitdrukkelijk op de intra-rurale dynamiek van de Nkoya 
samenleving in een etnisch min of meer homogene dorpscontext, en niet op de 
perifeer-kapitalistische en bureaucratische immigratie-dynamiek van een aan 
de Nkoya samenleving opgelegd, structureel wezensvreemd sociaal gegeven als 
het Nkeyema Agricultural Scheme.  
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moeten weten, maar ook de periode waarin de immigratie plaats 
vond. Dezelfde dorpsnaam verschijnt dikwijls over enkele tientallen 
jaren in meer dan één vallei. Bij voorbeeld, het dorp Mutaka 
verhuisde in de loop van de twintigste eeuw van de Lalafuta-rivier 
naar de Kamangango (een zijrivier van de Lemvu) en ten slotte naar 
de Munkuye. In dezelfde periode verhuisde het dorp Shipungu van 
de Kamangango naar de Kabanga-stroom niet ver van de Munkuye. 
Informanten zijn zich van dergelijke verhuizingen lang niet altijd 
bewust en gaan er vaak van uit dat iemand die een of meer genera-
ties tevoren behoorde tot een bepaald (ideëel) dorp X, toen dan ook 
woonde op de huidige locatie van dat (fysieke) dorp. Dikwijls past 
men in de opgaven nog verdere vereenvoudigingen toe. Wanneer bij 
voorbeeld een meisje dat woonachtig is in dorp a te vallei A trouwt 
in dorp b te vallei B, en het initiële contact is gelegd tijdens haar 
logeerpartij bij haar stiefvader in dorp c eveneens te vallei B, dan zal 
een dergelijke inhuwende bruid door haar aanverwanten in dorp b 
al gauw worden aangemerkt als ingehuwd uit het naburige c te B, en 
niet uit het verre a te A. Iets soortgelijks doet zich wat Mabombola 
voor met Eshiteli Mulodja (06), de echtgenote van Kawush (05); zij 
wordt gepercipieerd als in 1965 ingehuwd vanuit het naburige dorp 
Kalelema / Shushewele, maar in de genealogie van dat dorp zal men 
tevergeefs naar haar zoeken: geboren in het dorp Kwabila, waarnaar 
zij na een op echtscheiding uitgelopen huwelijk weer terugkeerde, 
verbleef zij slechts enige jaren (ca. 1962-1965) in Kalelema – een 
dorp dat zij ziet als dat van haar MB – , nadat zij Kwabila verliet 
tijdens een vertrouwenscrisis waartoe (zoals zo vaak) aanhoudende 
ernstige ziekte dus hekserijverdenking de aanleiding vormde. 

Slechts in de loop van maandenlang veldwerk daagt bij de onder-
zoeker het besef van de enorme geografische mobiliteit van de 
onderzoekspopulatie, en van de imprecisie van topografische 
opgaven, zodat met name de gegevens verworven in de eerste maan-
den steeds opnieuw moeten worden bezien in het licht van latere 
informatie. 
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4. De verwantschappelijke 
structuur van Mabombola in het 
licht van zijn vestigings-
geschiedenis  

4.1. Verwantschap als basis van de vestigingsgeschiedenis 
van Mabombola 

Het huidige Mabombola (1973) gaat terug op een verzameling 
classificatorische siblings (d.w.z. siblings, half-siblings, parallelle 
neven en nichten vanaf de eerste tot onbepaalde graad) die in de 
eerste decennia van de twintigste eeuw werden geboren; de preciese 
genealogische verbindingen tussen hen zijn vrijwel niet meer te 
achterhalen omdat zij vanuit het Nkoya perspectief van classificato-
rische verwantschap irrelevant zijn. Sommige leden van deze 
verzameling werden geboren in het dorp Mabombola aan de Muzeu, 
de meesten echter in andere dorpen gelegen in andere valleien. 

De kern van de verzameling leden van het ideële dorp Mabombola 
werd gevormd door een vrouw Langalanga en haar jongere broer 
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Mushūwa (03), beiden kinderen van een man Kaluyano; Kaluyano’s 
dorpsaffiliatie, en de naam en dorpsaffiliatie van zijn echtgenote, 
zijn niet meer met zekerheid te achterhalen: het is waarschijnlijk 
dat deze echtgenote uit Mabombola stamde, maar kan niet uitgeslo-
ten worden dat zij slechts inhuwde en dat het Kaluyano was van wie 
de band met Mabombola afkomstig was. In een eveneens niet meer 
te achterhalen verbintenis bracht Langalanga een zoon Ingelishi 
voort. Ingelishi woonde waarschijnlijk gedurende een flink deel van 
zijn leven te Mabombola. In een huwelijk met Luweka uit het dorp 
Mukungu (destijds meer zuidoostelijk langs de Njonjolo gelegen, en 
in de jaren 1960 verhuisd naar de noordelijk oever) bracht hij in ca. 
1923 een zoon voort, die tot zijn adolescentie in zijn moeders dorp 
woonde maar toen verhuisde naar zijn vaders dorp, waar hij in de 
jaren 1960 de naam Mabombola / Nkingēbe (01) erfde, en daarmee 
het dorpshoofdschap. Zijn beide zonen Episoni (13) en David (15) 
wonen in zijn onmiddellijke nabijheid, terwijl zijn dochter Eliya (24) 
is uitgehuwd naar het naburige dorp Shikwasha.  

Maar de suggestie die hiervan uitgaat, van permanente solidariteit 
door bijeenwonen, is slechts schijn. Nkingēbe’s kinderen hebben een 
bewogen jeugd achter de rug die direct tot uitdrukking komt in hun 
vestigingsgeschiedenis. Toen hun uit Shikwasha afkomstige moeder 
in 1957 van hun vader scheidde, gingen de zeer jonge kinderen voor 
het eerste jaar met haar mee naar Tumbika (Lubanda-vallei); daarna 
keerden zij voor enige jaren terug bij hun vader in Mabombola, om 
in het midden van de jaren 1960 weer naar hun moeder terug te 
keren. Pas in 1970 vestigden Episoni (13) – die toen al zijn eerste 
huwelijk achter de rug had – en David (15) zich weer bij hun vader; 
het huwelijk van hun zuster Eliya (24) dat in dezelfde tijd plaats-
vond, kan slechts in zeer betrekkelijke zin gelden als een huwelijk 
vanuit Mabombola: zij woonde er slechts enkele maanden alvorens 
naar het dorp van haar echtgenoot te vertrekken.  

Langalanga’s veel jongere broer Mushūwa (03) is de oudste inwoner 
van het huidige Mabombola. Mushūwa’s zonen uit zijn eerste huwe-
lijk – Kawush (05), Jelemaia (11) en Yinoki (07) – wonen in zijn 
directe nabijheid, met uitzondering van Mingeloshi (10), wiens aso-
ciale gedrag (asociaal, naar Nkoya begrippen, maar ook volgens het 
Zambiaanse Wetboek van Strafrecht) leidde tot zodanige conflicten 
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dat hij permanent moest verhuizen naar het naburige dorp Mwala, 
van waar hij uiteindelijk in de gevangenis in het districtscentrum 
Kaoma belandde. Mingeloshi was hierdoor niet beschikbaar om uit 
te leggen waarop zijn toegang tot het dorp Mwala berust. Evenwel, 
in dezelfde generatie blijken ook zijn verre parallelneven – Yosamu 
(32), Pawulo (23), Eshinati (34) en Andson (35) –, de kinderen van 
Layisi Munkokwe, de overstap gemaakt te hebben van hun geboor-
tedorp Mabombola naar het dorp Mwala, en hun uitleg van hun 
claim op Mwala is dat dit het dorp is van hun ‘grootouder’, specifiek 
hun FM en dier familie.  

4.2. Mabombola: De Mushūwa tak 

Een zoon uit een later huwelijk van Mushūwa, Dimanisi (19) verblijft 
thans als trekarbeider in de stad Ndola aan de Line of Rail, en hij 
heeft geen eigen huis in Mabombola. Zijn affiliatie met Mabombola 
is onzeker. Waarschijnlijk heeft hij er nooit gewoond maar heeft hij 
het grootste deel van zijn jeugd doorgebracht in zijn moeders dorp 
Mutaka. Dimanisi’s volle zuster Neliya (31) is gehuwd in het nabu-
rige dorp Matiya; zij heeft zeker nooit in Mabombola gewoond maar 
is uitgehuwd vanuit hun moeders dorp.  

Met hun overgang naar Mwala zijn de genoemde kleinkinderen (32), 
(23), (34) en (35) van Munkokwe, hoewel nog wel in hun vaders 
dorp Mabombola geboren, waarschijnlijk voorgoed verloren voor dit 
dorp. De oudste van deze generatie, Yosamu (32), verhuisde in 1969 
van Mwala naar de zuidoever waar hij onder zijn eigen naam een 
klein nieuw dorp stichtte. Op deze beter bereikbare plaats bouwde 
hij een nieuw Watchtowerkerkje nadat eerdere soortgelijke 
bouwsels in Mabombola en Shikwasha na conflicten werden verla-
ten. Yosamu’s jonge kinderen profiteren bovendien van de nabijheid 
van de basisschool op de noordoever. Yosamu’s uit het naburige 
Shikwasha afkomstige moeder Maria maakte ook de oversteek naar 
de noordoever. Zijn broers (23) en (35) zijn thans (1973) als 
trekarbeiders in de hoofdstad Lusaka, terwijl zijn zuster (34) in het 
naburige Shabizi is ingehuwd. Yosamu is echter vooralsnog geen 
officieel dorp, want daarvoor ontbreekt de administratieve toets-
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steen: een eigen dorpsregister. 

4.3. De andere takken van Mabombola 

Naast Mushūwa is Noliya de enige overlevende van de oorspronke-
lijke verzameling neven en nichten die de kern vormde van het dorp 
Mabombola. Na een op echtscheiding uitgelopen huwelijk in de 
Longe-vallei is Noliya thans te Kakaezwa gehuwd. Noliya’s dochter 
Eshiteli (17) is te Mabombola geboren en woont daar nog steeds, 
ondanks het feit dat zij gehuwd is met een man uit Kandelele die 
thans als trekarbeider in Lusaka verblijft.  

Ook enige andere afstammelingen van de generatie van Langalanga 
etc. zijn nog wel in het huidige Mabombola aan te treffen, zij het 
spaarzaam en fragmentarisch. Het betreft hier (zoals steeds in 
Nkoya genealogieën) personen die ieder affiliaties hebben met, en 
dus potentieel lidmaatschap van, verscheidene dorpen. Voor de 
tientallen in de genealogie van Mabombola genoemde mensen gaat 
het hier ondanks overlapping om vele tientallen dorpen verspreid 
over een moeilijk toegankelijk gebied zo groot als Nederland. Het is 
onmogelijk om in al deze dorpen diepgaand genealogisch onder-
zoek te doen en onze genealogie is dan ook maar een kaal skelet – 
niet alleen het als Fig. 9 gepresenteerde uittreksel maar ook de 
vollediger genealogieën die in Appendix I te vinden zijn. Wij mogen 
echter veilig aannemen dat de enkele personen die daadwerkelijk als 
huidige of vroegere inwoners van Mabombola verschijnen, slechts 
een kleine fractie vormen van het aantal volwassen personen dat in 
een denkbeeldige, werkelijk complete genealogie van alle takken 
vermeld zou moeten worden: de rest verbleef in andere dorpen dan 
Mabombola. 

4.4. Wie bleven voor Mabombola behouden? 

Wie zijn degenen die voor Mabombola behouden bleven dan wel 
hun potentiële lidmaatschap van dat dorp actualiseerden? Eén van 
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de jongsten van Langalanga’s generatie, Mufwaya (ik noem haar 
Mufwaya I), huwde uxorilocaal (d.w.z. de bruid blijft in haar eigen 
woonplaats, de bruidegom voegt zich bij haar; zie Hoofdstuk 5) met 
de invalide Yani (25) die aldus in Mabombola belandde na verschei-
dene omzwervingen (vanuit zijn geboortedorp in de naburige 
Kachechongwa-vallei, en onder meer via het naburige Shikwasha 
aan de Njonjolo, het naaste buurdorp van Mabombola). Toen deze 
Mufwaya I stierf, werd haar naam en huwelijksband met Yani geërfd 
door haar classificatorische ZD, een dochter van de vrouw Yakata 
die eveneens tot de oorspronkelijke generatie behoorde. Voor deze 
Mufwaya II (09) was het huwelijk met Yani haar vierde huwelijk; 
dochters van haar eerdere huwelijken werden vanuit Mabombola 
uitgehuwelijkt te Mbinjama (dit is Matayi (37)), en Matiya aan de 
Njonjolo (namelijk Elina (33)); Mufwaya’s zoontje Joni (38) verblijft 
thans nog in zijn vaders dorp Kiyalubilo. Binnen enkele jaren liep 
Mufwaya II’s huwelijk met Yani op echtscheiding uit, maar vanwege 
’s mans lange associatie met Mabombola, en zijn gebrek aan 
residentiële alternatieven elders, kon hij in het dorp blijven wonen. 
Eveneens met Mabombola geaffilieerd zijn de drie kleinkinderen 
van een vrouw Shipungu,29 het laatste te bespreken lid van de 
oorspronkelijke generatie: de twee broers Miloshi (20) en Siteneli 
(21) verblijven als trekarbeiders in Lusaka maar hebben een huis in 
Mabombola, terwijl hun zuster Lungalukata (22) vanuit Mabombola 
is uitgehuwelijkt te Shumbanyama aan de Kazo-stroom. 

