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1. I N L E I D I N G

1.1. PROBLEEMSTELLING

In 1966en 1967heb ik onderzoek verricht naar de positie en positieverandering van kasten van Onaanraakbaren en hun leden in een Zuidindia's dorp.
Drie hoofdvragen vormden de leidraad bij dit onderzoek en bij de uitwerking
derverzamelde gegevens.
1. In hoeverre kon en kan in de lokale realiteit een aparte categorie van kasten
van Onaanraakbaren worden onderscheiden.
2. Welke was en is de sociale, economische, politieke en educatieve situatie van
deze kasten en hun individuele leden en in hoeverre verschilde en verschilt
hun situatie opdezegebieden van dieder andere kasten.
3. Welke veranderingen treden er op in het stratificatiesysteem, wat zijn daarvan de oorzaken en welke consequenties hebben dezeveranderingen voor de
lagekasten enhun individuele leden.
In verband met de eerste vraag was het noodzakelijk zowel de regels die de
inter-kaste relaties structureren als ook het werkelijkeinter-kastegedragaaneen
onderzoek te onderwerpen. Eenmaal gekomen tot een voorlopige vaststelling
der lage kasten, moest worden bezien in hoeverre zij in bepaalde opzichten onderdeel vorm(d)en van ruimere categorieën van kasten, in welke opzichten zij
een homogene entiteit waren en zijn en in hoeverre deze categorie van lage
kasten uiteen viel en valt in kasten met duidelijk verschillende positie. In hoeverre was en is er binnen de categorie van hoge en midden kasten al of niet
sprake van een solidariteit tegenover de lage kasten en in hoeverre is ook het
omgekeerde al of niet het geval? Zijn er aanwijsbare oorzaken voor het voorkomen ofontbreken van deze solidariteitsvormen?
De tweede vraag ligt onmiddellijk in het verlengde van de eerste en valt daar
gedeeltelijk zelfs mee samen. Bij het verschijnsel van een aparte categorie van
lage kasten dient immers in verschillende sectoren te worden nagegaan, wat de
situatievandezekasten enhun individuele leden isinvergelijking metdievan de
anderen en welke ontwikkelingen zich hierin voordoen. Dit laatste geeft de
koppeling met de derde vraag betreffende deveranderingen dieer optreden. Bij
het onderzoek in het kader van dit probleem stond centraal of wellicht een toenemende kaste-irrelevantie van sectoren van het maatschappelijk leven en verandering der status-criteria meer mogelijkheden tot verticale mobiliteit bieden
aan leden van lage kasten dan voorheen het geval was en of deze mogelijkheden
aanwezig zijn voor slechts weinigen of voor velen. Aandacht werd hierbij besteed aan het effect van status-inconsistenties en deeventuele vorming van mentaliteitsklassen diedekastegrenzen overschrijden.
De vraag naar het effect van de overheidsmaatregelen en van eventuele semioverheids of particuliere organisaties ten gunste van de Scheduled Castes, de
officieel door de overheid geregistreerde lage kasten die hulp behoeven (de aanMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-11 (1975)
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duidingen 'Onaanraakbaren', 'Scheduled Castes', 'Outcastes' en 'lage kasten'
worden in deze studie steeds als synoniemen gebruikt1), kan men zich denken
binnen het kader van het derde punt, maar is eveneens nauw verbonden met de
eersteentweede vraag.
Om operationele redenen besloot ik tot een bespreking per sub-systeem,
waarbij na de behandeling van de sociale positie der Scheduled Castes - de
hoofdstukken 4, 5 en 6, het hoofdonderwerp van het onderhavige eerste deel
der studie -, in Deel II achtereenvolgens aan de orde komen de economische
situatie, de politieke positie, en de situatie op het terrein van onderwijs. Ik ben
mij er van bewust dat een dergelijke aparte bespreking der sub-systemen indruist tegen de nauwe vervlechting van deze terreinen. Het gevaar van herhalingen is daarbij groot, omdat men bij bijvoorbeeld de sociale structuur eveneens aandacht tracht te besteden aan economische en politieke factoren en omgekeerd. Ook ik heb dergelijke herhalingen niet geheel kunnen en willen vermijden.
Deel II van de studie, dat verschijnt in 1976,wordt afgesloten met een hoofdstuk gewijd aan de overheidsmaatregelen ter verbetering van de positie der
Scheduled Castes en het effect van deze maatregelen. Dit onderdeel heeft een
meer algemeen en afgerond karakter dan de andere hoofdstukken die hoofdzakelijk een analyse geven van de situatie in het gekozen basisdorp ten oosten
van de stad Coimbatore en de omgeving daarvan. Het speciale karakter van dit
hoofdstuk iste beschouwen als een overblijfsel van de oorspronkelijke doelstelling van het onderzoek, een evaluatie van het overheidsingrijpen ten gunste van
de Onaanraakbaren op het niveau vaa de Unie, een staat en een district, een
doelstelling diespoedigna aankomst in India werd opgegeven.
In dezestudiebeperk ik mijvrijwel steedstot hetgeen ikinhet gekozen onderzoeksdorp en zijn omgeving heb geconstateerd door gesprekken en observatie.
Ik ben de realiteit niet tegemoet getreden met expliciete modellen die werden
opgesteld vanuit een kennis van wat men noemt de Indiase Great Tradition, de
overkoepelende Hindoe-cultuur. Het betreft hier een studie 'van onder af'. Wel
ben ik mijn informanten en de door mij geobserveerde situaties steeds tegemoet
getreden meteen vrij uitgebreide, door literatuurstudie verkregen, kennisvan de
sociologische literatuur betreffende India en deze kennis heeft ongetwijfeld
richting gegeven aan het onderzoek, aan de verwerking van de onderzoekgegevens en aan de rapportage in de onderhavige studie. Inmiddels heeft de tijd
niet stil gestaan. Tal van sinds 1967 verschenen studies hebben invloed uitgeoefend op de uiteindelijke presentatie van mijn onderzoekgegevens. Ik hoop
voldoende gegevens te verstrekken om een steeds veranderende interpretatie
mogelijk te maken.
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1.2.

WERKWIJZE

In New Delhi besprak ik met onder anderen Dr. B.K. Roy Burman de keuze
van het onderzoeksgebied in de staat Madras (sinds 1967 Tamil Nâdu, of Tamilnad). Hierbij kwam ik tot de conclusie, dat veranderingen in de positie der
lage kasten op het 'platteland' vermoedelijk het best te bestuderen zouden zijn
in een gebied dat reeds enige tijd een relatief hoge graad van industrialisatie
bezat, en in dorpen die betrekkelijk dicht bij de industrie-steden lagen. Ik verwachtte dat verticale mobiliteit in de economische sfeer nauwelijks bestudeerd
zou kunnen worden in gebieden met eengeheel agrarisch karakter, omdat dââr
eventuele mobiliteit waarschijnlijk zou verlopen via migratie naar de steden,
waardoor de positie der lage kasten in de dorpen weinig zou veranderen. Voor
dorpen gelegen bij industriesteden achtte ik de kans op pendelarbeid groot,
waardoor personen, families of kasten die gestegen waren in de economische
hiërarchie, in de dorpen bleven wonen. In New Delhi kon ik op die gronden
reeds mijn keus laten vallen op Coimbatore als district van onderzoek. (Zie
mijn nabeschouwing indeaanvangvan hoofdstuk 7).
In Coimbatore stelde ik op grond van de censusgegevens van 1961 een lijst
van acht dorpen op. Hierbij letteik opvooral (1)de afstand tot industriecentra,
(2) de ligging in de buurt van een hoofdweg, (3) het aantal inwoners (1500 tot
2000isvrij normaal indedroge streken van het district),(4)de beroepsverdeling
der bevolking (een aanzienlijk percentage van buiten het dorp werkenden), (5)
het afwezig zijn van een omvangrijke (semi-)tribale bevolking met een lage economische positie, en (6) de aanwezigheid van een Scheduled Castes bevolking
van 15 % (het percentage voor het district) of meer. Deze dorpen werden tezamen met de District Welfare Officer bezocht. Bij deze bezoeken werd vooral
gelet op de aanwezigheid van meer dan één Scheduled Caste, een gegeven dat
niet valt af te lezen uit decensus,en op een mogelijke woongelegenheid. Het uiteindelijk gekozen onderzoeksdorp Irupatur bezit leden van vier Scheduled
Castes die tezamen ongeveer 35% uitmaken van de dorpsbevolking van ruim
2100zielen, voor het district zeker een ongewoon verschijnsel.
Door vervoersproblemen was ik genoodzaakt gebruik te maken van de diensten van de District Welfare Officer, hoewel ik mijn introductie via overheidsfunctionarissen hoogst ongewenst achtte. Het is begrijpelijk, dat door deze introductie via de District Welfare Officer gedurende de eerste weken van het
onderzoek in het dorp Irupatur bij een aantal leden van de lage kasten het idee
leefde, dat mijn vrouw enik naar het dorp waren gekomen om delagekasten op
eendirectewijzetehelpen.
Door het bewandelen van officiële paden was ik na aankomst in Coimbatore
ook nietin staat devan hoger hand bevolen hulp onmiddellijk af te schudden.
Na onze aankomst in India bleek dat aan mijn vrouw en mij een verblijfsvisum voor
meer dan drie maanden geweigerd was. Hieraan droeg vooral schuld het verschijnen in
1965van het boek van HAROLD R. ISAACS 'India's Ex-Untouchables', dat in hoge overheidskringen sterk werd afgekeurd2. De lezer dient verder te bedenken dat het onderzoeksonderwerp toen nog betrof 'de evaluatie van het overheidsingrijpen ten gunste van
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-11 (1975)
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de Scheduled Castes', besproken in een tamelijk kritisch in het Engels gesteld stuk, dat
voor mijn aankomst aan tal van overheidsfunctionarissen was gezonden. Door het persoonlijk ingrijpen van vooral de Deputy Minister of Social Welfare, Mrs. Maragatham
Chandrasekhar, het lid van de Planning Commission, Mr. P. Tarlok Singh, en de Registrar General van India, Mr. A. Chandra Sekhar, werd alsnog toestemming gegeven
voormijn verblijf in India enhet vertrek naar Madras. Deregeringvan Madras,diezeer
bevreesd bleek voor een'zwart' beeldvandesituatie der lagekasten, gafna lang aarzelen
toestemming voor een verblijf in Coimbatore en droeg aan het districtsbestuur op mij te
helpenenmaandelijks rapport uit tebrengen aan het MinisterievanBinnenlandse Zaken
te Madras. In Coimbatore bleek echter een zeer grote welwillendheid bij de Collector,
Mr. Ambrose, de District Welfare Officer, Mr. Subramaniam, en functionarissen als de
Superintendant ofPolice.
De overheid te Coimbatore heeft geen enkele invloed uitgeoefend op de bepaling van de lijst der te bezoeken dorpen, noch op de uiteindelijke keuze van
het onderzoeksdorp. Zowel de District Welfare Officer en zijn ambtenaren (op
een enkel geval na), als de politiefunctionarissen hebben zich op mijn uitdrukkelijk verzoek, sterk gesteund door de Collector, gedurende het verblijf in het
veld van oktober 1966 tot en met juli 1967 nimmer naar het dorp Irupatur begeven om naar mij te informeren. Hetzelfde geldt trouwens (eveneens met één
uitzondering) voor enkele 'rijken' uit de stad Coimbatore en omgeving waarmee
mijn vrouw en ik vriendelijke contacten onderhielden. Wel zond de District
Welfare Officer buiten mijn medeweten in oktober 1966 een brief aan de voorzitter van de dorpspanchâyat te Irupatur met het bevel mij waar hij kon behulpzaam te zijn, welke hulp zich reeds onmiddellijk na mijn aankomst manifesteerde o.a. in het beschikbaar stellen van een groot deel van het meubilair van het
Panchäyat House.
Hetisslechtséénmaalvoorgekomen, datikhetCollectoraat verzochttengunstevanmij
inhet dorp integrijpen. Hetbleekmijnamelijk onmogelijk dekarnam, dorpsaccountant,
van Irupatur tebewegeneenlijst samentestellenvan PaUar-landeigenaarsen dehoeveelheid land die zij bezaten, en om een overzicht te maken van het PaJlar landbezit uit de
vroegste periode waarvan gegevens bestonden. Injuli 1967,dus vlak voor mijn vertrek,
heeft de karnam deze gegevens in opdracht van het Collectoraat moeten verzamelen,
waaroptoezicht werdgehouden door eenambtenaar vanhet RevenueDepartment. Inhet
algemeen heb ik mijpas in de laatste maanden vanhet veldonderzoek eenzekere mentaliteitsverandering veroorloofd tenaanzien van het ingrijpen indorpsaangelegenheden. Zo
hebbenmijn vrouwenikvanaf mei 1967eengroepvan ongeveer twintigledender laagste
kasten ineenziekenhuisteCoimbatore opziekteverschijnselen latenonderzoekenendaar
laten behandelenalszulksnoodzakelijk bleek.Inhet dorp uitten enkeleledenvan hogere
kasten hierovereenzekereverbazing, die,vermoedelijk mededoor onzebemoeienisbijde
opname inziekenhuizen en debehandeling aldaar van vier ledenvan hogere kasten, niet
werdomgezetintegenwerking.
Doordat mijn vrouw en ik de inheemse talen, Tamil en Telugu, niet beheersten, was het vinden van een goede tolk/onderzoeksassistent, die bij ons in het
onderzoeksdorp kon wonen, van groot belang. Hiervoor deed ik een beroep op
het bureau van de Employment Exchange te Coimbatore, dat voor deze functie
kandidaten opriep. In verband met het bijzondere karakter van het onderzoek,
nl. een onderzoek waarbij veel contacten moesten worden onderhouden met
4

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-11 (1975)

ledenvanlagekasten,hanteerdeikbijdeselectieeenuitvoerigelijstmetcriteria.
De onderzoeksassistent moest zo mogelijk voldoen aan de volgende speciale
eisen.
1. Hij diende te behoren tot een midden-kaste. Hij mocht geen Christen of
Mohammedaan zijn. Detolk moestimmersacceptabelzijn indehuizenvan
ledenvanzoveelmogelijkkasten.
2. Dekastevandetolkmochtnietvoorkomeninhetdirectegebiedvan onderzoek,nochmochtenercontactenzijngeweesttussendetolkofzijnfamilieen
de mensen in het directe onderzoeksgebied. Dit om te voorkomen dat de tolk
zichsterk gehinderd zou gevoelen in zijn contacten met leden van lage kasten,
doordatdezecontactenzijnpositieendievanzijnfamiliezoudenschaden.
3. Hijmoestzeervertrouwd zijnmethetlevenophetplattelandenzichkunnen
aanpassen aanhetwonenineendorp.Kortom detolk mochtniette'steeds'
zijn in zijn gedragspatronen en neerzien op de dorpelingen en hun gedragspatronen,waardenenwijzevandenken.
4. De tolk moest ongetrouwd zijn. Hij moest immers steeds beschikbaar zijn,
ook'snachtsenindeweekends.
5. Hij mocht nietjonger zijn dan ongeveervijfentwintig jaar. Gegeven debetekenis die men in India aan leeftijd hecht, leek het mij verstandig te werken
met eenvolwassen tolk dieproblemen zou kunnen aanvoelen endiebij debesprekingvandezekwestiesacceptabel wasvoor demensen.
6. Hij moest de lokale varianten van de moedertalen der voor het onderzoek
relevantekastenkennen.Hijmoestzichduskunnenreddenbijhetsprekenen
verstaan van het lokale Tamil en het was tevens gewenst dat hij Telugu tenminsteverstond.
Detolk dieiktot mijn beschikking had van oktober 1966tot april 1967verstond helaas geen Telugu. In het begin van 1967bleek dat een paternale oom
onderwijzer wasgeweestineennaburigdorp,waardoorhijzichmindervrijging
voeleninzijncontactenmetdelagekastenvandatdorp.Hoewelzoweldeeerste
tolk(eenVëttuvaKavuntan uitoostelijk Coimbatore)alsdetweede(eenMutaliyän van een kaste die bij Irupatur niet voorkwam, afkomstig uit zuidelijk
Coimbatore), oorspronkelijk uit dorpen kwamen, had de eerste assistent door
eenzekerestatusbewustheid moeitezichaandeproblemenvaneentijdelijk verblijfinhetdorpaantepassen.Hierbij dientmentebedenkendatdeeersteassistenteenafgestudeerdjuristwasendetweedeeenafgestudeerd socioloogmetvrij
veelervaringbetreffende onderzoekindorpen.
Zelfsrekeninghoudend met dit laatstefeit moet ik toch met grote erkentelijkheid vermelden, dat deze laatste assistent mij begeleidde op zelfs voor hem onvoorstelbare tochten. Met mij woonde hij afschrikwekkende en bloederige feesten bij,waar leden van hogerekastenzichverrevanhielden,enhij dwongzichtot hetmogelijk maken van gesprekken met rundveeslagers waarbij de darmen der pas geslachte koeien voor ons gezicht
hingen en men vlees opzij moest schuiven om op de veranda plaats voor ons te maken.
Ookmijn eersteassistent benikzeererkentelijk. Zo trachttehijmet veelgeduld onbegrijpelijkegewoontenvandetweeblankenaandeverbaasdedorpsgenoten uitteleggen.

Bij het onderzoek ging ik er van uit, dat de problematiek der lage kasten
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slechts kon worden begrepen in de totale sociale, economische en politieke context. Deze problematiek vereist een onderzoek bij alle kasten. Een vrijwel uitsluitend contact met alleen leden van lage kasten zou vermoedelijk een volkomen scheef beeld van de situatie geven. Om, ondanks het onderzoeksthema,
toch een zo goed mogelijk contact met de hogere kasten te behouden, hebik het
verblijf inhetdorp Irupatur indriefasen verdeeld.
1. De periode van oktober tot december 1966. In deze tijd bewoonden mijn
vrouw en ik een kamer in een huis in de wijk der dominante boeren-kaste en
had ik slechts contact met leden der hogere kasten met wie ik sprak over hun
relaties met de diverse andere kasten en in het bijzonder met de lage kasten. In
dezeperiode kwam ik nooit in de wijken der lage kasten en sprak ik niet met
hun leden.
2. Na een ziekte van ongeveer drie weken waarin mijn assistent een aantal onderzoeken in het dorp vrijwel zelfstandig verrichtte, bezocht ik in december
1966voor heteerst de wijken der lage kasten en sprak daar in de tempels met de
mensen. Hetwerkterrein werd sindsdien steedsmeer verlegd naar delagekasten;
langzamerhand begon ik daar ook gesprekken inde huizen.
3. In februari 1967veranderde ik van woning en huurde een vrijstaande kleine
boerderij aan de westzijde van het dorp, buiten de wijk der dominante kaste
enin debuurt van de wijken van drie kasten van Onaanraakbaren (ziede dorpskaart blz. 000). Het werd nu voor het eerst mogelijk ook interviews met leden
van lagekasten af tenemen in mijn eigenhuis,eventueel achter gesloten deuren.
In april 1967wisselde ik van tolk waardoor contacten met de allerlaagste kaste,
deCakkiliyar, nogietsgemakkelijker werden.
Door degevolgde strategie bleek het inderdaad mogelijk zelfs infase drie zeer
goede contacten te blijven onderhouden met de hogere kasten. Hierbij moeten
we bedenken, dat het ging om een onderzoek van een blanke Europeaan 'die
niet beter wist' en met een enigszins onaantastbare status, in een omgeving
waarin (althans voor niet-dorpsgenoten) vooral politiek-economische criteria
werden gehanteerd bij de status-evaluatie. Tot mijn verbazing kon ik na langdurige gesprekken in de huizen van leden der allerlaagste kasten, koffie drinken
op de veranda's van huizen van leiders der dominante boeren-kaste, die, als zij
wat meer 'traditioneel' ingesteld waren, mij overigens wel verboden in hun bijzijn eensigarette roken.
Enige opmerkingen betreffende de wijze waarop gegevens werden verzameld.
In de beginfase van het onderzoek knoopte ik gesprekken aan met de mensen
die min of meer spontaan bij mij kwamen of dieik toevallig ontmoette, maar al
spoedig begon ik meer gericht bepaalde mensen in het onderzoek te betrekken.
Nog in december 1966 kon ik de vervaardiging van een dorpskaart met huisnummers en een ongeveer per huisnummer geordende census der dorpsbevolking afronden. Hoewel ik bij deze census de supervisie had werd zij in feite, na
enige toetsing, uitgevoerd door (1) mijn eerste assistent, (2)het hoofd der lagere
school te Irupatur, (3) een jongere Kanniyäla Kavuntan en (4) een jongere
Pallan.
6
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In eerste instantie washet mijn bedoeling deze census te laten verrichten door onderwijzers.Ditstrevengafikop,toendehoofdonderwijzer mijovertuigdevande onmogelijkheidvanmijnopzet;demeestevanzijnleerkrachtenbehoordenimmerstot delagekasten,
waardoor zij moeilijk gegevens konden verzamelen bij hogere kasten en eveneens grote
problementeoverwinnenhadden bijhetverkrijgen vangegevensbijdelagekasten.

