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Jangue Jangue in Guinee-Bissau: een
cultuurgebonden syndroom onder
Balanta-vrouwen

door J.T.V.M. de Jong

Samenvatting

Onder de Balanta in Guinee-Bissau vertonen grote aantallen vrouwen sedert
enige tijd bizar gedrag dat past in het kader van een onbekend cultuurgebon-
den syndroom, dat hier Jangue Jangue wordt genoemd. De twee fasen van dit
syndroom worden beschreven. De vrouwen ontvangen geboden van de Balan-
ta-god via in het hoofd waargenomen stemmen van voorouders. De geboden
hebben onder meer betrekking op het afschaffen van de voorouderverering en
hekserij. Wanneer de vrouwen zich niet aan deze imperatieve pseudohalluci-
naties houden, brengt god hen tot zelfkastijding. De geboden zetten een ver-
nieuwingsproces binnen de Balanta-cultuur op gang. Dit proces wordt vanuit
antropologische optiek geanalyseerd waarbij van twee hoofdtegenstellingen
wordt uitgegaan. Enerzijds de machtsrelatie tussen de jongeren en de geronto-
cratie, anderzijds de verhouding tussen de dorpssamenleving en de staat.

Inleiding

In het najaar van 1984 werd het zuiden van Guinee-Bissau opge-
schrikt door wilde verhalen over gekke Balanta-vrouwen. Zij zouden
boodschappen van god ontvangen en een einde willen maken aan
hekserij. God zou hun nieuwe geboden geven die de Balanta-samenle-
ving op haar kop zetten, en geneeskrachtige kruiden aanwijzen. On-
danks vele tegenstrijdige geruchten over deze Balanta-vrouwen, ge-
naamd Jangue Jangue, waren de boeren, de overheid en de inheemse
genezers het erover eens dat hier iets ongekends aan de gang was.

Binnen de transculturele psychiatrie bestaat de laatste jaren een
hernieuwde belangstelling voor het 'culture bound syndrome'. Si-
mons en Hughes (1985) hebben bijna tweehonderd van deze cultuur-
gebonden syndromen gecatalogiseerd. De hernieuwde belangstelling
hangt samen met (a) de controverse of het hier gaat om vormen van af-
wijkende doch 'normale' manieren van doen, of om voorbeelden van
authentieke ziekte ; en met (b) de vraag naar de classificeerbaarheid
van deze syndromen. Volgens Yap (1974) doen zich in een aantal cul-
turen klinische verschijnselen voor die niet classificeerbaar zijn met
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behulp van de westerse psychiatrische handboeken. Dit werpt de
vraag op of er in bepaalde gevallen onvoldoende kennis bestaat over
de verschillende cultuurgebonden syndromen om te kunnen worden
ondergebracht in een van de classificatiemodellen of dat de gebruike-
lijke classificering met nieuwe categorieën moet worden uitgebreid.

In het laatste geval moet dit gebeuren zonder zich daarbij aan etno-
centrisme te bezondigen. Want waarom zou iemand die bezeten is
door geesten of die bang is dat zijn of haar genitaliën in de buikholte
verdwijnen aan een cultuurgebonden syndroom lijden, terwijl ie-
mand die bang is om op straat te komen of dik te worden aan een ge-
respecteerd ziektebeeld als agorafobie of anorexie lijdt? /Wig 1983).
De ontwikkeling van de DSM vertoont een tendens tot verdergaande
differentiëring waarbij de toenemende belangstelling voor de cultuur-
gebonden syndromen in een grotere mate van hun classificeerbaar-
heid wordt weerspiegeld.

In dit artikel benader ik de Jangue Jangue vanuit een dynamisch
concept van de Balanta-cultuur. Ik volg daarbij de lijn van de deviante
deviantie. Dat wil zeggen dat ik het gedrag van de Jangue Jangues als
een cultuurgebonden syndroom interpreteer hetgeen nog niet bete-
kent dat de Jangue Jangue die gek doet, ook werkelijk gek is. Wat niet
wegneemt dat in verhouding met de rest van de bevolking meer licha-
melijk zieken, sociaal marginale en neurotische mensen lid zijn van
de Jangue Jangue.

Dit artikel probeert aan te tonen dat de Balanta-cultuur zichzelf
'geneest' en vernieuwt door middel van bizar gedrag van een aantal
van haar leden en de geboden die dezen van hun Balanta-god ontvan-
gen.

Eerst worden de geschiedenis van de beweging en de roeping van de
allereerste Jangue Jangue beschreven. Dan volgt een beschrijving van
het cultuurgebonden syndroom. Vervolgens wordt het vernieuwings-
proces van de Balanta- cultuur vanuit antropologische optiek geanaly-
seerd. Hierbij wordt uitgegaan van twee hoofdtegenstellingen. De
eerste betreft de machtsrelatie tussen jongeren en ouderen en de
tweede vloeit voort uit de relatie van de dorpssamenleving met de
staat.

De geschiedenis

Voor de komst van Jangue Jangue hadden zich in tijden van nood al
eerder opmerkelijke gebeurtenissen binnen de Balanta-samenleving
voorgedaan Twee crises gingen eraan vooraf. De eerste was een epi-
demie van hekserijbeschuldigingen aan het begin van deze eeuw'. De
tweede deed zich voor in het begin van de jaren zestig. De bevrijdings-
beweging voor Guinee-Bissau en de Kaapverdische Eilanden had de
boeren in het zuiden van Guinee gemobiliseerd om deel te nemen aan
de gewapende strijd tegen het Portugese bewind. Na twee jaar oorlog
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Dramatis personae

Balanta	 grootste etnische groepering in Guinee-Bis-
sau ; animistische religie

Biankeia	 leidster Jangue Jangues in de wijk Catio Sua,
dochter van een neef van N'Tombikte

Biiba

	

	 leidster Jangue Jangues in Cubumba, halfzus
van N'Tombikte

Buini	 leidster Jangue Jangues in Mato Faroba, doch-
ter van een broer van N'Tombikte en Biiba's
vader

Carmen Pereira	 voorzitster van het parlement
Fula	 op een na grootste etnische groepering van

Guinee-Bissau ; islamitisch
Iran	 geest, meestal in de betekenis van voorouder-

geest
Jangue Jangue	 lid van de beweging ; naam van de hele bewe-

ging ; (hier ook gehanteerd als naam voor het
cultuurgebonden syndroom)

Joáo B. Vieira	 president Guinee-Bissau
Kubai	 vrouw die tijdens bevrijdingsstrijd heksen

aanwees
N'Ghalla	 oppergod van de Balanta
N'Tombikte	 eerstberoepene en hoofdleidster van de Jangue

Jangue
Paulo Correia	 vice-president Guinee-Bissau (t executie juli

1986)
Veriato Pam	 ex-procureur-generaal (t executie juli 1986)

was tweederde van het Guinese territorium op de Portugezen ver-
overd en hield de bevrijdingsbeweging in 1964 haar eerste congres in
bevrijd gebied. Tijdens dit congres werd de partijorganisatie gewijzigd
en werden rudimentaire staatsorganen opgericht (De Jong en Buijten-
huijs 1979). De partij wilde een einde maken aan uitwassen van
machtsmisbruik door partijkader alsook paal en perk stellen aan con-
flicten die samenhingen met hekserijbeschuldigingen. Er hadden
zich binnen de guerrilla-eenheden tendensen van militarisme en
machtsmisbruik gemanifesteerd. Sommige commandanten en kader-
leden gedroegen zich als potentaten, onder andere door zich de bezit-
tingen van de lokale boeren toe te eigenen. Bovendien waren zij be-
trokken bij een heksenjacht die sinds enige tijd in de Balanta-dorpen
woedde. Ten gevolge van de oorlogshandelingen waren duizenden Ba-
lanta in het zuiden omgekomen. Een Balanta-vrouw, Kubai, was op-
gestaan en trok met een aantal vrouwen door de Balanta-dorpen om
de 'heksen' aan te wijzen die de dood van de door de oorlogshandelin-
gen omgekomen mededorpelingen op hun geweten zouden hebben.
Deze heksen — enige honderden — werden aan de partijcommandan-
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ten overgeleverd en vervolgens gemarteld en berecht met de kogel of
de brandstapel. Op het congres moesten de commandanten zich ver-
antwoorden en werd een tiental ter dood veroordeeld. Ook Kubai
werd door de partij berecht. Zij bekende dat zij een aantal malen een
pan had gekocht bij een van de Portugese neringdoenden, die 's
avonds in de grond had gestopt om hem de volgende dag in aanwezig-
heid van de dorpelingen naar boven te halen. In triomf werd deze hek-
senketel dan in zee geworpen waarna het dorp het afgewende onheil
vierde 2 . De bevrijdingsbeweging had orde op zaken gesteld en besefte
dat zij deze zo genoemde 'terugval in obscurantisme' ternauwernood
had overleefd.

In een van deze Balanta-dorpen woonde toen een ongeveer vijftien-
jarige vrouw, N'Tombikte. Twintig jaar later is zij de eerste die door
de Balanta-god N'Ghalla wordt geroepen. N'Ghalla draagt haar op
haar naam N'Tombikte ('ik kwam en ik zag' in het Balanta) te veran-
deren in Jangue Jangue ('de schaduw'). Later wordt die naam aan al
haar volgelingen gegeven. Destijds woonde N'Tombikte in het dorpje
Cubumba (zie kaartje). Een van de partij commandanten had op het
woonerf waar zij opgroeide, huisgehouden. Hij had een van de fami-
liehoofden zo lang gemarteld dat zijn ribben blootlagen en een van de
vrouwen die eveneens van hekserij werd beschuldigd met een hak-
mes het hoofd afgeslagen. Het gemartelde familiehoofd vluchtte naar
Guinee-Conakry.

Jaren later wordt N'Tombikte uitgehuwelijkt. Zoals gebruikelijk
trekt zij in bij haar man die in het dorpje Dju de Infanda woont.

In juli 1983 wordt N'Tombikte ziek. Ondanks bezoeken aan ver-
schillende orakels lukt het haar niet om de oorzaak van haar ziekte te
achterhalen. Een jaar later verliest zij haar enige kind. Korte tijd later
wordt zij door de Balanta-god N'Ghalla geroepen. N'Ghalla dwingt
haar om rond te rennen, zijn opdrachten en geboden aan de mensen
door te geven en om geneeskrachtige wortels te zoeken. Met behulp
van een geneesmiddel dat N'Tombikte uit de opgegraven wortels be-
reidt, wordt zij zwanger en bevalt zij van een zoon die in leven blijft.
Enkele maanden later zijn veertig andere jonge vrouwen en een paar
jonge mannen door N'Ghalla beroepen. Hun roeping, waar ik later
uitvoerig op terugkom, vertoont sterke gelijkenis met die van
N'Tombikte. Zij sluiten zich bij N'Tombikte aan en wonen op haar
woonerf. N'Tombikte is in opdracht van god met genezen begonnen.
Zij behandelt zowel degenen die door god gegrepen zijn en daarnaast
meestal aan een ziekte lijden, alsook mensen uit de wijde omgeving
die in verband met ziekte of andere tegenslag bij haar het lot komen
werpen. Door middel van haar gave als zieneres diagnostiseert zij de
oorzaak van de klacht. Vervolgens schrijft zij een geneesmiddel voor
of verwijst een patiënt naar een van haar volgelingen. De meeste vol-
gelingen zijn zelf nog in behandeling en hebben daarnaast enige speci-
alisatie die meestal samenhangt met het soort wortels die zij opgra-
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ven en waarvan N'Tombikte of god zelf hun de indicatie leert. Vaak
hangt hun specialisatie samen met de kwaal waarmee zij kampten
voordat zij werden beroepen.