4.5. De Kwabila groep zoekt zijn toevlucht in Mabombola 

Ten slotte omvat Mabombola een aantal zeer recent aangekomen 
bewoners, die zich toegang tot het fysieke dorp hebben kunnen 
verschaffen in hun hoedanigheid van aanverwanten, namelijk als 
verwanten van in dit dorp ingehuwde vrouwen. Zoals gezegd huwde 

                                           
29 Niet te verwarren met het dorp van die naam. Niettemin is het voorkomen 
van deze beladen, vorstelijke naam in de verwantengroep van Mabombola wel 
een verdere aanwijzing voor de nauwe relaties die al generaties bestaan tussen 
dit dorp en het dorp Shipungu. 
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in 1965 Kawush (05) met Eshiteli Mulodja (06) die, hoewel onmid-
dellijk voor haar huwelijk woonachtig in het naburige Kalelema / 
Shushewele, oorspronkelijk uit Kwabila afkomstig was. In 1970 werd 
deze band tussen Mabombola en Kwabila verder versterkt doordat 
Episoni Nkingēbe (13) kort na zijn terugkeer in Mabombola een 
huwelijk, zijn tweede, aanging met Maria Mukwakwa (14), wier 
vader en verdere verwanten destijds onder uiterst onzekere omstan-
digheden in het verre dorp Kwabila verbleven. 

De oorzaak van deze onzekerheid gaat terug naar het begin van de 
twintigste eeuw. Toen, kort na de negentiende eeuw die gekenmerkt 
was door de expansie van Nkoya staten, handelsnetwerken en 
slavernij-overvallen, was het dorp Shipungu een van de grootste en 
belangrijkste nederzettingen in Nkoyaland. Tot aan de troonsbestij-
ging van Shamamano onder protectie van de Lozi koning Lubosi 
Lewanika ca. 1890 was ook de vorstelijke titel Kahare eigendom van 
de centrale verwantencluster van Shipungu – de cluster van Kambo-
twe. Kangumunyama, een classificatorische broer van Mwene Shipu-
ngu, baatte de nieuwe economische mogelijkheden uit die zich in de 
eerste decennia van de koloniale tijd aandienden. Zo werd hij trek-
arbeider te Livingstone (destijds de hoofdstad van Noord-Rhodesië, 
het huidige Zambia) en begon hij daarna al in de jaren 1920 een op 
marktgewassen gerichte boerderij (‘farm’) te Kwabila, in een voor 
hem vreemde omgeving ver van Shipungu dat demografisch uit zijn 
voegen barstte en waarvan de grote omvang sinds de vestiging van 
de pax brittanica niet langer zinvol was. Wij zien dat de penetratie 
van het kapitalisme in Nkoyaland ook nieuwe mogelijkheden aan 
het vestigingspatroon toevoegde: het initiatief nemen tot een type 
vestiging en een type productie die op geen enkele manier aansluit 
bij het traditionele patroon (vgl. van Binsbergen 2012e). Kangumu-
nyama trok verscheidene verwanten uit Shipungu aan, maar na zijn 
dood werd hun economische en residentiële positie als vreemden te 
Kwabila onhoudbaar – een crisis die zich zoals gebruikelijk in het 
bewustzijn van de participanten vooral manifesteerde door in 
hekserij-termen geïnterpreteerde ernstige ziekte en sterfte. Ook het 
feit dat Eshiteli Mulodja (06) in 1962 vanuit Kwabila op haar eentje 
haar toevlucht in Kalelema / Shushewele zocht, verwijst naar een 
vroege fase in dezelfde crisis. Terugkeren naar Shipungu konden zij 
echter niet meer, want dit dorp (inmiddels verhuisd naar de Kaba-
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nga-vallei) was al in de jaren 1940 uiteengespat na een periode van 
hevige interne conflicten, ziekte en dood die het nieuwe dorpshoofd 
algemeen de connotatie van heks hadden bezorgd; de frustratie van 
politieke aspiraties door de inmiddels niet meer terug te draaien 
usurpatie van de Kahare-titel door de Shamamano-familie was een 
medebepalende factor in deze escalatie. Fragmenten van het 
oorspronkelijke Shipungu zochten her en er hun heenkomen, onder 
meer in het dorp Shumbanyama, waar Shimbwende Shiyowe 
Kabangu neerstreek bij zijn MM’s verwanten.  

Hoe groot de nood van Maria’s verwanten te Kwabila was blijkt uit 
het feit dat zij binnen een jaar na haar inhuwen in Mabombola allen 
verhuisden van Kwabila naar Mabombola: niet alleen Maria’s vader 
Mukwakwa (29) en haar verweesde neefje Gilibati (16), maar ook 
haar vaders achternicht Mataka (10), de moeder van Eshiteli (06) die 
al in 1965 was ingehuwd in de andere hoofdtak van Mabombola.30 
Mataka’s zoon Edwin (26) uit haar derde huwelijk beëindigde een 
kort verblijf als trekarbeider in Namwala-district (waar commerciële 
boerderijen zijn gevestigd) en voegde zich in Mabombola bij zijn 
moeder en zijn jongere broers Kasheba (27) en (classificatorisch) 
Pátiliki (30). Ten slotte werd ook Mataka’s kleindochter, het wees-
kind Shalabila (28), naar Mabombola meegenomen. 

In de perceptie van de dorpsleden is deze Kwabila-tak binnen 
Mabombola primair gerecruteerd op basis van aanverwantschap, en 
men ziet Mukwakwa en Mataka veelal als bayeni, ‘bezoekers’, 
tijdelijke leden. Mukwakwa beschouwt zijn verblijf in Mabombola 
niet als definitief, maar tracht van Mwene Kahare toestemming te 
krijgen om aan de noordoever van de Njonjolo een nieuw eigen dorp 
Mukwakwa te stichten, dat de hele Kwabila tak in Mabombola zal 
omvatten en daarnaast andere verstrooide fragmenten van Shi-
pungu zal aantrekken. Niettemin gaan met name de banden van 

                                           
30 De nood van deze verwantentak uit Kwabila – en toch ook hun betrekkelijk 
isolement binnen het dorp Mabombola dat hun gastvrijheid verleende – blijkt 
al uit het feit dat Gilibati, twaalf jaar oud, een van de zeer weinige zwaar 
ondervoede kinderen in Njonjolo was in 1973-74, en als zodanig onze patiënt, in 
een tijd dat voldoende regens voor redelijke oogsten zorgde en er nog 
voldoende wild was om door ‘stropen’ een geregelde toevoer van dierlijke 
eiwitten te verzekeren voor de gehele bevolking. 
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Mataka met Mabombola veel verder dan aanverwantschap in de 
jongste volwassen generatie: haar moeder Luhamba behoorde tot de 
oorspronkelijke generatie van Langalanga, Mushūwa etc., en het 
inhuwen in Mabombola van eerst Eshiteli (06), in 1965, en vervol-
gens Maria (14) in 1969, moet gezien worden als het door tegen-
huwelijken bestendigen van de langdurige affinale band tussen 
Mabombola en Shipungu, die minstens terugging op Luhamba. En 
hoewel Mataka (10) zelf te Shipungu werd geboren, is het waar-
schijnlijk dat ook haar eerste huwelijk, met Mulawo van het dorp 
Shipungu, er vanuit Mabombola uitzag als het inhuwen van een 
potentieel lid van Mabombola, in Shipungu. 

De vestiging van de Kwabila tak in Mabombola past goed in het 
streven van het nieuwe dorpshoofd Nkingēbe om zijn volgelingen-
schap uit te breiden – een streven dat zich nog maar kort tevoren 
reeds manifesteerde in het aantrekken van zijn eigen zonen Episoni 
(13) en David (15). Deze strategie werkte echter niet: Nkingēbe had 
buiten de aspiraties en het verantwoordelijkheidsgevoel van de veel 
oudere Mukwakwa gerekend, die er vanaf zijn aankomst in Mabo-
mbola naar streefde om onder zijn eigen naam een nieuw dorp te 
beginnen waar ook andere verstrooide fragmenten van het dorp 
Shipungu eindelijk een onderkomen zouden kunnen vinden. Dit 
streven kreeg reeds in 1974 inderdaad zijn beslag. 

4.6. Pátiliki 

Pátiliki (30) is niet direct binnen de Mabombola genealogie op te 
voeren. Zijn vader behoorde tot hetzelfde dorp, Wahila, als Mataka’s 
(10) laatste echtgenoot, de vader van Edwin (26) en Kasheba (27); 
Wahila is de naam van een van de dorpen van de verwantengroep 
die de Mutondo-titel beheert, de vorstelijke titel voor het westelijk 
deel van Nkoyaland (Kahare regeert over het oostelijk deel).  

Pátiliki’s moeder Noliya is de dochter van een van de mannen die 
Kangumunyama uit Shipungu aantrok naar Kwabila.  
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4.7. Watchtower  

Zoals verscheidene andere dorpen in Njonjolo, staat ook Mabo-
mbola bekend als een Watchtower-dorp – bekeerd tot een 
Christelijke secte die in het eind van de 19e eeuw werd gesticht in de 
Verenigde Staten van Amerika, waarvan het zendingswerk van grote 
invloed was op trekarbeiders in Zuidelijk Afrika in de eerste decen-
nia van de 20e eeuw, en die zich tenslotte met enorm succes via 
terugkerende trekarbeiders verbreide over het toenmalige Noord-
Rhodesië, thans Zambia.31 Dit succes lijkt te danken aan de vol-
gende constellatie: in de door nieuwe, op het kapitalisme geschoei-
de productieverhoudingen sterk gewijzigde ervaring van (ex-) 
trekarbeiders en nieuwe stedelingen was een nieuw, van buiten 
komend en op een zekere geletterde basis berustend wereldbeeld 
nodig, dat door verboden en reinigingsriten krachtig en consequent 
afstand nam van het oude wereldbeeld; in allerlei gradaties van 
toeëigenend syncretisme werd Watchtower op het platteland van 
Noord-Rhodesië vooral verwelkomd als een effectief idioom voor de 
bestrijding van hekserij, waarvoor de vrees toch al welig tierde en 
verder werd aangezet onder de gewijzigde economische en sociale 
omstandigheden van het begin van de 20e eeuw. Mijn toenmalige 
collega aan de University of Zambia, Sholto Cross, schatte in de 
jaren 1970, op grond van een jarenlange studie van deze beweging in 
Zambia, dat een derde van alle toen levende Zambiaanse volwas-
senen op enig punt in hun leven lid van Citawala geweest was.  

De Watchtower-identiteit van het fysieke dorp Mabombola betekent 
dat daar niet gerookt of alcohol gedronken wordt, en dat Nkoya 
ceremonies zoals naamvererving en meisjesinitiatie met de grootst 
mogelijke ingetogenheid, zonder trommels en zonder alcoholische 
drank, moeten worden uitgevoerd. In feite roken en drinken in ieder 
geval de meeste vrouwen te Mabombola wél, maar dit werd desge-
vraagd uitgelegd uit het feit dat zij toch maar ingehuwd zijn en 

                                           
31 Er is veel geschreven over Watchtower in Zuidelijk Centraal Afrika (waar de 
naam vaak werd gelocaliseerd tot C(h)itawala of Kitawala). Zie bijv.: Greschat 
1967; Hooker 1965; Long 1968 (onderwep van een voorbeeldig heronderzoek: 
Seur 1992); Cross 1978; Hodges 1976; Fields 1985; van Binsbergen 1981a.  
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aldus niet tot de Watchtower-kern van het dorp behoren.  

De studies van Long, van Cross en van Seur laten zien hoe elders op 
het Zambiaanse platteland Watchtower een grote invloed heeft 
kunnen uitoefenen op het vestigingspatroon en de verwantschap-
pelijke structuur. In Mabombola blijkt dit effect beperkt, zoals de 
volgende analyse kan aantonen. 

Slechts van een deel van de inwoners van Mabombola werd de 
religieuze affiliatie expliciet gevraagd. De verdeling wordt gegeven 
in Tabel 1 (niet meegerekend: voormalige dorpsleden, uitgehuwde 
vrouwen, afwezige trekarbeiders en kinderen < 18 jaar):  

 

door deze persoon geclaimde religieuze affiliatie 
aantal 
personen  

claimen Watchtower affiliatie in 1973-74 4 

claimen een vroegere kerklidmaatschap, nl. Watchtower 1 

claimen vroeger kerklidmaatschap, maar geen Watchtower 1 

ontkennen enig vroeger kerklidmaatschap 7 

geen informatie 8 

totaal 21 

Tabel 1. Watchtower in Mabombola 

De acht dorpsleden over wie geen informatie beschikbaar is omvat-
ten, helaas, belangrijke personen als het dorpshoofd Nkingēbe (01), 
Mushūwa (03) en Mukwakwa (29). Aangezien niettemin Enala (06), 
de vrouw van het dorpshoofd Nkingēbe, Watchtower-lid claimt te 
zijn, en het hele dorp een streng Watchtower-signatuur uitdraagt, is 
het niet onmogelijk dat ook het dorpshoofd Nkingēbe in ieder geval 
aanvankelijk Watchtower-lid was – hoewel het feit dat in het begin 
van de jaren 1970 de relatief juniore dorpsgenoot Yosamu uit het 
dorp wegtrekt naar de overkant van de Njonjolo en daar een 
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Watchtower-kerk vestigt, suggereert dat juist de Watchtower-identi-
teit een steen des aanstoots was geworden, waarbij Yosamu en het 
dorpshoofd tegenover elkaar stonden. Yosamu is het oudste lid van 
de Munkokwe tak die geheel voor het dorp is verloren gegaan. Zijn 
zeer strenge opstelling in geloofszaken blijkt al uit zijn boven 
besproken weigering zijn dochtertje naar het ziekenhuis te laten 
gaan. Waarschijnlijk kon hij zich geen mildere opstelling permitte-
ren, omdat voor hem als relatief perifeer lid van het ideële dorp 
Mabombola de Watchtower-ideologie het voornaamste kapitaal 
voor zijn leiderschapsaspiraties moest vormen.     