Op grond van fouten die aan het licht kwamen, toen ik de censusgegevens
ging gebruiken bij de interviews, koesterde ik reeds snel een zeker wantrouwen
tegen de telling bij de laagste kaste, de Cakkiliyar. Injuni enjuli 1967liet ik bij
hen opnieuw de benodigde gegevens verzamelen door een Cakkiliyan die ik
nauwgezet begeleidde.
Bij de census werd geïnformeerd naar religie, kaste, moedertaal, migratie,
namen, leeftijd en geslacht van de tot de huishouding (kookeenheid) behorende
personen en hun verwantschapsrelatie, onderwijsniveau, hoofd- en nevenberoep, landbezit (geïrrigeerd en droog land),pachtland (geïrrigeerd en droog), en
inkomen. Door het tijdsverschil (november/december 1966enjuni/juli 1967) en
de wisselingin de personen diede census uitvoerden zijn de twee tellingen bij de
geografisch relatief beweeglijke Cakkiliyar moeilijk vergelijkbaar. Injuni enjuli
1967 zag ik mij bij de vergelijking der censusgegevens zelfs genoodzaakt tezamen met enkele Cakkiliyar te trachten schijnbare verschillen in de samenstelling
der huishoudingen teverklaren.Hetkwamvoor,datbijhuishoudingen bestaande
uit vijf personen de namen van dezelfde mensenindecensusvandecember 1966
geheelafwijkend waren van dieinjuni 1967,eenverschijnsel datommijonbekenderedenenjuist vooralvoorkomt bij deCakkiliyar kaste.Men dienttebedenken
dat weinZuid-India niethet achternamen- offamilienamen-systeem kennen.
De land- en inkomensopgaven der niet-Scheduled Castes evalueerde ik met
drie bevriende Kavuntar informanten, eventueel aangevuld met de persoon die
de informatie verschafte. Hetzelfde werd bij de Pallar gedaan tezamen met de
Cinna Pannäti, één van hun traditionele leiders. Bij de Paraiyar en Kuravar
namen mijn assistent enikdegegevens opnieuw door bij alle huishoudingen.
Door de dorpskaart en de census van het dorp Irupatur kon ik na december
1966veel meer gericht mijn informanten uitkiezen. Naast gesprekken met mensen over allerlei voorvallen in het dorp ofin de omgeving, over het werkeninde
industrie enin de landbouw, migratie,enz., werden een groot aantal standaardinterviews afgenomen waarvan het omvangrijkst waren een met ruim vijftig informanten ofgroepjes informanten doorgesproken onderwerpenlijst betreffende
inter-kaste relaties, meer dan vijftien interviews betreffende respectvormen in
taal en aanroep-terminologie, en de zeer tijdrovende interviews over de ceremoniën rond geboorte, het doorboren van de oren, eerste menstruatie, huwelijk en
dood bij de Kavuntar, Valaiyar, Pallar, Kuravar, Paraiyar en Cakkiliyar. De
resultaten van dit laatste onderzoek komen in deze studie(Deel I en II) nauwelijks ofniet aan de orde.
De standaardinterviews betreffende inter-kaste relaties betreffen een lijst met veertien
onderwerpen, nl.huwelijk; het aanrakenvangekookt voedsel;het ontvangenvan gasten;
huisbedienden; het accepteren van gekookt voedsel; het accepteren van water; tempelbezoek; het putten van water enhet gebruik der waterleiding; het tezamen wonen in een
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-11 (1975)

7

straat;hetaanrakenvanhetlichaam;het tezamenaanwezigzijnineencafévanhet dorp;
het tezamenaanwezigzijn ineencafé vandestad;debereidheid voor anderen tegenbetalingtewerken; en departners bij informele gesprekken, sport en spel.Bijhet onderwerp
'huisbedienden' ging ik bijvoorbeeld na uit welke kasten men bedienden zou kunnen betrekken,wathunwerkzaamheden zoudenkunnenzijn, envoorwelkekastenmenbediende
zou kunnen zijn en welke werkzaamheden men daar zou kunnen verrichten. Getracht
werd eenonderscheid temaken tussen(1)hoewashetvroeger, (2)hoe ishetnu inhet algemeen inhet dorp, en(3)hoe handelt en denkt de informant zelf.Bij de beantwoording
der vragen werd de informant steeds herinnerd aan de ongeveer twintig kasten van het
dorp.

Van groter belang dan de interviews waarbij eenvaste onderwerpenlijstwerd
doorgenomen, achtte ik de pogingen tot observatie en case analysis. Zeer veel
tijd besteedde ik aan het beluisteren van gesprekken in de tempels, cafe's en
andere ontmoetingsplaatsen, aan wandelingen door de verschillende wijken van
het dorp en door develden, het bijwonen van ceremoniën, het onderhouden van
contacten met informanten van verschillende kasten. Kortom, ik trachtte op de
hoogte te blijven van hetgeen zich in het dorp afspeelde, geen geringe opgave in
een dorp met tal van gemeenschappen, soms weer verdeeld in facties, die ieder
afzonderlijk een vrij gescheiden leven leiden. Bij de case analysis beperkte ik mij
niet tot de analyse van conflicten, maar trachtte ik ook de situaties waarin mensen bijeen waren, vast te leggen en als uitgangspunt voor een analyse te nemen.
Hierbij kunnen we denken aan een aantal mensen die in en bij een tempel een
informeel gesprek met elkaar voeren, een groep vrouwen die rijst verplanten,
een ploeg arbeiders die een waterput uitdiept, kinderen die tezamen op school
eten tijdens de middagpauze, en een bijeenkomst op een boerderij waar de boer,
zijn familie en knechten tezamen een maaltijd nuttigen. De uitgangsvraag bij
dergelijke cases, ondergebracht in één zin, luidde dan: 'Wie zijn er op welke
wijze bij elkaar, waarom zijn juist zij bij elkaar, en hoe gedragen zij zich tegenoverelkaar enwaaromjuist zo'.
Het lagoorspronkelijk indebedoelingonderzoek tedoen intweedorpen:één
onder de rook der industriesteden (Irupatur) en één waar er nauwelijks sprake
zou zijn van werkgelegenheid buiten de dorpseconomie. Het onderzoek in een
tweede dorp werd achterwege gelaten, omdat ik na ongeveer vijf maanden nog
steeds meende de situatie in Irupatur onvoldoende te kennen en te begrijpen.
Wel trachtte ik door gesprekken in andere dorpen en steden de situatiein Irupatur tevergelijken met die daarbuiten 3 .
De noodzakelijke werkzaamheden op het bureau van de District Welfare
Officer (b.v. inzake overheidsbeleid en de overheidssteun in en in de omgeving
van Irupatur), op het bureau van de Superintendent ofPolice te Coimbatore (de
uitvoering van de Untouchability Offences Act, 1955, en de analyse van aanklachten onder deze wet en onder de Penal Code), en bij vijf katoenindustrieën
te Peelamedu, Coimbatore, Singanallur en Kilakkupalayam (werknemerslijsten
met vermelding van kaste en het wervingsbeleid) werden verricht door mijn
vrouw. Zij onderhield in het algemeen de onmisbare contacten naar buiten.
8
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Een moeilijk te overwinnen probleem bij het onderzoek vormde mijn min of
meer egalitaire denken. Een persoon opgevoed in een egalitaire ideologie krijgt
bij een gesprek met leden van hogere kasten over debehandeling van lagekasten
alsPallar of Cakkiliyar deneiging heelzacht te gaan spreken ofzelfs het gesprek
te beëindigen als blijkt dat leden van dezelage kasten bij het interview aanwezig
zijn. Het kostte mij moeite in zo'n geval het gesprek voort te zetten en te beluisteren of erwellichtenigverschil bestond tussen de mededelingen van hogeren en
dievan lageren. In de beginperiode vond ik het ook moeilijk om te spreken met
eeninformant dieweigerdenaast mij te zitten.
Innovember 1966trachtteikachter gesloten deureneengesprekaanteknopenmeteen
VeUalaKavuntar Näcuvan (kapper). De man weigerde bij ons op een stoel aan tafel te
komenzittenennamplaatsop degrond. Ikweigerdeopdiemanier eengesprek tevoeren
enbesloot hetgesprek voort tezetten opdeverandabuiten mijnkamer. DeNäcuvanweigerde opnieuw naast mijn assistent en mij te zitten en hurkte neer voor deveranda. Een
voorbijkomend lidderdominante boeren-kasteknoopte toeneengesprekje aan waardoor
hetsprekenmetdeNäcuvan onmogelijk werd.

Vooral na het bovenvermelde voorval trachtte ik mij aan te passen aan de
situatie energerde ofverwonderde mijverder niet meer.
In het door mij infebruari 1967gehuurde huis was achter een gesloten wand een laag
gelegen ruimte, waaraan een hoger gelegen woongedeelte grensde. Hier liet ik personen
van lage kaste steeds de vrije keus te hurken in het lager gelegen gedeelte of bijmij aan
tafel tekomen zitten inhet woongedeelte.Zat eenlid vaneenlagekaste bijmij aan tafel,
danwashijopnieuwvrijtedoenwathijwilde,alseenlidvanhogerekastehethuis betrad.
Ikzettedegesprekkenvoort,ofdeinformanten nu opeenstoelzaten,stondenofhurkten.
N a enige tijd kon ik mij er toe brengen te trachten niemand tegen zijn/haar
wil ergens toe te dwingen.
Alseenvrouwmijn kamer niet wildebetreden dan washet immers mogelijk, dat zij in
eenmenstruatieperiode was;alseenvrouwinmijn kamerslechtswildestaandanwaswellicht haar echtgenoot of één van diens 'broers' eveneens in dekamer; wilde een 'kettingroker'plotselinggeensigaretrokendanwasmisschienb.v.eenoudereechtgenoot vanzijn
zuster aanwezig; wildeeen Engels sprekende informant niet, zoalstoch was afgesproken,
hethuisbetredenwaareenfeest werdgevierd,danwaszijnvadermisschiendaar;enz.

Slechts drie kasten in het onderzoeksdorp leverden personen, die weigerden
uitvoerig met mij te spreken, namelijk de boeren-kaste der Kavuntar, de Kucavar Pottenbakkers en de Paljar Landarbeiders. Zo was het mij slechts mogelijk
aan het traditionele hoofd der Kavuntar, de Ur Kavuntar, met wieik overigens
een goede verstandhouding had, korte vragen te stellen. Zodra ik trachtte een
wat meer uitgebreid gesprek te beginnen, verklaarde hij het erg druk te hebben
en onmiddellijk aan het werk te moeten. Enige andere Kavuntar en Pallar weigerden met mij te spreken over wat dan ook; meestal bromden zijdan slechts de
in het Engelsvertaalde zin: 'It is all for their belly'. Het aantal non-respondenten was echter zo gering, dat het onderzoek daardoor niet werd bemoeilijkt of
een 'bias' verkreeg. Bij navraag bleek steeds dat deze 'weigeraars' ook overigens
bij de dorpelingen bekend stonden als moeilijk benaderbaar. Het was steeds een
uitdaging om langs omwegen toch meerteweten te komen over hetgedragen de
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-11 (1975)
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meningen van demensen waarmeeikgeen contact kon krijgen.
Door de relatieve welvaart rond de stad Coimbatore werd het onderzoek niet
noemenswaardig gestoord door voedselproblemen. In dit gebied kenden nog
slechts enkele oude mensen het werkelijke hongervoedsel, namelijk de planten
en wortels van planten die in tijden van uiterste nood tot voedsel konden wordenverwerkt. Toch kwam het bij met name de Cakkiliyar welvoor dat men zei:
'Jullievragen onsnu welveel,maar geef onslieverietste eten'.

10
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(A) Tamilnad,(B)Coimbatore,(C)de omgevingvande stad
Coimbatore,en(D)dedirecte omgeving van Irupatur.
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2. DE G E O G R A F I S C H E C O N T E X T

Evenals in het midden van de negentiende eeuw kan ook thans van het
district Coimbatore nog worden gezegd dat: 'The inhabitants of this district,
when compared with those of many other parts of India, enjoy great general
comfort' 1 . De basis van deze relatieve welvaart was toen aanmerkelijk smaller
dan nu het geval is en berustte vooral op gewassen als katoen. Vooral deze katoenverbouw vormde het uitgangspunt voor het industrialisatieproces dat reeds
van start ging in 1888 toen de Engelse ondernemer Stanes in Coimbatore een
textielfabriek begon. Thans spreekt men over de agglomeratie CoimbatorePeelamedu-Singanallur-Ganapathi-Uppilipalayam als het 'Manchester van het
zuiden' waarvan men verwacht dat het binnenkort ook het 'Detroit van India'
zal zijn2. Het is zeker niet alleen gebleven bij de nog steeds belangrijke katoenspinnerijen; er zijn steeds nieuwe takken van industrie opgekomen zoals weverijen, de fabricage van spin- en weefmachines, elektrotechnische industrie en
kunstmestindustrie3. Coimbatore is eveneens belangrijk door de vooral met de
katoenindustrie samenhangende onderzoeksinstituten en hogere opleidingen.
Naast de industrie is de landbouw van groot belang gebleven op de relatief
droge plateaus aan de oostzijde der Westelijke Ghats waar, binnen Tamilnad,
de weersomstandigheden het sterkst variabel zijn. Deze gebieden staan onder
invloed van dezuid-west moessonvaneindmeitotinseptemberenvandenoordoost moesson van oktober tot ongeveer april. De meest zekere regenperiode
is die van oktober en november; de neerslag in de maanden april en mei als
gevolg van onweersbuien kan meevallen in de streek rond Irupatur 4 . De belangrijke marktgewassen komen vooral van de geïrrigeerde gronden (zwarte
aarde en rode gronden van niet te geringe kwaliteit) en omvatten onder andere
katoen, suikerriet en oliezaden (b.v. aardnoten).
'Coimbatorehasthehighest StandardoflifeinMadrasState.Paradoxicallyithasnot
beenblessedbynature.Itssoilsarenotfertile.Ithastheleastquantityofrainamongall
the districts and novaluable mineral deposit can befound. Thedevelopment ofCoimbatoredistrictis,therefore,atributetothehardworkingpeoplewhoinhabittheland'.5
In het bovenstaande citaat uit de census van 1961 wordt zeker onvoldoende
aandacht besteed aan het werk van Engelse industriële pioniers en aan de structurele factoren die de industriële ontplooiing mogelijk hebben gemaakt. Wel
meen ik dat hetjuist isbij de verklaring van de binnen India relatief belangrijke
economische ontplooiing van Coimbatore een bijzondere plaats in te ruimen
voor de economische mentaliteit van vooral de Tamil sprekende Velläla Kavuntar en de Telugu sprekende Kamma- of Kammavar Naiytu (oorspronkelijk
aangetrokken doordebijuitstekvoordekatoencultuur geschiktezwarte aarde?).
Beide kasten staan bekend om de grote nadruk diezijin hun denken en handelen leggen op politiek-economische factoren en met name op produktiviteit. We
vinden bij hen vele harde werkers, die de gemaakte winsten herinvesteren en
openstaanvoorvernieuwingeninproduktietechnieken. DeVellälaKavuntar zijn
12
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minder dan de Kammavar Naiytu overgeschakeld op deindustriële sector; de
laatstenvormenthansderuggegraatvanhetindustriëlelevenvanCoimbatore.
Het onderzoeksdorp datik indezestudieIrupatur noem6, ligt ongeveer vijftien kilometer ten oosten van destad Coimbatore, ongeveer acht kilometer ten
oostenvanPeelameduenongeveervijf kilometertennoordenvanhetregionale
marktcentrum Sulur,aandehoofdweg diedestad MadrasviaCoimbatoreverbindtmetdeKeralesehavens.Dehoofdwegen zijngoed,maardebinnenwegen,
die worden onderhouden door de dorpspanchäyats, zijn meestal ongeschikt
voor ieder autoverkeer. Zou men bijvoorbeeld met eenjeep van Irupatur naar
het iets zuidelijker gelegen en tot het panchâyat-gebied behorende Nesavur
willengaan,danisdateigenlijk alleenmogelijk dooreerstnaardestadIrugurte
reizen envandaar via eenwat betere binnenwegnaar Nesavur te gaan. Ookde
binnenwegvanIrupaturnaarAduturviadeÄcänkulamisvoorauto's onberijdbaar. In denatte tijd vormen debinnenwegen zelfs voor door waterbuffels getrokken karrenenvoorfietserseengrootprobleem.
In 1966reikte destadsbusdienst van Coimbatore met eenhalf-uur-dienst tot
het ongeveer twee kilometer westwaarts van Irupatur gelegen Merkupalayam;
in 1967werd delijn meteenuur-dienst doorgetrokken tot het oostelijk gelegen
TABEL 1. Hoofdberoepenverdeling van de mannelijke werkende bevolking van Irupatur
volgens eigen census december 1966.*

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX

Landbouwer;minstens2acresgeïrrigeerdeof5acresdrogegrond.
Landbouwer/landarbeider ;i tot 2acresgeïrrigeerdegrond of2tot
5acresdrogegrond.
Landarbeider, dagloner
Landarbeider, pannaiyâj: arbeider invastedienstvooral betaald
in natura
Ambachtslieden
Kappersenwassers
Kooplieden
Winkeliersen caféhouders
Priesters,astrologenenheiligen
Dorpsanchâyat ambtenaren
PanchâyatUnion ambtenaren
Ambtenaren instaatsdienst inclusieftantalsenwegwerkers
Constructiewerk, ook boorwerk
Arbeider indemetaalindustrie
Arbeider indekatoenindustrie
Arbeider inoverige industrieën
Overigearbeiderszoalsvrachtwagenbestuurders,melkmannenen
werkersindezaakvanhunfamilie (buitendelandbouw)
Kantoorbedienden enkatoendeskundigen
Eigenaarvanindustriële ondernemingbuiten Irupatur
Totaal

abs.

/o

102

16

33
160

5
24

63
29
16
28
12
10
2
5
16
21
34
92
9

10
4
2
4
2
2
0
1
2
3
5
14
1

21
4
1

3
1
0

658

99

*:Zievoor eennadere,kastegewijze specificatie BijlageAenC.
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Kilakkupalayam, waardoor deverbinding tussen Irupatur endewestelijke stedenaanmerkelijk verbeterde.HetindustriëleNaiytuP.S.G.-concern kochtin de
jaren 1960totenmet 1967aandeoostzijdevanhetdorpgroteterreinenvoorde
bouwvaneennieuwemachinefabriek, waardoor hetkarakter vanhetdorpsnel
zalveranderen.
Bijeenanalysevan tabel 1 blijkt zeker 30%vandemannelijke beroepsbevolkingeenwerkkringbuitenhetdorptehebben.
De industriële activiteit binnen het dorp is gering, hoewel er opdatpunt opmerkelijke
ontwikkelingen zijnteconstateren.In 1967exploiteerdeeenlidvandedominante hoerenkasteder Kavuntar inhetdorpeenafroominstallatie voormelk.Eenzeerlucratief bedrijf
alsmenbedenkt, dat deafgeroomde melkals 'vollemelk'vooreenietslagereprijs dande
coöperatieve melkfabriek berekendewerdverkocht aan allerleicafé's en fabriekscantines.
EénKavuntar boerhadeenkleinerijstpeüerij bijhetdorplatenbouweneninrichtenen
deinbedrijfstelling daarvan wachtteop deoverheidsvergunning, hetgeeneveneenshetgevalwasmet de twee door een andere Kavuntar boer en door een Uppiliya Nâykkar katoenkoopman ingerichteweverijenmetiederongeveer tienelektrische weefgetouwen.

Tabel 2geeft een overzicht van degrondbezitsverhoudingen in Irupatur volgensmijncensusvan1966.
TABEL2.Degrondbezitsverhoudingen inIrupatur volgensmijncensusvan1966.*
Aantal acres
1- 5
5-10
10-15
15-20
20-25
25-30
30-35
35-40
40-45
45-50
50-55
55-60
60-65

Totaal

Aantal bedrijven
121
50
12
2
3
4
0
1
2
0
0
0
2

197metintotaal 1207iacres.

*:Zievooreennadere,kastegewijze specificatieBijlageE.
Bij de grotere bedrijven is het landjuridisch verdeeld over familieleden, vooral zoons.
Aangezien dezebedrijventoch nogeeneenheid vormen wat betreft debedrijfsvoering, is
met dezejuridische situatie geen rekening gehouden. Eén boer inhet dorp bezit 56acres
land enledenvan zijn gezinhebben tezamen ook nog 8i acres ineigendom.Dit landbezit
isechterproblematisch aangezien hetgrootstedeelwordt opgeëist door schuldeisers;veel
land isdus 'in court'. Deze64Jacre isopgenomen indecategorie '60-65acre'.Het landbezit van tijdelijk inhet dorp verblijvenden isniet in detabel opgenomen, temeer omdat
ditbezitzichmeestalverbuitenIrupatur bevindt.
14
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De landbouw wordt hier bedreven op betrekkelijk kleine bedrijven waarvan
de boeren eigenaar zijn. Slechts ongeveer 70 acres land (38 geïrrigeerd en 34
droog) wordt gepacht door ruim vijfentwintig boeren en/of arbeiders. Een bijzondere groep vormen de drieëntachtig PalJar die in 1966 van de overheid 43
acres en in 196732acres land 'hadden gepacht' in de Äcän kulam, het irrigatiemeer ten zuid-oosten vanhet dorp. Demaximalehoeveelheid diedePallar langs
de oevers van het meer kunnen bebouwen, is ongeveer 50 acres. Grootgrondbezit, al of niet met absenteïsme gepaard, is en was in en rond Irupatur geheel
onbekend. De grondversnippering is hier groot en ik krijg de indruk, dat deze
zelfs reeds in de negentiende eeuw aanzienlijk was. De wat belangrijker bedrijven zijn geen restanten van grotere boerderijen, maar hebben hun omvang vrijwelsteeds bereikt door grondaankopen ten tijde van hun huidigeeigenaars. Wat
in deze streek vooral telt, is de hoeveelheid geïrrigeerd land die men bezit, immers slechts daardoor kan men marktgewassen als katoen, suikerriet, tomaten,
milakäy (chilly) of rijst verbouwen. De vroeger zo belangrijke teelt van tabak is
na deTweedeWereldoorlog uit dezestreek geheelverdwenen endoor devolgens
de boeren te lage prijzen die de overheid betaalt, is ook rijst niet bijzonder in
trek.
Bij Irupatur isongeveer f van de grond droog (püncai) en ^geïrrigeerd vanuit
waterputten (töttam). Werkelijk nat land, bevloeid vanuit rivieren, kanalen of
meren (naficai), kennen we hier niet. De functie van het kleine meer in het dorp
(de Vannär kuttai) en het na 1942in het kader van de Grow More Food campagne gerestaureerde grote meer van 392 acres aan de zuid-oost zijde (de Äcän
kulam) 7 is in de eerste plaats het optrekken van het grondwaterpeil in de omliggende landerijen, waardoor de irrigatieputten daar meer water bevatten. De
verbouw van suikerriet en katoen vinden we hoofdzakelijk aan de zuid-oost
zijde van het dorp in de richting van het laatstgenoemde meer. Hier vinden we
ook de chemisch en fysisch goede zwarte aarde.Ten westen van het dorp (ten
zuiden van de hoofdweg Coimbatore - Avanashi), dus aan de zijde vande dorpen Merkupalayam en Maniakaranur wordt irrigatie weinig toegepast, aangezien het water uit de putten daar te zout is. Aan de westelijke dorpsgrens wonnen deleden van deUppära of Uppiliya Näykkar gemeenschap invroeger tijden
keukenzout uit bij de oppervlakte gelegen grondlagen. Ten noorden van de
hoofdweg ishet grondwater opveelplaatsen welvan goede kwaliteit, maar is de
hoeveelheid onvoldoende voor irrigatie opgrote schaal.
Vanaf de hoofdweg gezien, ligt Irupatur in een dorre en vrij kale vlakte. Dit
laatste ook omdat de droge gronden gedurende grote perioden van hetjaar niet
beplant zijn en deplantdichtheid daar overigens erggeringis.
De gewassen verbouwd op de niet-bevloeide velden vragen slechts in enkele periodes
van het landbouwjaar veelwerk.Bij dehevigeonweersbuien enhet inzetten vandeN.O.moesson in september-oktober begint het planten van de droge gewassen als cöjam (een
sorgum soort), tinai (een gierst soort), cämai en varaku (gierst soorten), en peulvruchten
alskatalai(Bengaligram),uluntu(Blackgram),paccaippayiru (Greengram),kollu(Horse
gram), tuvarai (Red gram) en avarai (bonen). Tijdens de groei kan er wat uitgedund en
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gewiedwordenenl30totl40 dagennahetzaaienvolgtdandeoogstinjanuarienfebruari.
Als er inapril-meivoldoenderegenvalt,ploegt menhet 'droge' land enwacht menopde
neerslag inseptember-oktober. Bijde'droge' gewassenzienwedusvooral tweeperiodes,
waarinereenberoep opdearbeidsmarkt wordt gedaan.
Geheelandersstaat hetmetde'natte'gewassen,diegedurendehetgehele landbouwjaar
eenbehoorlijkevraagnaararbeidskrachten veroorzaken.
Bij derijst wordt infebruari of zelfs al injanuari een zaaibed aangelegd. Alsdevelden
zijn klaar gemaakt (nat ploegen, egaliseren, enz.) volgt ongeveer 30 dagen na het zaaien
het verplanten van de bibit. Dan volgen de werkzaamheden verbonden met irrigatie, het
toevoegen van kunstmest, het bespuiten met insecticiden, en 30dagen na het verplanten
het eerstewieden.Dit gaat zodoor en 100tot 160dagennahetzaaien volgt invooralmei
enjuni de oogst. In augustus of september kan dan weer met rijst of katoen worden begonnen.
Ook katoen is een arbeidsintensief gewas door het ploegen, het maken van dijkjes en
gleuven, irrigatie, wieden, het volgooien van degleuven waarin geplant werd, besproeien
met insecticiden, toevoegingvan kunstmest, enz.Werd er geplant in augustus-september,
danvalt deoogst injanuari-februari. Inmaart-april worden dandeplantenvandevelden
verwijderd, eenzeerruwearbeid.
De suikerrietstokjes kan men in bijvoorbeeld juli planten. Eerst egt men het land bijzonderfijn enplant dandestokjes tussenkleinedijkjes. In devolgendedagenvolgt irrigatie, het bemesten met ammoniumsulfaat, het bespuiten met insecticiden, het wieden,het
dichtgooienvandegleuvenwaaringeplantwerdenhetweerbrengenvanaardebijdestam
van de plant. Ongeveer 10maanden na het planten krijgen we dan in mei-juni de oogst.
Van dezelfde planten kan drie tot vier maal worden geoogst over eenperiode van ongeveerdriejaren, steedsnaeenperiodevan10maanden. Hetsnijdenvansuikerriet kostveel
tijd;in 1967namen 13 tot 14acresongeveer driemaandeninbeslag.Ookdebereidingvan
deruwesuikerblokjes, vaakopdeboerderij gedaanvanwegehetgrotefinanciëlevoordeel,
geeft veelwerk.
Voor groenten als tomaten, uien, kattarikkây (brinjal) en mijakây (chilly) zijn geen
plant-enoogstperiodes aantegeven;hetzijnalle'natte'gewassendiehetgehelejaar veel
arbeidvergen.