In mei 1985 bezoek ik voor de eerste keer N'Tombiktes woonerf. In
de open ruimte tussen de hutten liggen wortels en kruiden in allerlei
kleuren in de zon te drogen. N'Tombikte en haar volgelingen zijn
zichtbaar verrast door de komst van een witte naar hun afgelegen
dorp. Tijdens dit eerste bezoek, gevolgd door een ander, en door inter-
views met de Jangue Jangues krijg ik een beeld van wat er gaande is.
N'Tombikte maakt de indruk van een sterke persoonlijkheid die met
voortvarendheid de aanwijzingen van god heeft opgevolgd. Een van
zijn aanwijzingen betrof hun kleding. Zowel zij als haar volgelingen
dragen een lang wit gewaad, teken van reinheid, en een witte muts die
lijkt op de vliegeniersmutsen aan het begin van deze eeuw. Het touw-
tje onder hun kin voorkomt dat een heks, vermomd in de vorm van
wind, de muts afrukt en een ziekte veroorzaakt. Om dezelfde reden
wordt het achterhoofd bedekt door twee witte flapjes die als mini-jac-
ketpandjes aan de muts zitten vastgenaaid De meeste volgelingen
zijn vrouwen. Ongeveer vijftien vrouwen zijn in behandeling voor
een van de meest stigmatiserende kwalen die een Afrikaanse vrouw
kan overkomen, te weten onvruchtbaarheid. Voor deze Guinese
vrouwen is N'Tombikte een laatste redmiddel na een eindeloze tocht
langs genezers en ziekenhuizen. Tien andere vrouwen hebben al hun
kinderen verloren. Enkele anderen hebben aandoeningen als buik-
pijn, epileptische of hysterische toevallen.

Een paar maanden eerder zijn Biiba, een halfzus van N'Tombikte in
Cubumba, en Buini, een dochter van een broer van N'Tombikte en Bi-
iba's vader in Mato Faroba, beroepen. Voordat N'Tombikte haar gene-
zingsactiviteiten begon, heeft zij van god de boodschap ontvangen dat
zij eerst een koe moest slachten en haar programma verkondigen. In
afwachting van een soortgelijke boodschap genezen Biiba en Buini
wel al zieken, maar hebben zij geen volledige bevoegdheid om volge-
lingen tot genezeres op te leiden en die opleiding met een reinigings-
ceremonie af te ronden, zoals N'Tombikte dat doet.

Eind februari 1985 wordt de dochter van een neef van N'Tombikte,
Biankeia, in Catio Sua beroepen. Zij woont achter de missiepost in
een wijk waar de afgelopen jaren een intensief Primary Health Care-
project is opgezet (Chabot 1985). De symboliek van haar beroeping en
haar activiteiten vertonen een vrij uitgesproken christelijke en medi-
sche signatuur. Ook zij heeft na twee maanden ongeveer veertig vol-
gelingen. 's Nachts lopen zij zingend en dansend door de wijk. Bian-
keia en haar volgelingen dragen dezelfde kleding als de discipelen in
Dju de Infanda. Op een enkel punt na komt Biankeia's programma
met dat van N'Tombikte overeen.

In het voorjaar van 1985 neemt de geruchtenstroom in het zuiden
toe. De geruchten concentreren zich op twee thema's. Enerzijds kent
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de bevolking aan de leidsters bovennatuurlijke gaven toe, hetgeen ge-
paard gaat met hooggestemde en utopische toekomstverwachtingen.
Anderzijds interpreteren een aantal overheidsfunctionarissen de acti-
viteiten van deze 'witte vrouwen' als bedreigend of staatsgevaarlijk.
Later kom ik hierop terug. Half mei komt de directeur-generaal van
Volksgezondheid, Venancio, in Catio langs. Hij belegt een vergade-
ring met alle witte vrouwen waarin hij hen voor idioot uitmaakt, hun
verbiedt om met hun hoofden te schudden en hun graafmessen en 25
flessen met tot poeder gestampte geneeskrachtige wortels afneemt.

De week daarop gaat Biankeia met haar volgelingen naar een zee-
arm waar haar vader en enkele andere 'grandes' boven het water zul-
len verschijnen. Na haar visioen beticht zij acht mensen in de van alle
kanten toegestroomde menigte van hekserij. Volgens de aanwezigen
hebben de acht beschuldigden een onbesproken naam. Onder hen be-
vindt zich zelfs een beroemd bottengenezer 3 . Iedereen is verontwaar-
digd en een week later is haar schare volgelingen van veertig tot zes
personen gezakt.

In dezelfde week komt de vice-president van de republiek Paulo
Correia, een Balanta afkomstig uit Dju de Infanda, naar Catio. Ver-
ontrust door de 'witte vrouwen' neemt hij contact op met de presi-
dent J.B. Vieira die een onderzoekscommissie naar Catio stuurt. De
volgende dag wordt de vice-president aan de vrouwen voorgesteld en
besluit hij om hun de graafmessen terug te geven. Een week later
komt de voorzitster van de Nationale As- semblee, Carmen Pereira, in
Catio langs. Volgens de lokale bevolking houdt ook zij een lange ver-
nederende toespraak en neemt zij niet alleen de graafmessen weer af
maar ook de witte gewaden en de hoofddeksels. In deze laatste week
van mei leggen politie en militairen de vrouwen bewegingsbeperking
op door hen zwaaiend met pistolen en stenguns naar hun dorpen te-
rug te sturen. Half juni vliegt een geheime regeringsmissie naar het
zuiden. De vier hoofdvrouwen worden naar de hoofdstad Bissau over-
gevlogen en na een gesprek met de president voor ruim een maand
verbannen naar vier stadjes in het noorden. Ondanks de inmenging
van de overheid en het inkrimpen van de groep Jangue Jangues in Ca-
tio, is de beweging enorm uitgebreid en zijn honderden mensen in het
zuiden beroepen. Ook in Bissau en het nabijgelegen Balanta-dorp
Nhaccra worden de eerste Jangue Jangues gesignaleerd. Wanneer
N'Tombikte van haar verbanning in het Mandinga-stadje Mansaba
naar Dju de Infanda terugkeert, krijgt zij van de overheid opdracht om
de nog overgebleven volgelingen naar hun dorpen terug te sturen,
haar activiteiten tot nader order op te schorten en alle dorpen in het
zuiden af te reizen om de Jangue Jangues mee te delen dat ook zij zich
van activiteiten moeten onthouden. Een deel van deze bijeenkom-
sten wordt georganiseerd in aanwezigheid van overheidsvertegen-
woordigers. Dorpelingen vertellen mij later dat deze bijeenkomsten
vaak gepaard gingen met grove beledigingen aan het adres van
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N'Tombikte en met geweld ten aanzien van de Jangue Jangues. In sep-
tember 1985 begint weer een golf van repressie. Van ieder dorp wor-
den alle Jangue Jangues gedurende een tot vier weken in Catio gevan-
gen gezet. Vaak worden ook een of meer leden van de door de bevol-
king gekozen partijorganen, als dorps- of sectiecomités, opgesloten.
Ook wordt verordend dat alle partijleden die Jangue Jangue zijn, ge-
royeerd zullen worden.

Tijdens deze drie maanden durende campagne neemt het aantal
volgelingen echter toe. Een gedeelte van de naar hun dorpen van her-
komst teruggestuurde Jangue Jangues van het eerste uur vormt ker-
nen waarbij zich honderden beroepenen aansluiten. Overal elders
worden ook nieuwe Jangue Jangues beroepen waarbij de eerste van
een dorp de leid(st)er wordt van de groep. De Jangue Jangues opereren
in groepen om 'kwaadwillende machinaties van heksen te vermij-
den'. Zij houden zich bezig met divinatie, brengen een door een heks
geroofde ziel terug in iemands lichaam en geven vaak ook plantaardi-
ge geneesmiddelen. Dit genezen heeft plaats met of zonder sanctione-
ring door de afsluitende reinigingsceremonie bij N'Tombikte.

Begin november wordt het land opnieuw opgeschrikt. Geheel on-
verwachts worden 150 Balanta op beschuldiging van een staatsgreep-
poging in het hele land opgepakt en in Bissau gevangen gezet. Korte
tijd later overkomt de vice-president Paulo Correia en de uit zijn
functie ontheven procureur-generaal Veriato Pam hetzelfde lot. Beide
Balanta zouden hebben geprobeerd om met behulp van de Jangue Jan-
gues sociale onrust onder hun stamgenoten te zaaien.

Rondom de jaarwisseling drukt een chronisch psychotische man
bij een oude vrouw in Cafine haar enige oog kapot. Een andere psy-
chisch gestoorde man slaat in Nhaccra een vrouw dood. Beide daden
worden over de radio omgeroepen en te zamen met enkele andere in
dezelfde periode gepleegde misdaden ten onrechte aan Jangue Jangue
toegeschreven. Inmiddels heeft het aantal volgelingen zich over het
zuiden, het centrum en in mindere mate over het noorden van het
land verspreid en epidemische proporties aangenomen. Wanneer ik
de cijfers van informanten optel zijn er in januari 1986 ongeveer dui-
zend Jangue Jangues op een Balanta-stam van ongeveer 200.000 Ba-
lanta. In sommige dorpen in het zuiden blijkt, op grond van eigen tel-
lingen, dat ongeveer zestien procent van de vrouwelijke bevolking in-
middels Jangue Jangue is 4 . In januari 1986 worden alle Jangue Jangues
verzocht om zich onder leiding van hun dorpscomités naar Catio te
begeven. Hun wordt meegedeeld dat de president naar Catio zal ko-
men om richtlijnen te geven. Tegelijkertijd wordt hun aanwezigheid
benut om smaadprocessen te organiseren waar Jangue Jangues uit
tien dorpen zich voor het uiten van hekserijbeschuldigingen moeten
verantwoorden. In zes van de tien dorpen blijkt zich inderdaad een
hekserijbeschuldiging te hebben voorgedaan. De betrokkenen wor-
den gehoord waarna zij naar hun logeeradressen teruggaan om de
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komst van de president af te wachten. Een paar dagen later blijkt de
president naar het buitenland te zijn afgereisd.