De overige dorpsleden van wie de Watchtower-affiliatie vaststaat 
zijn relatief juniore leden: Yinoki (07), Aida (08) en Episoni (13). 
Episoni’s echtgenote Maria (14) claimt echter uitdrukkelijk geen 
Watchtower-lid te zijn, evenals Elina (04), de vrouw van Mushūwa. 
Mushūwa’s dochter Neliya (31) echter, uitgehuwd naar Matiya aan 
de Njonjolo, claimt wel Watchtower-lid te zijn; het dorp Matiya is 
vanouds geassocieerd met de South Africa General Mission en de 
daardoor in het leven geroepen Evangelical Church of Zambia, een 
fundamentalistische Christelijke groepering, en het is niet erg waar-
schijnlijk dat Neliya haar Watchtower-affiliatie pas in Matiya heeft 
opgedaan. Opvallend is dat Mufwaya (09) claimt tot 1970 wel 
Watchtower-lid geweest te zijn maar toen de kerk heeft verlaten, om 
redenen die zij niet nader toelicht. Onder de uitdrukkelijke niet-
leden tellen wij voorts relatief seniore inwoners zoals Kawush (05) 
en Eshiteli (17). Het feit dat vijf leden van de uit Kwabila afkomstige 
groep uitdrukkelijk claimen niet tot Watchtower te behoren (Pátiliki 
(30), Mataka (10), Maria (14) en Eshiteli (06), alsmede Edwin die 
claimt als scholier en trekarbeider in Namwala van 1965 tot 1970 lid 
geweest te zijn van de New Apostolic Church), maakt wel twee 
dingen duidelijk 

• het aantrekken van deze groep berustte in geen geval op 
gemeenschappelijke Watchtower-banden 

• ondanks de algemene Watchtower signatuur van het fysieke 
dorp en waarschijnlijk van zijn dorpshoofd, is lidmaatschap 
van deze secte toch niet zo bepalend dat uitdrukkelijk niet-
Watchtower-leden van vestiging in het dorp werden uitge-
sloten.  
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Al met al kunnen wij constateren dat de Watchtower-secte een 
zekere, maar bepaald niet een beslissende invloed op het vestigings-
patroon van Mabombola heeft uitgeoefend.  

4.8. Mogelijke leden van het ideële dorp Mabombola die 
thans geen deel uitmaken van het fysieke dorp  

In de loop van deze analyse van de dynamiek van het dorp 
Mabombola zijn wij een aantal categorieën potentiële leden tegen-
gekomen die vooralsnog uit de boot zijn gevallen in de zin dat zij, 
ondanks min of meer behoren tot het ideële dorp, van het fysieke 
dorp niet daadwerkelijk deel uitmaken. Het gaat hierbij om de 
volgende categorieën personen:  

(1) De niet meer te traceren leden van de oudere generaties die, 
behorende tot de ‘Kleine Buik’, overwegend hun toevlucht 
elders gezocht hebben. 

(2) Uitgehuwde vrouwen, wier vertrek door de instabiliteit van het 
Nkoya huwelijk zelden definitief is, en wier kinderen het dorp 
ook nog altijd wel eens als inwoners kan verwachten. Voor 
Mabombola betreft het hier met name de vrouwen Lunga-
lukata (22) en Neliya (31). Elina (33), Eliya (24) en Matayi (37) 
vormen formeel grensgevallen omdat zij in hun volwassen 
leven niet of nauwelijks in Mabombola hebben gewoond.   

(3) De laatste drie genoemde vrouwen vormen al een overgang 
naar de volgende categorie: leden van jongere generaties, van 
wie het potentiële lidmaatschap van het dorp vooralsnog niet 
geëffectueerd is en dat misschien ook wel nooit zal worden. 
Ook de bij hun (niet aan Mabombola geaffilieerde) ouder 
verblijvende jongeren Eli (36) en Joni (38) behoren tot deze 
categorie. Van Dimanisi (19), wiens zuster nooit in Mabomb-
ola heeft verbleven, is het onduidelijk of wij hem in deze 
categorie moeten indelen of eenvoudig in de volgende catego-
rie:  

(4) De arbeidsmigranten, die gezien hun bindingen met het dorp 
en het onzekere karakter van Nkoya ruraal-urbane migratie 
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hoogstwaarschijnlijk na enige jaren afwezigheid weer ter 
plaatse zullen terugkeren. Miloshi (20) en Siteneli (21) be-
horen zeker tot deze categorie. Overigens moet erkend 
worden dat verblijf in de stad een soort parkeersituatie is, 
waarin verwantschappelijke spanningen kunnen worden ver-
werkt zonder dat men (zoals bij vertrek naar een andere 
rurale verblijfplaats) al dadelijk – publiekelijk, drastisch en 
conflictueus – tot wijziging van dorpsaffiliatie hoeft over te 
gaan.  

(5) Ten slotte is er de categorie van jonge en middelbare leden die 
in een eerder stadium deel hebben uitgemaakt van het dorp 
maar wier definitieve vestiging in een ander dorp inmiddels wel 
degelijk inhoudt dat zij de banden met Mabombola hebben 
doorgesneden. Deze mensen zijn voorgoed verloren voor dit 
dorp. Het betreft hier de al eerder genoemde juniore tak van 
Yosamu (32), Pawulo (23) en Andson (35), alsmede hun zuster 
Eshinati (34). Ook de deugniet Mingeloshi (18) hoort tot deze 
groep.    

Wij hebben in deze analyse de omgekeerde weg bewandeld van het 
veldwerk. Daarin doen zich immers eerst de gefragmenteerde 
duizenden losse feiten voor rond concrete personen, hun genealo-
gische posities, huwelijken, vestigingsgeschiedenis, die men pas 
langzaam leert schikken in een analytisch patroon waarin de 
structuur van de plaatselijke samenleving in haar dynamiek kan 
worden onder woorden gebracht. In plaats daarvan zijn wij begon-
nen met de (uit het onderzoek zelf manifest geworden) analytische 
structurele principes, die wij vervolgens hebben geïllustreerd, empi-
risch onderbouwd zelfs, onder uitputtende verwijzing naar concrete 
personen en de details van hun levensloop. De Nkoya sociale 
dynamiek blijft optioneel en kaleidoscopisch; niettemin maken de 
algemene principes die wij daarin hebben gevonden, het in detail 
mogelijk om de concrete levensloop van individuen te begrijpen in 
hun specifieke keuzen ten aanzien van vestiging, leiderschap en 
huwelijk. Wij besluiten deze studie door het laatste aspect, het 
huwelijk, nader te bezien.  
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5. Het Nkoya huwelijkspatroon 
zoals dat geïllustreerd wordt door 
het geval van Mabombola 

Uit de voorgaande hoofdstukken is al duidelijk geworden dat de 
residentiële dynamiek niet kan worden begrepen zonder het huwe-
lijkspatroon in de analyse te betrekken. Fundamentele karakteris-
tieken van het Nkoya huwelijkspatroon kunnen al duidelijk worden 
onderkend aan de hand van het materiaal over Mabombola. 

5.1. Algemene trekken van het Nkoya huwelijk en zijn 
implicaties voor het vestigingspatroon 

Het Nkoya huwelijk is, althans sinds de aanvang van de 20e eeuw, 
overwegend virilocaal, d.w.z. de echtelieden vestigen zich in het 
dorp van de man. Uxorilokale vestiging – de echtelieden vestigen 
zich in het dorp van de vrouw – komt voor in een minderheid van 
de gevallen, met name wanneer de echtgenoot en zijn verwanten 
volstrekt niet in staat zijn om de in de 20e eeuw opgekomen 
bruidsprijs in contanten te voldoen; de bruidegom neemt dan zijn 
toevlucht tot een ouder model van bruidsdiensten. Ook het 
huwelijk (vaak slechts concubinage) van verpande of tot slaaf 
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gemaakte mensen zoals die tot het begin van de 20e eeuw geen 
uitzondering waren in Nkoya dorpen vooral rond de vorstenhoven, 
volgde het uxorilocale model.  

In de eerste jaren van een huwelijk (wanneer de bruidsprijs meestal 
nog slechts ten dele betaald is) is het niet ongebruikelijk dat de 
vrouw nog lange perioden in haar eigen dorp doorbrengt en niet in 
dat van haar echtgenoot; soms voegt de man zich daar voor enige 
maanden of jaren bij haar alvorens het paar zich definitief virilocaal 
vestigt. Het ideale voorkeurshuwelijk met de MBD (mufwala) komt 
in de praktijk weinig voor, maar in die zeldzame gevallen neemt het 
dikwijls de vorm dat de man in zijn (uiteraard classificatorische) 
MB’s dorp gaat wonen en aldus zijn residentiële claims als ZS 
combineert met die van DH. Het systeem staat polygynie toe maar 
die huwelijksvorm komt in de praktijk weinig voor. 

Analytische termen als ‘virilocaal’ en ‘uxorilocaal’ suggereren een 
permanentie van vestiging en van samenwonen van de echtgenoten, 
die door de feiten meestal wordt ontkracht in de Nkoya situatie. De 
meeste Nkoya huwelijken eindigen niet in overlijden van een der 
echtelieden, maar in echtscheiding. Dit is zeker geen nieuw ver-
schijnsel, hoewel er aanwijzingen zijn dat sinds de Onafhankelijk-
heid, onder invloed van nieuwe juridische verhoudingen in dit ge-
bied (vgl. van Binsbergen 1977b), de toch al hoge echtscheidingsfre-
quentie nog enigszins is toegenomen. Huwelijken duren vaak niet 
meer dan enkele jaren, en het is zeer gebruikelijk voor een vrouw 
van nog geen veertig om al drie of vier huwelijken achter de rug te 
hebben. Ongeacht het al dan niet voldaan zijn van de bruidsprijs 
gaan jonge kinderen na scheiding in eerste instantie met de moeder 
mee, en volgen haar dan ook naar nieuwe woonplaatsen bij latere 
echtgenoten. Tegen dat de kinderen een jaar of zeven, acht zijn 
worden zij geacht zich te kunnen handhaven buiten de aanwezig-
heid van hun biologische moeder, en dan zien wij ze vaak voor enige 
jaren of langer terugkeren naar het dorp van hun vader.  

Een dergelijke patroon leidt ertoe dat de kinderen van dezelfde 
ouder dikwijls slechts die ene ouder gemeen hebben, dus half-
siblings zijn, en door de residentiële aspecten van de huwelijks-
carrière van hun respectievelijke moeders in hun jeugd dikwijls ver 
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van elkaar opgroeien. De residentiële claims op de dorpen van – 
eventueel classificatorische – F, M en grootouders van elk der beide 
ouders deelt zich aan het kind mee. Het gevolg is dat zelfs binnen 
hetzelfde dorp de meeste volwassenen niet alleen een unieke resi-
dentiële geschiedenis hebben maar ook een tamelijk unieke verza-
meling van residentiële alternatieven, die zij alleen met (schaarse) 
volle siblings delen.  

Het is een algemeen verschijnsel bij de Nkoya dat echtscheiding 
geen definitieve breuk betekent in de aanverwantschapsrelaties 
tussen elk der voormalige echtelieden enerzijds en hun respectie-
velijke – vroegere – schoonfamilie anderzijds. Nog tientallen jaren 
na een scheiding noemt men elkaar nog steeds bij de desbetreffende 
aanverwantschapstermen, en dat is zelfs het geval indien de bruids-
prijs nooit is betaald en de verbintenis tussen de partners destijds 
een informeel karakter behield. Het besef van de oude band levert 
geen wrevel, maar doet genoegen, en maakt ook in het heden nog 
steun en waardering mogelijk. Deze permanentie maakt het voor de 
kinderen uit dergelijke gebroken huwelijken des te gemakkelijker 
een beroep op hun oudere verwanten te doen voor vestiging en 
bijdrage in huwelijksbetalingen.  

De vrouw van een Nkoya trekarbeider, voor zover zij haar man niet 
vergezelt naar zijn werkplek – wat bepaald geen regel is –, verblijft 
in haar eigen dorp of in dat van haar afwezige man, afhankelijk van 
een aantal factoren: de fase waarin het huwelijk verkeert, het al dan 
niet volledig aflossen van de bruidsprijs, de behoefte aan haar 
arbeidskracht in het dorp van haar man, en de mate waarin er in dat 
dorp toezicht op haar huwelijkstrouw kan woren uitgeoefend. 
Trekarbeid die leidt tot langdurig verblijf in den vreemde (vele 
Nkoya mannen verbleven tientallen jaren in de steden, en aan de 
mijnen en commerciële boerderijen van Zuidelijk Afrika) heeft vaak 
een verwoestend effect op de huwelijksband – niet alleen om 
sexuele redenen, maar ook omdat, als de echtgenoot geen geld 
stuurt, het de vrouw onmogelijk is om de mannelijke arbeidskracht 
te mobiliseren nodig om haar velden te bewerken. In de jaren 1930 
besloten de Nkoya volkshoofden dat het een grond voor echtschei-
ding zou vormen indien een trekarbeider een vol jaar niets van zich 
had laten horen.  
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Ook voor het huwelijkspatroon geldt dat voor velen het wonen in 
een bepaald dorp een betrekkelijk optioneel karakter heeft: het is 
slechts een van de residentiële alternatieven die men heeft, en men 
is zich bewust van andere.  

5.2. De circulatie van vrouwen tussen dorpen  

Het materiaal voor het dorp Mabombola stelt ons in staat na te gaan  
of er een bepaald systeem is volgens hetwelk een dorp vrouwen aan 
andere dorpen uithuwelijkt, en vrouwen uit andere dorpen aantrekt 
als inhuwende huwelijkspartners.  

Er kleven inmiddels echter nogal wat methodologische / operatio-
nele problemen aan deze vraagstelling:  

1. Het blijkt door de residentiële mobiliteit en residentiële alter-
natieven van individuen lang niet altijd eenvoudig om vast te 
stellen waar precies iemand woonde ten tijde van het sluiten 
van een bepaald huwelijk.  