Een werkelijk tekort aan arbeidskrachten vinden we vooral in de TamilmaandenÄvanienPurattäci(respectievelijk half augustustothalfseptemberen
half september tot half oktober), alsnaasthetwerkopdebevloeidevelden ook
het ploegen, zaaien en wieden op de 'droge' velden plaatsvindt. Dit wil niet
zeggen dat er in vele andere maanden een overschot aan arbeidskrachten zou
zijn. Ondanks deinstallatie van elektrische waterpompen op de irrigatieputten
sinds 1930-1935 is de behoefte aan arbeiders in de landbouw niet afgenomen.
Ja, door de intensivering van de landbouw-arbeidsintensievegewassenenuitbreidingvanhet geïrrigeerde areaal-enhet velewerkinverband met het slaan
enonderhouden derhiernoodzakelijkerwijze zeerdiepe puttenlijkt de agrarischewerkgelegenheid zelfs toegenomen. Inhet algemeenklagendeboeren over
een tekort aan arbeiders door de zuigkracht van de industrie, waardoor het
moeilijk isvaste knechten te krijgen uit deboeren-kasten en delonen omhoog
wordengedreven.Voormannenlaghetdagloonin 1967tussen Rs.2,50en3,50,
voorvrouwen wasdit Rs. 1,25 tot 2,008.Zievooreenvergelijking van delonen
der dagloners in Irupatur met die in of aanbevolen voor Tamilnad tabel 3.In
hetalgemeenhangtdehoogtevanhetloonafvanhetseizoenenhetaantaluren
dat men per dag werkt (beginnen op het 'normale' tijdstip 10.00 u., of om
7.00u.).Bijcontractarbeid kunnendelonenhogerwordendannormaal.In1967
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werd het verplanten van rijst als contractarbeid uitgegeven voor Rs. 30,00 tot
35,00 per acre en de tien uur per dag werkende vrouwen verdienden dan tot
Rs. 3,00perdag. Voor het opruimen vandekatoenplantenbetaaldendeboeren
in 1967ongeveer Rs. 16,00peracre.Drietot vier mannen kunnen een acre in
eendagafwerken, waardoor zijkunnenkomentoteen loonvan Rs. 4,00 tot5,00
per persoon per dag, een bedrag dat ook gehaald kan worden bij bemesting
op contractbasis.
TABEL 3.Vergelijking van de landarbeiders- (dagloners) lonen in Rs. en perdagin Irupatur
met die in Tamilnad.
Werkdagenvanachtuurvoormannenenvanzevenuurvoorvrouwen.
Werkzaamheden

1. Ploegen, c.q. zeerzware
arbeid door volwassen
mannen
2.a. Werkvoorvolwassen
mannentijdens hoogseizoen (landegalisering
enz.)
b. Werkvanvolwassenvrouwentijdens hoogseizoen
(zaaien,verplanten,enz.)
3.a. Werkvanvolwassen
mannen buiten
hoogseizoen
b. Werkvoorvolwassen
vrouwenbuiten
hoogseizoen

Irupatur
1967*

Tamilnad
okt.1967**

Aanbevelingen inmei
1969 voor Tamilnad***

3,50

2,42

3,00

3,00

2,21

3,00

1,75

1,49

1,80

2,50

2,08

2,50

1,25

1,45

1,75

* Lonen vastgesteld door eigen onderzoek. Ook in augustus 1970waren de lonen der daglonersnogalsin 1967.Informatie Tiru N.K. Subramaniam.
** EigeninterpretatievandegegevensvandeDirector ofStatistics,Madras.Zie SONACHALAM,
1970: 130.
***Eigen interpretatie van de 'Recommendations of One Man Commission on Agricultural
Labour'vanmei 1969. ZieSONACHALAM,1970:190.

De jaarinkomens van volwassen dagloners in de landbouw lagen in 1967
tussendeRs.600,00endeRs.950,00,waardoor zijnogsteeds aanzienlijk minder verdienden dan volwassen fabrieksarbeiders in vaste dienst, wierjaarinkomentezelfdertijd weltot Rs. 2000,00konoplopen.Daglonersindeindustrieverdienden ongeveer evenveel als diein delandbouw (vrouwen ongeveer Rs. 1,50
per dag en mannen ongeveer Rs. 3,00 tot 3,50 per dag) en ook wegwerkers
kwamen niet veel hoger. Dat sommigen dit werk verkozen bovenarbeid in de
landbouw lag vooral aan de grotere zekerheid van het werk en aan de betere
vooruitzichten.
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De volwassen pannaiyâls, de 'vaste' arbeiders die vooral in natura worden
betaald, verdienden één caläkai ( = 3 0 vallam = 120liter) van een graansoort 9
en Rs. 15,00tot 20,00per maand. De waarde van een caläkai van een graan was
in 1967 ongeveer Rs. 60,00 (ongeveer Rs. 2,00 voor één vallam). Belangrijk is
dat depannaiyâls van hun landheren renteloze voorschotten kunnen krijgen tot
een bedrag van ongeveer Rs. 500,00.Verder krijgen deze arbeiders, zoals ik zelf
ook kon constateren, vaak nog twee maal perjaar 10vallam van eengraan (tezamen dus 80 liter) en twee nieuwe dhotis (omslagrokken) tijdens het Dipävali
feest. De boer verstrekt hun een maaltijd als er 'snachts wordt gewerkt en zij
mogen, als zij dat willen, zo nu en dan ook wel wat etensresten uit het huis van
de boer meenemen. Het precieze inkomen van depannaiyâl hangt vooral af van
het werk, dat hij verricht en het loon is minder naarmate hij jonger is, een lichaamsgebrek heeft of, inverband met regelsbetreffende het inter-kaste gedrag,
bepaalde werkzaamheden in en bij de boerderij niet mag verrichten.
Bijjongere pannaiyâls constateerde ik devolgende minimum enmaximum beloningen
permaand.
5tot 10jaar:min. 2 maaltijden per dag;max. 5vajlam (20liter) per maand en 2maaltijden per dag.
10tot 15jaar:min.2vallampermaanden2maaltijden perdag;
max. 10valjampermaanden2maaltijden perdag.
15tot 20jaar: min.7vallampermaanden2maaltijdenperdag;
max.16vaHampermaanden2maaltijden perdag.
20tot 25jaar: min.20vallam;max.30vallameneengeldbedragper maand.
Dekostenpermaaltijd warenin 1967ongeveer Rs.0,25voorjongensjonger dantwaalf
jaar,enongeveer Rs.0,75voorjongensouderdantwaalfjaar.

Een kleine categorie pannaiyâls prefereert geheel in geld te worden betaald.
In 1967ontvingen devolwassenen 30maal Rs.2,00 + Rs. 10,00tot 15,00 = Rs.
70,00tot 75,00per maand, ofRs. 840,00tot 900,00perjaar.
Bij een vergelijking tussen de beloning van dagloners en pannaiyâls dienen
we te bedenken, dat van deze laatsten wordt verwacht dat zij dag en nacht ter
beschikking staan en op de boerderij slapen. Het is duidelijk, dat bij toename
van het geïrrigeerde areaal de behoefte aan dergelijke vaste arbeiders op de grotere bedrijven beslist niet afneemt. De waarde van het loon der pannaiyâls is
vooral afhankelijk van deprijzen der granen. Toen de prijs van een vallam räki,
cölam of tinai in 1966nog Rs. 2,50 bedroeg, kwam hetjaarloon van volwassen
pannaiyâls boven de Rs. 1000,00. In 1967was de prijs van een vajlam räki enz.
na het aan de macht komen van de Dravida Munnetra Kazhagam regering van
Anadurai echter nog slechts ongeveer Rs. 2,00 waardoor hetjaarinkomen daalde tot ongeveer Rs. 850,00. Bij beide bedragen is geen rekening gehouden met
verdere voordeeltjes in natura die het pannaiyälschap met zich brengt en de
werkzekerheid, dieermeeverbonden is.
Men zou kunnen menen dat depannaiyâlsaan hun boeren gebondenzijn door
de renteloze voorschotten. Deze gebondenheid moet men zich thans niet te
groot voorstellen. DepannaiyâlsinIrupatur en omgeving kunnen vrij gemakkelijk van werkgever wisselen waarbij de volgende boer de oude schuld overneemt 10 . Besluit een pannaiyâl om dagloner te worden, of wordt hij ontslagen,
18
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dan moet zijn boer maar zien dat hij het geleende geld beetje bij beetje terugkrijgt. De betrekkelijke schaarste aan landarbeiders door de aanwezigheid van
alternatieve werkgelegenheid (althansin 1967endedirectvoorafgaande periode)
geeft de arbeiders een zekere macht. Het is ook deze arbeidsschaarste, die de
boeren er toe dwingt om althans te trachten arbeiders door voorschotten aan
zich te binden. De boeren kunnen slechts in overleg met de betrokken arbeiders
een gedeelte van het geldloon ter aflossing inhouden; zij kunnen daarbij niet te
eigenmachtig en streng optreden. Wordt de druk van de boeren op bepaalde arbeiders toch te groot, dan is migratie steeds een mogelijke uitweg voor de laatsten.Bijgesprekken met zowel Kavuntar boeren als met landarbeiders van de
Valaiyar en Cakkiliyar, kasten die relatief veel pannaiyäls voortbrengen, bleek
steeds weer dat schulden noch een reden waren voor het worden van pannaiyäl,
noch een doorslaggevende reden om pannaiyäl te blijven. Tot slot moet ik hier
opmerken dat het aantal volwassen pannaiyäls betrekkelijk geringis:het aantal
pannaiyäls ouder dan twintigjaar bedroegin 1967ruim 47%van hettotaal. Geheel in tegenstelling tot elders gedane constateringen11 is het hier juist zo, dat
velen slechts tot hun huwelijk pannaiyäls willen zijn, maar daarna 'snachts bij
vrouw en kinderen thuis willen verblijven. Ik ben mij er van bewust, dat deze
situatie in vroeger tijden geheel anders kan zijn geweest. Vermoedelijk kon er
door het ontbreken van alternatieve werkgelegenheid en van mogelijkheden tot
migratie noginde negentiende eeuwworden gesproken van onvrijwillige dienstbaarheid aan de klasse der boeren, thans echter zou een dergelijke aanduiding
voor de gebieden rond de industriële centra van het district Coimbatore beslist
onjuist zijn.
Het is bijzonder moeilijk na te gaan in hoeverre er sprake is van een vermindering van het aantal pannaiyäls. Er isaan hen zeker wel behoefte op de grotere
bedrijven met geïrrigeerd land. Toch meen ik dat hun aantal afneemt. Enerzijds
bestaan er van de zijde der arbeiders grote bezwaren tegen deze arbeidsrelatie,
waar zij wel buiten kunnen door de vrij constante behoefte aan dagloners en de
vrij goede betaling van dagarbeid, en door de aanwezigheid van alternatieve
werkgelegenheid. Anderzijds ishetvoor deboeren door deinflatie steeds minder
aantrekkelijk in natura te betalen. Ik ben geneigd de om politieke redenen sterk
verlaagde graanprijzen van 1967tezienalseenbetrekkelijk tijdelijk verschijnsel,
hoewel deze prijsverlaging standhield tot zeker augustus 1970 (mijn laatste informatie uit Irupatur) en wellicht ook nog daarna. Voor vele boeren is betaling
in natura ook bezwaarlijk omdat zij zich vooral toeleggen opde verbouw van
suikerriet, katoen en groenten.
Ook de betaling in natura van diensten en goederen aan anderen dan pannaiyäls neemt af. We vinden dit nog slechts bij een aantal van die boeren, die over
voldoende graan beschikken voor de betaling van de kapper, de wasser en de
grofsmid-timmerman. De kapper ontvangt dan per jaar tien tot twaalf vallam
graan voor eengezin dat meer dan één man omvat, dewasser krijgt perjaar vier
vallam per hoofd en de grofsmid-timmerman vraagt tien vallam per ploeg per
jaar, waarbij hijdan ook opzichneemt de overige traditionele landbouwgereedschappen te leveren en te onderhouden. We kennen hier geen betaling in natura
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van de pottenbakker of mandenmaker. Wel ontvangen de Pantäram enTottiya
Näykkar priesters een niet onbelangrijk deel van hun inkomen in natura. In het
algemeen kunnen weopmerken, datde bij ceremoniën aanwezige priesters, kappers, wassers, goudsmeden, trommelaars of begeleiders veelal een gedeelte van
hun looninnatura ontvangen. Dat debetaling in graan en de vaste relatie vooral met de kappers vermindert, komt mede doordat steeds meer mensen zich in
de steden laten scheren en knippen.
Vragen wij ons nu af in hoeverre het dorp Irupatur kan worden opgevat als
een eenheid. Allereerst noem ik in de economische, politieke en sociale sfeer en
op het gebied van de 'Little Tradition' van deze streek kenmerken waarvan ik
aanneem, dat zij reeds lang gelden. Daarna komen kort enigeveranderingen ter
sprake.
Met 'Little Tradition' bedoel ik de specifieke structurele en culturele configuratie op
lokaalniveau,die enerzijdseenvariant isvandeoverkoepelende,grotegebiedenofzelfsde
geheleHindoeïstische wereld omvattende,civilisatie,zonder dewelkezijook moeilijk verklaarbaar is.Anderzijds bezit deze Little Tradition elementen dieafkomstig zijn uit een
geheel andere cultuur dan die,welke de Great Tradition in hoogste vorm vertegenwoordigt, en bevat zij elementen, die het leven in een semi-autarkische en politiek semi-autonome geografische eenheid met zich brengt. Voor de culturele zijde der Hindoe Great
Tradition geeft MCKIM MARRIOTT (1955: 191)devolgende omschrijving: '...the literate
religious tradition, embodied in or derived from Sanskrit works which have a universal
spread inallpartsofIndia.'