N'Tombiktes verhaal

In januari 1986, ruim een half jaar na mijn vorige bezoek en nadat de
zojuist beschreven gebeurtenissen hebben plaats gevonden, ga ik op-
nieuw naar N'Tombikte. Ondanks haar inmiddels wijdverbreide
faam is zij even bescheiden en eenvoudig als het afgelopen jaar. In ver-
gelijking met vorige keer hangt er rust op haar erf. De veranda rond
haar hut is afgeschermd, zodat zij mensen kan behandelen of van ad-
vies dienen zonder dat dit voor anderen zichtbaar is. Ik herken drie
vrouwen en vier mannen van haar 38 volgelingen van mijn vorige be-
zoek. Er zijn acht nieuwe Jangue Jangues bijgekomen. N'Tombikte
somt 40 vrouwen bij naam op die zij de afgelopen tijd heeft behandeld
en die nu een kind hebben. Zij vertelt dat onvruchtbaarheid door be-
heksing of door buikziekten wordt veroorzaakt en meestal gepaard
gaat met steentjes e.d. in de buik. Kindersterfte, haar andere speciali-
teit, wordt daarentegen met name veroorzaakt door het niet nakomen
van contractuele verplichtingen bij een vooroudergeest. Over haar be-
roeping vertelt zij:

'Tijdens het planten van de rijst (juli) in 1983 werd ik ziek. Ik ging
naar het huis van mijn vader, maar ondanks bezoeken aan verschil-
lende zieners lukte het me niet om de oorzaak van m'n ziekte te ach-
terhalen. Een jaar later verloor ik m'n enige kind en binnen een
maand gebeurde het. Ik voelde pijn in mijn hele lichaam. Op een mid-
dag sprong ik ineens van een krukje op, rende rond en wist niet wat er
met me gebeurde. Mijn hoofd schudde en m'n lichaam werd alle kan-
ten op geslingerd. Terwijl ik rondrende opende N'Ghalla mijn mond
en liet mij verkondigen dat hij mij riep.• Voor die tijd heb ik dromen
gehad die ik me niet meer kan herinneren. Een droom staat me nog
wel bij. De eerste dag dat god me pakte en m'n hoofd al wat minder
schudde ging ik zwemmen en me wassen. Die nacht kwam een witte
man in een wit gewaad in mijn droom op bezoek. Hij overhandigde
een boek zoals jouw schrift, met een pen, en leerde me schrijven.
Toen werd ook duidelijk dat mijn onbegrepen ziekte van god afkom-
stig was. Het bleek al snel dat ik god moest volgen. Hij voerde me mee
en gaf me opdrachten. Hij onderwees me en dwong me om door mijn
mond te spreken. Hij vertelde me dat de Balanta hun vooroudergees-
ten en voorouderschrijnen, de irans, moeten afschaffen. Zij mogen
geen grote rouwfeesten meer organiseren en daarbij hun hele veesta-
pel afslachten. De grote spleettrommen waarop bij een rouwfeest de
prestaties van de gasten bij het stelen van vee worden bejubeld of be-
spot mogen niet meer bespeeld worden. Ook moest ik de mensen ver-
tellen dat zij geen hekserij meer mogen plegen, geen varkensvlees
eten, geen alcohol drinken en dat zij niet meer mogen stelen maar

66



J.T.V.M. de Jong Jangue Jangue in Guinee-Bissau

hard moeten werken. In een droom droeg N'Ghalla me op om mijn
naam in Jangue Jangue te veranderen. Ongeveer een- tot tweemaal per
dag dwong god mij om rond te rennen tot ik op een door hem aange-
wezen kale plek neerknielde. Dan leidde hij mijn hand waarin ik een
graafmes vasthield tot ik een kuil had gegraven. Daar vond ik dan een
wortel waarvan god mij de geneeskrachtige werking meedeelde.'

De opdrachten van god ontvangt zij in de vorm van pseudohalluci-
naties 5 die zij als volgt omschrijft: 'God geeft zijn opdrachten via
stemmen die ik in mijn hoofd hoor. Meestal is het de stem van de
overleden jongere broer van mijn vader die ik voor zijn dood heb ver-
zorgd. Ik hield van die broer, maar of zoiets wederzijds is kun je moei-
lijk weten. Een keer heb ik de stem van een tante gehoord'. Over de re-
actie van de overheid en de parallel die wordt getrokken tussen haar
en Kubai's activiteiten aan het begin van de jaren zestig: 'Ik weet ook
niet waarom de staat zo reageert. Kubai Na N'Satma die voor het con-
gres van Cassaca rondliep werkte met hekserij. De overheid is nu
bang voor hetzelfde maar dat van ons komt van god. Ik weet niet
waarom de overheid ons werk en dat van god vernielt. We zullen zien
wat de toekomst brengt. De weg van god gaat altijd vooruit. De men-
sen moeten stevig aanpakken, dan komt er vooruitgang'.

Net als haar volgelingen vertelt N'Tombikte dat na de Balanta ook
de andere stammen door god beroepen zullen worden: 'Wij Balanta
worden het eerst geroepen omdat wij bij de andere stammen zijn ach-
tergebleven. In een dorp verderop zijn al een paar Papel, Manjak en
Bidjagos gegrepen en bij de Jangue Jangue in Bissau zit ook al een aan-
tal Papel'. Over de ceremonies en de reacties van de ouderen: 'Alle
mensen moeten ophouden met de ceremonies waarbij de voorouder-
geesten betrokken zijn. Over de besnijdenis heeft god nog niets ge-
zegd. De mensen kunnen nu wel om regen en dat soort dingen bidden.
En ze moeten hard werken om te produceren. Hier in Dju hebben we
geen conflicten gehad met de dorpsoudsten. Vaak zijn zij het juist die
als eersten de voorouderschrijnen uit de grond willen trekken en in
zee gooien. Zij moesten van alles offeren en kregen er nooit iets voor
terug. Ook veel zieneressen en genezeressen uit de oude tijd, net als
vrouwen die fièrejapte6 waren, zijn Jangue Jangue geworden. Wat be-
treft die conflicten rondom hekserijbeschuldigingen, als de staat mij
m'n gang had laten gaan had ik overal naartoe kunnen gaan om uit te
leggen dat zij geen heksen moeten aanwijzen hoewel dat in sommige
gevallen niet lukt'.

Over de helderziend-, de helderhorend- en de helderruikendheid
ten slotte: 'De mensen hier om me heen zijn allemaal helderhorend.
Maar bij sommigen die dat beweren klopt dat niet. Dan vertelt gods
stem me dat deze of gene niet ziet of dat hij of zij een heks is, behalve
via m'n stemmen zie ik dat ook als in een soort droom, zowel overdag
als voordat ik ga slapen. Bovendien ruik ik de geur van de heks. Dat is
ons belangrijkste wapen tegen hekserij'.
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Het cultuurgebonden syndroom van de beroeping door de god
N'Ghalla

De leeftijd van de vrouwelijke Jangue Jangues bedraagt ongeveer 20-
25 jaar. Die van de mannen ligt een paar jaar lager. Enkele uitschieters
komen voor, variërend van zeven tot zestig jaar. De verhouding vrou-
wen tot mannen bedraagt vier op een.

Hier volgt een beschrijving van de beroeping van 16 Jangue Jangues,
waarbij hun roeping in twee fasen wordt onderscheiden.

Fase I. De beroeping door N'Ghalla — De gedragskenmerken tijdens
de eerste fase vertonen meer variantie dan tijdens de tweede fase. De-
gene die beroepen wordt heeft daar geen enkele zeggenschap over ; ve-
len willen beroepen worden maar weinigen worden uitverkoren.

Zeven van de 16 Jangue Jangues delen mee dat zij in de maand voor-
afgaande aan hun beroeping een droom of een visioen hebben gehad.
In hun droom zagen zij een oude man met wit gelaat, lang wit haar en
een lang wit gewaad aan. Vijf informanten vertellen dat deze droom
zich afspeelde in een periode waarin zij vijf tot vijftien dagen lang
niets aten of dronken. Bij twee van hen ging dit vasten gepaard met
kenmerken van een vitaal-depressief syndroom'.

Op een willekeurig dag, overdag of 's nachts, voelt de vrouw (of
man) een vreemde sensatie in haar hoofd en lichaam. Haar hoofd
voelt licht aan hetgeen bij een enkeling gepaard gaat met een bemoei-
lijkte ademhaling, een bromgeluid in de oren, hartkloppingen of snel-
le gedachten. Haar lichaam voelt zwaar als bij dronkenschap. Sommi-
gen voelen haar lichaam trillen, koud worden of haar benen plotse-
ling licht worden. Dan begint het lichaam te schudden en moeten zij
rennen, waarbij zij de richting kunnen kwijtraken en wonden aan
voeten en onderbenen oplopen. Dit rennen is het meest consistente
verschijnsel van de eerste fase. Een aantal Jangue Jangues vertelt dat
zij gekke dingen doen, zoals zich uitkleden of in de hanebalken van de
hut klimmen.

Tot juni 1985 rennen de Jangue Jangues naar Dju de Infanda. Daar
werpen zij zich voor N'Tombikte op de veranda neer, terwijl haar
hoofd korte voor- en achterwaartse rukjes maakt. Na een halve dag of
soms ook langer beginnen zij te spreken over haar onvruchtbaarheid,
over de overleden kinderen of de roeping door god. Sommigen biech-
ten al haar zonden uit het verleden op waarbij roddel, diefstal en over-
spel hoog scoren. N'Tombikte kijkt of de beroeping authentiek is.
Wanneer zij ziet dat de jonge roeping een heks is, stuurt zij die zonder
commentaar naar huis. Degenen die nog niet begrijpen wat er aan de
hand is, stelt zij gerust en deelt hen mee dat god in hen is gekomen.
Binnen een paar dagen zal de Jangue Jangue eenmaal of een paar maal
per dag door dezelfde onzichtbare kracht van god die haar naar
N'Tombikte heeft voortgestuwd, met een aantal medevolgelingen de
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bush ingestuurd worden om geneesmiddelen op te graven. De periode
van rondrennen kan variëren van een paar dagen tot een maand of
soms wel drie maanden.

De meeste Jangue Jangues geven een partiële of totale amnesie aan
voor de periode van het rennen. Na een paar dagen tot een maand of
soms wel drie maanden worden de verschijnselen van de eerste fase
minder en op een dag hoort de Jangue Jangue stemmen die de tweede
fase inluiden:

Fase II. De geboden van god — Het hoofdkenmerk van de tweede fase
is het horen van stemmen die boodschappen en opdrachten van god
doorgeven. Deze stemmen worden in het hoofd gehoord. Bij sommige
Jangue Jangues gaat dit gepaard met glossolalie waarbij de stemmen
haar tong losmaken en hen aldus dwingen om gods boodschap te ver-
kondigen. Het horen van de stemmen gaat gepaard met een per indivi-
du verschillend en bizar gedrag. Dit bizarre gedrag kan bestaan uit
motorische verschijnselen en gepaard gaan met vreemde mens- of
dierachtige geluiden.