2. Het fysieke dorp als concrete, ruimtelijke verzameling van 
bijeenwonende mensen is binnen de Nkoya sociale organisatie 
niet een primair sociologisch gegeven, maar een min of meer 
vluchtige neerslag van zich voortdurend hergroeperende en 
herdefiniërende, op zich niet direct waarneembare verwanten-
clusters, die ieder een ideëel dorp uitmaken.  

Met de nodige toewijding en een overvloed aan concrete gegevens32 

                                           

32 Mijn material over Mabombola kan worden geïnterpreteerd tegen de rijke 
achtergrond van een uiterst gedetailleerde en omvangrijke, in het Nkoya 
gestelde systematische enquête, die door mij en mijn onderzoeksassistent de 
Heer Dennis Shiyowe onder 200 volwassenen te Njonjolo en Kazo werd afgeno-
men in de maanden November 1973 tot Maart 1974. Naast vele andere details 
van bezit, economische en religieuze activiteiten, normen en waarden, 
wereldbeeld, omvatte elke vragenlijst een volledig overzicht van de successie-
velijke woonplaatsen en huwelijken van de respondent. Dit materiaal werd 
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is vooral het eerste probleem redelijk te ondervangen, en dan wordt 
het mogelijk om het in principe ongrijpbare ideële dorp als verwant-
schapscluster voor het doel van onze analyse min of meer gebrekkig 
te operationaliseren als de concrete verzameling bijeenwonende 
individuen op een bepaald tijdstip, d.w.z. het fysieke dorp. Kijken 
wij dan, met het fysieke dorp Mabombola in het brandpunt, naar de 
uitwisseling van vrouwen tussen concrete dorpen, dan vallen een 
aantal principes op: 

(a) Dorpsendogamie komt zeer weinig voor.  

(b) Terwijl vele huwelijken worden gesloten binnen de vallei, is 
dit toch minder dan de helft: een krappe meerderheid van 
huwelijken wordt buiten de eigen vallei gesloten (vallei-
exogamie). 

(c) Bij huwelijken binnen de vallei volgt de geografische spreiding 
over de eigen vallei niet een blinde kansrekening, maar er is 
een sterk selectief patroon.    

Deze drie principes zal ik in de volgende secties achtereenvolgens 
bespreken.  

5.3. Dorpsendogamie 

Dorpsendogamie komt zeer weinig voor. Het enige concrete geval is 
dat van de invalide Yani (25) die na het overlijden van zijn eerste 
vrouw Mufwaya I voor enkele jaren met haar erfgename Mufwaya II 
gehuwd is. Maar dit is duidelijk een uitzonderingsgeval: Yani was al 
een vreemde in het dorp, had er geen concrete verwantschappelijke 
wortels en was er uxorilocaal gehuwd. Het enige andere geval in 
mijn materiaal over Mabombola betreft (misschien niet toevallig) de 
ouders van dezelfde Mufwaya II: zij beweert dat zij buiten Mabo-

                                                                                                                         
vervolgens voor digitale analyse gereedgemaakt, met name door mijn moeder, 
wijlen Mw M.T. Treuen.   
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mbola geen residentiële alternatieven heeft, zelfs geen dorpen van 
grootouders waar zij heen kan, omdat haar ouders Lishibi en Yakata 
‘binnen de eigen familie’ getrouwd waren. Yakata behoort tot de 
oorspronkelijke generatie van Langalanga, Mushūwa etc., maar 
Lishibi’s genealogische positie blijft onbekend. In sommige andere 
gevallen (ik behandel zo’n casus rond het dorp Shumbanyama in 
van Binsbergen 1979a; de betrokkenen zijn de beide grootouders van 
de hoofdpersoon van die studie, Edward Shelonga) blijkt dorps-
endogamie voor de betrokkenen rampzalige kortsluitingen in hun 
verwantschappelijke schakelingen op te leveren. 

5.4. Vallei-endogamie en vallei-exogamie 

Terwijl vele huwelijken worden gesloten binnen de vallei, is dit toch 
minder dan de helft: een meerderheid van huwelijken wordt buiten 
de eigen vallei gesloten.  

Volgens Tabel 2 was ongeveer 40 % van de huwelijken rond Mabo-
mbola gesloten binnen de Njonjolo-vallei, en 60 % daarbuiten. Het 
gemiddelde huwelijksdomein (het door huwelijksrelaties effectief 
gestructureerde geografische gebied rond een bepaald gelokaliseerd 
individu of groep) heeft kennelijk een straal van veel meer dan tien 
kilometer, want dat is de maximale lengte van de Njonjolo-vallei, en 
de dichtbijzijnde naburige vallei, Kazo, is voor veel dorpen in Njo-
njolo, aanzienlijk meer dan 5 kilometer ver. 

De gegevens van Tabel 2 kunnen onderworpen worden aan een 
eenvoudige, niet-parametrische statistische analyse,33 waarin wij 

                                           
33 Namelijk de ratio likelihood toets, waarbij wij nagaan of een waargenomen 
verdeling statistisch significant afwijkt van een andere, of van een verwachte 
verdeling, zonder dat wij ook maar enige aanname hoeven te doen over de aard 
van de onderliggende verdeling, en we al evenmin gebonden zijn aan de 
minimum vereiste van gemiddeld 5 per cel – zoals bij de meer gangbare chi-
kwadraattoets. Vgl. Woolf 1957; Spitz 1961. Bij een eenzijdige toetsing is voor 
het 5%-niveau en df=1 (aantal vrijheidsgraden), de kritische waarde van de 
testvariabele, l of l’, gelijk aan 1,92.  
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voor elke categorie (vallei-endogaam / vallei-exogaam / totaal, en 
daarbij nog onderscheid makend tussen duidelijke gevallen en 
ambiguë gevallen) toetsen of het cijfermateriaal reden geeft om de 
nulhypothese te verwerpen, volgens welke het dorp evenveel brui-
den krijgt als geeft. Voor vrijwel alle categorieën blijkt het aantal 
ontvangen bruiden niet significant van het aantal gegeven bruiden 
te verschillen. Een significante uitzondering doet zich alleen voor 
ten aanzien van vallei-exogame huwelijken, als wij tenminste ook 
alle ambiguë gevallen meetellen: dan worden significant meer brui-
den gegeven dan ontvangen. Dit is een aanwijzing dat het dorp 
Mabombola ernaar streeft om in zijn huwelijksrelaties buiten in de 
huidige eigen vallei eerder bruidgever dan bruidnemer te zijn – 
misschien als tegenhanger van een (onuitgesproken) verlangen om 
binnen de eigen Njonjolo-vallei vooral bruidnemer te zijn, en zo 
voor huidige en toekomstige generaties maximaal te profiteren van 
de hulpbronnen die plaatselijke aanverwanten te bieden hebben.  

 
 

   bruiden 
ontvangen 

bruiden 
gegeven 

totaal l’  df p 

waargenomen  6 4 10 alleen 
duidelijke  
gevallen verwacht 5 5 10 

.40 1 
niet 
signi-
ficant 

        

waargenomen  9 6 15 

1. binnen 
Njonjolo 

inclusief 
ambiguë 
gevallen verwacht 7.5 7.5 15 

.60 1 
niet 
signi-
ficant 

2         

waargenomen  7 10 17 alleen 
duidelijke  
gevallen verwacht 8.5 8.5 17 

.53 1 
niet 
signi-
ficant 

        

waargenomen  9 16 25 

2. buiten 
Njonjolo 

inclusief 
ambiguë 
gevallen verwacht 12.5 12.5 25 

1.99 1 
signi-
ficant 

1         

waargenomen  13 14 27 alleen 
duidelijke  
gevallen verwacht  13,5 13,5 27 

.04 1 
niet 
signi-
ficant 

        

waargenomen  16 22 38 

3. 
binnen 

en 
buiten 

Njonjolo 

inclusief 
ambiguë 
gevallen verwacht 19 19 38 

.95 1 
niet 
signi-
ficant 

Tabel 2. Ontving Mabombola evenveel bruiden als het gegeven heeft? 
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In Tabel 3 stellen wij de vraag: Is er in Mabombola bij de categorie 
inhuwende bruiden een significant verschil in de verhouding tussen 
vallei-endogamie en vallei-exogamie, vergeleken met de categorie 
uithuwende bruiden? Hier vergelijken wij dus twee waargenomen 
verdelingen, in tegenstelling tot de eerdere toets, waarin een waar-
genomen verdeling met een verwachte verdeling wordt vergeleken. 
Zowel bij de uitsluitend duidelijke gevallen als wanneer wij ook de 
ambiguë gevallen meetellen, blijkt er enig gebrek aan evenwicht te 
bestaan: ontvangen bruiden vertonen de neiging om meer vallei-
endogaam te zijn, gegeven bruiden meer vallei-exogaam. Dit effect 
is echter alleen significant als wij de ambiguë gevallen meetellen. 
Het suggereert hetzelfde effect als geconstateerd bij Tabel 1: dat 
Mabombola zijn uithuwende vrouwen graag buiten de vallei afzet, 
en zijn inhuwende vrouwen bij voorkeur binnen de vallei betrekt   

 
  bruiden 

ontvan-
gen 

bruiden 
gege-
ven 

totaal l df p 

binnen 
Njonjol
o 

6 4 10 

buiten 
Njonjol
o 

7 10 17 
alleen 
duidelijke 
gevallen 

totaal 13 14 27 

.90 1 niet significant 

        

binnen 
Njonjol
o 

9 6 15 

buiten 
Njonjol
o 

9 16 25 
inclusief 
ambiguë 
gevallen 

totaal 18 22 40 

2.19 1 significant 

Tabel 3. Is er in Mabombola bij de categorie inhuwende bruiden een significant 
verschil met de categorie uithuwende bruiden, in de verhouding tussen vallei-

endogamie en vallei-exogamie?  

 
De Tabellen 2 en 3 zijn gecompileerd uit de ruwe gegevens 
gepresenteerd in de nu volgende Tabel 4.  
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nummer naam van het dorp Mabombola ontving 
van dit dorp het 

aangegeven aantal 
bruiden 

Mabombola gaf aan dit 
dorp het aangegeven 

aantal bruiden 

    

 binnen de Njonjolo-
vallei: 

  

1 Kalelema (1)@, (1)§  

2 Mabombola (het dorp 
zelf) 

(1)# 1°, 1°° 

3 Matiya  (1), 1 

4 Mukungu 1  

5 Mwala 1, 1  

6 Shikwasha 1, 1, 1 1°, 1°°, 1 

7 Yanika  (1) 

 totaal 6+(3) 4+(2)34   
    

 dorpen buiten de Njo-
njolo-vallei (dorpsnaam 
wordt gevolgd door 
valleinaam tussen 
haakjes): 

  

8 Kakaezwa (Kakumbi)  1 

9 Kandelele (Kalale)  1 

10 Kiyalubilo (Mitobo)  (1) 

11 Kwabila (Munkombwe / 
Mulambwa) 

(1)§, (1)# 1, (1), 1$ 

12 ? (Longe)  1 

13 ? (Loziland) 1  

14 Manenga (Luena)  (1) 

15 Mbinjama (Kazo)  1 

16 Mungandu (Munkuye / 
Shimano) 

1  

17 Mutaka (Kamangango / 
Lalafuta) 

1  

18 Mutondo (Nyango) 1  

19 Shakupota (Mpande) 1  

20 Shikwe (Lalafuta)  (1) 

21 Shipungu (Kabanga / 
Kamangango) 

 (1), 1$ 

                                           
34 Huwelijken die dubbel zijn vermeld worden per kolom slechts 1 x geteld. 
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22 Shitunya (Lalafuta) 1  

23 Shumbanyama (Kazo)  1 

24 Tumboka (Mpande)  1 

25 Wahila (Nyango)  (1) 

26 ? (incl. Lusaka) 1 1, 1 

 totaal35  7+(2) 10+(6)  

    

 totaal generaal 13 (3) 14 (8) 

   1 één huwelijk  

 *, §, # een bepaald merkteken ($, §, or #) wordt gebruikt om een en hetzelfde 
huwelijk te merken indien de betrokken vrouw tot meerdere dorpen 
gerekend zou kunnen worden; bijv. 1§ komt voor in de tweede kolom 
onder Kalelema en Kwabila: het gaat om een vrouw die in Mabombola 
inhuwde, en die kan worden opgevat als komend van ofwel Kalelema 
ofwel Kwabila 

  1@ de echtgenoot verblijft te Mwala, maar zou kunnen geteld worden als 
verblijvend te Mabombola 

  1° de vrouw is uxorilocaal getrouwd: de echtgenoot kwam van Shikwasha 
maar verhuisde naar Mabombola, daarom wordt hetzelfde huwelijk 
onder beide dorpen vermeld  

 1°° een huwelijk tussen de weduwnaar van 1° (die bleef wonen in het dorp 
van zijn overleden echtgenote) en van 1°’s erfgename, opnieuw vermeld 
onder zowel Shikwasha als Mabombola 

 ( ) dorpstoebehoren is ambigu  

 + dorp in de Njonjolo-vallei 

de huwelijken van Yosamu en zijn broers en zusters zijn niet opgenomen want 
dezen hebben Mabombola verlaten en worden niet langer als leden beschouwd  

Het identificeren van de vele in deze analyse voorkomende dorps- en rivier-
namen stelt zware eisen van onze hulpbronnen: vaak zijn de Nkoya namen niet 
de enig gangbare, niet die van de overheid en de kaartmakers, en zijn de 
kleinere waterlopen op de officiële topografische kaarten helemaal niet 
benoemd. Tears of Rain bevat nuttige identificaties van rivieren met name in de 
kaarten van vroegere vorstenhoven. Voorts: Central Statistical Office 1968. 
 

Tabel 4. Aspecten van het huwelijkspatroon van het dorp Mabombola.  