In de economische sfeer was en is het dorp slechts zeer gedeeltelijk een eenheid. Het dorp heeft buiten de woonkern geen eigen territorium. De landerijen
van boeren uit Irupatur lopen geleidelijk over in die van boeren uit andere dorpen. De enigemanier om te weten te komen, tot welk dorp de op hun bedrijven
buiten de nederzettingen wonende boeren moeten worden gerekend, is, deze
mensen te vragen waartoe zij zich rekenen. Het grote irrigatiemeer ten zuidoosten van Irupatur behoort niet duidelijker tot dit dorp dan tot Nesavur of
Adutur. Het enige dat dit irrigatiebekken wat meer aan Irupatur bindt, is, dat
de twee vroegere Brahmaanse eigenaars van dit land in Irupatur woonden en
dat de 'toevallig' in dit dorp aanwezige Pallar gemeenschap bepaalde cultivatierechten heeft op drooggevallen stukken land in het meer. De landarbeiders die
men in dienst heeft, betrekt men zeker niet alleen uit het eigen dorp. Vrijwel
iedere ploeg arbeiders bestaat uit mensen afkomstig uit verschillende dorpen.
De hogere kasten van Irupatur kunnen in het dorp zelf terecht voor de belangrijkste ambachtslieden en dienstenverlenende groepen. Maar dorpelingen schromen toch niet gebruik te maken van de diensten van mensen uit andere dorpen ;
ook leden van hogere kasten maken bijvoorbeeld wel gebruik van wassers uit
andere dorpen. En dan spreek ik nog niet van de lage kasten, die voor allerlei
dienstenverlening zijn aangewezen op andere dorpen en steden. Omgekeerd is
het bepaald niet zo, dat de ambachtslieden en dienstenverleners slechts werken
voor klanten uit Irupatur. Dit laatste is nog sterker het geval bij in Irupatur
woonachtige specialisten die in omliggende dorpen niet aanwezig zijn. De
Pantäram priesters doen bijvoorbeeld ook dienst inde tempels te Maniakaranur
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en de Tottiya Nâykkar priester heeft zijn Perumäl tempels ook in de dorpen
Vellanaipatti en Seraiampalayam. De Paraiyar trommelaars en kompu-blazers
van Irupatur verrichten hun functies voor bepaalde kasten in twaalf dorpen,
waarbij zijassistentievragen aan kastegenoten uit Kilakkupalayam en/of Rasipalayam,alszijhetwerknietaankunnen.
Ookinvroegertijden moetereenbelangrijkegoederenstroom uitennaarhet
dorp zijn geweest. Marktgewassen als tabak, katoen of bepaalde groenten en
peulvruchten worden hier reeds lang verbouwd en verkocht op nabijgelegen
marktendie,vooreendeelderprodukten zelfookweeronderdeelvormdenvan
eenuitgebreid marktnetwerk. Ookdezoutwinning- inhandenvandeUppiliya
Nâykkar diebij hun werk wellicht ook deOttar (Steenhouwers enz.)niet kondenmissen- koppeldededorpseconomieaandebuitenwereld.
Oppolitiekgebiedwasenishetdorpduidelijker alseenheidteherkennen.Het
dorp heeft steeds een bestuur gekend, dat zich uitsluitend bemoeide met Irupatur en waarin de inwoners van andere dorpen geen rol speelden. Deze Ur
küttam heeft steeds bestaan uit de volwassen mannelijke leden der Kavuntar
kasten, maar zij oefende zeker ook gezag uit over de andere in Irupatur aanwezige kastegroepen. Het traditionele leiderschap en destrijd hierover tussen
verschillende clans was steeds ook een kwestie, die slechts de Kavuntar van
Irupaturaanging.DerechtspraakdoordeUrküttamendooradhocpanchâyats
van Kavuntar landheren betroffen steeds zaken binnen het dorp. Wee het lid
van eenlagerekasteuiteenander dorp,dat wordt berecht. Hemwordt onmiddellijk ten laste gelegd dat hij zich als gast niet goed heeft gedragen. Zulk een
'vreemdeling' kan zich vrijwel niet verdedigen, omdat er in het dorp niemand
voorzijn rechten opkomt. Ookbijdeberechtingvanmensenuit anderedorpen
door kaste-panchäyats krijgen we de indruk, dat zij enigszins als vogelvrije
vreemdelingen worden beschouwd, al zijn het dan ook kastegenoten. Het gevoel van eenheid binnen het dorp blijkt ook bij diegevallen, waarin dedorpelingen trachten deinterne vuilewas- endat kan zelfs een moord zijn - zelfte
regelenzonderinschakelingvanmachtenbuitenhetdorp.Deneigingombinnen
hetdorptot eenregelingtekomen isechter nietbij allekasten evensterk.Factiestrijd binnen de dominante boeren-kaste of andere in het dorp aanwezige
groepenhadenheeft nooitvertakkingennaaranderedorpen.
Bijdesocialestructuurdenkenweindeeersteplaatsaanhetbinneneendorp
voorkomen van verschillende kaste- of tribale groepen. De vraag doet zich
daarbij voorofzijdeeenheidvanhetdorpslechtsverzwakken,doordatzijieder
apart gemeenschappen vormen, of dat zij door hun tezamen voorkomen in de
nederzetting bijdragen tot de eenheid van het dorp. Dit laatste zou vooral het
geval zijn als deze groepen binnen het dorp geheel complementair waren en
tezamen een zelfgenoegzame eenheid zouden vormen. Een oppervlakkige verkenningmaakt duidelijk, dat dedominante boeren-kaste zichin Irupatur alof
nietbewustheeft omringdmetgroepen,waardoorzijzichverzekerdweetvande
aanwezigheid van de noodzakelijke specialisten en arbeiders. Het isjuist een
meernauwkeurige observatiedieertoeleidt,dat wehetcomplementaire karakter der aanwezige groepen op bepaalde punten in twijfel trekken. Bij dezebeMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-11 (1975)
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spreking van de geografische context laat ik het echter bij een eerste indruk en
daarin is het erkennen van dit elkaar aanvullende karakter op dorpsniveau althans voor Irupatur onvermijdelijk. Het is begrijpelijk dat door de differentiële
groei of afname van de verschillende groepen er kasten zijn die voor hun bestaan aangewezen raakten op een ruimer territorium dan het dorp en dat anderen moesten gedogen, dat 'broeders' van buiten het dorp ter assistentie snelden.
Ondanks het complementaire karakter op lokaal niveau geeft de verdeling in
kastegroepen het dorp een sterk gesegmenteerd karakter en betekent ook de
binding van deze segmenten met verwante segmenten in andere dorpen en
steden, dat het dorp slechts één van de vele 'communities' is waartoe zijn inwoners behoren. Voor hen die niet door grondbezit, een vaste klantenkring, of
het bezit van een goed huis aan het dorp gebonden zijn, biedt de aanwezigheid
van kastegenoten en familie in andere dorpen de mogelijkheid tot tijdelijke of
permanente migratie dievooral bij dearme kasten aanzienlijk lijkt.
Wevinden indezestreken geendorpsexogamie; men houdt zichslechts aande
exogamie der afstammingsgroepen en acht bepaalde huwelijksrelaties preferentieel. Deze afstammingsgroepen zijn, evenals de groepen van naaste verwanten
en aanverwanten, gemeenschappen waarmee men zich op bepaalde momenten
identificeert en diegeheel los staan van het dorp. De clans van inieder geval een
aantal kasten in Irupatur bezitten tempels of andere heiligdommen en soms
eigen priesters in andere dorpen.
Als belangrijke eenheid vindt men het dorp in de sociale sfeer vooral weer
terug, als men zich afvraagt, wat de territoriale eenheid is waarbinnen het gedrag statusrelevant is en waarbinnen de sociale controle effectief is voor de
handhaving der normen. Deze eenheid isin ieder geval het dorp en het hangt af
van de economische en sociale contacten van een individu of huishouding welk
ruimer territorium eveneens geldt als eenheid waarbinnen het gedrag statusrelevant is en wordt gecontroleerd. Op de vraag in hoeverre er binnen het dorp
een 'fund of common knowledge' (BAILEY, 1971:4) bestond en bestaat betreffende alle leden van de dorpsgemeenschap, wordt nader ingegaan in paragraaf
5.6.4.
Ik kan geen uitspraak doen over eventuele eigenaardigheden in de 'Little
Tradition' van Irupatur, omdat ik geen vergelijkende studie heb gemaakt in het
culturele vlak. Ik vermoed dat Irupatur in dit opzicht vergelijkbaar is met die
dorpen aan zijn oost- en zuidzijde, die eveneens Centalai Velläla Kavuntar als
dominante boeren-kaste bezitten. Dit iseveneens het geval aan de westzijde met
bijvoorbeeld het dorp Merkupalayam, maar het schijnt, dat er tussen Irupatur
en dit dorp een zekere traditionele scheidslijn loopt die zich bijvoorbeeld manifesteert in het niet zenden van delegaties naar eikaars tempelfeesten (zie ook
4.6.1., de slotopmerkingen bij het Märiyamman feest). Bij deze tempelfeesten
blijkt trouwens hoe relevant het dorp als eenheid is. Enerzijds vormt het feest
rond de belangrijkste godheid in deze dorpen, de godin van de koepokken,
Märiyamman, voor het dorp waar het wordt gehouden een gebeurtenis waarin
vrijwel allekasten van het dorp een omschreven rol spelen. Evenals bij bepaalde
andere feesten wordt, of beter werd, hier de integratie der verschillende kasten
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en de eenheid van het dorp benadrukt. Bepaalde dorpen zenden op bepaalde
dagen van het Märiyamman feest delegaties naar de tempel van het dorp waar
het feest wordt gevierd en zij worden daar in een bepaalde volgorde ontvangen.
Deze delegaties bestaan uit een afvaardiging van de dominante kaste-groepen in
de verschillende dorpen met hun eigen trommelaars en verdere begeleiders, dus
met mensen van die andere kasten, die aan de dominante groepen steeds rituele
diensten verlenen. Zo'n delegatie vertegenwoordigt dus de kern van de kasten
van een dorp. Dit betekent niet dat bij alle religieuze feesten de relevantie van
hetdorp blijkt. BezieikdeVëtacamitempel aan deÄcän kulam bij Irupatur met
zijn Pallar priesters uit dit dorp, dan moet ik constateren dat zowel de inwoners
van Irupatur als die uit Nesavur, Adutur en zelfs van andere dorpen zeer geïnteresseerd zijn in dezetempel en zijnjaarlijkse feesten. Een nieuwe tempel was
in 1967inaanbouw,gefinancierd metgeldvanKavuntar uit Irupatur en Nesavur.
Er zijn tal van tempels in de dorpen bij Irupatur voor wierfeesten ineen wijde
omgeving wordt gecollecteerd.
Bezienwijthans enige veranderingen. Voor zover hetdorpvroeger een belangrijke gemeenschap was in de reeks van gemeenschappen waartoe men door geboorte ofhuwelijk behoorde,wordt dezeeenheid reeds enigetijd aangetast door
de toenemende incorporatie van het dorp in overkoepelende politieke en economische structuren, die haar invloed op veel gebieden doet gevoelen. Centraal
staat hierbij devooral sindsde Engelsetijd en nog meer sindsde Onafhankelijkheid krachtiger wordende staatsorganisatie. Deze houdt zich steeds intensiever
bezig met het economische, politieke, sociale en culturele leven van de onder
haar ressorterende bevolking. Reeds vroegere heersers begrepen dat de sleutel
tot deze machtsvergroting lagin een verbetering van de communicatiesystemen,
maar het waren in deze streken de Engelsen, die over de middelen en kennis beschikten om de nodige wegen, spoorwegen en vliegvelden aan te leggen en de
telefoon- enradioverbindingen tot stand tebrengen,waardoor demensen opeen
veeldirecter wijze dan vroeger konden worden bereikt.
De economische verbondenheid van het dorp Irupatur met een zeer ruime
omgeving is niet alleen toegenomen doordat vele inwoners buiten de dorpseconomie werken, maar ook omdat de dorpseconomie zelf sterker verbonden is
met de nationale en internationale economische structuur. Verbeterde communicatieen marktincorporatie brengen nieuwe behoeften en vergroten de mogelijkheden om oude en nieuwe behoeften buiten het eigen dorp te bevredigen, zij
het niet voor allen in dezelfde mate. De traditioneel in de dorpen aanwezige
groepen van dienstenverleners als wassers en kappers, of van ambachtslieden
als grofsmeden, goudsmeden, pottenbakkers en mandenmakers geraken hierdoor in moeilijkheden. Ik krijg de indruk, dat deeconomischepositievan deze
groepen in Irupatur nog relatief goed is in vergelijking met de situatie van beroepsgenoten in vele andere dorpen, en wel doordat een aantal van hen een
zeker aanpassingsvermogen toont en zijn activiteiten uitbreidt tot omliggende
dorpen en steden. Zo werken de drie goudsmeden in werkplaatsen in naburige
steden, bezitten twee wassers een klantenkring in Peelamedu, heeft één van de
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kappers een zaakje aan de hoofdweg in Merkupalayam, en werken ook de twee
pottenbakkers, de twee belangrijkste mandenmakers en vele metselaars/steenhouwers voor klanten in een wijde kring van dorpen en steden. Hun inkomens
maken echter duidelijk, dat slechts enkelen van henwatbeteraf zijndandelandarbeiders (Rs. 750 tot 950 per jaar) en dat slechts zeer weinigen het inkomen
bereiken vaneenmeer geschooldeindustrie-arbeider invastedienst(Rs.1800tot
1900 per jaar). Bij een verder opdringen van industriële produkten en een grotere discrepantie tot voorzieningen in de steden zal de positie van velen van hen
verder verslechteren en zullen nog meer leden van deze kasten moeten uitzien
naar andere beroepen. Ik wijs er hier op, dat de Cakkiliyar van Irupatur en omgeving geen leer meer looien en bewerken; nog slechts één van hen repareert
leren schoeisel.
De landbouw wordt hier thans beheerst door marktgewassen, gestimuleerd
door projecten van staatswege,waarvoor bijvoorbeeld kunstmest en insecticiden
nodig zijn die van elders moeten komen. Hiervoor is weer nodig van buiten afkomstig kapitaal en moeten voor de afzet der produkten veel intensieve contacten met allerlei marktcentra worden onderhouden. De belangrijkste gevolgen
van dezereedstientallenjaren geleden begonnen 'openlegging' vanhet dorp zijn
eentoenemende oriëntatievan degrotere boeren envanhen diebuiten dedorpseconomie werken op groepen en geografische eenheden die het dorp verre te
boven gaan. De markteconomie en de sterke stijging van de levensstandaard
(hetlevenspeilwaarnaar menstreeft) maakt ook,datsteedsmeer 'singlestranded'
of 'single-interest' relaties ontstaan en de 'multistranded' of 'multiplex' relaties
in betekenis afnemen. De 'nation-orientedness' wint het bij steeds meermensen
van de 'community-orientedness'12, met dien verstande dat dit voor elite groepen sterker het geval is dan voor de meer arme en afhankelijke groepen in de
dorpen. Een uitvloeisel hiervan op lokaal niveau is een nog sterkere nadruk op
economische en politieke factoren, een daardoor sterker endogaam karakter
van de elite groepen en vervreemding van de armere secties der eigen kasten en
van de vanouds van hen afhankelijke andere kasten. In Irupatur zien we bijvoorbeeld dat de grotere boeren buiten het dorp bij hun landerijen gaan wonen 13 , hetgeen zij in eerste instantie trachten te rationaliseren door te wijzen op
dewerkzaamheden inverband metirrigatie. Zeker zobelangrijk lijkt mij echter,
dat zij los willen staan van armere, in het dorp wonende familieleden en kastegenoten, en dat zij minder last willen hebben van wat in het Engels vertaald
'bad language' werd genoemd als gevolg van het door hen minder nauwgezet
nakomen van verplichtingen tegenover familie en kaste. Er isbij de rijkeren van
Irupatur een duidelijke tendens om steeds minder deel te nemen aan dorpsfestiviteiten. In de café's komen zij vrijwel niet, en hun vrouwen mogen niet aan
feesten deelnemen waar ook armerekasteleden bijaanwezigzijn. Daar waar hun
aanwezigheid door kaste- en/of familieverplichtingen vereist is, vertonen zij
slechts eventjes hun gezicht zonder deelte nemen aan gemeenschappelijke maaltijden.
Niet dat de rijkeren zouden opvallen door hun 'conspicuous leisure' en 'conspicuous
consumption'. Geen sprake van. Vrijwel alle winst wordt gestoken in verbetering van de
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bedrijven.Delevenswijze derKavuntar isbepaald sober tenoemen.Treffend isdat vooral
derijkste enoudsteboeren 'snachts opeensimpel 'cot' bij hun runderen slapen. Dekleinere boeren, vaak tevens arbeiders, trachten meestal door eenzeer sober leven geld over
tehouden omeengraantje meetepikken vandein 1966/1967reedsstormachtige ontwikkelingen ophetgebiedvanverbeterde plantenrassen, kunstmest, insecticiden enz.Zozien
we dat enkele kleine boeren bij voorbeeld tezamen een irrigatieput bij hun landerijen
trachten te slaan. De risico's van duizenden rupies, die grote en kleine boeren durven te
nemenalshet gaat om het slaanvanputten, kwamen mij steedsvoor alszeergroot. Zonderproefboringen gaat men dezeer diepeputten in derotsachtige bodem uithouwen met
alle gevaar slechts te stoten op onbruikbaar zout water. Bijna aandoenlijk zijn de verre
nachtelijke tochten die worden ondernomen voor het transport van op de zwarte markt
gekochte explosieven (voor deputten), kunstmest, insecticiden en veredelde zaden als de
community development devraagnaar dezeProdukten weereensnietaan kan.
W a t betreft de politieke structuur is Irupatur thans tezamen met nog twee
andere dorpen opgenomen in één dorpspanchäyat. Desondanks regelt het dorp
nog heel wat eigen zaken en vinden we de belangrijkheid van het dorp zo nu en
dan ook terug in de werking van de nieuwe structuur.
Deafzonderlijke eenheid derdorpenkanmen bijvoorbeeld aflezen aan deuitslagenvan
de directe verkiezing van de 'panchäyat president' injuli 1970.De zittende voorzitter uit
Irupatur (indetabelaangeduid metI)stondtoenopnieuwkandidaat en'natuurlijk' kwam
er een tegenkandidaat, eveneens een Vejlâja Kavuntan, uit Nesavur (aangeduid metN).
Destemuitslagvoordedorpenwasalsvolgt14.
TABEL4.Stemuitslagvandepanchäyat presidentverkiezingen 1970.
I:kandidaatuitIrupatur;N:kandidaatuitNesavur.
Dorpen
Irupatur
Nesavur
Maniakaranur
Totaal

I
998
25
406
1429

N
49
794
134
977

Ik krijg de indruk, dat men thans veelvuldiger een beroep doet op de overheidsorganen die voor rust en orde moeten zorgen dan vroeger. Dit zou er dan
o p wijzen, dat men minder het gevoel heeft binnen het d o r p te moeten komen
tot een oplossing van conflicten en dat het vertrouwen in de eigen leiders minder groot is.
Het is niet mogelijk te stellen, dat alle veranderingen in de sociale structuur
leiden tot de ondermijning van de relevantie van het dorp. Tot deze veranderingen behoort immers ook de verzwakking van allerlei structuren waardoor men
vroeger deel uitmaakte van andere entiteiten dan het d o r p 1 5 . We kunnen hierbij
denken aan het in deze streek vrijwel geheel verdwijnen van overkoepelende
kaste-organisaties en aan een ernstige verzwakking der clan-organisaties en
clan-loyaliteit bij vele kasten. Is het dorp door deze wijzigingen belangrijker
geworden als leef- en identificatie-éénheid? Ik meen van niet. Het individualiseringsproces, de toenemende 'nation-orientedness', en de desintegratie van het
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lokale kastensysteem (letwel,niet zo zeer van de kasten) doen afbreuk aande
betekenis van het dorp, om nog maar te zwijgen van de toename der 'singlestranded' relaties naar buiten, en de opbouw van 'multistranded' patronagerelaties met personen en groepen buiten het dorp, waardoor vooral de lokale
elite hetverlies aan steun in hetdorp probeert tecompenseren enhaar bestaan
zeker tracht te stellen. Feesten die oorspronkelijk het gehele dorp betreffen en
waarin de saamhorigheid der verschillende kasten tot uiting moet komen, zijn
steeds moeilijker teorganiseren;zeverdwijnen ofworden totfeesten vanbepaalde kasten, waaraan deanderen niet opgeorganiseerde wijze deelnemen. In deze
studie zullen we voorbeelden daarvan tegenkomen. Het dorp blijft echter belangrijk alsterritorium waarbinnen hetgedrag statusrelevant is.
Vooral B. S.COHN(1971:147)benadrukt, dathetdorpindeEngelsetijd belangrijkeris
gewordenalseenheidendatookthansbijvoorbeeld doorafschaffing vangroot grondbezit
de relevantie vanhet dorp eerder wordt versterkt dan ondergraven. Op deze stelling is
zeker kritiek mogelijk, omdat COHN voorbij gaat aan de institutionele incorporatie en
markt-incorporatievanhet platteland vanuit administratieve enindustriële centra16,aan
deverzorgingsstaat diezichinmeerdereofmindere mate tracht tebekommeren omwelvaart enwelzijn vandemensen tot inde'verste uithoeken', enaan destaat dierusten
orde totoplokaal niveau tracht tehandhaven. Traditionele, dorp enhuishouding overkoepelende structuren verdwenenenverdwijnen inderdaad, maar daardoor ontstaat geen
leemtewaardoorhetdorpalseenheidbelangrijker wordt.Integendeel.

Ik krijg deindruk datallerlei specifieke trekken vandeeigen culturele 'Little
Tradition' verdwijnen door het secularisatieproces en door de incorporatie van
het dorp in eenmeer nationale cultuur (eenIndiase met specifieke Tamil trekken?),waar allerlei Westerseinvloeden ophebben ingewerkt. Hoewel hetonderwerpindezestudie weinigtersprake zalkomen, hebikkunnen constateren,dat
door degrote vereenvoudiging vanceremoniën enrituelen deculturele verschillen tussen de kasten binnen het dorp vermoedelijk veel minder groot zijn dan
voorheen enhetzelfde kunnen weookconstateren bijeetgewoonten en kleding.
Nieuwe onderscheidingen ontstaan, maar nuopklassebasis.
Vergelijken wetotslotdeontwikkelingen diezichsindsdeeeuwwisselingvoordeden in Irupatur metdie, beschreven door DAVID WASHBROOK (1973: passim)
voor de 'droge' en de 'natte' landbouwgebieden van de voormalige 'Madras
Presidency', dan constateren we grote verschillen tussen Irupatur en Washbrook's model voor het 'droge' gebied17. De 'afwijking' die Irupatur en omgeving te zien geeft, iszó groot, datvergelijking methet model voor de 'natte'
gebieden zelfsmeervoordehand ligt.
Voorde'droge'gebiedenbeschrijft WASHBROOK,hoedegrotemeerderheid vandekleine
boerenna 1880door toenemendeverschuldiging onderworpen raakteaaneenkleinerurale elite van politiek-economisch steeds belangrijker wordende grotere boeren, diehun
macht ookin destedelijke sfeer steeds verder uitbreidden. Door despecifieke wijzevan
overheidsingrijpen verkregen de tot deze kleine elite behorende erfelijke dorpshoofden
(dorps-munsiffs) en accountants (karnams) vergaande bevoegdheden ophet gebied van
bestuur, rechtspraak enbelastingheffing. Eendergelijke kleineruraleeliteontstond nietin
de 'natte' gebieden. Deautonomie vandedorpsgemeenschappen werd hier snel onder26
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gravendoor develecontactentussenstadenplatteland endetrekarbeid opgroteschaalin
verband met de verplanting en oogst van rijst. Monopolisering van afzet en krediet in
handenvanweinigenwaseronmogelijk. Washbrookmeent,daterindedelta-gebieden na
1900zóveelmensenbetrokken warenbijhet leveninderegionalestedelijke centra,dat de
rurale samenleving daar beter kon worden gekarakteriseerd als 'stedelijk achterland' dan
als een collectie van aparte dorpen (blz. 515). Door het ontbreken van een sterke elite
leidde decentralisatie hier vaak tot chaos op het gebied van bestuur, de handhaving van
rust en orde en de inning van belastingen (blz. 515en 516).De nauwe betrokkenheid bij
het stedelijke leven betekende, dat hetplatteland reedsvroeg geheel open lagvoor deinvloedvanpolitiekeenreligieuzebewegingenenleiders.

In de dorpen ten oosten van de stad Coimbatore ontstond er bij de belangrijke markt- en industriële centra geen kleine rurale elite die de relaties met de
stedelijke wereld monopoliseerde. Door de vele mogelijkheden tot afzet van
Produkten, het verkrijgen van krediet en werkgelegenheid buiten het dorp
waren en zijn de machtsconcentraties op lokaal terrein niet alleen gering, maar
ook vrij weinig constant wat betreft de families die deze macht bezaten en bezitten. Wel zien we in Irupatur, dat de Centalai Velläla Kavuntar als kaste land
verkregen hebben ten koste van andere kasten, maar koop, verkoop en grondverdeling bij erfenissen maakten, dat er binnen de dominante kaste steeds een
zekerespreidingvan hetlandbezit optrad, waarbij debelangrijkheid vanlineages
en kleinere familie-eenheden niet constant bleef. De vele contacten met de steden maakten en maken, dat het politieke leven niet wordt beheerst door een
kleine elite. Ook aan het begin van deze eeuw vonden we hier geen lokale leiders, die met behulp van onder hun bescherming staande 'gangs' hun wil oplegden aan de bevolking en vijanden bestookten en plunderden. Het politieke
leiderschap was en isverdeeld over verschillende families en zelfs over verschillende kasten.
Tot na de Onafhankelijkheid was het munsiff-schap in handen van een Brahmaanse familie die het leiderschap in het dorp moest delen met de voormannen
van de verschillende Kavuntar lineages en met de karnam, eveneens een Brahmaan,zijhetvaneengeheelandereenminderwelgesteldefamilie.Dehuidige weinigbelangrijke Kavuntar munsiff (woonachtigteManiakaranur)heeftnaastzich
(a)degekozenvoorzittervandedorpspanchâyat,(b)detraditionele Ur Kavuntar,
eveneens Centalai Velläla Kavuntar (woonachtig te Irupatur), maar behorende
tot andere afstammingsgroepen, en (c)denogsteedsBrahmaanse karnam. Rijkdom en macht waren en zijn in Irupatur en omliggende dorpen zo verdeeld, dat
de basis ontbreekt voor hechte met elkaar wedijverende facties, die de kastegrenzen doorkruisen en als zuilen in de kastensamenleving staan. Evenals bij
WASHBROOK'S model voor de 'natte' gebieden lag het platteland rond de regionale centra van het mid-westen van Coimbatore reeds vroeg open voor de invloed van politieke bewegingen en leiders (zo bood de Pallar wijk van Irupatur
tijdens de woelingen voorafgaande aan deOnafhankelijkheid volgens mijn zegslieden herhaaldelijk een schuilplaats aan communistische leiders), en schakelde
men reedssnel de politie en rechtbanken van deze centra in bij de oplossing
van geschillen.
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3. K A S T E

Overstelpend veelisreedsgeschreven overdekasten enhet kastensysteem van
India. Steeds blijkt het weer mogelijk te zijn vanuit nieuwe gezichtspunten te
komen tot nieuweinterpretaties entot nog onvoldoende belichtefacetten van de
aanwezige kasten en de wijze waarop deze tezamen een min of meer geordend
geheel vormen. De sociologen-antropologen-indologen die zich met het kasteverschijnsel bezighouden, behoren tot verschillende 'scholen' die meestal vrij
onverzoenlijk tegenover elkaar staan. Dit leidt er toe, dat vrijwel iedere opmerkingbetreffende kasten enkastensysteem door tegenstanders 'onder vuur' wordt
genomen, zonder datbij dergelijke polemieken veelblijkt van mogelijkheden om
tot overeenstemming te komen. Voor zover ik in het navolgende streef naar een
standpunt dat een brug tracht te slaan, vrees ik, dat mijn poging slechts zal leiden tot eennieuwe (kleine) 'kaste'van denkbeelden.
Indeeerste drieparagrafen van 3.1.zal ik aandacht besteden aan het Indiase
kaste-verschijnsel, in 3.1.4. wordt nader ingegaan op de problematiek der Onaanraakbaren. Tot slot bezie ik in paragraaf 3.2. kasten en kastensysteem van
het dorp Irupatur en omgeving.