De stemmen zijn afkomstig van overleden ouders of grootouders
die een positieve band hadden met de Jangue Jangue. Het merendeel
van de Jangue Jangue hoort twee en bij uitzondering drie of vier stem-
men. De meesten kunnen meteen aangeven aan wie de stemmen toe-
behoren. Sommigen leggen deze vraag op mijn verzoek alsnog aan
haar stem voor hetgeen gepaard gaat met schudden, zwaaien of rond-
spinnen van het lichaam waarbij de stem soms wel en soms niet be-
reid is om op dat moment zijn identiteit prijs te geven. Mannenstem-
men zijn zowel bij vrouwelijke als mannelijke Jangue Jangues in de
meerderheid 9 . Zij communiceren in één taal. Of Balanta, Crioulo of
Portugees ofwel een geheel nieuwe taal die niemand ooit eerder ge-
hoord heeft en die alleen door Jangue Jangues die de reinigingscere-
monie bij N'Tombikte ondergaan hebben, wordt verstaan. De bood-
schappen van N'Ghalla worden uitsluitend via de stemmen doorge-
geven. Het zijn ook de stemmen die de Jangue Jangue helderhorend
maken. Het is haar stem die meedeelt dat iemand een heks is of dat
een ziekte het gevolg is van hekserij of in een bepaald lichaamsdeel is
gelokaliseerd. Met het optreden van de stemmen wordt een aantal
Jangue Jangues ook helderziend en helderruikend. De helderruikend-
heid wordt gebruikt voor het opsporen van de kwalijke geur van hek-
sen en hekserij.

Toen N'Tombikte beroepen werd gaf zij, zoals in het voorgaande
beschreven, nieuwe gedragsregels van god door waar de mensen zich
facultatief naar konden gedragen. Zij ontpopte zich nooit als predik-
ster en probeerde niet om gedragsregels op te leggen. Maar de via de
voorouderstemmen aan de Jangue Jangue doorgegeven normen zijn
absoluut bindend. Wie zich niet aan deze voorschriften houdt wordt
meteen door god gestraft en verliest de controle over haar lichaam dat
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alle kanten op zwenkt en tegen de grond wordt geworpen. Of zij rent
met grote vaart met haar hoofd tegen een muur of een boom zodat het
bloed uit haar wonden stroomt.

Het aantal opdrachten per individu varieert, alsook de volgorde
waarin god zijn directieven doorgeeft. Hieronder volgt een inventari-
satie van de geboden en verboden. Voor zover mogelijk zijn zij in aflo-
pende frequentie van voorkomen gerangschikt. Alle geboden zijn af-
wijkend van hetgeen onder de Balanta als normaal of acceptabel
wordt beschouwd.

De veertien geboden van N'Ghalla

Gij zult:
	I 	 de vooroudergeesten en -schrijnen afschaffen ;

	

II	 alle aan hekserij gelieerde praktijken afzweren ;

	

III	 niet meer alle koeien van een overledene op zijn rouwfeest af-
maken. Een koe wordt voortaan met de poten vastgebonden
op de grond gelegd waarna zijn keel wordt opengesneden en
het vlees onder de aanwezigen wordt verdeeld ;

IV op een rouwfeest niet langer de spleettrommen bespelen ;

V niet meer stelen doch op eigen kracht rijk worden ;

VI geen overspel plegen ;

	

VII	 geen rode kleren dragen of rode spijzen eten ;

VIII uw kinderen naar school sturen ;

IX geen kwaad doch de waarheid spreken ;

	

X	 zelf uw huwelijkspartner kiezen ;

XI bij een sterfgeval niet meer door middel van een orakel probe-
ren te achterhalen wie de dood van de overledene op zijn gewe-
ten heeft ;

	

XII	 geen rivierkrabbetjes of varkensvlees eten, en geen alcohol
drinken ;

	

XIII	 het tijdens het rouwfeest toebedeelde stuk vlees ter plaatse
opeten en huilen om de dood van de overleden

	

(XIV)	 Eén gebod verdient speciale vermelding omdat het Jangue Jan-
gues in conflictueuze situaties kan brengen. Een stem zal
meedelen wanneer een persoon een heks is en soms de op-
dracht geven om dit aan de heks te vertellen. Zoals wij zagen
wordt een openbare hekserijbeschuldiging binnen de traditio-
nele cultuur als een halszaak beschouwd, door de overheid be-
straft en door N'Tombikte afgewezen. Wanneer echter een
Jangue Jangue van haar stem de opdracht krijgt een hekserijbe-
schuldiging te uiten en zij weigert, dan kan het bovenbeschre-
ven kastijdingsmechanisme van god in werking treden zodat
zij uiteindelijk voor de dwang bezwijktm .

Na verloop van enkele weken of maanden worden de stemmen rusti-
ger. Hun interventies worden zeldzamer of concentreren zich op het
verrichten van diagnostiek rondom ziekte en hekserij of de steeds
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spaarzamer momenten dat een Jangue Jangue zich niet aan gods re-
gels houdt. De Jangue Jangue zal proberen de reinigingsceremonie bij
N'Tombikte te ondergaan waarna zij zelfstandig als genezeres kan
functioneren. Na deze ceremonie begrijpt zij ook de nieuwe taal die
alleen de Jangue Jangues onderling verstaan. Zij is dan tevens in staat
om die taal in het per individu verschillende, zeer primitieve hand-
schrift van de Jangue Jangues 'vast te leggen' ll .

Net als bij de eerste fase is het van belang op te merken dat de Jan-
gue Jangues zich alle gebeurtenissen van de tweede fase wel kunnen
herinneren. Dit geldt bij voorbeeld ook voor het motief van hun stem
om hen te kastijden en de wijze waarop dit gebeurt.

Jangue Jangue en de machtsrelatie binnen het dorp

In de inleiding werd gesteld dat de Balanta-cultuur zichzelf geneest
door het bizarre gedrag van een aantal Jangue Jangues en de geboden
die zij van god ontvangen. Dit genezingsproces zou worden geanaly-
seerd aan de hand van de tegenstelling van de jongeren ten opzichte
van de ouderen en van de dorpssamenleving tegenover de staat. Op
die eerste tegenstelling wordt hier verder ingegaan.

Om de implicaties van de Jangue Jangue voor de machtsrelatie zo-
wel binnen het dorp als tussen het dorp en de staat te begrijpen, is het
nodig om iets meer te weten van de verhouding van de Balanta tot de
macht. De Balanta-cultuur is afkerig van al te grote machtsverschil-
len zoals blijkt uit hun houding in de koloniale tijd en hun houding
ten aanzien van machtsverhoudingen binnen de Balanta-stam zelf.

In de tweede helft van de 15e eeuw worden de in de Futa Djalon
woonachtige Balanta door de Fula onderworpen. Wanneer hun de is-
lam dreigt te worden opgedrongen vluchten zij naar het huidige Gui-
nee-Bissau. Later vinden onder druk van Fula opnieuw migraties
plaats. In de koloniale tijd sluiten de Balanta hun grenzen voor de sla-
venhandel. Ook wanneer zij krijgsgevangenen maken verhandelen zij
deze niet als slaven maar ruilen hen tegen gevangen genomen stam-
genoten of vee. Hun 'woestheid' en 'koppigheid' waarvan in koloniale
beschrijvingen gewag wordt gemaakt (Bérenger-Féraud 1879), hangt
onder meer samen met hun weigering om na de afschaffing van de sla-
vernij met de blanken handel te drijven. In Balanta-gebied wordt tot
aan de totale 'pacificatie' in 1919 geen koloniale nederzetting ge-
bouwd. De Balanta-migraties van het centrum naar het zuiden van
het land in het begin van deze eeuw hangen onder meer samen met
hun weigering om arbeidskracht voor de aanleg van wegen te leveren.
Zij weigeren hun kinderen naar de missiescholen te sturen of Crioulo
te spreken. Wanneer de Portugezen hen tegen hun politieke overtui-
ging in een stamgenoot tot hoofd willen laten verkiezen, weigeren zij
opnieuw, waarop de Portugezen hun toevlucht nemen tot de benoe-
ming van Fula's.
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Hun afkeer van overheersing en exploitatie wordt duidelijker aan
de hand van de hieronder beschreven cultuurideologie. De Balanta-
samenleving is opgebouwd uit relatief autonome dorpsgemeenschap-
pen. De sociale organisatie wordt op de eerste plaats bepaald door
leeftijdsgroepen'''. Het lidmaatschap van een leeftijdsgroep geeft een
man of vrouw een wel omschreven status met als doel een tot in de-
tail gefaseerde groei naar volwassenheid. Tot aan de volwassenheid
zijn zowel de onbesneden mannen als de vrouwen van macht uitge-
sloten. Voor de man komt hierin verandering bij de overgang naar vol-
wassenheid. Deze overgang vindt plaats tijdens de om de vier jaar ge-
organiseerde besnijdenis die hij omstreeks de leeftijd van van 32-36
jaar ondergaat. Pas na deze initiatie is hij volwaardig lid van de ge-
meenschap met de daaraan verbonden rechten en plichten. Ook na de
initiatie nemen gezag en respect op basis van leeftijdsgroepen toe tot
hij de status van familiehoofd heeft bereikt. Als hoofd van de familie-
groep neemt hij de cruciale beslissingen over het sociaal-economi-
sche en religieuze leven van de huishoudens die op het woonerf vere-
nigd zijn. Met de andere familiehoofden vormt hij de dorpsraad.

Op dit niveau van de mannengerontocratie profileert zich een
tweede factor die naast leeftijd medebepalend is voor de sociale orga-
nisatie, namelijk verwantschap. De oudste man van de stichtersfami-
lie van het dorp alsook de grondvoogd bekleden een aantal exclusieve
wereldse en sacrale functies".

Voor de vrouwen heeft de initiatie plaats tijdens een individuele —
en evenals bij de man geheime — inwijdingsperiode van tien dagen
voorafgaand aan haar huwelijk. In tegenstelling tot de man ontleent
zij aan haar initiatie geen 'droits civiques' (Lima Handem 1985/ 14 .

De relatie van de vrouwen en de jongemannen wordt gekenmerkt
door afhankelijkheid van de oude mannen. Deze distribueren het
land, bezitten de arbeidskrachten, namelijk de kinderen, en bepalen
de huwelijkskeuze. Bovendien monopoliseren zij de kennis (die in de
Balanta met hetzelfde woord als macht wordt aangeduid/ alsook de
relatie met de vooroudergeesten waarvan het voortbestaan van de sa-
menleving afhangt. Deze patriarchale, patrilineaire, exogame en viri-
lokale samenleving rechtvaardigt de mannelijke superioriteit door de
voorstelling van de man als schepper van de afstamming die als enige
in staat is om met de voorouders te communiceren. Hier manifesteert
het sacrale zich als een machtsinstrument in de handen van de man-
nengerontocratie. Ondanks de ongelijkheid in macht heeft de samen-
leving een aantal democratische mechanismen ingebouwd die een
verwording van deze afhankelijkheidsrelatie tot een gerontocratische
dictatuur voorkomt.