                                           
35 Huwelijken die dubbel zijn vermeld worden per kolom slechts 1x geteld. 



95 

De complementariteit van concreet dorp en ideëel dorp maakt dat 
de huwelijkskandidaten in dergelijke vallei-endogame verbindingen 
niet per se binnen dezelfde vallei hoeven te wonen, zolang zij maar 
beschikbaar zijn om mee te spelen in de affinale relaties tussen 
naburige dorpen. Bij voorbeeld, in de Nkoya perceptie geldt het 
huwelijk van Neliya (31) met Francis uit het naburige Matiya als een 
huwelijksband tussen Mabombola en Matiya, ook al heeft Elina 
nooit in Mabombola gewoond. Iets dergelijks geldt voor het huwe-
lijk tussen Eliya (24) en een man uit Shikwasha, – ook al heeft Eliya 
bijna haar hele korte leven buiten Mabombola gewoond. 
 

Shikwasha

Kwabila

other 

villages 

outside

Njonjolo; and

Lusaka

Mwala

Kalelema

other 

villages in 

Njongolo

Nkingebe

outside

Njonjolo

valley

2

0

0

22

9

2

Njonjolo

valley

3

3

3

2

2

13

 

 

Fig. 13. Huwelijksbanden tussen dorpen en het bestaan van connubia 
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5.5. De selectieve huwelijksrelaties met dorpen binnen de 
context van vallei-endogamie 

Na de bespreking van dorpsendogamie en vallei-endogamie, zijn wij 
nu aangeland bij de behandeling van selectiviteit van vallei-endo-
game huwelijken, gegeven van het grote aanbod, binnen een en 
dezelfde vallei, van mogelijke dorpen om huwelijksrelaties mee aan 
te gaan.  

Bij huwelijken binnen de vallei blijkt de geografische spreiding over 
de eigen vallei niet een blinde kansrekening te volgen, maar vinden 
we een sterk selectief patroon: met lang niet alle dorpen uit de vallei 
worden huwelijksrelaties aangegaan, en in plaats daarvan is er de 
tendentie om tussen dorpen de huwelijksrelaties uit voorgaande 
generaties te herhalen en / of te reciproceren. Van de tientallen 
dorpen in de Njonjolo-vallei speelt slechts een handvol een rol in de 
huwelijksrelaties van Mabombola: Kalelema, Matiya, Mukungu, 
Mwala, Shikwasha en Yanika. Het feit dat met de meeste van deze 
dorpen meervoudige huwelijksbanden bestaan (met uitzondering 
van Mukungu en Yanika) bewijst dat het hier onmiskenbaar om een 
positieve selectie gaat (om connubia in de zin van over enige 
generaties herhaalde vaste huwelijksrelaties), en niet slechts om een 
random spreiding van een aantal huwelijksbanden dat nu eenmaal 
zo gering is dat vele dorpen binnen de eigen vallei moesten worden 
overgeslagen. 

Welke principes bepalen deze selectie? Wij moeten hier aan de 
volgende factoren denken: 

1. geografische nabijheid,  

2. de (beperkte) herhalingstendens binnen het Nkoya huwe-
lijkspatroon,  

3. De clan-structuur, 

4. De beperkte relevantie van het dorp als uitgangspunt bij de 
analyse van het huwelijkssysteem:concatenatie binnen het 
niet-gelokaliseerde verwantschapsnetwerk.  
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5.5.1. Geografische nabijheid 

Deze factor heeft, zoals overal ter wereld,36 een zekere invloed op 
het huwelijkspatroon. De meeste huwelijken binnen Njonjolo zijn 
met de buurdorpen Kalelema, Shikwasha en Mwala. 

5.5.2. De (beperkte) herhalingstendens binnen het Nkoya 
huwelijkspatroon 

Wanneer eenmaal een bevredigende huwelijksband met een be-
paald dorp bestaat stelt men er grote eer in deze band te besten-
digen, bij voorbeeld door sororaat (een weduwnaar krijgt een – 
classificatorische – zuster van de overledene tot vrouw, in principe 
zonder nieuwe betaling van bruidsprijs); door de optie die weduwe 
of weduwnaar heeft om te huwen met de erfgenaam van de over-
ledene – zelden een classificatorische sibling, maar meer typisch een 
lid van een latere generatie; of door een geheel nieuw huwelijk in de 
volgende generatie, hetzij in dezelfde richting hetzij in de omge-
keerde richting. Herhaalde huwelijken in dezelfde richting binnen 
één generatie, zonder dat een eerdere gegeven vrouw al overleden 
is, worden gezien als onnodige verspilling van het schaarse mensen-
kapitaal: ‘wij hebben toch al een zuster daar’, maar een vervangings-
huwelijk (na overlijden) of één hernieuwd huwelijk in een volgende 
generatie wordt als uiterst wenselijk en strategisch gezien. Verder is 
de strategie om niet alles op één kaart te zetten, maar juist door 
huwelijken een ruime spreiding van demografisch risico zowel als 
van regionale contacten te creëren, waarvan dan in toekomstige 
generaties geprofiteerd kan worden voor samenwonen; huwelijks-
relaties; en ondersteuning ten aanzien van neo-traditionele politieke 
steun; steun en onderdak voor kinderen ten behoeve van school-
bezoek, bij hongersnood en in geval van verwezing; distributie van 
goederen en informatie tussen stad, districtscentrum en dorp. 

5.5.3. De clanstructuur binnen de vallei  

Wij hebben al geconstateerd dat de Njonjolo-vallei en haar vesti-
gingsgeschiedenis in vele opzichten gedomineerd wordt door de 

                                           
36 Vgl.: Jacobsohn & Matheny 1963; Sheets 1982; Stouffer 1940; van Binsbergen 
1970 en in voorbereiding (a).  
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aanwezigheid van het vorstenhof van Mwene Kahare. Het dorp 
Mabombola nu heeft tal van huwelijksrelaties met de politieke 
rivalen van de huidige eigenaars van de Kahare-titel (Shamamano 
en zijn vooral agnatische afstammelingen): de Shipungu / Shumba-
nyama groep die, als leden van de Kanyembo clan, een eeuw gele-
den nog nauw geassocieerd was met het Kahare-koningschap van 
Kambotwe. Mabombola heeft nagenoeg geen huwelijksrelaties met 
de huidige Kahare-cluster, en de veronderstelling lijkt gerechtvaar-
digd dat de Kahare-cluster (gedomineerd door de Kale-clan) 
huwelijken met Mabombola en aanverwante dorpen mijdt om de 
eigen, wankele, claims op de felbegeerde koninklijke Kahare-titel zo 
weinig mogelijk te laten vertroebelen; ofwel, juist gemeden wordt 
uit wrok over de gepleegde usurpatie.  

Deze impliciet antagonistische opstelling van Mabombola in het 
huwelijkspatroon maakt misschien ook begrijpelijk waarom het 
huwelijksnetwerk van dit dorp twee verbintenissen omvat met het 
immigrantendorp Matiya, in de jaren 1930 gesticht door een uit 
Angola afkomstige Mbundu immigrant die door de sinds 1923 te 
Luampa gevestigde South Africa General Mission als onderwijzer 
naar Njonjolo was gezonden. Mwene Kahare Timuna onderhield 
nauwe banden met de zending, en huisvestte Matiya, die als Timu-
na’s cliënt fungeerde, in de naaste omgeving van het vorstenhof 
(toen nog aan de zuidoever van de Njonjolo gelegen). Misschien dat 
een band met de Kahare-cliënt Matiya alles was wat de Mabombola 
cluster aan huwelijksbanden naar de Kahare groep toe werd toege-
staan of voor Mabombola aanvaardbaar was. Het is echter ook goed 
mogelijk dat in de herhaalde huwelijksband tussen Matiya en 
Mabombola louter geografische nabijheid een hoofdrol speelde.  

5.5.4. De beperkte relevantie van het dorp als uitgangspunt bij de 
analyse van het huwelijkssysteem: Concatenatie binnen het niet-
gelokaliseerde verwantschapsnetwerk 

Indien wij de detailanalyse hadden uitgebreid tot het traceren van 
verwantschapsketens tussen individuen van buiten Mabombola die 
op diverse plaatsen in de Mabombola genealogie opduiken, dan 
zouden ons hele samenhangende reeksen opvallen. Dit zijn met 
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name clusters geconcentreerd op de volgende dorpen: 

• Shikwasha 

• Shipungu / Kwabila / Shumbanyama / Mbinjama 

• Wahila 

• Shakupota / Tumpoka (beide aan de Luampa en nauw-
verwant; in de generatie van Langalanga was er een twee-
voudige huwelijksrelatie met deze groep) 

• Matiya 

• Kalelema 

Men kan bijvoorbeeld de verwevenheid van de ketens aantonen 
door de driehoek Kalelema / Shipungu (Shumbanyama) / Mabo-
mbola verder te verkennen, zoals in Fig. 14. Laten we voorts niet 
vergeten dat ook Eshiteli (06) de vrouw van Kawush, die de hele 
Kwabila-familie in Mabombola heeft binnengeloosd, in feite in 
Mabombola is terechtgekomen niet direct vanuit Kwabila maar via 
een kortstondige periode van verblijf in Kalelema! 

 

 
Fig. 14. Voorbeeld van een verwantschapsketen tussen dorpen  

Een andere soortgelijke analyse zou een nadere verkenning kunnen 
zijn van de band Shikwasha / Kikambo / Shumbanyama / Shipungu 
/ Kwabila / Mabombola, waarbij ook een connubium aan het licht 
lijkt te komen van onvermoede intensiteit en door herhaling 
versterking van huwelijksbanden over en weer. De genealogie van 
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de dorpen Mabombola en van Shumbanyama (hier niet weerge-
geven; zie echter van Binsbergen 1979a) biedt voor een dergelijke 
analyse voldoende materiaal. Hierbij kunnen wij ook denken aan 
het feit dat Kikambo, schoonvader van Dennis het huidige (sinds 
1996) dorpshoofd van Shumbanyama, afkomstig was van Shikwasha, 
en dat zijn zuster de echtgenote was van Shituwala; deze relatie 
komt in de volgende generatie weer dubbel terug: huwelijk van Neli 
(Kikambo / Shikwasha) met Dennis, van Dennis FZS Shimbotwe 
met Lungalukata de dochter van Situwala en zuster van Kikambo, 
en naar boven toe door de band tussen Mabombola en Shipungu / 
Kwabila. 

Soms is het mogelijk dit type netwerk van huwelijksrelaties in een 
diagram te vatten, zoals in Fig. 14, hoewel het fluïde karakter van de 
ideële dorpsclusters dit uiterst moeilijk maakt. Indien wij het ideële 
dorp door een kunstgreep mogen operationaliseren door het fysieke 
dorp, wordt de zaak wat eenvoudiger. Het materiaal is dan mis-
schien nagenoeg compleet voor Mabombola, maar zeker niet voor 
de andere clusters die in de bovengenoemde dorpen geconcentreerd 
zijn. Dit is tegelijk een van de allergrootste problemen van verwant-
schappelijke analyse van de Nkoya: het feit dat het in feite een 
individuele netwerk-analyse is, omdat ieder lid van de Nkoya samen-
leving een vrijwel uniek netwerk van verwanten om zich heen heeft 
terwijl de residentiële groep die een aantal individuen incorporeert 
kortstondig en ad-hoc, shifting etc. is. 
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6. Conclusie 

Ook bij volgehouden streven naar volledigheid kan de genealogie 
slechts een globale indruk geven van de feitelijke huwelijksnetwerk 
rond Mabombola. Het belangrijkste is dat de genealogie slechts een 
van de vele mogelijke optieken geeft om dit materiaal te organiseren 
en te stroomlijnen. Van zeer vele mensen in de valleien Njonjolo, 
Kazo, en van vele mensen in de andere valleien in het wijde Nkoya-
gebied, is het slechts een of twee genealogische stappen naar de 
mensen getoond in de genealogie; vanuit het perspectief van ieder 
van die mensen bestaan er dus duizenden andere combinaties om 
de kortste genealogische en affinale weg tussen de betrokkenen, en 
aldus de bestaande verwantschappelijke structuur, aan te geven en 
te analyseren. Wat daarom aan het systeem belangrijk is, is niet de 
feitelijke structuur, maar de  o n d e r l i g g e n d e  s t r u c t u u r  
o m  s t r u c t u u r  t e  g e n e r e r e n   en op die basis mensen te 
mobiliseren.  