3.1. KASTEN EN KASTENSYSTEEM

3.1.1. Kasten
De onderzoeker van een Indiaas dorp wordt meestal geconfronteerd met een
verscheidenheid van bevolkingsgroepen. Vele van deze groepen komen hem
door hun eigen culturele identiteit, hoge interne interactiedichtheid, het eigen
woongebied of de homogene beroepsstructuur voor als vrij gesloten gemeenschappen.Wilhij opdehoogte blijven van hetgeener in het dorp voorvalt, dan
zalhij zijn contactpersonen moeten kiezen uit vrijwel alleaanwezige bevolkingsgroepen en daarbij dan weer rekening moeten houden met factieverdelingen;
eigenlijk verkeert hij reeds in moeilijkheden als hij zijn aandacht gedurende
enkeledagen richt opeenbepaalde wijk of straat.
Deze bevolkingsgroepen met een min of meer sterk eigen karakter noemen
we kasten. We maken een onderscheid in hoofdkasten die een eigen naam bezitten, of waarin groepen zijn onder te brengen die verschillende namen voor
zich zelf gebruiken, maar die toch duidelijk traceerbare overeenkomsten bezitten. De endogame onderafdelingen van deze hoofdkasten noemen we kasten of
jätis (Taxätis), en de lokaal aanwezige groepen van de laatste kaste-groepen1.
Vaak ishetevenwelnodigmeerdan driegradaties te onderscheiden.
Zo zijn de in Zuid India numeriek belangrijke Pallar in Coimbatore vooral vertegenwoordigd indevormvandePannâti ofDevendra küttam, dieweer zijn onderverdeeld in
onder andere de endogame Päntiya-, Kataiya-, en Cöliya Pannâti methunlokalerepresentanten. De Pallar vormen een hoofdcategorie die in het verleden en ook thans geen
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organisatorische band had en heeft. Schrijvers als BERNARD S. COHN (1971:126) spreken
hier van"the 'jat' level". De Pannäti van Coimbatore bezaten ook in vroeger tijden een
overkoepelende organisatie en we staan bij hen voor het probleem of deze eenheid een
'jâti' moet worden genoemd. De Pallar spreken hierbij inderdaad vaak van 'kulam' of
'küttam', synoniemen van 'jâti', engebruiken determen'vamicam' of 'pirivu' voorendogamesectiesalsdePäntiya Pannäti.Tervermijding vandeterm sub-kastezaliktoch vrijwelsteedsdekleinsteendogameeenheid 'kaste'noemen2.

Vooral op Great Tradition niveau en in bepaalde gevallen ook op Little
Tradition niveau is het mogelijk de hoofdkasten onder te brengen in nog veel
ruimere eenheden, 'varnas' genaamd. Hierdoor ontstaat een vier- of vijfdeling
(als men de Onaanraakbaren of Avarnas als vijfde categorie beschouwt), die
voor Zuid India minder belangrijk is3. Een aantal onderzoekers benadrukt voor
gebieden van Tamilnad een driedeling in Brahmanen, Niet-Brahmanen en Onaanraakbaren 4 .
De jâti, haar secties, maar vooral de lokale kaste-groep vormen wat F. G.
BAILEY (1966/1971: 302 en 303, noot 5) noemt 'moral communities', wij-groepen die staan tegenover 'de anderen'. Zij vormen zeker niet de enige 'communities' waarvan de bevolking deel uitmaakt, maar behoren veeleer tot een serie
overlappende en interpenetrerende 'communities within communities' 5 , waarvan ik noem de huishouding, de groep van naaste verwanten, de afstammingsgroep,defactieenhet dorp. Welke 'community' op een gegeven moment het belangrijkst is, hangt af van de context van het handelen, waarbij de mogelijkheid
van conflicterende loyaliteiten aanwezig is. In het algemeen kunnen we met
DAVID G. MANDELBAUM (1968: b.v. 34 en 42) stellen, dat binnen de kaste de
huishouding, kindred en afstammingsgroep belangrijk zijn, binnen het dorp de
kaste waartoe men behoort, en binnen een regio (op marktniveau) het dorp
waar men woont. Bij de overgang naar een meer kapitalistisch-industrieel maatschappijtype vinden er verschuivingen plaats met betrekking tot de belangrijkheid der verschillende 'communities', en worden vooral klasse (voorlopig nog
kaste-gebonden?) enstaat belangrijker.
De ontstaanswijze en herkomst van de bevolkingsgroepen of kasten, die we
in een bepaalde streek of in een dorp aantreffen, kan heel verschillend zijn. Bij
de factoren die de lokale kastensamenstelling hebben beïnvloed, kunnen we
denken aan de tribale heterogeniteit van de regio's binnen het Indische subcontinent, migratie, beroepsdifferentiatie en splitsing door conflicten over religieuze- en/of statusaangelegenheden. Een omschrijving van het begrip kaste
moet de gemeenschappelijk trekken weergeven van deze groepen met zeer verscheiden achtergrond. Ik bengeneigd de volgende kenmerken te benadrukken.
Een kaste(jâti, of althans de kleinsteendogame eenheid) iseenendogame groep
en daardoor, omdat zij de maximale grenzen van het huwelijksnetwerk stelt, de
meest uitgebreide verwantschapsgroep6. Men behoort ertoe door geboorte. Als
groep maakt zij deel uit van een hiërarchie, d.w.z. de groepen die wij kasten
noemen, zijn verdeeld over een aantal rangniveaus. Deze groepen bezitten in
mindere of meerdere mate een eigen culturele identiteit. Ze worden meestal geMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-11 (1975)
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associeerd met een bepaald beroep of bepaalde beroepen die de leden van deze
groepen in mindere of meerdere mate ook uitoefenden of uitoefenen. De mate
vaninterneinteractie-dichtheid, organisatie en solidariteit, endemate waarin de
kasten eencultureel eigen karakter bezitten, variëren naar plaats,tijd en groep.
3.1.2. Het kastensysteem
Bij de visies op het kastensysteem staan twee stromingen thans helaas zo onverzoenlijk tegenover elkaar, dat de door Louis DUMONT (1960:82)gevreesde
totale ineenstorting van communicatie-mogelijkheden pas weer ongedaan lijkt
te kunnen worden als één van deze stromingen verdwijnt. De verschillen in
uitgangspunten blijken vaak zo fundamenteel te zijn, dat er nauwelijks meer
sprake is van een wederzijdse bevruchting bij de ontwikkeling van kennis en
theorie. Het wederzijdse onbegrip ontstaat niet in deeerste plaats door verschillende interpretaties van gegevens betreffende het kastensysteem, maar stoelt op
verschillen in opvatting van aard en doel der sociologie. Op het gevaar af schietschijf te worden van beide strijdende partijen, wil ik trachten in enkele zinnen
enigeverschillen in uitgangspunten te schetsen.
De groep waarvan de kern gevormd wordt door L. DUMONT, D. POCOCK en
E. R. LEACH wenst de specifieke band tussen structuur en cultuur (basis-ideeën
en waarden) in hun overwegingen betreffende het kastensysteem te betrekken7
en vanuit deze holistische visie8,waarin hetprincipe van rein - onrein centraal
staat binnen het gehele systeem9, erkennen zij slechts het nut van de vergelijking
van totale maatschappij-systemen. Zij spreken van een ongewenste en onvruchtbare classificerende aanpak 10 als een onderdeel van het sociale leven (b.v. bepaalde kenmerken van het stratificatiesysteem) uit de totale context wordt gelicht en wordt vergeleken met een onderdeel uit een geheel ander systeem van
ideeën, waarden en relatiepatronen. In het Indiase kastensysteem menen zij het,
ook vanuit comparatief gezichtspunt belangrijke kenmerk van de 'zuivere'
hiërarchie teherkennen datinprincipe losstaat van macht 11 ,hetwelk het duidelijkst te herkennen is bij de twee polen van de kastenhiërarchie, de Brahmanen
en de Onaanraakbaren. Defundamentele oppositie bij dekastenhiërarchie isdie
tussen rein en onrein, en niet die tussen hen die domineren en de gedomineerden 12 .
Bij de tegenpartij, waarin bijvoorbeeld F. G. BAILEY en G. D. BERREMAN een
belangrijke rol spelen en waar ik mijzelf ook toe reken, vinden we weinig sympathie voor de gezichtspunten van DUMONT c.s. 13 , waarin de sociologie wordt
gereduceerd tot een sociologie van waarden 14 en waarin 'Indische sociologie'
staat voor een analysevan dewaarden van het Hindoeïsme 15 . Als comparatieve
sociologen trachten zij niet het 'unieke'van Hindoe-India tedoorgronden, maar
vragen zij zich af wat de samenlevingsvormen in India gemeenschappelijk
hebben met andere samenlevingsvormen16. Hierbij wensenzij verschijnselen zo
te definiëren, dat vergelijking (ook binnen India) mogelijk is. Zij wensen het
systeem op te vatten als een relatie-structuur van speciale aard en niet als een
systeem van ideeën en waarden. Kaste-structuren kunnen voorkomen in zeer
verschillende culturen en gebieden 17 ; het is voor deze culturen en gebieden
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mogelijk de begeleidende verschijnselen van het structuur-principe kaste op
sociaal, cultureel en psychologisch gebied te vergelijken18. Een definitie van
kastensysteem in religieuze termen verduistert de politieke en economische
functies van het systeem.
In mijn denken overhetIndiase kastensysteem ben ikgeneigd de economische
en politieke componenten van het systeem centraal te stellen, waarbij ik de begeleidende ideologie van dharma en karma (resp. plicht en lot) beschouw als
noodzakelijk voor de handhaving van de status quo.
BAILEY (1963: 121) stelt dat een maatschappij een kastensysteem heeft, als zij
verdeeld is in groepen die (a) exclusief (niemand behoort tegelijkertijd tot meer
dan één groep), (b) uitputtend (iedereen hoort tot deze groepen) en (c) hiërarchisch geordend zijn. Deze groepen noemt hij kasten, als ze (d) gesloten zijn
(lidmaatschap uitsluitend door geboorte), als (e)de relaties tussen deze groepen
georganiseerd zijn door summatie van rollen 19 , en (f) als deze groepen samenwerken en niet met elkaar wedijveren. BAILEY (1963: 118)presenteert deze kenmerken als 'spelregels' en niet als 'de wijze waarop het spel werkelijk wordt gespeeld'. Liever zou ik spreken van de kenmerken van het ideaal-type van het
kastensysteem, of, zoals BAILEY (1961: 12 en 13) het in een eerdere publikatie
omschreef, van een abstract model van de 'organische' kastenmaatschappij die
als tegenpool heeft de 'segmentaire' stam-maatschappij. We zullen dergelijke
bewoordingen moeten kiezen, omdat de laatste twee kenmerken (rol-summatie
en non-competitie) en ook het kenmerk van de hiërarchie, een situatie schilderen dievaak vervan derealiteit staat.
Bij het punt der status- of rol-summatie beperk ik mij hier tot een korte bespreking van deproblematiek rond de twee polen van de kastenhiërarchie, waar
dit criterium de grootste moeilijkheden oplevert20. BAILEY (1963: 115 en 120)
meent dat de finale status en het bijbehorende rol-patroon bij Brahmanen en
Onaanraakbaren als het ware gedicteerd worden door de rituele status 21 . Als
dit betekent dat we bij hen de 'zuivere hiërarchie' zouden kunnen constateren
dielos staat van macht of het ontbreken van macht, dan hebik tegen een dergelijke conclusie grote bezwaren. Waar Brahmanen niet tevens de dominante
kaste vormen, respecteert men hen toch tot op zekere hoogte. Ook van de dominante kaste ontvangen zij dan formeel het respect waarop zij recht hebben als
leden der hoge priesterkasten. Dit betekent geenszins, dat zij niet onderworpen
zouden zijn aan de macht der seculiere politiek-economische elite en dat zij vrij
zouden zijn in hun handelwijze. De politiek-economische elite respecteert bijna
vanzelfsprekend de groep die gezien wordt als de ontwerpers en mede-handhavers van de ideologie van ongelijkheid. Het respect dat de politiek-economische elite aan de Brahmanen betoont, acht ik vergelijkbaar met het respect dat
o.a. landheren in andere gebieden van de wereld betonen aan geestelijke leiders
dieeen ideologie verkondigen, waarin het 'eert hen die boven u gesteld zijn' een
belangrijke plaats inneemt.
Vooruitlopend op paragraaf 3.1.4.1. kan ten aanzien van de andere pool, de
Onaanraakbaren, reeds hier worden gewezen op de functionele relatie, die er in
Zuid India (en vermoedelijk in vele andere Indiase regio's) bestond tussen vorMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-11 (1975)
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men van onvrije landarbeid en kaste,waarbij deonvrijenwerdengerecruteerd uit
bepaaldelandarbeiders-kasten. Men kan zich afvragen of de zeer sterke achterstelling van deze lage kasten niet de latente en somszelfs manifeste functie had
en heeft om de rurale elite te voorzien van een permanente en volkomen ondergeschikte landarbeiderspool. Vanuit dit gezichtspunt is een belangrijke latente,
en gemakkelijk manifest te maken functie van de lage rituele status het bevestigenvan delagepolitiek-economische status.
Zoals ter sprake zal komen in paragraaf 3.1.4.2., is het moeilijk om voor de
lage kasten te spreken van het ontbreken van iedere mogelijkheid tot stijging
in de kastenhiërarchie: te vaak is men geneigd uit de stijging vaneen lage kaste
te concluderen, dat zij voorheen niet behoorde tot de categorie der Onaanraakbaren. Ik meen dat men hier wel degelijk in termen van macht moet denken en
stel,dat, hoe lager de positie isdieeen kaste inneemt in de kastenhiërarchie, des
te meer macht ze nodig heeft om haar kastepositie te wijzigen. Voor de allerlaagste kasten is het daarom wel bijzonder moeilijk alle barrières voor verticale
mobiliteit opte ruimen.
De gedachte dat de kastemaatschappij coöperatief of non-competitief van
aard zou zijn, is nauw verbonden metde opvattingen betreffende de per kaste
optredende rolsummatie, immersjuist in het geval van status-discrepanties zouden de in een lokale context aanwezige kasten met elkaar wedijverende groepen
vormen. M. N. SRINIVAS (1968: 197) bestrijdt het idee dat slechts vanuit de
dominante kaste (de kaste die het belangrijkste deel der relevante hulpbronnen
beheerst, dienumeriek belangrijk is,en die ook wat betreft haar mentaliteit een
heersers-groep is) wedijver bestaat over de diensten der lagere kasten en dat er
verder slechts competitie bestaat tussen secties van eenzelfde kaste. Volgens
hem vormt wedijver tussen kasten over dezelfde hulpbronnen een essentieel
elementvanhetkastensysteem. Hij zegt(1968: 198):'Again,itisa commonplace
of observation that the caste system, in any given area, is not a clear-cut hierarchy with the position of each caste defined precisely, but that vagueness
characterizes the position of many castes. This is the position today, and there
is no reason to think that the situation was radically different in pre-British
India. This lack of clarity is not accidental but an essential feature of the system, inasmuch as it makes for the mobility of individual castes'. Hoewel ik
erken, dat wedijver tussen kasten over dezelfde hulpbronnen in vele gevallen
aanwezigwasenis,meen ik toch dat het zin heeft het non-competitieve element
te handhaven als kenmerk van het ideaal-type betreffende het Indiase kastensysteem. Het is aan de onderzoeker om vast te stellen in hoeverre de realiteit
overeenkomt meten afwijkt van hetmodel van het 'organische' kastensysteem.
Niet alleen de kenmerken van rol-summatie en non-competitie leveren problemen op bij een confrontatie met de realiteit; hetzelfde is het geval voor het
nauw met deze twee kenmerken verbonden punt der hiërarchische ordening der
kasten. M C K I M MARRIOTT (1960) onderzocht de mate waarin de verschillende
kasten en tribale kasten zijn verdeeld over verschillende rangniveaus. Hij ging
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dusnietuitvaneenconsistentestructuurvangestratificeerdeinteractietussende
kasten enhunleden,maar trachttejuist na tegaan,in hoeverre hiervan sprake
is in diverse regio's van het Indische sub-continent. Daarbij kwam hij tot de
conclusie, dat wevijf territoriaal gebonden hoofdtypes kunnen onderscheiden
dievariëren vaneenunilineaire kastenhiërarchie (Kerala) waarin vrijwel iedere
kaste een eigen en bijna onbetwist rangniveau inneemt, tot het drie-blok type
vanhetgrotendeels Mohammedaanse Bengalen,(1960:54)'whereconsiderable
mobilityseemstooverrideeventheapproximatedistinctions ofrankamongand
withintheblocksofethnicgroups'22.
Nog afgezien van de per regio optredende verschillen in het aantal rangniveaus, dat bij de lokaal aanwezige kasten kan worden onderscheiden, meen
ik, dat bij een model waarin een dominante kaste het belangrijkste produktiemiddel, te weten land, beheerst, vrij veel ruimte bestaat voor conflicten over
kaste-status23. De andere, niet dominante kasten kunnen we ons voorstellen
als gerangschikt in een kring rond deze dominante kaste en daarmee relaties
onderhoudend dievariëren naar inhoud en intensiteit. In seculier opzicht iser
dan dus eenhiërarchie waarbij dedominante kaste staat boven deanderekasten.
Ditordenenvandeoverigekastenkandedominantekastedoenalsgroep,waarbij haar
bestuur nietalleentoeziet opdenalevingvandekasteregelstussen dedominante kasteen
deverschillendeanderekasten,maar eveneenseenoogjeinhetzeilhoudt, waar het denalevingvandekasteregelsbetreft diegeldenbijhetonderlingeverkeerderoverigekasten24.
Veelalzijnhetechter ook,ofalleen,deindividueleboerenhuishoudingen vandedominante kaste die huishoudingen van andere kasten aan zich verbinden, daarmee een 'multistranded' relatie onderhouden en ten aanzien van hun cliënten enigszins ordenend optreden. De dominante kaste beheerst en beheerste het lokale kastensysteem voor een belangrijk deelvia verticale dyadische 'contracten', via patronage-relaties25.Ikdenk hierbij
ook aan systemen als 'jajmani', die een oplossing boden voor een economie die vrijwel
zelfvoorzienend was en die gecombineerd werd met een aanzienlijke groepsgewijze beroepsspecialisatie.Eenzeerbelangrijke functie vandit 'jajmani' systeemwas- het gebruik
vandetegenwoordige tijd isvoor dit systeembijna niet meermogelijk - dathet dedominante landbezittende kaste koppelde aan deoverige dienstenverlenende kasten en kasten
van handwerkslieden (en kasten van landarbeiders?26), welkefunctie vooral op het dyadischevlakwerk gerealiseerd.