De ondermijning van de gerontocratie door Jangue Jangue

In het voorgaande zagen wij dat de macht van de ouderen gebaseerd is
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op het beheer van de heiligdommen, de produktie, het land en de
huwbare vrouwen. Hoe worden deze machtsmiddelen nu door Jangue
Jangue ondermijnd?

Zoals bleek waren vrouwen en onbesnedenen vrijwel uitgesloten
van het contact met het sacrale en het offeren in de heiligdommen en
de voorouderschrijnen. Sinds de opkomst van Jangue Jangue blijkt in
een aantal Balanta-dorpen zestien procent van de vrouwen in contact
te staan met het opperwezen N'Ghalla. Zij hebben niet alleen recht-
streeks contact met god maar zij hebben bovendien de lagere godhe-
den waaraan de oude mannen plachten te offeren, namelijk de voor-
oudergeesten, aan de kant gezet. (Dit is in overeenstemming met
Hortons theorie, dat wanneer culturen onder grote pressie staan, de
lagere goden worden gepasseerd om rechtstreeks toevlucht te zoeken
bij het opperwezen (Horton 1971, 1)). Wanneer dorpelingen daarom
verzoeken, worden zelfs alle voorouderschrijnen in zee geworpen.

Deze vernietiging van de voorouderschrijnen is tevens een eerste
stap naar een ander programmapunt van de Jangue Jangues, namelijk
de afschaffing van hekserij. Een heks is iemand die zich ten koste van
anderen wil verrijken door een mensen- en bij voorkeur een kinder-
ziel bij de voorouderschrijn aan te bieden in ruil voor rijkdom. Na af-
schaffing van het voorouderlijke heiligdom wordt het aanzienlijk
moeilijker om hekserij te plegen 15 . Dit sluit aan bij het nieuwe econo-
mische principe dat, zoals wij reeds zagen, door Jangue Jangue wordt
ingevoerd, namelijk om voortaan op eigen kracht rijkdom te verwer-
ven.

Een andere opdracht van god betreft het verbod op varkensvlees en
alcohol". Gezien de voedingsstatus van varkensvlees en de sociale
functie van alcohol ontwricht deze opdracht de dagelijkse omgang
tussen ouderen en jongeren. Dit drijft niet alleen een wig tussen de ge-
neraties maar heeft bovendien invloed op het ceremoniële gebeuren.
De zetel van de ziel van het dier, het bloed, wordt te zamen met alco-
holische drank aan de vooroudergeest geofferd. Zonder alcohol of var-
kensvlees worden ceremonies onmogelijk. Dit verbod schept dus niet
alleen een generatiekloof tussen de levenden maar ook tussen de le-
venden en de overledenen, de vooroudergeesten. Dit laatste wijst —
evenals de opdracht om op eigen kracht rijkdom te verwerven — op
een tendens tot individualisering.

Ook de opdracht om diefstal af te schaffen beïnvloedt de relatie
van de onbesnedenen ten opzichte van de ouderen. Een onbesnedene
bewijst door het stelen van vee zijn intelligentie en moed. Het door
hem geroofde vee wordt echter, evenals het met zijn arbeidskracht
aangekochte vee, aan het bezit van het familiehoofd toegevoegd. Na
het overlijden van het familiehoofd wordt al dat vee geslacht, tot on-
genoegen van de jongeren die vinden dat zij weer van voren af aan
moeten beginnen Vandaar dat gods verbod op het afslachten van de
veestapel bij een rouwfeest de economische positie van de jongeren
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zal versterken. In het volgende gedeelte kom ik op de economische
betekenis van dit verbod terug.

Het afschaffen van de grote spleettrommen heeft invloed op de
veediefstal en tevens op de nieuwe moraal van op eigen kracht voor-
uit komen. Tijdens een rouwfeest wordt de spleettrom zonder onder-
breken bespeeld. Hij verwelkomt de gasten en vermeldt hun afkomst
en heldendaden. Wanneer een nieuwkomer gefaald heeft bij het ste-
len van vee wordt hij bespot en alsnog tot diefstal aangezet".

Het afschaffen van de spleettrom en de veediefstal maakt dus een
einde aan een van de instituties die de onbesnedenen pressen om sur-
plus voor de ouderen te produceren.

Het niet meer dragen van rode kleren en het niet meer eten van ro-
de spijzen zoals palmolie kunnen eveneens binnen dit kader geïnter-
preteerd worden. Na de mannenbesnijdenis wordt de nieuw verwor-
ven status gesymboliseerd door het recht om de typische rode Balan-
ta-muts te dragen. De kleur van bloed symboliseert bij alle Guinese
animistische stammen de levenskracht en de ceremoniële macht die
meestal door mannen wordt bekleed. De afkeer van rood en van rode
attributen is een symbolische ontkenning van het sacrale en de
macht van de ouderen.

Het afschaffen van de gedwongen huwelijkskeuze ontneemt de fa-
milie-oudste een ander machtsmiddel over de jongeren. De gedwon-
gen partnerkeuze stond ten gevolge van een intensivering van het
menselijk verkeer reeds onder druk maar vormde ook om andere re-
den een bron van onmin tussen de generaties. Wanneer een onbesne-
dene trouwde, had het familiehoofd het recht om als eerste het huwe-
lijk te consumeren om de mystieke band van de bescherming van de
patrilineage te bevestigen. Wanneer de vrouw van deze onbesnedene
haar eerste kind speende had het familiehoofd wederom als eerste
recht op seksueel contact. Na de besnijdenis verloor hij dit recht. De-
ze gewoonte vormde, en vormt nog steeds, een bron van conflicten en
geldt als een motief voor het schaken van vrouwen.

Wij kunnen concluderen dat de machtspijlers van de gerontocratie
in wisselende mate door de Jangue Jangues worden aangetast. Dit is
het meest uitgesproken wat betreft het beheer over de heiligdommen
en de huwelijksmarkt. Het minst uitgesproken is de aantasting van
het beheer over het land. Zoals wij reeds zagen was dit ook minder
noodzakelijk omdat de Balanta-cultuur mechanismen heeft inge-
bouwd om de toeëigening van land tegen te gaan.

Het beheer over de produktie neemt een tussenpositie in. Jangue
Jangue maakt een einde aan de accumulatie van surplus ten bate van
de ouderen. In het volgende gedeelte zullen wij echter zien dat Jangue
Jangue zowel voor de ouderen als de jongeren de weg effent voor nieu-
we eigendomsverhoudingen. Hierin ligt met name het antwoord op
de vraag wat de Balanta bezielt en waarom de ouderen ondanks hun
verlies aan macht toch in dit vernieuwingsproces meegaan.
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De aanzet tot sociaal-economische veranderingen

De door mij geïnterviewde Balanta lieten zich onveranderlijk over
hun cultuur uit in termen van armoede en achterlijkheid. Zij weten
de oorzaken hiervan ten dele aan zichzelf en ten dele aan externe fac-
toren. Wij zullen bekijken welke economische en psychologische fac-
toren hierbij een rol spelen en ons afvragen of deze factoren door
N'Ghalla worden beïnvloed.

Een Balanta beschouwt zichzelf als arm wanneer hij slechts een-
maal per dag rijst eet, al dan niet aangevuld met wat rivierkrabbetjes.
In het hele land klagen Balanta — en zij niet alleen — dat een dergelijke
situatie nu al jaren bestaat, hetgeen sinds mensenheugenis niet meer
was voorgevallen. De politieke, klimatologische en sociale oorzaken
die hieraan ten grondslag liggen versterken elkaar als vicieuze proces-
sen met zoals gezegd rijstgebrek tot gevolg". Rijst is niet alleen het
belangrijkste voedsel, maar ook het belangrijkste handelsgewas van
de Balanta, onder andere vanwege het feit dat vee en met name koeien
wegens hun ceremoniële functie buiten het handelscircuit bleven.
Naast het gebod om op eigen kracht rijkdom te verwerven spelen ten
minste twee andere geboden van N'Ghalla hierop in. Het imago van
armoelijders wordt verzacht door het verbod op het eten van rivier-
krabbetjes.

Dit symbolische verbod is van ondergeschikt belang ten opzichte
van het verbod op het slachten van vee bij een rouwfeest. Door dit
verbod zijn koeien, het belangrijkste bezit voor een Balanta, voor het
eerst in de geschiedenis een handelsprodukt geworden (terwijl het in
1984 nog onmogelijk was om van een Balanta een koe te kopen, is er
sinds een jaar dagelijks koeievlees in Catio te koop). Door het verer-
ven van het geaccumuleerde familiekapitaal in de vorm van vee ver-
krijgen de jongeren een zelfstandige economische positie. De moge-
lijkheid tot het opbouwen van rijkdom weegt zwaarder dan het afsnij-
den van de mogelijkheid om reputatie te verwerven als veedief. Maar
uiteindelijk komen deze veranderingen ook de oude mannen ten goe-
de. Zij worden rijker omdat hun vee niet meer gestolen wordt en kun-
nen rustig slapen. Zij krijgen de mogelijkheid van 'vruchtgebruik' van
hun vee nu het een handelsprodukt is geworden. Er wordt dus in zeke-
re zin nieuwe kapitalistische rijkdom en tegenstelling gecreëerd. Op
korte termijn wordt de koopkracht van zowel jongeren als ouderen
versterkt, terwijl op langere termijn de toename van welvaart en soci-
ale stratificatie wordt bevorderd.

Veranderingen die de weg plaveien voor nieuwe sociaal-economi-
sche verhoudingen gaan vaak gepaard met een toename van hekserij-
beschuldigingen (Van Wetering 1973). De angst om van hekserij te
worden beschuldigd is, naast de toename van welvaart, een van de
motieven van de ouderen om zich niet tegen de veranderingen te ver-
zetten. Sommige ouderen laten zich vermurwen uit medelijden met
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de kastijding die de Jangue Jangues door toedoen van hun stemmen
ondergaan. Anderen gaan in de veranderingen mee vanwege hun trots
op de voorhoederol die Jangue Jangue de Balanta temidden van de
Guinese animistische stammen voorspiegelt.