Hoe die structuur zich bij gedetailleerd onderzoek voordoet is in de 
voorgaande hoofdstukken geanalyseerd en in de inleiding samen-
gevat. Het wordt tijd om weer in onze tijdmachine plaats te nemen 
en Mabombola, de jaren 1970, en de verwantschapsantropologie, 
achter ons te laten.  
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Appendix I. Complete 
gereconstrueerde genealogie van 
het dorp Mabombola in 1973  
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Appendix II. Genealogie van het 
dorp Mukwakwa met aanvullende 
aantekeningen    

 

Verklaring van informant / onderzoeksassistent Dennis Shiyowe, 1 
December 1973:  

‘All these people are now staying in Nkingēbe [ d.w.z. het dorp Mabom-
bola ] and want soon to make a new village, Mukwakwa. They all fol-
lowed the wife of Kawush. After Mukwakwa stayed there a year (1969-
1970), Maria married Apson. There are also others who still stay in Nam-
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bungu (where rest came from) and who will come when Mukwakwa 
makes his village. The grandfather of Mukwakwa looked after all these 
people, he was the brother of Shipungu. When he died, Mukwakwa 
wrote a letter to Shipungu in Kabanga, saying: ‘‘Your family is suffering’’. 
Shipungu Kabangu collected all these people. Some stayed behind in 
Nambungu. They also stayed for some time with Shiyowe

37
 in Shumba-

nyama; Shiyowe and Mukwakwa are [ classificatory ] brothers. Then in 
1964 Shipungu Kabangu died; his brother was Kangumunyama, the fa-
ther of Mataka. Nyama went to marry in Nambungu and then to Living-
stone. He liked Nambungu very much and made a farm there. He rallied 
the whole family. At present, these people cannot stay in Nambungu, 
because everybody is dead: Mukwakwa could not stay there alone. Kan-
gumunyama was the person who led all these people. He went to Nam-
bungu as early as c. 1920.’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
37 D.w.z. Shimbwende, de biologische (en sociale) vader van de spreker; 
Shimbwende was destijds – 1973 – het dorpshoofd van Shumbanyama. Hij 
overleed in 1995, en werd toen opgevolgd door de spreker.   
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Fig. 15. Het dorp Mabombola (linksboven; 15o 02’ 26,30’’ Z, 25o 14’ 46,05’’ O) 
gescheiden van het vorstenhof van Mwene Kahare (rechtsonder) door de 
(vrijwel droge) bedding van de Njonjolo, november 2003 (Google Earth) 
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Register  

boektitels, groepsnamen etc. zijn onder hun eerste woord gealfabetiseerd. 
Achternamen met tussenvoegsel (‘de’, ‘van’ etc.) onder dat tussenvoegsel. Auteurs 
aangehaald in hoofdtekst of voetnoten zijn eveneens in dit register opgenomen. 
Nk. = Nkoya   

 
aanverwantschap, 20, 23, 33, 

55, 65, 69, 75, 77-78, 87, 91, 
95, 101; terminologie, 87; 
vgl. verwantschap 

affina(a)l(e), zie 
aanverwantschap 

Afrika(an)(s), 6, 8, 15-18, 29, 
31, 34-35, 41, 79, 81, 87, 98, 
17n, 27n, 52n, 79n; – bezui-
den de Sahara, 15-16; Cen-
traal – , 25n; Zuidelijk Cen-
traal – , 16-18, 34-35, 27n, 
52n, 79n, 134n; Zuidelijk 
Centraal en Zuidelijk – , 35; 
Zuidelijk – , 87; Zuid-
Afrika, zie aldaar; West- – 
52n 

Afrika-onderzoek, Afrikanis-
tiek, Afrikanistisch, 5-6, 8, 
17n; Nederlands – , 5 

Afrika-Studiecentrum, 
Leiden, 6-7, 37n 

agnaten, agnatisch, verwan-
ten in de mannelijke lijn, 
54, 98 

Aida, 81 
Alexander, Ray, 17n 
alternatieven, residentiële, 

en t.a.v. dorpslidmaat-
schap, 30, 87-88, 90, en zie 
optionaliteit 

ambilineal, waarbij afstam-
ming zowel in de 
mannelijke als in de 
vrouwelijke lijn geteld 
wordt; vgl. bilateraal  

Amerika, 79; Zuid- –, noord-
oostelijk, 52n; vgl. Nieuwe 
Wereld, Verenigde Staten 
van –  

Amsterdam, 6 
Andson, 73, 83 
Angola, 26-27, 98 
Anoniem (bron over Nkoya 

taal), 25n  
antropologie en haar beoefe-

naars, 5-8, 15-18, 50, 17n, 
20n, 22n, 26n, 52n; vgl. 
Manchester, Köbben, 
Evans-Pritchard, Jong-

mans, Fortes, Radcliffe-
Brown, Gluckman, van der 
Veen, enz.  

Apson, 125 
arbeidsmigranten, zie trek-

arbeid 
Atlantische Oceaan, 27n; 

trans-Atlantische slaven-
handel, 52n; vgl. slavernij  

Azië, Zuid- –, belangrijke 
invloed op Nkoya cultuur 
en koninschap, 67, 54n; 
Zuid-Oost- – , 27n 

 
B, ‘broeder’ 
bafwala, Nk.: kruisneven, 21 
bakonzo, Nk. parallelneven, 

siblings, 21, 53 
Barnes, John, 15n 
Barotse, Barotseland, 26, 29, 

62, 26n; koning van – , 62; 
vgl. Lozi, Litunga 

Barotse Agreement, regelde 
de status van Barotseland 
bij de Onafhankelijkheid 
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van Zambia (1964), 29 
bashenge, Nk. ‘niet-verwan-

ten’, ‘anderen’, 52 
bayeni, zie muyeni 
Bates, Robert, 36n 
begraafplaats, 67; begrafenis, 

29, 64 
Bijbel, 7, 54n 
Bijen, clan, 64; vgl. Rook-

clan 
bilateraal, term voor een ver-

wantschapssysteem dat 
hetzelfde gewicht geeft aan 
mannelijke en vrouwelijke 
afstamming, 31, 33, 52, 56, 
60, 63, 25n 

binding aan de grond, 32, 66 
boerderij, als nieuwe 

productiewijze, 76-77 
Bohannan, L., 15n 
Bond, George, 16n 
Botswana, stedelijk, 6 
Brit(s(e)), zie Groot-Brittanië  
broer, primaire verwant-

schapsrelatie, 6, 21, 50-51, 
57, 60, 71-73, 75-77, 94; zie 
ook sibling, zuster, yaya, 
mpanza, mukonzo 

Brown, Robert, vroeg-19e-
eeuwse bioloog, 20n; 
Brownse beweging, 20 

bruidgever, bruidnemer, 
bruidsprijs, zie huwelijk  

BS, ‘broederszoon’, 62 
Buik, Grote – , 53, 57-58, 60-

62; Kleine – , 53, 57-58, 60-
62, 82; Grote – en Kleine – , 
58, 52n 

bunkaka, Nk. ‘grootouder-
schap, clan-relatie, scherts-
relatie’, 21 

buzukulu, Nk. complemen-
taire tegenhanger van 
bunkaka, zie aldaar 

 
C(h)itawala, zie Watchtower 
Central Statistical Office, 

Lusaka, Zambia, 25, 94, 25n 
Christendom, Christen, 

Christelijk, 79, 81; – zend-
ing, 24; vgl. Bijbel, Watch-
tower, South Africa 
General Mission, Evangeli-
cal Church, New Apostolic 

Church 
clan, 21, 54-55, 63-64, 66, 96-

98; – -exogamie, 63; – -
endogamie, 63; – -hoofd, 
63; – -lidmaatschap, 21, 65; 
– -relaties, 65; – -paren, en 
schertsrelatie, 64, vgl. 
schertsrelatie  

classificatorisch(e), type 
verwantschapssysteem 
waarin grote verzamelin-
gen mensen onder 
dezelfde verwantschappe-
lijke categorie worden 
samengebracht ongeacht 
hun preciese biologische 
verwantschap, 21, 30, 50-52, 
57-58, 60, 63-65, 71, 75-77, 
86-87, 97, 52n; – broer / 
sibling, 57, 60, 71, 76, 97, en 
specifiek in de Grote Buik, 
57; – ZD, 75 

Clay, G.C., 46 
cognate, verwanten in de 

moederlijke lijn, 54 
Colson, Elizabeth, 18, 15n-16n 
Columbus, C., 27n 
communisme, 17n 
concatenatie, 24, 96, 98; zie 

ook huwelijkssysteem 
concubinage, 85 
conflict, 16, 24, 35-37, 41, 64 
connubium, vaste huwelijks-

relatie tussen groepen, die 
zich voortzet over 
generaties, 95-96, 99 

Crehan, Kate, 15n 
cross cousin, zie kruisneef 
Cross, Sholto, 79-80, 79n 
Cunnison, I., 65 
 
dans, 20, 31, 40, 44, 36n; 

dansplaats, 39, 43; en offer, 
37 

David, 72, 78 
DH, ‘dochtersechtgenoot, 

schoonzoon’, 86 
Dimanisi, 61, 73, 82 
district, 6, 18-19, 28, 45-46, 

77, 27n, 36n, 67n; –
soverheid, 46; –scentrum, 
46, 73, 97; en vorstenhof, 
46; –scentrum Kaoma, 73 

Djuka, etnische groep in 

Suriname, 52n 
dorp, dorpeling, vooral in 

Njonjolo vallei, 65, 79, 86, 
90, 96, 19n, 27n, 66n, 68n, 
75n, 77n en passim; van 
herkomst, 68; – -identiteit, 
33;– -‘leden’, liever dan – -
‘bewoners’, 30, 33 (in de 
stad verblijvend), 35, 38, 
63, 65, 77, 80-81, 94, zie 
hierbij ‘ideëel dorp’, ‘fysiek 
dorp’; fysiek dorp als on-
volkomen operationale 
definitie van ideëel dorp, 
88-89; – -affiliatie, 61, 72, 
83; –scensus, 6, 18; – 
conflict, -crisis, 36, 41; –
sendogamie, 23, 89-90, en 
vallei-endogamie, 96; –
sheiligdom, 37, 42-43; –
shoofd(schap), 29, 33-36, 
45, 60-63, 68, 72, 77-78, 80-
81, 100, 126n, vgl. 
leiderschap, Mwene, Wene; 
–snaam, 69, 93; –sregister, 
21, 29, 73-74; – en 
stadswijk, 7; zie fysiek 
dorp, ideëel dorp  

Duitsland, Duitser, Duits, 
17n 

 
echtscheiding, 60-61, 69, 74-

75, 86-87; –sfrequentie, 86; 
–en aanverwantschap, 23; 
vgl. huwelijk 

Edward Shelonga, pseudo-
nym van de protagonist in 
een medisch-antropologi-
sche case study over de 
Nkoya, 90, 52n 

Edwin, 77-78, 81 
Eli, 82 
Elina, 75, 81-82, 95 
elite, Nkoya, stedelijke, 36n 
Eliya, 72, 82, 95 
emic, 22, 22n (definitie), 39, 

54; vgl. etic 
Enala, 80 
endogamie, trouwen binnen 

de groep, 23, 63; vallei- – , 
95-96, en vallei-exogamie, 
90, 92; dorps- –, zie dorp; 
vgl. exogamie 

Engels, Engelsman, Engels-
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talig, zie Groot-Brittanië 
Épisoni, 72, 76, 78, 81 
Epstein, Bill, 15n 
erfgena(a)m(e), 29, 38-41, 44, 

89, 94, 97; vgl. ushwana  
Éshinati, 73, 83 
Éshiteli (17), 74, 81 
Éshiteli Mulodja (06), 

echtgenote van Kawush, 
69, 76-78, 99 

etic, 22 (definitie); vgl. emic  
etniciteit, etnisch, 15, 18-19, 

36, 52, 26n, 68n; vgl. afzon-
derlijke etnische groepen 

Europa, Europeaan, Euro-
pees, 7, 68; West- –, 31-32  

Evangelical Church of Zam-
bia, 81 

Evans-Pritchard, E.E., 15n 
exogamie, trouwen buiten de 

groep, vallei- – , 89-92; 
dorps- -, zie dorp; vgl. 
endogamie, huwelijk 

 
F, ‘vader’, 87 
Faculteit der Sociale Weten-

schappen, Universiteit Lei-
den, 6, 37n 

farm, zie boerderij 
FB, ‘vadersbroeder’, 60 
Ferguson, J., 36n 
Fields, Karin, 79n 
fiets, 23, 29 
FM, ‘vadersmoeder’, 73 
Forde, Daryll, 15n 
Fortes, Meyer, 15n 
Fortune, G., 25n 
Francis, 95 
fysiek dorp, 22-23, 24, 26, 30-

31, 33-34, 37-38, 63, 68, 75, 
81-82, 88-89, 100; en ideëel 
dorp, 31; zie ook dorp, 
ideëel dorp 

FZS, ‘vaderszusterszoon’, 100 
 
gehechtheid aan de grond, 

zie binding  
genealogie, genealogisch, 6, 

17-19, 21, 30, 32, 48, 50, 52-
58, 60, 62, 65, 69, 71, 74, 78, 
83, 90, 98-99, 101, 117, 125; – 
van Mabombola, 32, 48, 60, 
74, 78, 98, 117; van 
Mukwakwa, 125; – kennis, 

21, 52, 56, 60; –manipulatie, 
55-56, 60, 62  

geografisch(e), herkomst, 21, 
68-69, 89-90; – nabijheid, 
23, 32, 72-73, 96-98 

gerechtshof, plaatselijke, 34; 
– van de vallei, 34 

Gewald, Jan-Bart, 17n 
Gílibati, 77 
globalisering, 8, 17n, 34n 
Gluckman, H.Max, 16, 18, 34, 

67, 15n, 17n, 34n; vgl. Man-
chester School  

Gluckman, Tim, 17n 
Google Earth, 127  
Greschat, H.J., 79n 
grond, zie binding, land; vgl. 

matapa, Tribal Trustland 
Groot-Brittanië, 5, 7-8, 16, 53-

54, 56, 26n; vgl. Pax Brit-
tanica  

Guinee-Bissau, 52n 
Gutkind, P.C.W., 15n 
 
H, ‘echtgenoot’ 
Hailu, Kassa, 67n 
Harris, M., 22n 
Headland, T.N., 22n 
heiligdom, 41-42 
hekserij, hekserij-beschuldi-

gingen, 20, 31-35, 38-39, 41, 
69, 76, 79; en dorpshoofd, 
33; historisch en lokaal, 
niet perse door globalise-
ring en kapitalisme, 34n 

Hodges, T., 79n 
Hooker, J.R., 79n 
huwelijk(ssysteem), 7-8, 23-

24, 31, 33-34, 50, 69, 72-78, 
82-83, 85-91, 94-98, 100, 
52n, 89n, 93n-94n; bruid, 
69, 75, 91-93; bruidegom, 
75; bruidgevers, 30, 33, 91; 
bruidnemers, 30, 33, 91; 
ingehuwde vrouwen, 68-
69, 73, 75, 77, 79; 
uitgehuwde vrouwen, 80, 
82; bruidsdiensten, 85; – -
sbetalingen, bruidsprijs, 
85-87, 97; – -carrière, 86; – 
-domein, 90; – -kandida-
ten, 95; – -netwerk, 98, 101; 
– -spartners, 21, 23, 88, 
66n; – -spatroon, – -

relaties, – systeem, 18, 23, 
56, 65-66, 82, 85, 88, 90-91, 
94, 96-98, 100, en specifiek 
van Mabombola 65, 94, 96, 
en in Lusaka, 18; – -
ssluiting, 30, 33; herhaalde, 
97, vgl. connubium, 
concatenatie; uitgehuwde 
vrouwen, 72-73, 80-82; – -
sontbinding, zie 
echtscheiding; vgl. 
endogamie, exogamie, 
weduwe, weduwnaar, 
echtscheiding, polygynie, 
uxorilocaal, virilocaal 

 
ideëel dorp, 22-24, 30-34, 37-

38, 69, 82, 88-89, 95, 100; 
Mabombola als – , 71, 81-
82; en Watchtower, 81; – en 
fysiek dorp, 30 