De hiërarchie diededominante kaste aanbrengt onder de andere groepen is
vaakruwengebaseerdopfactoren alsmatevanafhankelijkheid, matevannuttigheid door gespecialiseerde kennis en werkzaamheden, enwelstand. Deindeling van de 'meesters' herkennen we meestal ook enigermate bij de door de
'dienaren' gehanteerde hiërarchie, maar er blijft hier veel ruimte voor onderlinggekrakeel,hetgeendedominantekastevanuitpolitiek-economischgezichtspunt niet onwelkom zalzijn. Het isduidelijk dat de onenigheid over dehiërarchische indeling der groepen nog sterk toeneemt, als een krachtige dominante
kaste ontbreekt en de hoofdlijnen betreffende de indeling met de daarbij aansluitende gedragspatronen niet langer van bovenaf worden gedicteerd. Direct
verbonden metdeonenigheid, zoalsdieinhetinteractionele vlakinmindereof
meerdere mate, zowel nu als vroeger kan optreden ten aanzien van de hiërarchischeplaatsing van eenbelangrijk aantal kasten, zijn deverschillen indeverMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-11 (1975)
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klaringen die men geeft voor de gedragspatronen in het inter-kaste verkeer. Nu
eens worden daarbij seculiere factoren als landbezit en welstand genoemd, dan
weer neemt men zijn toevlucht tot uitspraken betreffende de rituele reinheid/onreinheid van beroepen en verdere gedragspatronen, waarbij men Great Tradition elementen interpreteert, of refereert aan mythes over de oorsprong van de
eigen en andere kasten. Het arsenaal van verklaringsmogelijkheden is ruim genoeg om de flexibiliteit die nodig is in verband met machtsverschuivingen, toe
telaten.
Neemt men geen genoegen met het noemen van een als ideaal-type opgevat
kastensysteem, maar wenst men daarentegen bij een omschrijving rekening te
houden met zowel de realiteit van de traditionele regionale verschillen binnen
het Indische sub-continent, als met veranderingen die daarin optreden, dan is
slechts een uiterste vage aanduiding mogelijk. Het kastensysteem is dan een
systeem met, variërend naar plaats en tijd, sociale, economische, politieke en
religieuze aspecten, dat de betrekkingen tracht te regelen tussen min of meer
hiërarchisch geordende endogame groepen, die exclusief (men behoort slechts
tot één groep), uitputtend (iedereen behoort tot een dergelijke groep) engesloten (men kan uitsluitend door geboorte tot een dergelijke groep behoren) zijn,
die ieder apart, of gerangschikt in blokken, een eigen culturele identiteit bezitten en die veelal worden geassocieerd met één of enkele beroepen of die zelfs
beroepsmonopolies bezitten. Wat het systeem nu precies regelt en hoe het dit
doet, varieert naar plaats en tijd. In veel gevallen is als kernfunctie van het systeem aan te wijzen het structureren van de betrekkingen tussen de lokale dominante kaste die het produktiemiddel land grotendeels beheerst, en de overige
kasten. Er kunnen echter periodes en gebieden zijn waarin de verschillende kasten min of meer als los zand in een territoriale context aanwezig waren/zijn.
Een situatie waarin alle kasten van een dorp, van een aantal dorpen of van een
stad een geïntegreerd harmonieus geheel vormen, waarbij de relaties tussen alle
kasten in alle opzichten keurig zijn geregeld, is een ideaaltype dat nergens en
nooit realiteit geweest kan zijn in de Indische kookpot met zijn opkomende en
afbrokkelende staten, volksverhuizingen en ideologische strijd. Ik geloof dat we
zelfs in betrekkelijk stabiele situaties naast een zekere mate van integratie tevens
een niet onbelangrijke desintegratie zullen aantreffen, dat er binnen een bepaalde regio in mindere of meerdere mate steeds sprake was en is van harmonie en
conflict. Zelfs een statisch aandoende ideologie kan en mag deze werkelijkheid
niet verdoezelen. Per regio of dorp zal de onderzoeker moeten nagaan, welke
velden van rolgedrag kasterelevant zijn en hoe het kastensysteem op die gebieden de relaties tussen de verschillende endogame groepen, min of meer gebrekkig, ordent. Hij zal moeten uitzoeken in hoeverre er in de betrekkingen tussen
de kasten en tribale groepen in het algemeen en in de betrekkingen tussen bepaaldeendogamegroepeninhetbijzonder, sprakeisvanasymmetrieen symmetrie,eninhoeverre ersprake isvanisolatie(geenrelaties).
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3.1.3. Functiesvanhet kastensysteem
Het lijkt mij onjuist om met JOAN P. MENCHER (1974: passim) te zeggen dat
één van de belangrijkste doelenvan het kastensysteem is te voorkomen dat de
positie van deregerende klassewordt bedreigd vanuit delagere klassen27. Maar
ik geef toe, dat het Indiase kastensysteem latente, en soms zelfs manifeste
functies bezit, waarvan men zich rekenschap moet geven als men de macht van
depolitiek-economische elites wil begrijpen en, belangrijk in het kader van deze
studie,alsmen desituatie waarin deallerlaagsten verkeren, geheelwil overzien.
Het kastensysteem met zijn min of meer hiërarchische ordening van tamelijk
geïsoleerde kasten bezit voor politiek-economische elite groepen de eufunctie
dat de formatie van bedreigende coalities sterk wordt bemoeilijkt. We zien ook
in de praktijk dat de groep, die de belangrijkste hulpbronnen beheerst, gebruik
tracht te maken van deverdelingin kasten om haar eigenmachtspositie te handhaven 28 . Er moet hier op gewezen worden, dat het concept van dharma of
plicht de kaste-ongelijkheid ideologisch onderbouwt, waardoor het in zekere
zin kan worden gezien als onderdrukkingsinstrument 29 . Ik wilniet zeggen dat
het kastensysteem en de daarbij horende ideologie in min of meer stabiele
situaties door de bevolking worden ervaren alseen onderdrukkingsmechanisme.
Is dit voor bepaalde kasten wel het geval, dan is volgens mij 30 een zeer belangrijke functie van het kastensysteem niet of zwak aanwezig, nl. het minimaliseren
van afgunst-gevoelens31, of, zo men wil, het minimaliseren van gevoelens van
relatieve deprivatie. Als onderzoekers als M. N. SRINIVAS tot de conclusie komen, dat er tussen kasten zowel nu als vroeger een aanzienlijke competitie bestaat over hulpbronnen van dezelfde aard, dan betekent dit mijns inziens dat het
kastensysteem als mechanisme ter stabilisering en continuering van de verdeling
van rechten en plichten vaak gebrekkig werkt. Het betekent niet, dat het verminderen van gevoelensvan afgunst door een ideologisch onderbouwde bevriezingvan posities geen belangrijke functie van het kastensysteem zou zijn. Het
verwijt dat tegen een dergelijke zienswijze wordt gemaakt, is,dat zij zeer weinig
ruimte laat voor deanalysevanconflict of verandering32.
Genoemdverwijtzouterechtzijnalsmenhetharmonie-modelvanhetnon-competitievekastensysteemwaarineeniederzijnplaatskent,zouopvattenalszijndederealiteitvan
dekastenmaatschappij. Mijngeloof indegedeeltelijke bruikbaarheid vanhetharmoniemodelkomtechtervoortuiteencentralevraagdiethuishoort bijeenconflict-model, te
weten:opwelkewijzeslagenpolitiek-economischeeliteser(minofmeer)inhunbevoorrechtepositiestehandhavenentecontinueren.Hetuitsluitendhanterenvaneenconflictmodelisevenzeerverwerpelijk alshetuitsluitend hanterenvaneenharmonie-model33.Ik
benmijervanbewustdatmijnopstellingindezeideologischbepaaldis: ikbengeneigdte
zoeken naardeharmonischezijdevandemaatschappelijke realiteit, nadatikbenuitgegaanvaneenconflict-opstelling.
Gaat men er vanuit dat het harmonie-model slechts één zijde van de medaille
laat zien en dat zelfs in de meest harmonieus aandoende situatie 'contrapunten',
tegensystemen en -motieven34 aanwezig zijn, dan is het duidelijk dat er steeds
velebronnen van veranderingaanwezigwarenenzijn.Wijbehoeven hier 'slechts'
te denken aan de vermoedelijk steeds aanwezige conflicterende waardesystemen
(waarnaast toch zeker een groot aantal waarden en normen 'universeel' kunnen
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zijn) en aan machtsverschuivingen die mogelijk zijn als gevolg van oorlogen,
veroveringen, migraties op grote schaal, epidemieën, en hongersnoden als gevolgvan klimatologische onregelmatigheden.
Het Indiase kastensysteem bezit vaak nog een ander specifiek kenmerk waardoor politiek-economische elites hun macht veilig kunnen stellen. De dominante kasten waarbinnen de elite van belangrijke grondbezitters in vele gevallen is
'verborgen' zijn numeriek meestal zeer krachtig. Door een beroep te doen op
familie- en kasteloyaliteit is het de economisch werkelijk dominante groep in
veel gebieden mogelijk de lagere kasten te confronteren met een onoverwinnelijke macht. In die gevallen waarin we te maken hebben met politiek-economische elites, die gevat zijn in numeriek zwakke dominante kasten, valt bij de
handhaving van de bevoorrechte positie een grotere nadruk op het tegen elkaar
uitspelen der kasten, het aangaan van patronage-relaties met leden van andere
kasten en het creëren van differentieel beloonde afhankelijken (verschillende
categorieën pachters, landarbeiders, enz.).
Bij de vraag naar de macht van de politiek-economische elite en de onmacht
derlagere klassen ishet steedsnoodzakelijk eveneens een onderzoek inte stellen
naar de 'onmacht' van genoemdeeliteende'macht' der lagere klassen35. In het
voorgaande besprak ik de mogelijkheid om de verdeeldheid der lagere kasten te
zien als een eufunctie van het kastensysteem ten gunste van politiek-economische elites. Ik moet opmerken dat zich situaties kunnen voordoen, waarin het
omgekeerde het geval is. Modelmatig kunnen wewel aannemen dat de politiekeconomische elite zich volledig bevindt binnen een bepaalde dominante kaste,
maar de werkelijkheid laat herhaaldelijk een beeld zien, waarin de grondbezitters zijn verdeeld over een aantal kasten. Waar dit laatste het geval is kunnen
lagere kasten gebruik maken van de kaste-verdeeldheid der politiek-economischeeliteomzodoendetevoorkomendatzijaltezeerindeverdrukking komen 36 .
Terzijde en tot slot van dezeparagraaf, merk ik in dit verband nog op dat (a) de
factiestrijd die we vaak aantreffen binnen een al of niet over verschillende kasten verdeelde politiek-economische elite door de lagere kasten kan worden benut om zich enigszins te handhaven, en (b) dat in de meer traditionele situaties,
waarin de exploitatie der economische en politiek zwakkerennog meer 'expressief'dan 'instrumenteel' is(was),delagere kasten vrijwel nooit geheel rechteloos
zijn (waren) 37 .
3.1.4. De Onaanraakbaren
3.1.4.1. I n l e i d i n g
De aanwezigheid van een categorie door geboorte, bepaalde gewoonten en/of
beroep economisch, politiek en sociaal zeer inferieur geachte mensen, waarmee
'men' zo weinig mogelijk contact wil hebben ('Without the Pale' 38 ), is in preindustriële maatschappijen een veelvuldig optredend verschijnsel. Nu eens gaat
het daarbij om mensen die in gestratificeerde maatschappijen met onvoldoende
arbeidsreserve moeten zorgen voor de door elite groepen gewenste produktie 39 ,
dan weer betreft het mensen die de door een ieder op ideologische gronden ver36
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achte beroepen voor hun rekening nemen, of althans met die beroepen worden
geassocieerd40. In het eerste geval is hetzeker mogelijk, dat bedoelde laag gewaardeerde groepen tevens belast zijn metde uitoefening van onrein geachte beroepen; in het tweede geval ishet mogelijk dat het punt van de geringe arbeidsreservehelemaal niet relevant is.De specifieke wijze waarop economische, ideologische en andere factoren als herkomst de maatschappelijke structuur bepalen, maakt begrijpelijk dat indemaatschappijen waar sprake was ofisvan groepen met een permanente, erfelijk zeer lage economische, politieke en sociale
status er grote verschillen bestaan ten aanzien van de numerieke sterkte en de
verderesituatie der Outcastes.
Ook de situatie binnen de Indische cultuurkring is zeker uniek te noemen. Er
ishier immers geen sprake van een dualistisch systeem, waarin er naast een zeer
grote categorie van een slechts in standen en/of klassen verdeelde bevolking
tevens Pariahs aanwezig zijn. In de Indische cultuurkring hebben we te maken
met een 'multiple system'41 met vele hoge, midden en lage kasten, waarin de
bepaling van de categorie Outcastes bijzondere problemen geeft door de vaak
onduidelijke begrenzingvan dezezelf ook weer uitverschillende kasten bestaandelaagste categorie. Dezezeerachtergestelde lagekasten vormen bijna 15%van
de totale bevolking van India. Zij leveren en leverden in tal van streken een
aanzienlijk percentage van het landarbeidersbestand: volgens de census van
1961 behoort 33%van de landarbeiders in India tot de Scheduled Castes 42 , de
officieel door deoverheid geregistreerde kasten van Onaanraakbaren.
43
DHARMA KUMAR (1965: 190) stelt, dat een bijzondere trek van de Indische
maatschappij was, dat agrarische onvrije arbeid ('agrestic servitude') er functioneel verbonden was met kaste,waarbij slechts leden van bepaalde kasten - de
'Agricultural Labour Castes' - tot de staat van 'horige' of 'slaaf' konden worden gebracht. Bezien we dan de kasten waaruit deze onvrije arbeiders voortkwamen, dan blijken dat de belangrijkste kasten van Onaanraakbaren te zijn
zoals, voor de Tamil gebieden, de Pallar en Paraiyar 44 . De oorzaak van onvrije
landarbeid kon bijvoorbeeld liggen in de aanwezigheid van ongebruikt land,
waardoor er nog enigszins sprake was van open hulpbronnen 45 , of, in de aanwezigheid van Brahmanen als belangrijke bezittende kaste; doordat de Brahmanen zelf geen land bewerken - zij zouden door te ploegen kleine dieren doden - waren en zijn zij voor de bedrijfsvoering geheel op de arbeid van anderen
aangewezen46. Onvrijheid was ook een belangrijk middel om de landarbeiders
vast te houden in de gebieden met irrigatielandbouw47. In situaties met een geringe spreiding van de werkzaamheden over het landbouw-jaar en met een geringe alternatieve werkgelegenheid mogen we tenslotte verwachten, dat niet alleen de landeigenaars, maar ook de arbeiders de voorkeur gaven aan een vaste
relatie 48 .
'Onvrijheid' hieldniet automatisch demeest ellendigetoestand indiemenzichdenken
kan. Deze 'onvrijheid' betekende voor landloze arbeiders in situaties waarin alternatieve
werkgelegenheid buiten de landbouw ontbrak, een brok bestaanszekerheid en bescherming. Het is zeer goed mogelijk dat de onvrije arbeiders binnen hun kasten een hogere
sociaal-economischepositiebezaten dandeniet-gebonden landarbeiders49.
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Men kan zich afvragen of niet het stigma van onvrije landarbeid heeft geleid
tot de status van onrein of zeer onrein van de groepen die als geheel dienstbaar
waren of waaruit de slaven, horigen en andere onvrijen werden gerecruteerd.
De sterke achterstelling van de lage kasten op politiek, economisch en sociaal
gebied zou voor een niet onbelangrijk deel kunnen worden gezien in het licht
van het in stand houden van een landarbeiders-'pool' ten behoeve van de boeren-kasten, die in de semi-autonome en semi-autarkische lokale gemeenschappen debelangrijkste produktiemiddelen beheersten.
Generalisatie voor hetgrote eninbepaalde opzichten weinighomogene sub-continent
issteedseenhachelijke aangelegenheid.Erzijn immersbinnen deIndischeregio gebieden
waar decategorieder zeeronreinekasten slechtseenrelatief geringpercentagevandebevolking vormt enwaar eengroot deel vandelandarbeiders wordt geleverd door semitribale groepen (ziebijvoorbeeld deDubia van Gujarat inBREMAN 1970).Hetiswellicht
mogelijk tezeggen,daterbinnen de Indische cultuurkring gebieden zijn waar deOnaanraakbaren traditioneel vrijwel alleen dezeer onreine beroepen voor hun rekening nemen
ofnamen enwaar delandarbeiders vooralbehorentot bepaalde tribalekasten.Depositie
van deze lagetribalekasten lijkt echter weinigverschillend van dievantal van 'pureUntouchables'50,hogerekastenvanOnaanraakbaren. Ikachthetnietuitgesloten,datookbij
dezelagetribalekasten het seculieregegevender onvrijheid veelheeft bijgedragen toteen
in ritueel-sociaal opzicht lage status. Ik laat hier devraag onbesproken watdanwel de
essentiëleverschillenzijntussendeOnaanraakbaren en dergelijke tribalekasten,enwaaromwe delaatsten'tribaal'noemen.
Door een historische analyse, voor zover mogelijk voor een streek of dorp,
zouden we wellicht ook een verband kunnen aantonen tussen de vroegere vormen van onvrijheid en devroegere en huidige positie-verschillen binnen de categorie der lagekasten. Een dergelijke studie heb ik niet ondernomen. Ook verder
zal ik geen ofweiniglicht kunnen laten schijnen opheteventuele verband tussen
de lage ritueel-sociale positie van wat we kasten van Onaanraakbaren plegen te
noemen alsmedevan bepaaldetribale kasten enhet gegeven dat uitvelevan deze
kasten onvrije landarbeiders werden gerecruteerd.
EDMUND LEACH(1967:10)spreekt vantweereferentie-kaders opgrond waarvan kasten
in hiërarchieën kunnen worden gerangschikt, namelijk volgens derituele statuscriteria
(Brahmanenaan detopenOnaanraakbaren aandebasis)envolgensdepolitiek-economischestatuscriteria vandelokaletraditionele orde(landherenaan detopenlandlozearbeidersaande basis), waarbij dedaaruit resulterende hiërarchieën ingrote trekken overeenstemmen.Inhet model waarmee ikbewust ofonbewust meestal opereer, zijn detweereferentie-kaders zeer nauw metelkaar verweven enleiden politiek-economische factoren
tot een ideologie die min ofmeer voldoet aande behoeften van de politiek-economische
situatie enzorgt voor stabiliteit encontinuïteit. Daar waar endogame elites erinslagen
bedreigingvanhunpositiedoor anderegroepen voor langetijd uitteschakelen,zullenreligieusgetinteideologieënopgangmaken,diedezepolitiek-economische situatiepsychisch
en sociaal leefbaar maken, doordat zijhetideaaltype vandeelitaire visie opdesituatie
verklaren tot'juist' en'goed'. Inhetmodel van Leach zou hetmogelijk zijn, datachterstellingvandelagegroepen wordt voortgezet vanuit hetrituelereferentiekader, ook daar
waar deseculiere basis vandeze achterstelling minder belangrijk is geworden. In mijn
zienswijzezullenveranderingen aandeseculierebasisnaverloopvantijd,alofnietschoksgewijs, leiden tot veranderingen indeideologische verankering vandeze achterstelling.
Hierbij sluitikniet uitdat deachterstelling intalvaninteractiesferen langetijd kan voortbestaan, ookaliszijseculier veelminder functioneel enisde ideologischebasissterk ver38
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zwakt. In dat geval ben ik geneigd gedeeltelijk te denken in termen van 'social-' of 'cultural lag'. Ik zeg 'gedeeltelijk', omdat de achterstelling vermoedelijk nog steeds functioneelzalzijn voor het statusbehoud enhet gevoelvaneigenwaarde der traditioneel hogere
groepen. Vooral als de traditioneel lage groepen in de opkomende modern-industriële
maatschappij vrijwel in hun geheel gaan behoren tot de laagste klassen, kunnen belangrijkeelementenvandevroegereachterstellingworden gecontinueerd.