Zoals gezegd omschrijven mijn informanten hun cultuur ook als
achtergebleven: 'Wij Balanta verwonden elkaar met messen en kun-
nen niet lezen of schrijven'. Bedoeld wordt dat feestvierders op een
rouwfeest regelmatig het mes trekken. De onenigheid rondom de ri-
tuele verdeling van het vlees en de combinatie met exorbitante hoe-
veelheden alcohol hebben vaak de dood tot gevolg. Door de afschaf-
fing van het rouwfeest (en het verbod op alcohol) is deze twistappel
opgeruimd. Al van oudsher verzetten de Balanta zich tegen het
schoolsysteem dat geassocieerd werd met de koloniale onderdruk-
king. Sinds het vertrek van de Portugezen blijkt dat ook Guinese
overheidsvertegenwoordigers hun status mede aan de zo verguisde
school te danken hebben en dat macht zonder enige schoolopleiding
tot een zeldzaamheid is gaan behoren. De Jangue Jangues vinden dan
ook dat de Balanta en met name hun kinderen naar school moeten
gaan 20.

Wij zien dat het conservatisme van de Balanta dat hen zo lang vrij-
waarde van overheersing van buitenaf, hen belemmerde om in te spe-
len op de veranderingen die de jongste geschiedenis mee bracht. De in
zwakte ontaarde kracht van de Balanta-cultuur wordt door Jangue
Jangue gerevitaliseerd.

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de opdrachten van N'Ghalla
niet alleen als een vorm van verzet tegen de gerontocratie maar ook
als een sociaal-economisch vernieuwingsproces kunnen worden ge-
ïnterpreteerd.

De tegenstelling van de dorpssamenleving versus de staat

Bij de onafhankelijkheid waren de bevrijdingsbeweging en de Balanta
in een hechte symbiose verstrengeld. Het partijprogramma had vorm
gegeven aan de politieke aspiraties van de Balanta en na enig aarzelen
hadden ook de ouderen zich voor de bevrijdingsstrijd ingezet. Alle Ba-
lanta-gebieden waren bevrijd en vele Balanta waren partijlid gewor-
den. Terwijl zij twintig procent van de bevolking uitmaakten, lever-
den zij dertig procent van de manschappen van het leger. Na de onaf-
hankelijkheid vond een complexe transformatie plaats van de ver-
houding partij/staat ten aanzien van de boeren. Deze transformatie is
elders uitvoerig beschreven (De Jong e.a. 1979, ProenÇa 1981, Rude-
beek 1982, Schoenmakers 1985) en ging onder meer gepaard met een
toenemende verwijdering tussen de boeren en de overheid. Ik zal hier
enkele grieven van de Balanta beschrijven die met deze verwijdering
samenhingen (zie ook noot 19).

De Balanta voelden zich sinds de onafhankelijkheid achtergesteld.
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Hun zo vaak geroemde bijdrage aan de bevrijdingsstrijd ( Cabral 1969,
1975a) werd gehonoreerd met een aantal hoge posten in het leger,
maar binnen de hoogste partij- en staatsorganen waren, en zijn zij nog
steeds, ondervertegenwoordigd. Hun traditie van contestatie ge-
trouw, hebben zij de president van de republiek bij herhaling in het
openbaar verweten dat de Balanta tijdens de strijd goed waren om wa-
pens te dragen of rijst te produceren. Maar dat de partij zich daarna
niet meer liet zien, laat staan iets deed aan hun problemen en hen
zelfs bij gelegenheid neerbuigend behandelde. Zij voelden zich door
de regering gepasseerd bij de keuze van de locatie van ontwikkelings-
projecten21

. Het duurde tot aan het begin van de jaren tachtig voordat
grotere ontwikkelingsprojecten in traditionele Balanta-gebieden in
het zuiden van start gingen. Een andere grief van de Balanta was de
vanzelfsprekendheid waarmee tot op de dag van vandaag wordt aan-
genomen dat zij het rijstsurplus zullen produceren om het nationale
rijsttekort aan te vullen, terwijl zij met de eventuele opbrengst van de
verkoop niets in de winkels kunnen kopen". Ook steekt het dat hun
faam als dief hen een crimineel stigma heeft bezorgd, waarbij allerlei
misdaden op hun conto worden geschreven. Bovendien voelen zij
zich gefrustreerd door het optreden van de overheid (waaronder ex-
medestrijders) op lokaal niveau. In het voorgaande zagen wij de voor
de overheid symptomatische willekeur die enkele regeringsfunctio-
narissen tegenover de Jangue Jangues ten toon spreidden.

De kern van het probleem lag in het feit dat de leiders de doelstel-
lingen van de partij niet hebben kunnen (en ten dele ook niet willen)
verwezenlijken. Zij slaagden er met name niet in om een adequaat
handelscircuit op te zetten om de beoogde verhoging van de agrari-
sche produktie te bereiken. Met als resultaat dat de boeren de over-
heid in toenemende mate bekritiseerden en terugvielen op hun tradi-
tionele `subsistence economy'. De mythe van de partij als 'soevereine
uitdrukking van de wil van het volk' brokkelde af. In de plattelands-
gebieden vertoonde de vernislaag van de partijorganisaties steeds
meer scheuren waaronder de stamcultuur en met name de macht van
de ouderen opbloeide. De herhaalde oproepen tot geduld en de hoop
dat het overnemen van de macht door Nino Vieira in 1981 verbete-
ring zouden brengen, voorkwamen manifestaties van sociale onrust.
In 1982 en 1984 werden de Balanta via een beschuldiging van een
staatsgreeppoging het slachtoffer van tribalistische intriges die tot
doel hadden om de nationale krachten te verdelen (Lima Handem
1985). Samengevat komt het erop neer dat de Balanta zich gezien hun
bijdrage aan de strijd bedrogen voelden door partij en staat.

Tot zover de toenemende verwijdering van de boer ten opzichte van
de staat. Maar ook de staat heeft ambivalente gevoelens ten aanzien
van de Balanta die door Jangue Jangue worden versterkt. Zoals wij
hieronder zullen zien heeft dit de tegenstelling tussen dorp en staat
doen toenemen. Met de Balanta-traditie van contestatie in het achter-
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hoofd is de regering zich bewust van een potentiële dreiging, die bo-
vendien door andere factoren wordt versterkt.

Jangue Jangue grijpt enerzijds terug op Balanta-tradities en inte-
greert anderzijds moderne en syncretistische directieven in de Balan-
ta-cultuur waar de regering bij herhaling gefaald heeft. In die zin is
Jangue Jangue een 'mode populaire d'action politique' (Bayart 1983,
Hyden 1985, Geschiere en Van der Klei 1985 /. De Balanta stellen hun
regels buiten de overheid om en demystificeren zodoende de partiji-
ideologie die pretendeert 'voor en door het volk' te regeren. Zo heeft
de regering jarenlang zonder succes verordineerd dat er bij voorbeeld
niet meer dan zes koeien bij een rouwfeest mogen worden geslacht en
dat de kinderen naar school gestuurd moeten worden. Wat Jangue
Jangue nu lukt vervult een aantal overheidsfunctionarissen met er-
gernis. Ergernis die nog wordt aangewakkerd door persoonlijke emo-
ties die Jangue Jangue bij een aantal kaders oproept. Terwijl een groot
deel van het Guinese kader in meer of mindere mate materialisme in
marxistische zin als zijn ideologie belijdt, raadpleegt een meerderheid
tegelijkertijd orakels en heiligdommen Zowel schoonmaker als mi-
nister gebruiken de magische kracht van het sacrale en indien zij er
zelf geen werk van maken, neemt de familie die taak op zich. De aan-
val op de oude sacrale macht door Jangue Jangue confronteert hen met
een ten dele verdrongen en, voor zover wel beseft, meestal publieke-
lijk ontkende levensfilosofie.

Om de gevoelde dreiging het hoofd te bieden en de status-quo te
handhaven wordt Jangue Jangue door de regering gecriminaliseerd en
in diskrediet gebracht. Nog voordat Jangue Jangue zich als beweging
heeft geprofileerd, verraadt de angst van de overheid zich in de onjuis-
te interpretatie van de gebeurtenissen ; wanneer N'Tombikte zich
met de vrouwen in een palmbladerhut terugtrekt om geneeskrachtige
wortels op te graven wordt dit meteen geïnterpreteerd als een poging
om een guerrillastrijd te beginnen22 ; het is nog niet bekend dat
N'Tombikte hekserij wil afschaffen of er circuleren al geruchten dat
mensen van hekserij beschuldigd en gedood worden en dat er moet
worden ingegrepen, aldus de overheid. In het voorgaande vermeldde
ik al dat een aantal misdaden a priori op het conto van de Jangue Jan-
gues werd geschreven.

Wanneer enkele Jangue Jangues zich schuldig maken aan het uit-
spreken van hekserijbeschuldigingen, zonder dat deze beschuldigin-
gen ernstige consequenties hebben, worden zij, onder verwijzing naar
de gruwelijke gebeurtenissen in 1964, aangegrepen om hard op te tre-
den. De met de aantasting van de staatshegemonie gevoelde dreiging
en angst worden meteen met een golf van repressie toegedekt. Post
aut propten neemt de beweging epidemische proporties aan en ver-
breidt zich tot op heden over de Balanta-gebieden.

Het blijft de vraag of de repressie door de overheid verklaard kan
worden door de angst voor de bedreiging van de staatshegemonie.
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Mijns inziens valt deze angst alleen te verklaren op het fundamente-
ler niveau van de relatie tussen man en vrouw in de Guinese cultuur.
Wij zagen reeds dat de Guinese vrouwen de mannen een mandaat ga-
ven om te regeren, en bij achtereenvolgende gelegenheden in de histo-
rie ingrepen wanneer de mannen faalden. Mijns inziens is de Guinese
man, meer nog dan dat bij voorbeeld in het Westen het geval is, niet
alleen doodsbang voor de vrouw, maar dekt hij die angst met welhaast
nog duidelijker uitgesproken minachting en machisme toe. (Dit the-
ma hangt samen met de controverse tussen Freud en Horney of de
minachting van de man voor de vrouw samenhangt met de 'gecas-
treerdheid' van de moeder, zoals Freud o.a. met de analyse van de klei-
ne Hans wilde aantonen, of dat die minachting voortkomt uit vrees
en doodsangst bij de man voor de almacht van de moeder, zoals Hor-
ney uiteenzette.) Deze angst en ambivalentie is mijns inziens sterker
in een Afrikaanse cultuur waar een man in zijn eerste levensjaren alle
aandacht van zijn moeder krijgt om daarna abrupt aan de kant te wor-
den gezet, en waar de procreatie die bepalend is voor de levering van
arbeidskrachten en het voortbestaan van de soort, de man tot een
randfiguur bestempelt. (In een toekomstige publikatie hoop ik hier
dieper op in te gaan en met een aantal voorbeelden uit de Guinese cul-
tuur aan te tonen hoe diep deze angst reikt bij de Guinese man.) De
omkering in het tegendeel die zich manifesteert in de repressie waar-
mee de overheid op Jangue Jangue reageert, is een van de manieren
waarop deze angst wordt afgeweerd.