Ila, etnische groep in Cen-
traal Zambia, 27, 26n, 134n 

Independence, zie 
Onafhankelijkheid  

Indirect Rule, 26 
Ingelishi, 61, 72 
Institute for African Studies, 

University of Zambia, 6, 18 
Institute for Social and Eco-

nomic Studies, University 
of Zambia, 18 

Internet, 7 
intraruraal, ‘binnen het 

platteland’, 32 
 
Jacobsohn, P., 97n 
Jaeger, Dick, 16n 
Jelemaia, 72 
Jongmans, Douwe, 6, 15n 
Joni, 75, 82 
junior status, in verwant-

schapsrelaties, 53-55, 61-63, 
80-81, 83, 60 n; vgl. Buik, 
senior 

 
Kabambi, Mwene Kahare, 6, 

46, 66, 68; vgl. Kahare  
Kabanga, rivier en vallei, 69, 

77, 93, 126 
Kabangu, 77, 126 
Kabimba, 65 
Kabulwebulwe, Mwene, 46, 

27n 
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Kachechongwa, rivier en 
vallei, 75 

kadaster, kadastraal, 68 
Kafue National Park, 67, 27n 
Kafue, rivier en vallei, 67, 27n 
Kahare, koninklijke titel, 6, 

18-19, 45-46, 62, 65-66, 68, 
76-78, 98, 127, 27n, 66n; 
cliënt van – , 98; – -titel, 
62, 66; Kambotwe, 98; vgl. 
Kabambi, Timuna, 
Shamamano, Kambotwe 

Kakaezwa, 74, 93 
Kakumbi, 93 
Kalale, rivier en vallei, 93 
Kale, clannaam en bijnaam 

van de Kahare-titel, 98 
kaleidoscopisch(e), eigen-

schap van Nkoya sociale 
organisatie, 16, 22, 55, 61, 
65, 83 

Kalelema, 39-40, 42-44, 69, 
76, 93-94, 96-97, 99; zie 
ook Shushewele  

Kaluyano, 72; – -tak, 61 
Kamangango, 69, 93 
Kambotwe, 76, 98; – -titel, 

66; zie ook Kahare 
Kaminumino, 66 
Kandelele, 74, 93 
Kangumunyama, 76, 78, 126 
Kanyembo, clan, 98 
Kaoma, district en zijn 

hoofdplaats, 4, 6, 18-19, 27-
28, 45, 73, 27n, 36n, 67n; 
oostelijk – , 6, 27-28, 78; – , 
westelijk, 78 

Kaonde, etnische groep, 26n 
Kapferer, Bruce, 18 
kapitalisme, kapitalistische, 

79, 17n, 34n, 67n-68n; – 
penetratie in Nkoyaland, 
76; – -productieverhoudin-
gen, 8 

Kasheba, 77-78 
Kashoki, Mubanga E., 25n 
Kawoma, persoonsnaam, 58n  
Kawush, 69, 72, 76, 81, 99, 

125 
Kay, G., 15n 
Kazanga-feest, 20n 
Kazanga Cultural Associa-

tion, 7, 36n 
Kazo, rivier en vallei, 4, 6, 19, 

62, 67, 75, 90, 93-94, 101, 
88n 

keuze(mogelijkheden), 
binnen Nkoya sociale 
organisatie, 8, 31, 33-34, 63-
64, 83; vgl. optionaliteit 

Kikambo, 66, 99-100, 66n 
kind(eren), 38, 44, 53, 57, 60-

61, 63-64, 72-73, 75, 77, 80, 
82, 86-87, 97, 19n-20n, 77n; 
kindersterfte, 31; vgl. 
mwana, ouders 

kinship, zie (aan)verwant-
schap 

Kitawala, zie Watchtower  
Kiyalubilo, 75, 93 
kleinkindschap, 21, 64; vgl. 

bunkaka, buzukulu 
Köbben, André, 7, 15n, 52n 
koning(schap), 16, 54-55, 62, 

67, 76, 98; – -sgraven, 67; 
vgl. Kahare, Mutondo, 
Litunga, Lubosi 

kruisneef, 21, 50-51, 60-61; 
vgl. neef, parallelneef, 
sibling 

Kwabila, 66, 69, 75-78, 81, 93-
94, 99-100, 77n; – -tak, 23, 
77, 99; in Mabombola, 99 

 
Lalafuta, rivier en vallei, 69, 

93-94 
Lamba, etnische groep, 66n 
Lancaster, Chet, 15n 
land, 67-68; zie ook binding; 

vgl. Litunga 
Langalanga, 60-61, 71-72, 74-

75, 78, 90, 99 
Lavwe, clan, 66 
Layisi, 73 
Leiden, 6-7, 37n 
leiderschap en verwant-

schapspolitiek op dorps-
niveau, 16, 18, 62, 83; – -
aspiraties, 35, 81 

Lemvu, 50, 69 
Lewanika, see Lubosi 
likelihood ratio test, 90, 90n 
lizina, jizina, Nk. ‘naam’, zie 

aldaar  
Likota lya Bankoya 

(Shimunika / van 
Binsbergen), 53-56, 54n 

Line of Rail, Centraal Zambia 

met een keten van steden 
langs de spoorweg, 35, 68, 
73 

Lishibi, 90 
Litunga, ‘Land’, Lozi 

koningstitel, 62, 67 
Livingstone, stad, voormalige 

hoofdstad van Noord-
Rhodesië, 16, 46, 76, 126 

Livumo lya Lyinene, zie Buik, 
Grote 

Livumo lya Lyishe, zie Buik, 
Kleine 

liziko, Nk. ‘tak, sociaal-
organisatorische cluster’, 
54 

Long, Norman, 80, 16n, 79n 
Longe, rivier en vallei, 74, 93 
Lozi, etnische groep en taal, 

26, 35, 67, 76, 25n-26n; 
Loziland, 93; zie ook Ba-
rotseland, Luyana, Litunga 

l-toets, l’-toets, zie likelihood 
ratio test  

Luampa, rivier en vallei, 50, 
98-99 

Lubanda, rivier en vallei, 72 
Lubosi Lewanika, Litunga / 

Lozi Koning, 62, 76; vgl. 
Barotse, Shamamano 

Luena, rivier en vallei, 93 
Luig, Ute, 16n 
Luhamba, 60, 78 
Lunda, zie Ndembu 
Lungalukata, 75, 82, 100 
Lusaka, hoofdstad van 

Noord-Rhodesië / Zambia, 
16, 18, 73-75, 94; Lusaka–
Barotseland, wegver-
binding, 46 

Luweka, 72 
Luyana, hoftaal van Loziland, 

67 
 
M, ‘moeder’, zie aldaar  
Mabombola, 4, 19, 21-24, 32, 

41, 45, 47-48, 50, 56, 60-62, 
65-69, 71-83, 85, 88-96, 98-
101, 117, 125, 127, 19n-20n, 
66n, 75n, 77n, 88n, en pas-
sim; Watchtower-identiteit 
van – , 79; Mwene, 61 

Malawi, 16, 18 
Manchester, Verenigd 
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Koninkrijk, 7, 16-18, 17n; – 
School, 7, 16-18, 17n 

manda, Nk,: ‘moeder’, zie 
aldaar 

Manenga, Mwene, 56, 93 
Mangango, rivier en vallei, 19 
manipulatie, vooral genealo-

gische, 32, 37, 55-56, 60, 62, 
22n 

Manjacos, etnische group in 
Guinee-Bissau, 52n 

Maria, 73, 76-78, 81, 125 
Marwick, M., 34, 34n 
Marxisme, 17n; vgl. 

productie, kapitalisme 
Mataka, 77-78, 81, 126 
matapa, natte tuin, 67 
Matayi, 75, 82 
Matheny, Jr., A.P., 97n 
Matiya, 24, 73, 75, 81, 93, 95-

96, 98-99 
matrilateraal, bijv. nw. bij 

het rekenen van 
afstamming in de 
moederlijke lijn 

matrilineal belt, in Centraal 
Afrika, 25n 

matri-segment, verwant-
schappelijke tak in de 
vrouwelijke lijn, 54 

Mayowe, Dr Stanford, 67 
MB, ‘moedersbroeder’, 65, 69 
MBD, ‘moedersbroeders-

dochter’, 86 
Mbinjama, 66, 75, 93, 99 
MBS, ‘moedersbroeders-

zoon’, 86 
Mbundu, etnische groep in 

Angola, ook Ovimbundu, 
98, 26n 

methode, methodologie, 17, 
19, 28, 45, 50, 88, 17n 

migratie, migrant, met name 
tussen platteland en stad, 
18, 24, 27, 36, 39, 63, 67-69, 
83, 98, 68n; – -arbeid, zie 
trekarbeid; –, intra-ruraal, 
27, 68-69, 98, 68n 

Miloshi, 75, 83 
Mingeloshi, 65, 72-73, 83 
Mitchell, J. Clyde, 18, 15n, 17n 
Mitobo, 93 
MMS, ‘moedersmoeders-

zoon, oom’, 77 

mobiliteit, 20 e.v., 25 e.v., 68-
69, 68n-69n, en zie vesti-
ging, huwelijk, migratie 

moeder, primaire 
verwantschapsrelatie, 53  

Mpande, rivier en vallei, 93-
94 

mpanza, Nk. ‘zuster, sibling’, 
51 

Mpelama, 65 
Muchati, 58n 
mufwala, Nk. ‘kruisneef ’,51, 

60, 86 
Mufwaya, 50, 75, 81, 89 
mukonzo, Nk. ‘jongere 

sibling’, 51, 57 
Mukotoka, 65 
Mukungu, 72, 93, 96 
Mukwakwa, 62, 76-78, 80, 

125-126 
Mulambwa, 93 
Mulawo, 78 
Mulimba, Mwene, 62; – -titel, 

62 
Mulodja, 69, 76 
Mumba, Mwene, koninklijk 

Nkoya volkshoofd nabij de 
stad Livingstone, 46 

Mumbwa, district en zijn 
hoofdplaats, 46, 27n 

Mungandu, 93 
Munkokwe, 61, 73, 81 
Munkombwe, 93 
Munkuye, rivier en vallei, 69, 

93 
munzi, Nk. ‘dorp’, 26 
mushindi, Nk. ‘rivier, vallei’, 

29 
Mushuwa, 23, 61, 72-74, 78, 

80-81, 90 
Mutaka, 69, 73, 93 
Mutondo, Mwene, koninklijk 

Nkoya volkshoofd in 
Kaomadistrict, 54, 78, 93, 
27n 

muyeni, mv. bayeni, Nk., 
‘bezoeker, niet-verwante 
kennis’, 77 

Muzeu, rivier en vallei, 50, 71 
muziek, 37; – -feest, 40; vgl. 

dans 
muzukulu, Nk. ‘kleinkind’, 

64 
Mwala, 65, 73, 93-94, 96-97 

mwana, Nk. ‘kind, zoon, 

dochter’,38 53 
Mwanamwene, Nk. 

‘vorstenkind’, 6 
Mwene, de Heer Hamba H., 

54 
Mwene, mv. Myene, Nk. 

‘heer, dorpshoofd, vorst, 
koning’, 6, 18-19, 45-46, 56, 
61-62, 66, 68, 76-77, 98, 
27n, 66n; zie ook onder 
afzonderlijke Myene 

MZ, ‘moederszuster’, 60 
 
naam, 38, 56-57, 69, 75n; vgl. 

ushwana, titel, ideëel dorp, 
hekserij 

Nambungu, 126 
Namibia, 17n 
Namwala, district en zijn 

hoofdplaats, 77, 81 
Ndembu Lunda, etnische 

groep in Noord-West Zam-
bia, 18 

Ndola, stad, 73 
Nederland(s), Nederlander, 

5-6, 8, 19, 74, 26n 
Nederlandse Wetenschaps-

Organisatie NWO, 7 
neef, 21, 51, 53, 55, 60; vgl. 

parallelneef, kruisneef 
Neli, 100 
Neliya, 61, 73, 81-82, 95 
Nelson-Richards, M., 67n 
neo-traditioneel leiderschap, 

26, 35, 45, 97; vgl. Mwene, 
Barotse, Litunga 

New Apostolic Church, 81 
nicht, zie neef 
Nieuwe Wereld, Noord- en 

Zuid-Amerika, 27n; vgl. 
Amerika 

Njonjolo, rivier en vallei, 4, 
6, 19, 21, 23-24, 39-40, 42-
46, 49-50, 65, 67-68, 72, 75, 
77, 79-81, 90-94, 96-98, 101, 

                                      
38 De Nkoya-taal kent geen 
geslacht, zodat vele verwant-
schapstermen zowel vrouwe-
lijke als mannelijke betekenis 
hebben.  
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127, 20n, 77n, 88n 
nkaka, Nk. ‘grootouder, lid 

van complementaire clan 
waarmee schetsrelatie’, 64-
65 

Nkeyema Agricultural 
Scheme, 28, 67, 68n 

Nkingebe, naam van dorps-
hoofd van Mabombola, zie 
ook aldaar, 45, 56, 61, 72, 
76, 78, 80, 125 

Nkonde, clan, 66 
Nkoya, etnische groep en 

taal in Westelijk Zambia, 5-
8, 18-23, 25-26, 28-39, 41, 
45-46, 50-65, 67-68, 71-72, 
74, 76, 79, 82-83, 85-88, 94-
97, 100, 25n-27n, 34n, 36n-
37n, 52n, 66n, 68n, 88n, 
134n, en passim; in Kaoma-
district, 27n; Nkoyaland, 
29, 76, 78, 101, 27n; – dorp, 
21-22, 32, 35, 61, en zie: 
dorp; – huwelijkssysteem, 
23, 34, 85, 96-97, en zie: 
huwelijk; – verwantschaps-
systeem, 50, 57, en zie: 
verwantschap; vgl. Muto-
ndo, Kahare, Momba, 
Kabulwebulwe, Kazanga 
Cultural Society, etc.  