3.1.4.2. De O n a a n r a a k b a r e n als a p a r t e c a t e g o r i e van k a s t e n
De mate van culturele en maatschappelijke isolatie is bij de lagere kasten
doorgaans groter dan bij de hogere kasten, met uitzondering van de kasten der
Brahmanen. Twee factoren spelen hierbij een belangrijke rol. Daar is in de
eerste plaats de sterke discriminatie van deze lagere kasten die zich niet slechts
uit in sterk asymmetrische relaties, maar ook in segregatie waarbij de hogere
kasten zo veel mogelijk het contact met de leden van deze lagere kasten trachten te beperken. In zeer veel gevallen is er sprake van een duidelijke territoriale
segregatie, hetgeen niet alleen een scheiding in woonwijken betekent, maar
meestal eveneens een scheiding op het gebied van watervoorziening en recreatie
impliceert. Het stratificatiesysteem dwingt deze lagere kasten tot het leiden van
een eigen maatschappelijk leven. Aangezien de rivaliteit tussen de lagere kasten
vaak groot is, zien we dat zij meestal ieder apart zeer geïsoleerd staan. In de
tweede plaats houdt de isolatie van heel wat lagere kasten verband met een van
dehogere kasten afwijkende herkomst. Zo er ergens sprake isvan restanten van
tribale culturen en raciaal van de hogere kasten afwijkende kenmerken 51 , dan
kunnen we deze vooral verwachten bij deze laag geklasseerden. De apartheid,
opgelegd door het stratificatiesysteem, conserveerde als het ware deze eigen
cultuur eninrichtingvan het maatschappelijke leven,hetgeen somszelfsleidt tot
gevoelensvan eigenwaarde, tot eentrots ophet eigen karakter van degroep.
Het isniet mogelijk op grond van bepaalde criteria precies tevoorspellen welke kasten in een lokale context zullen behoren tot de Onaanraakbaren. Zou een
onderzoeker veronderstellen dat de categorie der Onaanraakbaren gemakkelijk
is vast te stellen, omdat het bij hen eenvoudig gaat om de Avarnas, de kasten
beneden de Shudras, dan isde kans groot dat hij bedrogen uitkomt, doordat de
bevolking helemaal nietdenkt in dergelijke categorieën, of doordat de overgang
tussen Shudra en Avarna, tussen onrein en zeer onrein, bijzonder vloeiend is.
De kasten die altijd als zeer onrein worden beschouwd, zijn die, wier leden
zich beroepshalve bezighouden of bezighielden met het opruimen van vuil, villen,leerlooien enleerbewerken. Bijdekasten dieverder nogaleenstot de laagste
categorie gerekend worden, vinden we Mandenmakers, Wevers, Trommelslagers, Wassers, Vissers en Oliepersers52. Herhaaldelijk ook zien we, dat lage
kasten inhet geheel niet worden geassocieerd met beroepen dieopzichzelf grote
onreinheid met zich brengen. Het betreft hier meestal kasten van landloze landarbeiders die steeds een lage kastepositie bezitten, hoewel ze niet altijd tot de
zeer onreinen behoren 53 . Aangezien attributionele criteria onvoldoende verklaren welke groepen in een bepaald gebiedtot dezeer onreinen moeten worden
gerekend, kunnen we ten aanzien van de samenstelling van de categorie lage
kasten slechts opmerken, dat hiertoe groepen behoren die door hun omgeving
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daartoe worden gerekend of waarvan de betreffende onderzoeker meent dat ze,
op grond van de achterstelling waaraan ze zijn onderworpen, hiertoe moeten
worden gerekend54.
De schrijvers die het bestaan van een aparte, in de realiteit steeds duidelijk
herkenbare categorie lage kasten benadrukken, gaan impliciet of expliciet uit
van het volgende model. Vanuit de kasten der Brahmanen is het mogelijk de
lokaal aanwezige vertegenwoordigers vanendogame groepen teverdelenin rein,
licht ontwijdend, onrein en zeer onrein; de patronen van inter-kaste gedrag zijn
afgestemd op een dergelijke indeling. Nemen we een kaste beneden de Brahmanen, dan verschuiven de reinheidsgrenzen naar beneden, terwijl er boven deze
kaste een categorie groepen ontstaat, waarvoor de kaste in kwestie ontwijdend
of onrein is. Het bijzondere is nu echter dat de categorie zeer onreine kasten in
alle gevallen dezelfde zou blijven. Deze categorie zeer onreinen zou naar boven
afgegrendeld worden door, in termen van F. G. BAILEY (1957/1967: 226), 'the
barrier of pollution', waardoor verticale mobiliteit in de kastenhiërarchie (met
uitzondering van demobiliteit binnendecategorie zeer onreinen)uitgesloten zou
zijn55. BAILEY (1963: 115) komt tot de volgende algemene uitspraak: 'Then the
hypothesis to be tested isthat rank isestablished bya religious attribute of purity,and not bycontrol overeconomicresources....Butthisisonlypartially true:
it works for the Brahman and the Untouchable; it does not work in the middle
ranges of the caste system, where a change in wealth is followed by a change in
rank.' Anders gezegd, in de zeer geladen terminologie van B. R. AMBEDKAR
(1948: 22): rond deze categorie der lage kasten ligt een 'cordon sanitaire'. De
rituele status van dezezeer onreine kasten zou zódominant zijn, dat de seculiere
status bij de bepaling van kastestatus en patronen vaninter-kastegedragteverwaarlozenis.
Het in korte trekken geschetste model is het meest strakke dat gehanteerd
wordt. Kritiek hierop is bijzonder moeilijk juist in verband met de vaak vage
grens tussen onreine en zeer onreine kasten:slaagt een kaste erin haar positie in
de kastenhiërarchie te verbeteren, dan is daardoor volgens dit model bewezen,
dat ze oorspronkelijk niet geheel tot de categorie zeer onreinen kon worden gerekend. Het is mij niet duidelijk wat onderzoekers als BAILEY, SRINIVAS of
MAJUMDAR denken van de statusverbetering van kasten als Shahas, Naths en
Suts van Assam 56 , de Iruvan of Ezhavas van Kerala 57 , en de Mochls van het
Gujerat gebied58 59 . Mijn bezwaren tegen de opstelling van onderzoekers als
BAILEYen SRINIVASzijn samen tevatten in twee punten.
1. In depraktijk iseenscherpe scheidingtussen de Onaanraakbaren endelagere
midden kasten, of hoe we de kasten direct boven die laagste categorie ook
willen noemen 60 , vaak niet aanwezig. We kunnen ons daarom afvragen of een
dergelijk strak model als hierboven geschetst, wel bijdraagt tot beter inzicht in
de realiteit. Niet alleen ishet voor India als geheel ondoenlijk criteria op te stellen, waardoor de categorie der lage kasten duidelijk te scheiden is van die der
midden kasten, maar ook in de lokale situatie waarin hoge, midden en lage
kasten aanwezig zijn is het vaak moeilijk in het rein-onrein continuum de lage
kasten teisoleren. Zeker, er zijn vrijwel steeds groepen aanwezig bij wiehet geen
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twijfel lijdt, dat ze zeer laag staan in de kastenhiërarchie.Zijvormendewatmen
noemt 'impure Untouchables', die men associeert met de beroepen van vuilopruimen, het slachten en villen van rundvee, leerlooien, en, wat hun eetgewoonten betreft, met het eten van rundvlees. De moeilijkheid zit veel meer in de
grens tussen de zogenaamde 'pure Untouchables' en de kasten daarboven. Het
doet wat geforceerd aan als webijvoorbeeld over de Nätär van Zuid-India lezen
dat zijinhet beginvan denegentiende eeuw '...appear to have occupied a social
limbo somewhere between the Sudras and the outcaste untouchables' 61 . Zij
mochten, evenals de nog lagere kasten, niet in de tempels der hogere kasten
komen of water betrekken uit openbare putten en evenmin als zij mochten de
vrouwen kleding dragen boven het middel. Wat de Nätärs in de attributionele
sfeer onderscheidde van de 'echte' Onaanraakbaren was dat zij geen rundvlees
aten, geen alcoholische dranken nuttigden en hun weduwen verboden te hertrouwen. In de interactionele sfeer verschilden de Nätär, doordat zij de straten
der Brahmanen mochten betreden en iets dichter bij het hoofddorp mochten
wonen 62 . De interactionele erkenning door hogere kasten van de waarde van
bovengenoemde attributionele kenmerken was dus gering. Volgens het specifieke criterium mij in 1967 genoemd door de Director Harijan Welfare van de
staat Madras - de hogere kasten weigeren water dat afkomstig is uit de waterputten van kasten van Onaanraakbaren - waren de negentiende eeuwse Nätär
onaanraakbaar, hoewel 'pure Untouchable', en dat zou eveneens het geval zijn
geweest volgens het door mij in deze studieverdedigde criterium: "Het niet met
eigen materiaal water mogen halen uit de putten der hogere kasten" (4.3). Het
is mij echter niet duidelijk hoe een onderzoeker als HARDGRAVE (1969: 5en 6),
die zich terdege bewust is van de vloeiende overgang tussen lagere midden kasten en lage kasten, en wiens studie de mobiliteit der Nätär belicht, in zijn inleiding tot het kastensysteem zonder enig commentaar kan instemmen met de opmerkingvan F. G. BAILEY betreffende demobiliteit van kasten, dieslechts voorbehouden zou zijn aan de kasten behorende tot het midden-veld tussen Brahmanen en Onaanraakbaren.
Onder de groepen diein het algemeen in eenlokale situatie de grens tussen de
Onaanraakbaren/Exterior Castes/Avarnas/Outcastes/Harijans, kortom de zeer
onreine lage kasten, en de onreine lagere middenkasten vervagen, treffen we
nogal eens aan: Wassers en Kappers van hogere kasten, Palmwijntappers,
Distilleerders en verkopers van alcoholische dranken, Minstrelen (bepaalde
lage priesterkasten als de Nath van U.P.), Mandenvlechters/Mandenmakers,
Wevers, Vissers, Roeiers, Trommelaars, Fluitspelers en Steenbewerkers. Verscheidene van deze kasten vinden we hier en daar, op al dan niet overtuigende
wijze, ook aangemerkt als behorende tot de categorie der lage kasten 63 .
Niet alleen is de overgang tussen de categorie der lage kasten en de overige
kasten inveel gevallen vaag, ook binnen de categorie der Onaanraakbaren constateren we vaak een geleidelijk toenemende achterstelling door de hogere kasten naarmate we lager in de hiërarchie binnen deze categorie komen. Zoals we
reeds zagen noopte dit verschillende schrijvers er toe, ook op interactionele
gronden onderscheid te maken tussen 'pure' en 'impure Untouchables' of
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iets vergelijkbaars64. Ook dit verschijnsel maakt het moeilijk ombij de lage
kasten te spreken van geheel apart staande groepen.
De kastestatus der informanten kan van belang zijn voor wat zij beschouwen
als lage kasten. Uit de literatuur krijg ik herhaaldelijk de indruk, dat men de
mensen diemen niet in z'n huis wil hebben (tenzij dit inverband met de uitoefeningvan hun beroep noodzakelijk is),enwaarvan men nietwildat ze zelf water
halen uit privé (van huishouding of kaste) waterputten, bestempelt als laag en
dat een verdere differentiëring binnen deze lage kasten secundair zou zijn. De
categorie der lage kasten wordt kleiner naarmate men afdaalt in de hiërarchie.
In verband met dit verschijnsel stelt Mohinder Singh dat de term 'onaanraakbaarheid' geen precieze betekenis heeft, omdat niet al de 'twice born' dezelfde
maatstaf bezitten voor onaanraakbaarheid ;er kunnen kasten zijn die aanraakbaar zijn voor een Rajput en onaanraakbaar voor een Brahmaan 65 . Iets dergelijks kunnen we waarnemen bij M C K I M MARRIOTT (1955/1960: 113)die, kennelijk rekenende vanuit de hoge kasten, bij de hiërarchische zesdeling voor een
dorp in U.P. in het geheel niet spreekt van midden kasten, maar na dehoge kasten onmiddellijk grijpt naar de term 'the low castes'. In het vervolg van deze
studie zal blijken, dat in Irupatur voor de dominante kaste der Kavuntar en
andere kasten die hiërarchisch ongeveer op hetzelfde niveau staan, de lage kasten ongeveer beginnen bij de Ottar, de Steenhouwers/Metselaars, en dat met
name de oudere informanten, van welke kasten dan ook, de vier laagste kasten
vrijwel nooit als apart blok noemen. Niet bevestigd wordt de gedachte dat de
categorie der als laag aangemerkte kasten kleiner wordt naarmate de kastepositie derinformanten lageris.
II. Het tweede punt waar ik kritisch tegenover sta, betreft de zienswijze van tal
van schrijvers volgens wiemobiliteit van kasten over langereperiodes bezien
mogelijk is,maar volgenswiedezogenaamde categorie der Onaanraakbaren het
bijzondere kenmerk bezit volkomen afgegrendeld te zijn. Ik kan mij niet neerleggen bij verklaringen diedefactor 'macht' indezenegeren endiehet verschijnselvandegeringemobiliteit der lagekasten eenvoudigafdoen meteen verwijzing
naar hun zeerlagerituelestatus,naar het stigma der 'onaanraakbaarheid'.
Allereerst moet ik opmerken dat verticale mobiliteit in het verleden vooral
plaatsvond door de afsplitsing van familiegroepen van de 'moeder-kasten' 66 ,
waarbij hetvrijwel nooit ging om omvangrijke groepen in een groot gebied. Dit
in tegenstelling tot het meer moderne India met haar goede verbindingen en
communicatiemogelijkheden, waar collectiviteiten, bestaande uit velejätis, zich
kaste gaan noemen en tezamen trachten te stijgen in de kastenhiërarchie. Een
voorbeeld van deze verticale mobiliteit gebaseerd op fusie vormen de reeds genoemde Nâtâr van Zuid-India. In hoeverre de afsplitsing vanuit de groepen
waartoe men behoorde, mogelijk was, hing vooral af van de mate van sociale
beheersing vanuit de moeder-kaste over de huishoudingen en families. In haar
vergelijking tussen Kerala en Madras wijst JOAN MENCHER (1966:158 tot 162en
164)eropdatdevormingvan nieuwestatusgroepeninKeralamet zijn 'dispersed
settlement pattern', matrilineaire kasten en hypergamie veel gemakkelijker en
veelvuldiger plaatsvond dan in Madras met zijn vaak relatief grote 'nucleated
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Settlements'enhechte kaste-organisaties.
Het is bijzonder moeilijk kasten te noemen die oorspronkelijk zonder meer
behoorden tot de lage kasten en thans tot de middengroepen moeten worden
gerekend67. Dit kan, zoals ik reeds stelde, een gevolg zijn van de vaagheid der
categorie lagekasten en van de wijze van mobiliteit, dievooral het karakter van
afsplitsing van families/huishoudingen had en gedeeltelijk ook nog heeft, en
waarbij de status der grotere eenheden gelijk bleef. We kunnen echter verwachten dat de mobiliteit vanuit de lage kasten steeds zeer gering is geweest en wel
doordat deze kasten door hun vrijwel steeds zeer zwakke politiek-economische
positie niet in staat waren de hogere kasten tot andere patronen van inter-kaste
gedrag te dwingen. Ik ben het volkomen eens met de door J. H. HUTTON(1946/
1961: 213) aangehaalde Census Superintendant voor Assam in 1931 als deze
stelt: 'Nobody can be depressed who hits you with a big stick if you attempt to
showyour contempt for him'.
Om mobiliteit te bewerkstelligen is het om te beginnen voor een groep nodig
haar gedrag te sanskritiseren68, d.w.z. zij moet die gedragspatronen wijzigen,
die door de overige kasten laag gewaardeerd worden. We moeten hierbij niet
alleen denken aan b.v.het sanskritiseren van voedselgewoontes, huwelijkspatronenengodenpantheon, maar ook aan het niet langer verlenen van zeer laag gewaardeerde diensten aan andere kasten. Hierbij moeten interne en externe weerstanden worden overwonnen. De betrokken groep moet zo goed gedisciplineerd
zijn, dat al haar leden meedoen aan de noodzakelijke gedragsveranderingen.
Min of meer intern is ook het zich teweer stellen tegen die kastensecties die niet
meedoen: de betrokken groep moet endogaam worden en zich duidelijk los
maken van de eventuele kastegenoten die geen mobiliteit kunnen en/of willen
nastreven. Het externe probleem wordt gevormd door de hogere kasten, aan
wiemen geenlaaggewaardeerde diensten meer wil verlenen. Men moet politiekeconomisch sterk genoeg staan om het verzet van deze kasten tegen de verandering te weerstaan. Slaagt een groep erin al deze hindernissen te nemen, dan
vinden er nog steeds geen belangrijke verschuivingen plaats in de kastenhiërarchie. Zoals B. S. COHN (1955: 73) opmerkt ten aanzien van de Camars in een
dorp in U.P.: 'As for inspiring greater respect from the higher castes, such
changes of caste behavior receive at best passive recognition, certainly not
approval. The gain to the Camars from these changes has been chiefly a gain in
the vital dimension of self-respect'. Van de Bhars die het fokken van varkens
opgaven, zegt COHN (1955:73), dat ze nu in hoger aanzien staan dan de in hetzelfde gebied wonende Khatiks en Pasis die hun traditionele beroep van varkensfokken nog steeds uitoefenen. Ik kan mij voorstellen dat het voor een kaste
in het algemeen door sanskritisatie van de gedragspatronen mogelijk is om althans in de ogen der hogere kasten een wat hogere positie te verwerven binnen
de categorie der lage kasten, en dat de culturele en sociale afstand tussen een
naar mobiliteit strevende, maar niet al te veel eisende kaste en de hogere kasten
wordt verkleind. Zonder dat nu direct stijging in de kastenhiërarchie optreedt,
waarbij andere kasten worden gepasseerd, kan na enige tijd door sanskritisatie
van de gedragspatronen verhoging van de sociale status van een kaste optreden,
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als we haar positie vergelijken met die, vóórdat bedoelde sanskritisatie optrad.
Dit dan slechts als niet de hogere kasten tegelijkertijd hun cultuurpatroon door
bijvoorbeeld verwestersing veranderen.
Voor een duidelijke, dat wil zeggen door velen of allen aanvaarde, positieverandering in de kastenhiërarchie is sanskritisatie der gedragspatronen onvoldoende. Voor een verandering van de gedragspatronen der hogere kasten is het
nodig,datdenaarmobiliteitstrevendegroepovereengrote politiek-economische
macht beschikt, een macht die groter moet zijn naarmate de rituele positie van
dezegroeplageris.Naarmatederituelepositielageris,isdeweerzin die overwonnen moet worden groter en gaat het voor de hoge kasten over belangrijker concessies zoals het laten gebruiken van min of meer openbare waterputten. Zelfs
bij de Boad Distillers, de bekende door F. G. BAILEY (1957/1967: 190) beschreven case van een onreine kaste die haar positie verbeterde, is het, ondanks een
grote macht, nog zodat de hoge kasten van hen geenwater accepteren. Wat zijn
de problemen dan wel niet voor een kaste die haar streven moet starten op een
nog lager niveau. Hierbij moeten we nog bedenken dat de zeer onreine kasten
vrijwel steeds werkzaam zijn in beroepen die het hen wel bijzonder moeilijk
maken economisch wat meer armslag te krijgen, laat staan om hoge kasten tot
een veranderd gedrag te dwingen. Ik kan het eens zijn met ANDRÉ BÉTEILLE
(1972: 419) waar hij stelt: 'At thebottom ofthehierarchy, material deprivation
and ritual impurity reinforce one another'. 69 .
Veranderingen in de richting van een modern-industrieel maatschappij-type
gaan gepaard met ideologische veranderingen en wijziging van gedragspatronen, die we aanduiden met termen als individualisering, rationalisering en
deritualisering. Deze veranderingen hebben ingrijpende consequenties o.a. voor
het kastensysteem en zijn latente en manifeste functies. Maar zij betekenen niet
automatisch het verdwijnen van de relatief sterk gediscrimineerde categorie der
lagekasten. Menbehoeft hierbij niet slechts te denken in termen van 'social' of
'cultural lag';zoals reeds gezegd, issterke achterstelling der lage kasten wellicht
nog steeds functioneel voor het statusbehoud en het gevoelvan eigenwaarde der
traditioneel hogere groepen. Belangrijk lijkt mij indit verband ook de langzame
economische ontwikkeling ofwellichtzelfs stagnatiein grotegebieden van India
en voor het land als geheel, en het voortbestaan van een economisch systeem
waarin de produktiemiddelen in hoofdzaak particulier eigendom zijn. Geringe
economische groei en particulier eigendom der hulpbronnen bewerkstelligen,
dat groepsgewijze en individuele verticale mobiliteit van hen die van ouds niet
beschikken over land, geld en kennis slechts gering kan zijn. In een dergelijke
situatie, waarin men tevens verlangt naar verticale mobiliteit, doordat afgunstreducerende structuren afbrokkelen, zijn familie- en kasteloyaliteit vaak nog
steeds functioneel en kunnen de lage kasten gemakkelijk worden tot een categorie waarop de armoede relatief sterk wordt afgewenteld en waartegen de talrijke leden van hogere kasten, wier situatie eveneens weinig rooskleurig is,zich
kunnen afzetten. De onderhavige studie zal enigszins duidelijk moeten maken
welke veranderingen zich voltrekken ten aanzien van de algemene statusproble44
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matiek en in het bijzonder van die der lage kasten, in een dorp waarvan werd
aangenomen, dat de mogelijkheden tot verandering er groot zouden zijn.Bezien
zalonderandere moetenworden of erindehuidige overgangsfase naar een meer
industrieel maatschappij-type nog wel sprake is van een streven naar of een in
feite constateerbaar zijn van kasten-mobiliteit. Dit laatste veronderstelt immers
een grote groepsverbondenheid binnen verschillende kasten en eenin het hiërarchische denken en handelen der mensen dominant zijn van de kasten-hiërarchie.

3.2. D E KASTEN ENHETKASTENSYSTEEM VANHET DORP IRUPATUR

Ik zal(enkan)hiernietnader ingaan opdevrij duistere vestigingsgeschiedenis
van de in Irupatur en omgeving aanwezige kasten. Het is voldoende te zeggen
dat migratie een belangrijke rol speelt in de oude en meer recente geschiedenis
van allein Irupatur aanwezige kasten.
Deverschillende immigratiegolven diedekastenopbouwvanCoimbatoresterk bepaald
hebben, kunnen wereeds direct aflezen aan demoedertalen dieinhet district wordengesproken: Tamil 56%,Telugu 26%,Kannada 16%enMalayalam 2%.De streek Konkunädu,hetdroge,vrijhooggelegenmiddengedeeltevanhetuiterstezuidenvanIndia,vooral dehuidige districten Coimbatore enSalem omvattende, was lang een relatief dun bevolktgebied70. Steedsopnieuwwerdhetveroverdvanuitkustgebieden ofvanuithet noorden endestaatkundige toestand vanhetogenblik bepaalde vanuit welke streken ermigranten naar ditgebied stroomden. Eenbelangrijke basis voor dehuidige kastensamenstelling werd gelegd, toen vorsten vandeuithetoostelijke kustgebied stammende Kola
dynastie (inKonkunädu van ± 900tot ± 1300n.Chr.) ditmiddengedeelte trachtten te
koloniseren. Derond 900 binnenkomende Tamil-sprekende VeJläJar kunnen weonderscheideninvijf onderafdelingen, dieallendenaam Konku dragen:Konku Vellâlar(Boeren),KonkuCettiyär(Kooplieden),KonkuNäcuvar(Kappers),KonkuVannär(Wassers)
en Konku Paraiyar (Landarbeiders, Trommelaars)71, diethans nogbijzondere relaties
met elkaar onderhouden72. Eenvolgende immigratiegolf rond 1200 bracht wellicht de
kaste diewenu kennen alsCentalai Vellâlar naar deze gebieden73. Rond 1350 kwam
Konkunädu onder hetVijayanagar rijk hetgeen een grote stroom van Telugu sprekende
immigranten- zowelkasten vanlandbouwers enlandarbeiders alshandwerkslieden-uit
het noord-oosten met zich bracht. Wekunnen hierbij denken aan de Kammavar Naiytu,
Uppiliyar, Telugu Kucavar, Ottar enCakkiliyar7*.DeVijayanagar periode monddeuit
inhetNäyakschapvanMadura dat Konkubeheerstevan1530tot 1682endatdebeïnvloedingvanuit het zuidenversterkte. Rest dan nogdeperiodevandeHindoeen Mohammedaanse vorsten vanMysore vanhetmidden derzeventiende eeuw tot 1800, waarin veel
Kannada sprekenden uithetnoorden kwamen, waarbij wemetnamekunnen denken aan
Brahmanen75. In 1799vielen degebieden van Tipu Sultan, inclusief Coimbatore inhandenderEngelsen.
Ik meen dat het eilandkarakter in de verspreiding van verscheidene kasten
verbonden is met vroegere migratie/kolonisatie bewegingen. Zo vinden wein en
bij de steden Sulur en Irugur de Tëvar (Maravar? 76 ) als dominante kaste, en,
meer naar hetwesten,de Kammavar Naiytu. Zelfs binnen hetterritorium van de
dorpspanchäyat Irupatur zienwegroteverschillen: in Kurumbapalayam zijn de
Kannada sprekende Kurumpa Kavuntar dominant, in Nesavur is de Mutaliyär
Wever kaste belangrijk, en in Maniakaranur de Ottar Metselaars/Steenhouwers
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-11 (1975)

45

TABEL 5(a). Inwoners van Irupatur, verdeeld naar kastevolgenseeneigencencusvan december 1966 en januari 1967, in volgorde van bevolkingsaantal.
Naamvandekastezoals
in dezestudie gebruikt
Autochtonen:
Vellâla Kavuntar
Cakkiliyar
Päntiya Pallar
Ottar
Kanniyâla Kavuntar
Ainüttän Cettiyâr
Äcäri Grofsmid/Timmerman
Valaiyar
Paraiyar
Vejläla Näcuvar
Vannär
Uppiliya Näykkar
Äcäri Goudsmid
Kuravar
Mohammedanen
Pillai
Tottiya Näykkar
Kucavar
Pantäram
Brahmanen
Kömutti Cettiyâr
Vëttuva Näcuvar
CöliyaPallar
Allochtonen:
Müppanär
Paraiyar
Christenen
Cërvai
Cëtar
Itaiyar
Mutaliyâr

Namendieledenvandeeigenkaste
gebruiken

Namendieledenvanandere
kasten gebruiken

CentalaiVeUäla Kavuntar
Tottiya Mätäri;Yokatu Mätäri
Päntiya Pannäti;Devendra küttam
Pöyar;Koriku Ottar
KarmiyälaKavuntar; PälaVeUäla
Kavuntar
Ainüttän Cettiyâr;Konku Cettiyâr
KonkuÄcäri;KammälarÄcäri

Ve]läla Kavuntar
Cakkili; Mätäri
PaUan
Ottan
Kanniyä|a Kavuntar; Päla
VeUäla Kavuntar
Cettiyâr
Kollu-vëlaiÄcäri;Kamman Äcäri
Valaiyan
Paraiyan

MuttuRäjä küttam
ÄtiTirävitar;Koriku Paraiyar;
PacaiValayakkärar Paraiyar
Konku Nävitar
KonkuVannär; Caiikutu Vannär;
Cariku Vannär
Uppiliya Näykkar
Pon-vêlaiÄcäri;Tanka-vêlai
Äcäri;Tattän Äcäri
Kuravar
Tulukkar; Cäypu
CerakulaVelläjaPiJlaimär
Kola Näykkar
Telugu Utaiyär
KoilPantäram;Kövalacäti
Pantäram
RaoBramanäl
KomuttiCettiyâr
VëttuvaKavuntar Nävitar
CöliyaPannäti;Devendra küttam
Nätär; Müppanär
ÄtiTirävitar; Cahku Paraiyar
(Nätär?) Christian
Cërvai
?
Itaiyar; Könär
Mutaliyâr

VeJJäJaKavuntar Näcuvan
Koriku Vannän
Uppiliya Näykkar
TattaÄcäri;PäntiyaÄcäri;
Pon-vëlaiÄcäri;TahkavëlaiÄcäri
Kuravan
Cäypu; Muslims
PiUaiküttam
Tottiya Näykkar
Kucavar
Pantäram
Aiyar;Parppanar; Pappan
Kömutti
Vëttuvan Kavuntar
Näcuvan
PaUanNäcuvan
Müppan
Paraiyan
Christians

-

Cëtar
Itaiyar
Mutaliyâr

kaste.DePallarkasteisinIrupatur aanwezig,maarinveleanderedorpenisdat
niethetgeval,enhetzelfdegeldtvoorbijvoorbeeld TottiyaNâykkarenParaiyar.
In Irupatur vertelt men dat de thans numeriek weinig belangrijke kasten der
Kanniyâla Kavuntar, UppiliyaNäykkar enOttar eertijds, naastlagekasten als
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TABEL5(b).DeinwonersvanIrupaturverdeeldnaarkastevolgenseeneigencensusvandecember 1966enjanuari 1967,in volgorde van bevolkingsaantal.
Kasten

Traditioneel beroep
zoals men meent in Irupatur

Moeder- Inwonertal Aantaal
tal
Abso/o
huizen
luut

Tamil

889

41

209

Telugu
Tamil
Telugu
Tamil
Tamil
Tamil
Tamil
Tamil

366
324
67
59
48
45
45
39

17
15
3
3
2
2
2
2

75
73
19
15
10
10
12
8

Velläla Näcuvar
Vannär
Uppiliya Näykkar

Boeren
Leerlooiers en-bewerkers,
Landarbeiders, Trommelaars
Landarbeiders, kleine boeren
Steenhouwers, metselaars
Boeren
Handelaars
Smeden en timmerlieden
Dieven, landarbeiders
Trommelaars, laagste dorpsbeambten
Kappers, varkensfokkers, vilders
Wassers
Zoutzieders, boeren

34
27
25

2
1
1

8
6
6

Äcäri Goudsmid
Kuravar
Mohammedanen
Pillai
Tottiya Näykkar

Goudsmeden
Mandenmakers, varkensfokkers
Handelaars, ambtenaren
Boeren, administrateurs
Priesters van Vishnu tempels

24
21
21
21
20

1
1
1
1
1

6
4
4
4
4

Kucavar
Pantäram
Brahmanen
Kömutti Cettiyâr
Vêttuva Näcuvar
Cöliya PaUar
Allochtonen:
Müppanär
Paraiyar