Conclusie en alternatieve benaderingswijzen

In de inleiding werd de hypothese geopperd dat de Jangue Jangue-be-
weging een vernieuwingsproces van de Balanta-cultuur in gang heeft
gezet. Dit blijkt inderdaad het geval te zijn. Wij hebben gezien hoe de
collectieve en merendeels onbewuste drang tot vernieuwing werd
`getriggerd' door een volledig gemarginaliseerde groep, te weten on-
vruchtbare vrouwen. Vervolgens zagen wij hoe ook andere jonge
vrouwen en jonge mannen werden beroepen en opdrachten van god
ontvingen. De quasi onschuldige geboden van N'Ghalla kunnen wor-
den beschouwd als een verzet van de jongeren tegen hun afhankelijk-
heidspositie binnen de mannengerontocratie. Deze ouderen zien na
enige aarzeling dat Jangue Jangue de achteropgekomen Balanta-stam
uit zijn geïsoleerde positie haalt en hem zelfs een voorhoedefunctie
geeft binnen de sociaal-economische ontwikkelingen in Guinee-Bis-
sau. De autonomie en eigenmachtigheid die dit proces kenmerkt zijn
te beschouwen als een 'mode populaire d'action politique'.

De essentiële directieven van Jangue Jangue vormen een syncretis-
tisch amalgaam van traditionele Balanta, islamitische, politieke,
christelijke en nieuwe motieven. Het hoofdbestanddeel van de amal-
gaam bestaat uit normen en waarden waaraan de Balanta-cultuur de
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afgelopen decennia is blootgesteld. De directieven verkleinen de col-
lectieve angst die samenhangt met stressfactoren, die enerzijds van
externe aard zijn en anderzijds voortkomen uit het onvermogen van
de rigide Balanta-cultuur om interne spanningen te reduceren. Jangue
Jangue is de katalysator die de ten gevolge van de eigenzinnigheid van
de Balanta opgelopen achterstand wederom in een voorsprong omzet
en zodoende de cultuur 'geneest' en vernieuwt. Voor hun gevoel ne-
men de Balanta niet alleen het voortouw van een nieuwe ontwikke-
ling binnen de animistische etnische groeperingen, maar houden zij
bovendien de regie in eigen hand. Aangezien zowel de regering, de is-
lam als het christendom van mening zijn dat hun een taak is toebe-
deeld om de Balanta beschaving bij te brengen, zien zij dit vernieu-
wingsproces met gemengde gevoelens aan.

Wat betreft de in de inleiding vermelde controverse rondom het
cultuurgebonden syndroom volgen hier enkele opmerkingen. Bij de
Jangue Jangue blijkt het inderdaad te gaan om een vorm van 'deviante
deviantie': de Jangue Jangues vertonen gedrag dat binnen hun cultuur
afwijkend doch functioneel is, terwijl slechts bij uitzondering sprake
is van ziekte. Het classificeren van het cultuurgebonden syndroom
(een m i minder relevante onderneming) ligt echter minder eenvou-
dig. De eerste fase van de beroeping door N'Ghalla levert geen proble-
men op: het gedrag van de Jangue Jangue voldoet, net als bij de piblok-
toq of de grisi siknes, aan het running taxon (Simons e.a. 1985), en
valt onder te brengen onder de diagnostische categorie van de atypi-
sche dissociatieve stoornissen (DSM 300.15). De zelfkastijding valt
niet onder te brengen in een van de taxa van Simons e.a., maar valt
wel te categoriseren onder de compulsieve stoornissen (DSM 300.30).
Maar wat te zeggen over de — soms imperatieve — auditieve pseudo-
hallucinaties, en de 'helderziendheid' en 'helderruikendheid'? In de
toekomstige publikatie zal ik proberen om deze vragen te beantwoor-
den. Ook zal ik Jangue Jangue vergelijken met parallelle bewegingen
als het Kimbangisme, de Ghost Dance, de Lumpa-opstand, de Cargo
Cults, de Deïma en de zionistische bewegingen, en ingaan op de vraag
in hoeverre de Jangue Jangue een uniek en geheel nieuw cultuurge-
bonden syndroom is.

De omvang van dit artikel biedt niet voldoende ruimte om aan-
dacht te besteden aan andere zienswijzen. Ik beperk mij tot enkele op-
merkingen die in toekomstige publikaties aan de orde zullen komen.

De jongste geschiedenis biedt een alternatieve hypothese. In de ja-
ren zestig sloten zich grote groepen onbesnedenen bij de bevrijdings-
beweging aan Mogelijk vanwege hun vrijbuitersstatus (Schoenma-
kers 1986), maar waarschijnlijk mede omdat de partijdirectieven
overeenkwamen met een aantal sociale aspiraties die hun eigen cul-
tuur hun onthield. De verworven vrijheden komen na de onafhanke-
lijkheid onder druk te staan door het falen van de sociaal-economi-
sche opbouw en de daarmee samenhangende toenemende afhanke-
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lijkheid der jongeren van de ouderen binnen de traditionele cultuur.
De gerontocraten herwinnen hierdoor een deel van de tijdens de oor-
log verloren macht hetgeen zich uit in verzet tegen migratie, tegen
een vrije partnerkeuze en tegen een schoolopleiding, met name van
meisjes. In die zin valt Jangue Jangue op te vatten als een jongerenver-
zet tegen de afkalving van recent verworven emancipatoire rechten.

Een ander aspect betreft de verandering van de economische rela-
ties, die aanvankelijk gekenmerkt werden door een projectie van een
kapitalistische verhouding met de vooroudergeesten, en die onder in-
vloed van Jangue Jangue een verschuiving vertonen naar maatschap-
pelijke produktie- en eigendomsverhoudingen. Zowel het verzet te-
gen hekserij als de daarmee gepaard gaande maatschappelijke veran-
deringen hangen samen met een verschuiving van een collectief ego,
superego en id naar meer geïnterioriseerde en geïndividualiseerde
psychologische instanties.

Een derde interessant aspect wordt gevormd door de biografieën en
etologische beschrijvingen van Jangue Jangues omdat dit de interactie
kan verduidelijken tussen basale psychofysiologische functies en de
cultuur.

Op de vierde plaats zal worden ingegaan op archetypische en reli-
gieuze symboliek van mythen en dromen rondom Jangue Jangue en
op vergelijkbare ontwikkelingen in de Europese geschiedenis.

Noten

1. De eerste crisis doet zich aan het begin van deze eeuw voor wanneer het
zuiden van Senegal door Frankrijk wordt 'gepacificeerd'. Verschillende op-
standen worden door de Fransen in de Casamance neergeslagen. In een van de
Balanta-dorpen verhindert een groep vrouwen een nieuwe opstand door de lei-
ders van de opstandelingen hun landbouwwerktuigen te overhandigen en hen
aan te sporen het land te verbouwen (Roche 1976). Roche (ibid.) suggereert een
verband tussen de Franse repressie die met de pacificatie gepaard gaat, en de
toename van het aantal hekserijbeschuldigingen onder de Balanta. Wanneer
een Balanta van hekserij wordt beschuldigd of wanneer hij zich 's nachts zon-
der dat hij zich daarvan bewust is aan hekserijpraktijken bezondigt, kan hij
zijn onschuld bewijzen door zich aan een gifproef te onderwerpen. Duizenden
Balanta onderwerpen zich aan deze proef waarbij zij 's nachts in ruil voor beta-
ling van een vast bedrag het uit een kalebas geschepte gif krijgen toegediend.
Deze gifproef wordt in 1879 beschreven (Bérenger-Féraud 1879). Het gif wordt
bereid uit de schors van een boom die tali, manÇone of bourdane wordt ge-
noemd. Het wordt in verfranst Crioulo 'ago-broumediou' genoemd hetgeen
'rood water' betekent. De bourdWane is de Erythrophleum Guineensis waar-
van de schors het alkaloïde erythrophleine bevat. Dit gif kan in enkele minu-
ten hartstilstand veroorzaken. Voor de gifproef werd de schors vermengd met
hyena- en patrijze-uitwerpselen, slangekoppen en stukken verrot mensen-
vlees. De proef was vrijwillig of verplicht. In het tweede geval ging het om een
man of vrouw die van hekserij was beschuldigd en zich vrij moest pleiten. Het
uiten van een hekserijbeschuldiging was (en is, zij het dat de sancties wat ver-
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zacht zijn) een riskante zaak ; wanneer de beschuldigde de gifproef overleefde
mocht hij zijn beschuldiger als lijfeigene beschouwen of als slaaf verhandelen.
(Deze beschrijving van Bérenger is strijdig met Lima Handem (1985), die zoals
verderop beschreven wordt, stelt dat de Balanta zich nooit aan slavenhandel
hebben schuldig gemaakt ) De gifproef had 's nachts op een open plek in het
bos plaats en werd op twee manieren uitgevoerd. Ofwel de gifrechter had twee
potten waarvan een zonder en de ander met gif. Ofwel er stond een pot waarbij
de diepte van het scheppen de hoeveelheid gif bepaalde. De manier waarop de
rechter schepte hing volgens koloniale bronnen mede af van het al dan niet be-
talen van de 6,5 francs die het ondergaan van de proef kostte. Na het innemen
van het gif dwongen de ouders en vrienden de verdachte om veel water te drin-
ken, erop toeziend dat hij of zij geen tegengif innam. Gaf hij over, dan was hij
gered. Zo niet, dan stortte hij stuiptrekkend ter aarde en werd hij in de bush ge-
gooid waar hij overleed en zijn lijk aan de dieren werd overgelaten. Toen ruim
driehonderd Balanta door de gifproef waren omgekomen, besloot de hoogste
koloniale gezagsdrager om de drie 'gifrechters' te achtervolgen. Een van hen,
een Balanta, vluchtte naar het toenmalige Portugees Guinee. Honderden Ba-
lanta trokken achter hem aan om alsnog hun onschuld te kunnen bewijzen.
Alleen al in 1912 vonden in Guinee nog eens meer dan 1000 Balanta ten gevol-
ge van het gifoordeel de dood.

2. Deze gedramatiseerde enscenering had niet altijd plaats en is in feite over-
bodig. Normaliter kunnen een aantal helderziende dorpsoudsten de heksen-
ketel zien hetgeen voldoende bewijs levert voor iemands betrokkenheid bij
hekserijpraktijken.

3. Omdat in de Afrikaanse denkwereld de vooroudergeest als een antropo-
morfe voorstelling zowel het goede als het kwade belichaamt, laten ook de ce-
remonianten zoals de genezers, de zieners en de priesters, zich met het positie-
ve en het negatieve, dus ook hekserij, in. Een genezer zal bij voorbeeld vaak
een toespeling maken op zijn contact met zowel het goede als het kwade, of
hier zelfs over opgeven, maar wanneer hem rechtstreeks naar een relatie met
kwade machten wordt gevraagd, iedere relatie ontkennen. De paradox schuilt
erin dat hij zonder relatie met het kwade niet tot genezen in staat zou zijn. Het
is dus niet verwonderlijk dat zij niet alleen in Catio maar ook op andere plaat-
sen het mikpunt worden van hekserijbeschuldigingen. Een aantal van hen
echter wordt door god beroepen en gaat over op genezing-nieuwe-stijl zonder
heksenengagement. Verderop kom ik terug op het jongerenverzet tegen de ou-
deren. Uiteraard zijn de genezers en de orakelpriesters belangrijke represen-
tanten van de gerontocratische macht.