Noliya, 61, 74, 78 
Noord-Rhodesië, koloniale 

naam van Zambia, 79, 17n; 
steden, 16, 76 

Ntanyela, 62; vgl. Kleine Buik 
NWO, zie: Nederlandse 

Wetenschaps-Organisatie 
Nyama, zie Kangumunyama  
Nyango, rivier en vallei, 93-

94 
Nyasaland, zie Malawi 
Nyembo, clan, 65-66 
 
Oceaan, zie Atlantische – , 

Stille –  
offer, 37; – -gaven, 42; zie 

ook heiligdom 
Onafhankelijkheid, van 

Zambia, 29, 86; – van 
Afrika, 17n 

optionaliteit, 23-24, 32, 55, 
65, 83, 88; – van 
dorpslidmaatschap, 63; – 

van clanlidmaatschap, 63; 
vgl. keuze, alternatief   

ouder(schap), 21, 31-32, 38, 
41, 50-51, 60, 63-65, 87, 89-
90, 52n; vgl. kind 

Our Drums Are Always On 
My Mind (van Binsbergen), 
8, 25n, 27n 

 
parallel cousin, zie paral-

lelneef / -nicht, mufwala 
parallelneef / -nicht, 21, 50-

51, 53, 60-61, 71, 73; – en 
kruisneef, 50-51, 61; als 
siblings, 60; vgl. neef  

Pátiliki, 23, 77-78, 81 
patrilateraal, bijv. nw. bij het 

rekenen van afstamming in 
de vaderlijke lijn 

Pawulo, 73, 83 
Pax Brittanica, 76  
perpetual kinship, ‘eeuwige 

verwantschap’, namelijk in 
de zin dat de incumbent 
van een bepaalde positie 
binnen het systeem van 
sociale en politieke organi-
satie steeds beschouwd 
wordt in een specifieke 
verwantschapsrelatie te 
staan tot de bekleder van 
een bepaalde andere posi-
tie, 65 

Pieter de la Courtgebouw, 
Faculteit der Sociale We-
tenschappen, Universiteit 
Leiden. 6, 37n 

Pike, K.L., 22n 
Poewe, Carla, 15n 
polygamie, 80 
polygynie, 86 
Pottier, Johan, 36n 
productie, – -verhouding), 8, 

17, 23, 33, 63, 79; – -tak, 27, 
27n; – -wijze, specifiek bij 
de Nkoya, 27, 27n; vgl. 
boerderij 

 
Radcliffe-Brown, A.R., 15n 
Republiek Zambia, zie 

Zambia 
residentie(el), zie vestiging  
Rhodes-Livingstone Insti-

tute, 16, 18, 17n 

Richards, Audrey, 15n, 25n 
ritueel, 18, 26, 29, 37-44, 63; 

vgl. ushwana, heiligdom, 
Watchtower  

Rook (Nk. Wishe), clan, 64; 
vgl. Bijen-clan 

 
schertsrelatie, 64-65, 134n; 

vgl. clan, nkaka 
Schism and Continuity in an 

African Society (Turner), 18 
schoonfamilie, zie aanver-

wantschap 
senioriteit, 54, vgl. junior  
seriële polygamie, 60-61, zie 

ook polygamie 
Seur, Han, 80, 16n, 79n 
Shabizi, 19, 66, 73 
Shakupota, 93, 99 
Shalabila, 77 
Shamamano, Mwene Kahare, 

46, 62, 65-66, 76, 98; zijn 
afstammelingen, 65, 77 

Sheets, J.W., 97n 
Shelonga, zie Edward 
Sheta, clan, 54 
Shikalu, 54 
Shikanda, Lady Mwene, 6 
Shikwasha, 72-73, 75, 93-97, 

99-100, 66n 
Shikwe, 93 
Shimano, rivier en vallei, 93 
Shimbotwe, 100 
Shimbwende, 77, 90, 126n 
Shimunika, Rev. J., 54n 
Shipungu, 61, 66, 69, 75-78, 

93, 98-100, 126, 75n, 77n; – 
-cluster, 66; vgl. Nkonde-
clan, Kambotwe 

Shipungu, Mwene, 76 
Shipungu, vrouwelijke 

persoon, 77 
shitete, Nk., ‘(rituele) 

rietmat’, 44; vgl. ushwana  
Shitunya, 94 
Shituwala, 100 
Shiyowe, Dennis, 6, 77, 100, 

125-126, 88n 
Shumbanyama, 6, 62, 66, 75, 

77, 90, 94, 98-100; dorps-
hoofd van –, 6, 126, 126n 

Shushewele (Nk. ‘Salisbury’, 
thans Harare, Zimbabwe), 
39-40, 42-43, 69, 76 
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sibling, ‘broer of zuster’, 50-
53, 55, 60-61, 71, 86-87, 97; 
jongere broer of zuster, 57; 
vgl. broer, zuster, mpanza, 
mukondo, yaya 

Sichone, Owen, 16n 
Simon Chair of Social An-

thropology, Manchester, 18 
Simons, Jack, 17n 
Siteneli, 75, 83 
Situwala, 100, 66n 
slaaf, slavernij, 54-55, 57, 62, 

65, 86, 66n; – -overvallen, 
76; slavenhandel, 52n 

sororaat, 97 (met definitie)  
South Africa General Mis-

sion, 81, 98 
Spitz, J.C., 90n 
stad, stedelijk, stadsmens, 6-

7, 16-20, 22, 31, 33, 35-37, 
39, 41, 63, 73, 76, 83, 97, 
36n; – -plattelandsrelaties, 
35; vgl. trekarbeid, migratie 

Stichting voor Zuiver Weten-
schappelijk Onderzoek 
(ZWO), 7 

Stichting Wetenschappelijk 
Onderzoek in de Tropen 
(WOTRO), 7 

Stille Oceaan, 27n 
Stouffer, S.A., 97n 
Suriname, Surinaams, Suri-

namer; Djuka-volk, 52n 
 
Tears of Rain: Ethnicity and 

History in Central Western 
Zambia (van Binsbergen), 
26, 52, 55-56, 62, 67, 94 

The Politics of Kinship (van 
Velsen), 18 

Timuna, Mwene Kahare, 46, 
62, 98 

titel, van volkshoofd, dorps-
hoofd, koning, 30-31, 38, 
61-64, 66, 76-78, 98; vgl. 
Mwene, naam  

Tonga, 39 etnische groep in 

                                      
39 Zuidelijk Centraal Afrika 
kent nog diverse andere etni-
sche groepen onder deze 
naam, ook binnen Zambia 

Malawa, 18 
trekarbeid(er), vooral Nkoya, 

23, 30, 35, 73-77, 79-82, 87, 
17n; – naar Ndola, 73; – 
naar Lusaka, 74-75; naar 
Namwala-district, 77, 81; 
naar Zuidelijk Afrika, 79; 
vgl. migratie 

Treuen, Mw M.T., 89n 
Tribal Trustland, 68 
Tumbika, dorp in de Lu-

banda-vallei, 72 
Tumboka, dorp in de Mpa-

nde-vallei, 94 
Tumpoka, dorp in de Lua-

mpa-vallei, 99 
Tunesië, noordwestelijk – , 6, 

32n 
Turner, Victor W., 18-19 
 
Universiteit, Leiden, 6, 37n; – 

van Amsterdam, 6 
University of Zambia, 

Lusaka, 6, 18, 79 
ushwana, naamverervings-

ritueel, 37-40, 42-44, 56 
uxorilocaal, bij huwelijk gaat 

het jonge paar op de plek 
van de echtgenote wonen, 
75, 85-86, 94 

 
van Binsbergen, Dennis, 6 
van Binsbergen, Nezjma, 6 
van Binsbergen, Patricia 

M.M., 7 
van Binsbergen, 

S.N.Shikanda, 6 
van Binsbergen, Wim, 6-8, 

21, 34, 42, 53, 59, 64, 76, 86, 
90, 17n, 20n, 22n, 25n-27n, 
32n, 34n, 36n-37n, 52n, 
58n, 67n-68n, 79n, 97n 

van der Veen, Klaas, 6, 15n 
van Rijn, Henny E., 6 
van Teeffelen, T., 17n 
van Velsen, Jaap, 18, 15n, 17n 
veebezit, 27 

                                      
zelf (de aan de Ila verwante 
Tonga van Southern Pro-
vince hebben een scherts-
relatie met de Nkoya).  

Verenigd Koninkrijk, zie 
Groot-Brittanië 

Verenigde Staten van Ame-
rika, 79 

verwantschap(pelijk), 6-8, 15-
23, 30, 34, 36-38, 41, 50-54, 
56-58, 61-62, 65, 67-68, 71, 
80, 83, 89-90, 100-101, 52n; 
– -politiek, 16, 22, 30-31, 41; 
– -scluster, 31, 34, 89; – -
sketen, 98-99; – -snetwerk, 
24, 96, 98; – -ssysteem, 31, 
33, 50, en specifiek van de 
Nkoya 56-58, 60; – -
stermen, – -terminologie, 
41, 38, 57-59 (Nkoya), 64-
65; – en zingeving, 41; en 
huwelijksrelaties, 56 

vestiging, 18-19, 23, 30, 46, 
50, 54, 61-63, 65, 75-76, 78, 
81, 83, 85-88, 90, 100, 17n; – 
-spatroon, 6-8, 17, 41, 76, 
80, 82, 85; – -
sgeschiedenis, 21-23, 45, 
66-68, 71-72, 83, 97-98, en 
specifiek van het dorp 
Mabombola, 67-68, 71; 
alternatieven, 30, 61, 75, 
87-88, 90; verhuizing, 
residentiële dynamiek, 37; 
vestigings- en verwant-
schapsonderzoek, 19; en 
verwantschappelijk leider-
schap, 18; vgl. uxorilocaal, 
virilocaal, migratie, huwe-
lijk 

Victoria University, Man-
chester, Verenigd Konink-
rijk, 18 

Victoria-watervallen, 16 
Village Registration and 

Development Act (Zambia), 
29 

virilocaal, bij huwelijk gaat 
het jonge paar op de plek 
van de echtgenoot wonen, 
85-86; vgl. uxorilocaal 

visserij, 67 
volkshoofd, vgl. vorst, 

dorpshoofd, Mwene 
von Oppen, Achim, 16n  
vorst, 45; – -enhof, 45-46, 

26n, 66n, en specifiek van 
Mwene Kahare, 4, 19, 45, 
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98; niet-vorsten, 67 
Vorster, MD, J., 19 
vrouw, 6, 23, 26, 28, 31, 37, 

39, 44, 57, 63-64, 68, 71, 75, 
79-82, 85-89, 92, 94, 97, 99, 
20n, 25n, 133n; vgl. 
huwelijk, uxorilocaal, 
bruid-  

 
W, ‘echtgenote’ 
Wahila, 78, 94, 99 
Watchtower, 23, 63, 73, 79-

82, 20n, 79n; – in Mabo-
mbola, 80; vgl. hekserij  

Watson, Bill, 15n, 36n 
weduwe, weduwnaar, 39, 44, 

94, 97 
Wene, Nk. ‘vorstschap, volks-

hoofdschap, dorpshoofd-
schap’, 55; vgl. Mwene 

Werbner, Richard, 18,17n 
Western Province, Zambia, 

18, 26-27, 26n; vgl. Barotse-
land, Lozi, Litunga 

Westers, term verwijzend 
naar de cultuur van het 
Noordatlantisch gebied, 26 

Wetboek van Strafrecht, 
Zambiaans, 73 

Woolf, B., 90n 
World Wildlife Fund, 27n 
Worsley, Peter, 15n 
WOTRO, zie Stichting We-

tenschappelijk Onderzoek 
in de Tropen 

 
Yakata, 60, 75, 90 
Yange, rivier en vallei, 46, 50 
Yani, 75, 89 
Yanika, 66, 93, 96 
Yasutoshi Yukawa, 25n  
yaya, Nk. ‘oudere sibling’, 6, 

51, 57-58 
Yinoki, 72, 81 
Yosamu, 61-62, 73, 80-81, 83, 

94 
 
Z, ‘zuster’, zie aldaar  
Zambezi, rivier en vallei, 16, 

27n 
Zambia, Republiek – , Zam-

bia(an(s)), 5-8, 16, 18-19, 
23, 26, 23, 35-36, 50, 52, 73, 
76, 79-81, 15n, 25n-26n, 
36n, 68n; noord-westelijk 
– , 18; westelijk – , 5, 19, 
29; zuidelijk – , 46, 134n 

ZD, ‘zusterdochter’, 75 
zending, 24, 98; vgl. South 

Africa General Mission 
ZH, ‘zustersechtgenoot’, 65 
Zimbabwe, 16 
zingeving, 41; vgl. ritueel, 

ushwana, ideëel dorp 
Zoeloeland, koloniale provin-

cie in Zuid-Afrika, 17n 
ZS, ‘zusterszoon’, 86 
Zuid-Afrika(an)(s), 68, 17n 
Zuid-Rhodesië, koloniale 

naam voor Zimbabwe, zie 
ook aldaar, 16 

zuster, primaire verwant-
schapsterm, 41, 72-73, 75, 
82-83, 97, 100, 66n, zie ook 
sibling, mpanza, yaya, mu-
konzo,  

ZWO, zie Stichting voor 
Zuiver Wetenschappelijk 
Onderzoek  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