4. Op grond van cijfers van de volkstelling van 1985 en op grond van eigen
tellingen van het aantal Jangue Jangues in een aantal dorpen kwam ik tot de
volgende cijfers. De verhouding vrouwelijke tot mannelijke Jangue Jangues is
vier op een. De volgende percentages geven het aantal vrouwen onder de vrou-
welijke bevolking weer die Jangue Jangue zijn. Cantonas 7.5%, Orango 18%,
Dju de Infanda 6%, Uncomene 10%, Mato Faroba 10%, Cubumba 13.5%,
Quitafine 23%.

5. 'Trugwahrnehmungen, die als unwirklich erkannt werden und lediglich
eine besondere Form von Vorstellungen sind, denen der Charakter der Objek-
tivitk der Wahrnehmung, die Leibhaftigkeit, fehlt. Von den Wahrnehmungen
sind sie durch Bildhaftigkeit und das Erscheinen im inneren subjektiven Vor-
stellungsraum geschieden, wirend sie die Klarheit der Details, die sinnliche
Frische, eine (wenn auch zeitlich begrenzte) Konstanz und die Unablingig-
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keit vom Willen mit ihnen gemeinsam haben' (Haring e.a. 1968).
6. De fièriapte, volgens sommige Balanta identiek aan Nielandé, is een ge-

nezingscultus van vrouwen die bijeenkomt in tijden van calamiteiten en met
name wanneer zich een epidemie met hoge kindersterfte voordoet. Onder lei-
ding van de uit hun midden gekozen leidster begeven de vrouwen zich naar het
erf van het zieke kind. De hoofdvrouw bindt de strijd aan met de (voorouder)
geest die de ziel van het zieke kind in bezit heeft. Die ziel is door (een) heks(en)
aan die geest gegeven en verblijft op een plek die de helderziende hoofdvrouw
kan opsporen. Wanneer zij de ziel heeft bemachtigd stopt zij die in een aarden
potje met water dat zij aan het zieke kind te drinken geeft waarna het geneest.
Een aantal elementen van Jangue Jangue zijn aan deze fieriapte ontleend. Dit
betreft bij voorbeeld niet alleen het optreden van een vrouwengroep onder lei-
ding van een hoofdvrouw, maar vooral de belangrijkste genezingsactiviteit
van de Jangue Jangues, namelijk het terughalen van iemands ziel. Wat de fieri-
apte vroeger na een moeizaam gevecht met de geesten presteerde wordt tegen-
woordig door de Jangue Jangue in een paar minuten met behulp van een jam-
potje gerealiseerd. In het dorp Jabada Porto zag ik hoe een Jangue Jangue ge-
roofde zielen terughaalde in samenwerking met kinderen: de kinderen staan
met hun tienen naast elkaar in een halve cirkel. In het midden van het cirkel-
segment leunt een jampotje met water tegen een steen. De kinderen maken
snelle flectie- en extensiebewegingen vanuit hun pols terwijl de Jangue Jangue
met brede armbewegingen (als een agent die het verkeer maant om door te rij-
den), de ziel in het potje manoeuvreert. Even verderop staan de ziellozen te
wachten. Sommigen zien er ziek uit, anderen blijken bij divinatie hun ziel te
missen maar hebben nog geen klachten. Om beurten krijgen zij het water met
de weer toegevoegde en hun toebehorende ziel te drinken.

7. Het vasten evenals andere symptomen van de beroeping komen in vele
religies voor. Een aantal beschrijvingen zijn te vinden in 'Enthusiasm' van
R.A. Knox (1951). Zie bij voorbeeld hoofdstuk XI over de 'French prophets' en
hoofdstuk XVI over de 'Convulsionaries of Saint-Médard'.

8. Dit zijn korte voor-achterwaartse rukjes met een amplitude van een paar
centimeter. De lengte van dit artikel staat niet toe om de motorische ver-
schijnselen gepaard gaande met de beroeping te beschrijven. Dit zal in een toe-
komstige publikatie gebeuren.

9. In afnemende volgorde zijn het de stem van de biologische vader, van
grootvader respectievelijk grootmoeder van vaders zijde of van een jongere
broer van de vader. Eenmaal wordt de stem van een tante en eenmaal die van
een overleden moeder gehoord.

10. Deze tegenstrijdigheid komt bij veel antihekserijbewegingen voor en
verklaart waarom antihekserijbewegingen vaak uitmonden in een nieuwe
heksenjacht. In het voorgaande zagen wij dat N'Tombikte hekserijbeschuldi-
gingen afwijst terwijl zij wel de geur van heksen ruikt, wat zelfs 'het belang-
rijkste wapen is tegen hekserij'. Jangue Jangue wil hekserij afschaffen en houdt
zich tegelijkertijd intensief bezig met het opsporen van heksen en de gevolgen
van hun euveldaden zoals het roven van zielen.

11. Een van de Jangue Jangues in de wijk Bandim in Bissau heeft een mooi
schrift dat sterke gelijkenis vertoont met Arabisch zonder dat hij volgens zijn
zeggen met de Korancultuur in contact is geweest. N'Tombiktes schrift ziet er
als volgt uit: (..) U u u U c.n..) en van de anderen: LA-4-a-L"--ii-w—?—) of
M'n-Myr)? of . Ook het 'spreken in tongen', de glosso-
lalie of neoglossie, maakte op mij de indruk van vormeloze spraakbestandde-
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len zonder dat er van een (nieuwe) taal sprake was.
12. Onder de mannen wordt onderscheid gemaakt tussen negen, onder de

vrouwen tussen drie leeftijdsgroepen. Deze cijfers variëren in de noordelijke
en zuidelijke Balanta-gebieden. Soms wordt er melding gemaakt van 12
respectievelijk 6 leeftijdsgroepen.

13. Zonder dat hij daaraan een functie als dorpshoofd ontleent. Dit geldt
eveneens voor de grondvoogd, de fan bodja, die naast zijn functie als voorzit-
ter van de dorpsraad een aantal specifieke bevoegdheden bezit. Over een ge-
bied van 15-20 dorpen neemt hij de beslissing over de toewijzing van land. Hij
vertegenwoordigt de band met het bovennatuurlijke en is de spil van alle be-
langrijke ceremonies als de besnijdenis. Hij bepaalt de tijdsplanning van de
aan de landbouw gelieerde activiteiten. Hij beslist over de plaatsing van de
graftombes, is hoofdrechter en heeft het laatste woord in bepaalde familieaan-
gelegenheden.

14. I.t.t. de mannen ondergaan de vrouwen geen besnijdenis in de letterlijke
zin van het woord. In uitzonderingsgevallen maakt de vrouw wel aanspraak op
civiele rechten. Wanneer zij de eerste echtgenote is kan zij voor haar echtge-
noot tijdens diens afwezigheid of na diens overlijden — ad interim — waarne-
men. Zoals dit artikel aantoont groeperen vrouwen zich in tijden van nood om
het noodlot te keren of soms om gezamenlijk in de dorpseconomie in te grij-
pen. Verderop kom ik hierop terug.

15. Dit is slechts een aspect van het complexe fenomeen hekserij. In een an-
dere publikatie zal ik uitvoerig op de relatie tussen hekserij en Jangue Jangue
ingaan.

16. Volgens J. van der Klei (persoonlijke mededeling) is het verbod op var-
kensvlees en alcohol de eerste richtlijn waarmee de islam in West-Afrika de
animistische religies infiltreert.

17. De echtgenoot van N'Tombikte deelde mij mee dat het afschaffen van
de spleettrom, de bom bolong, vanwege zijn stimulerende invloed op diefstal
een richtlijn was waar de dorpsoudsten toe hadden besloten en dat die niet van
god afkomstig was.

18. Een paar Jangue Jangues vertelden me dat zij de kleur rood niet meer
konden verdragen ; die deed hun pijn in de ogen 'alsof iemand met een spiegel-
tje de zon in je ogen weerkaatst'.

19. De afgelopen 20 jaar is de regenval verminderd. Dit heeft een negatieve
invloed op het uitwassen van de zoute rijstvelden en op het rijpen van de rijst
met als gevolg een verlaging van de rijstproduktie. Ten gevolge van de bevrij-
dingsoorlog trokken veel boeren weg en raakten de dijken om de rijstpolders in
verval. Door de mede ten gevolge van deze migraties afgebrokkelde collectivi-
teitszin worden deze dijken niet voldoende bijgehouden, terwijl de verminder-
de rij stproduktie en de afwezigheid van consumptiegoederen waronder sterke
drank het moeilijk maken om werkgroepen in te huren. Deze factoren culmi-
neren in de regentijd die bepalend is voor de volgende rijstteelt. Het ontstane
rijsttekort wordt vergroot doordat de overheid alsook de privé-handelaren de
boeren na de oogst consumptiegoederen aanbieden in ruil voor rijst hetgeen
bovengenoemde processen versterkt en de boeren er zelfs toe kan dwingen
hun rijstzaaigoed op te eten.

20. Deze opdracht kan ook als een verzet tegen de ouderen worden opgevat.
Sinds de onafhankelijkheid heeft de partij minder invloed in de dorpen het-
geen door de ouderen wordt aangegrepen om hun traditionele weerstand tegen
onderwijs op te voeren. Hun weerstand komt voort uit het wegtrekken van ar-
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beidskrachten en van huwbare vrouwen. (Zie ook verderop.)
21. Na de onafhankelijkheid werd het eerste grote ziekenhuis in Gabu ge-

bouwd, in de Fula-regio die numeriek gezien na de Balanta de tweede etnische
groepering vormen. Wij zagen reeds hoe in de historie de Fula de Balanta naar
de kustgebieden verdreven en zich bovendien door de Portugese divide et im-
pera-politiek tot actieve collaboratie hadden laten verleiden. Bij de eerste ver-
kiezingen voor de Regionale Raden in 1976 werd in de regio's Bafata en Gabu
een krappe meerderheid behaald (De Jong e.a. 1979). De pogingen van de jonge
staat om o.a. met ontwikkelingsprojecten de Fula voor zich te winnen werden
door de Balanta als een gebrek aan loyaliteit geïnterpreteerd.

22. Een dergelijke palmbladerhut, baracca, wordt in Guinee-Bissau bij alle
mogelijke bezigheden als palmwijntappen, koeien hoeden, ceremonies e.d. ge-
bruikt. Het interpreteren van een 'palmbladerhut in het bos' als het begin van
een nieuwe bevrijdingsstrijd is even absurd als veelzeggend.
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