Pottenbakkers
Priesters
Priesters, ambtenaren
Handelaars, winkeliers
Kappers
Kappers

17
14
10
10
5
4

1
1
1
1
0
0

3
3
1
2
1
1

Palmwijntappers
Trommelaars, laagste dorpsbeambten

Tamil
Tamil

9
7

0
0

2
1

Christenen
Cërvai
Cëtar
Itaiyar
Mutaliyâr

-

Tamil
Tamil
Tamil
Tamil
Tamil

4
3
1
1
1

0
0
0
0
0

1
1
0
0
1

Autochtonen:
VeUâla Kavuntar
Cakkiliyar
Päntiya Pajlar
Ottar
Kanniyäja Kavuntar
Ainüttän Cettiyâr
Äcäri Grofsmid/Timmerman
Valaiyar
Paraiyar

Wevers
Veehoeders
Wevers

Tamil
Tamil
Kannada
thans
Tamil
Tamil
Tamil
Tamil
Tamil
Telugu
thans
Tamil
Telugu
Tamil
Kannada
Telugu
Tamil
Tamil

totaal inwoners 2161 100 490
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TABEL 6. Enige welstandsgegevens voor de in Irupatur aanwezige kasten3. De kasten zijn
genoteerd in volgorde vanbevolkingsaantal. (DetweePalierkastenzijn samengevoegd,evenals de twee Näcuvar kasten. De allochtonen zijn niet in de tabel opgenomen).
Kasten

Veljäja Kavuntar
Cakkiliyar
Pallar
Ottar
Kanniyäja Kavuntar
Ainüttän Cettiyär
Äcäri Smid
Valaiyar
Paraiyar
Näcuvar
Vannär
Uppiliya Nâykkar
Äcäri Goudsmid
Kuravar
Mohammedanen
Pillai
Tottiya Nâykkar
Kucavar
Pantäram
Brahmanen
Kömutti Cettiyär
Totalen

Inkomen per
hoofd per jaar
in Rs. b)

Landeigendom in acres

764
305
481
425
698
512
331
312
363
301
314
744
235
292
429
756
267
424
171
575
720

1088$
0
48i
8
14i
4
9
0
6i
7i
0
2
0
0
0
lli
3

4£
0
0
0
1207i

Privé elektriciteitsaansluitingen in de huizen

Privé waterleidingaansluitingen in de huizen c)

56
0
17
0
3
3
0
0
0
0
1
2
1
0
1
3
0
0
0
1
2

32
0
0
0
2
3
0
0
0
0
(1)
(1)
0
0
(1)
2
0
0
0
1
(1)

90

40 ( + 4 )

* De inkomensgegevens en de gegevens betreffende landeigendom zijn gebaseerd op de eigen
censusvandecember 1966/januari 1967,met uitzondering vandegegevensvoor de Cakkiliyar
dieafkomstig zijn uit een tweedecensusvan mei/juni 1967.Een gegeven dat deinkomens beïnvloedde in deperiodejanuari-juni 1967is de daling der graanprijzen waardoor het in geld
uitgedrukte inkomen van pannaiyäls enigszins daalde. Dit gegeven zal het gemiddelde inkomenperhoofd slechtsweinigbeïnvloeden.
Degegevensbetreffende deelektriciteitsaansluitingen werdenverstrekt door het bureau van
deElectricity Board teKilakkupalayam, diebetreffende dewaterleidingaansluitingen door de
PanchäyatBoard teIrupatur.
b

Getracht ishetnetto-inkomen tebenaderen, waarbij deproduktiekosten, ofinhet algemeen
de verwervingskosten, van het totale inkomen werden afgetrokken. De inkomensgegevens
werden steeds doorgelicht door een aantal 'deskundigen' uit het dorp zelf. Er is echter geen
sprakevandat deuiteindelijke resultaten geheeljuist zoudenzijn:devermeldegemiddelde inkomens gevenniet meer dan een oppervlakkige indruk. Het minst correct isvermoedelijk het
gegevenvoor deVejläla Kavuntar: het vaststellen van het gemiddelde inkomen van dezevele
boeren omvattende groepiswelbijzonder moeilijk en ik heb niet detijd genomen om tot een
juisterbeeldtekomen.
0

Tussen haakjes zijn geplaatst de aangevraagde aansluitingen op het waterleidingnet, waarvoorhetin1967verschuldigdebedragvanRs. 150reedsaandeDorpspanchäyat wasbetaald.
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tieke macht hier een kaste met wat M. N. SRINIVAS noemt 'decisive dominance' 77 ), terwijl er, met uitzondering van Pallar en Cakkiliyar, van de vroeger
belangrijke kasten nog maar weinigvertegenwoordigers over zijn.
Tabel 5 (a en b) geeft een lijst van de reeds lange tijd in het dorp Irupatur
woonachtige ( = autochtone) kasten en van recente immigranten ( = allochtonen). Achter de kasten zijn eveneenshettraditionele beroep, demoedertaal, het
inwonertal en het aantal huizen vermeld. Vooruitlopende op Deel II van deze
studieverstrekt tabel 6reeds enige gegevens betreffende de economische situatie
der verschillende kasten. In een bij dit eerste deel der'studiegevoegde appendix
zijn gegevens opgenomen aangaande de beroepenindeling, welstandsverschillen
binnen de Scheduled Castes, en het landeigendom van inwoners van Irupatur
(Bijlage, A t/m F).
De Kavuntar - endaarbinnen vooral deCentalai VellâlaKavuntar - met44 %
van de totale dorpsbevolking, 91%van het land dat in handen isvan inwoners
van Irupatur, en met een uitgesproken heersersmentaliteit, vormen een belangrijke bindende krachtin hetkastensysteem van het dorp.
Het heersersgedrag van de Kavuntar is zichtbaar en hoorbaar en met BRENDA BECK
(1972: 11) kan ik zeggen.' 'People say they can recognize a KavuNTar by the swagger in
his walk and by his easy show of anger'. Van alleandere kasten hebben eigenlijk slechts de
Pallar traditioneel een weerwoord op de arrogantie der Kavuntar. Prof. Dr. K. V. ZVELEBILbenadrukte het militante, agressieve gedrag der Paljar ineen mondelinge toelichting op
enkele 'paljus' - dichtwerken, een soort 'musicals' waarin Pallar de werkelijke helden zijn
- uit de tweede helft der zeventiende eeuw. Ter illustratie nog het volgende. In Irupatur
kan toch werkelijk alleen een Pallan na de boze Kavuntar uitroep (vrij vertaald) 'Ik pis in
je bek alsje niet opdondert' terugschreeuwen 'Ik snijje buik open, haalje darmen eruit en
decoreer me daarmee als ware het een bloemenkrans'.

De andere in het dorp aanwezige kasten kunnen we ons gegroepeerd denken
al naar gelang de intensiteit en de aard van hun band met de dominante Kavuntar enzijn dan teverdelenindrie hoofdcategorieën.
De binding tussen de Kavuntar en de haar omringende kasten kan men niet
slechts geconcretiseerd zien via dyadische relaties. Zeker wat betreft de eerste
hoofdcategorie moeten we eveneens denken aan polyadische relaties tussen de
kasten alszodanig 78 . Vooruitlopende opdeverdereuitwerkingvan de interkaste
relaties in deze studie wijs ik er reeds hier op, dat we in Irupatur en omgeving
geen duidelijk systeem kennen, dat de verschillende kasten als beroepsgroepen
aan elkaar koppelt; er is geen duidelijk systeem vergelijkbaar met het 'jajmanisysteem' dat we onder verschillende benamingen in grote delen van India aantreffen.
1. In deeersteplaats zijn daar watwede 'loopjongens' van de Kavuntar zouden
kunnen noemen. Hun functies zijn niet beperkt tot het verlenen van diensten
in het kader van hun hoofdberoep. Zij spelen eveneens een rol van betekenis bij
kaste- en familieceremoniën en de betrekkingen tussen de Kavuntar en deze
kasten zijn dan ook duidelijk 'multiplex' of 'multistranded'. Ik doel hier op de
zeersterkvan deKavuntar afhankelijke Priesters(Pantäram),Wassers(Vannâr),
Kappers (Konku Näcuvar), Paraiyar (trommelaars en tantals) en verder de
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Cakkiliyar die het gros der landarbeiders leveren en ook bij tal van ceremoniën
van belang zijn. Bij zittingen van de Ur küttam, de vergadering van de volwassen mannelijke Kavuntar van het dorp, wordt verwacht, dat vertegenwoordigersvan dezekasten indebuurt zijn.
2.a In de tweede categorie wil ik de kasten plaatsen waarmee de Kavuntar veel
meer zakelijke 'single-interest' of 'singlestranded' contacten onderhouden,
maar diedoor hun beroepen toch sterk gebonden zijn aan de Kavuntar. Het betreft hier in de eerste plaats de Äcäri Grofsmeden/Timmerlieden, de Kucavar
Pottenbakkers, de Ottar Metselaars, de Kuravar Mandenmakers en de Tottiya
Näykkar. De laatsten zijn als priesters van de Vishnu tempels nogal afhankelijk
van de Kavuntar. Zij oefenen deze priesterfuncties echter uit in een aantal dorpen en zijn daardoor minder gebonden dan de kasten der eerste categorie.
2.b Binnen deze categorie noem ik afzonderlijk enige kasten die een nog geringere binding met de Kavuntar bezitten. Hun afwezigheid zou de Kavuntar
weinig schaden. Dit betreft de Valaiyar, Pallar, Äcäri Goudsmeden en Uppiliya
Näykkar. De laatsten, oorspronkelijk een kaste van zoutzieders enboeren, werken vrijwel geheel buiten de dorpseconomie, en ook als zoutwinners zullen zij
in vroeger tijden nauw verbonden zijn geweest met een meer regionale of nationale economie. Zij leveren nog de priesters van het ook voor de Kavuntar niet
onbelangrijke Karupparaiyan heiligdom (zie 4.5). De Goudsmeden spelen een
rol bij de 'oor-doorboringsceremonie' van de Kavuntar en vele andere kasten.
De Valaiyar zijn van belang als landarbeiders en huishoudelijk personeel. De
Pallar tot slot zijn thans nog voor een deel landarbeiders. Zij leveren de priestersvan deVëtacamitempel (zie4.5)dieook voor deKavuntar belangrijk is.
3. Met de kasten in de derde categorie hebben de Kavuntar weliswaar zekere
contacten, immers zij wonen in Irupatur en vallen dus onder de Kavuntar
dominantie. Alskasteechter hebben deKavuntar weinigbehoefte aan hen. Men
krijgt bij dezekasten het gevoel dat zij erniet bijhoren. Het betreft hier de Brahmanen, Pillai, Ainüttän Cettiyär, Mohammedanen en Kömutti Cettiyär. De
Brahmanen oefenen geen priesterfuncties uit. De Ainüttän Cettiyär zijn vooral
winkeliers, katoenkooplieden en fabrieksarbeiders, beroepen die we ook bij de
Kavuntar vinden. De Kömuttis zijn winkeliers. Eigenlijk zouden we deze derde
categorie moeten uitbreiden met een aantal kasten die in Irupatur niet of niet
permanent vertegenwoordigd zijn, maar die in dit gebied wel een rol spelen,
zoals de Nätär of Müppanär (Palmwijntappers), Könär of Itaiyar (Herders),
Mutaliyär (Wolwevers), Kurumpa Kavuntar (Katoenwevers), de Kannär (Koperslagers) en de in de steden bij belangrijke tempels aanwezige Brahmaanse
priesters.
Aan zestien informanten vroeg ik de negentien belangrijkste endogame groepenhiërarchisch te ordenen.
Aangeletterden gafikeenlijstvankastenmetdevraagdekastentenummeren, waarbij
nevenschikking uitdrukkelijk alsmogelijkheid werd genoemd.Na het nummeren besprak
ik de gehele lijst met de betrokken informant(en). Met analfabeten sprak ik de gehele
kastenlijst door teneinde de door hen ervaren hiërarchie te leren kennen. Zo nu en dan
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was het meer een groepje kastegenoten, dat antwoord gaf dan een bepaald individu; in
datgevalwerdtochdegroepbeschouwdalséén informant.
Geenonderscheid werd gemaakt tussen de steeds twee kasten omvattende Kavuntar,
Äcäri,Näcuvar enPaHar.

Het isduidelijk dat hier slechts sprake kan zijn van een zeergebrekkigepogingomtekomentoteenhiërarchie.Nietalleenismijn keuzevande informanten niet goed gestratificeerd op grond van kaste, geslacht, leeftijd en beroep,
maar ook doet zichhet bezwaar gevoelen, dat veelinformanten teweinigcontacten onderhouden met leden van verschillende kasten om bekend te zijn met
defijnere verschillen in kastepositie. Illustratief isindit verband deopmerking
vaneenaantal Cakkiliyarvrouwen,diemijzeiden: 'Watwetenwijvanhoog en
laag,zelfseenPallansprekenwijaanmet'cämi". Deinformanten antwoordden
meestal heel welwillend, maar het is de vraag wat de waarde is van hun antwoorden. Bij een dergelijke ordening door deinformanten zelf gaat de onderzoeker uit van een collectieve opinie betreffende dekastenhiërarchie dieerniet
behoeft tezijn.Hetisookdevraagofdeinformanten deverschillende mogelijke
statuscriteriaevensterkbenadrukten.Zoalsbijalleantwoorden opvragenishet
waarschijnlijk, dat nu eens werd vermeld hoe men dacht dat het vroeger was,
danweerhoemendachtdatheteigenlijk moestzijn,somshoehetinfeiteis;dit
alles dan weer gedifferentieerd naar groepsmening en persoonlijke mening. Bij

TABEL7.Dehiërarchische ordeningvandeinIrupatur aanwezigeautochtone kasten opgrond
vande meningen van zestien informanten. (Kavuntar, Äcäri, Näcuvar en Pallar zijn steeds
voorgesteldalséénkaste).

1. Brahmanen
2. Kavuntar
3. Pillai
4. Ainüttän Cettiyâr
5. Pantäram
6. Uppiliya Näykkar
7. Tottiya Näykkar
8. Äcäri
9. Kucavar
10. Mohammedanen
11. Ottar
12. Valaiyar
13. Vannär
14. Näcuvar
15. Kömutti Cettiyär
16. Pallar
17. Kuravar
18. Cakkiliyar
19. Paraiyar

Gemiddelde
kastepositie

Standaarddeviatie

1.25
2.50
3.00
4.00
6.00
6.75
7.00
8.25
8.75
10.00
11.00
13.00
13.50
13.50
13.75
15.00
17.25
18.00
18.25

0.52
0.75
0.69
1.04
1.26
1.35
1.36
1.22
1.24
3.77
1.26
1.61
1.04
0.87
3.66
1.44
0.92
0.88
0.95
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de verdere bespreking zal ik de opmerkingen betreffende de kastenhiërarchie
vanveleandereinformanten verdisconteren.
De kastenverdeling derzestien informanten wasalsvolgt:
5 Kavuntar
2 Ainüttän Cettiyär
1 Pantäram
2 Valaiyar
2 Pallar
1 Kuravan
3 Cakkiliyar.
In de in tabel 7 weergegeven hiërarchie is achter de kasten de gemiddelde
kastepositie vermeld, afgerond op een kwart punt; de volgorde der kasten berust op de scores die niet op deze wijze zijn gecorrigeerd. De mate van consensus over de plaatsing in de hiërarchie is uitgedrukt in de standdaarddeviatie
volgensde formule

a=

WSx2

v—

In het volgende overzicht zijn de kasten met een halve punt of minder scoreverschil naast elkaar geplaatst en zijn er horizontale verdeellijnen getrokken
waar eenscore-verschilvan anderhalve punt ofmeer optreedt.
Brahmanen
Kavuntar- Piljai
AinüttänCettiyär
Pantäram
UppiliyaNäykkar- TottiyaNäykkar
Äcäri- Kucavar
Mohammedanen
Ottar
Valaiyar- Näcuvar- Vannär- KömuttiCettiyär
Pallar
Kuravar
Cakkiliyar- Paraiyar
Tervergelijking geefik hier afzonderlijk de gemiddelde kastenhiërarchie zoals
deze wordt gezien door uitsluitend de vijf Kavuntar informanten. Achter iedere
kastevermeld ik degemiddeldepositie-score afgerond opeenkwart punt.
Brahmanen(1.0)
Kavuntar(2.5)- Pillai(3.0)
AinüttänCettiyär(3.75)
Pantäram(6.0)- UppiliyaNäykkar(6.5)- TottiyaNäykkar(7.0)- Äcäri(7.5)
Kucavar(9.5)
Mohammedanen(10.25)
Ottar(11.25)
Vannär(12.50)- Näcuvar(13.0)
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Valaiyar(14.50)- KômuttiCettiyâr (14.50)- Pallar(15.0;
Kuravar (16.75)
Paraiyar (17.75)- Cakkiliyar (18.0)

Bezien wij nu kort de plaatsing van die kasten, waarover een relatief geringe
consensus bestaat, of bij wier evaluatie er een duidelijk verschil in opvatting bestaattussen dedominante kasteen dekasten alsgeheel.
Beginnen weboven aan delijst dan valt allereerst op dat de mate van consensus overdepositievan deLinkerhand kasten der Äcäri betrekkelijk groot is. Dit
wijst op een bijna vergeten zijn van de indeling in Linker- en Rechterhand kasten. Ja, het heeft mij moeite gekost informanten te vinden die bereid waren nog
eens na te denken over het onderscheid tussen Itankai (Links) en Valankai
(Rechts) kasten, of, zoals de termen in Coimbatore luiden Itatu kai en Valatu
kai (in Mätäri Telugu respectievelijk Edappuchei en Kudichei) 80 . De eerste informant die mij inlichtingen over deze indeling verschafte, een Cakkiliyan,
werd er door een aantal aanwezige vrouwen van verdacht dat hij door de parlementsverkiezingen in de war was en nu sprak in termen van Links (Chinees) en
Rechts (Russisch) communist. Ik acht het waarschijnlijk, dat de dienstenverlening van Paraiyar en Cakkiliyar als trommelaars bij familie- en kastefestiviteiten nog de oude scheidslijn volgen. Dat zou dan betekenen dat het beeld der
Linker- en Rechterhand kasten in deze regio in vroeger tijden ongeveer als
volgtwas 81 82 .
Linkerhand
(Cakkiliyar trommelen)
Tottiya Näykkar
Mutaliyär Boeren
Kurumpa Kavuntar Katoenwevers
Kammavar Naiytu
Äcäri kasten
PaUar
Cakkiliyar

Rechterhand
(Paraiyar trommelen)
Velläla Kavuntar
PiHai
Ainüttän Cettiyâr
Pantäram
Uppiliya Näykkar
Mutaliyär Wolwevers
Kucavar
Ottar
NäcuvarenVannär derVelläla Kavuntar
Valaiyar
Kuravar
Paraiyar

De Paraiyar trommelen niet voor de Kômutti Cettiyâr en hun woordvoerder
meende dan ook, dat zij tot de Linkerhand kasten moeten worden gerekend. De
Cakkiliyar zijn de tegenovergestelde mening toegedaan en ook ik reken de
Kômutti (in navolging van THURSTON) aarzelend tot de Rechterhand kasten 83 .
Deinformanten diedeindelingnogenigszins bleken tekennen warenheter over
eens, dat de Brahmanen boven de twee categorieën stonden. De Mohammedanen zijn er eveneens niet bij onder te brengen. Het lijkt hier van belang te constateren dat in deze streek, zoals in grote delen van Zuid-India, ook de categorie der lage kasten werd verdeeld in Rechter- en Linkerhand kasten 84 .
Watbetreft deÄcärizalerindevolgendehoofdstukken enigemalensprake zijn
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van restanten van de Zuidindiase tweedeling in de huidigeinter-kaste gedragspatronen. Opvallend is dat de Kavuntar hun onmisbare Smeden enTimmerlieden doorgaans wat hoger plaatsen dan de leden van andere kasten dat doen, en
dat zij,in tegenstelling tot de anderen, de thans en ook vroeger veel minder onmisbare Kucavar Pottenbakkers lager waarderen.
In mindere mate dan dat het geval is voor de Äcäri, heerst er duidelijkheid
betreffende de plaatsing van Mohammedanen, Kömutti Cettiyär, Valaiyar en
Pallar indekastenhiërarchie van Irupatur.
De problemen rond de Mohammedanen in Irupatur zijn vermoedelijk vergelijkbaar met die geconstateerd door SRINIVAS(1955:22)in 'zijn' dorp Rampura
in Mysore,waar hij de Mohammedanen zelfs nietindepoly-hiërarchische ordening van kasten durft op te nemen: '..., because their membership in another
religion raises excessive uncertainties as to their hierarchical position.' Ook in
Irupatur isde consensus betreffende de hiërarchische plaatsing van de Mohammedanen relatief gering. Dit is voor mij geenszins aanleiding hen niet te beschouwen alseen kaste; de mate van consensus betreffende deplaatsing van een
(Hindoe) kaste als de Kömutti Cettiyär is nauwelijks geringer. Ik constateer
slechts dat de Mohammedanen zich relatief sterk isoleren in de inter-kaste relaties buiten de informele niet-huiselijke sfeer, waardoor zij moeilijk plaatsbaar
zijn voor de 'anderen'. Zij vormen een aparte kaste-groep met nogal afwijkende
gewoonten o.a. op het punt van voedsel, de vrij sterke afzondering der vrouwen
en het niet bijwonen van Hindoe tempelfeesten. Aangezien ik er volstrekt niet
van uitga, dat een kaste een duidelijke hiërarchische positie zou moeten innemen, noopt de bijzondere situatie der Mohammedanen mij niet tot 'verontrusting'.
Aan de problematiek rond de positie der Kömutti Cettiyär heb ik reeds een
aparte publikatie besteed (DEN OUDEN: 1970).Terwijl zij zichzelf,refererend aan
het Brahmaanse model, beschouwen als behorende tot de derde varna en zij alle
dorpelingen buiten deBrahmanen enzichzelf voor Shudras ofnoglager houden,
accepteert geen enkele kaste van hen gekookt voedsel of water en beschouwen
velen hen als gelijk aan of lager dan de Cakkiliyar. De economische positie van
deze 'nation-oriented' 85 kaste van handelaars is vanouds vrij hoog en we kunnen bij hen daarom spreken van een aanzienlijke discrepantie tussen de ritueelsociale positie, zoals deze wordt toegekend door een belangrijk deel der lokale
bevolking, en de economische positie. Ik meen dat het model, gegeven door
GIDEON SJOBERG(1960:vooral 134en 136)betreffende de aanwezigheid van 'geletterde Outcastes' in pre-industriële civilisaties verhelderend werkt bij het verklaren en begrijpen van de positie der Kömutti Cettiyär.
BijAROKIASWAMY(1956:391)lezenweoverde'Kömutti'of'Komatti'in het Konkunad
van de tweedehelft van deachttiende eeuw:'In spite of the best efforts of the Sultansof
Mysore, trade scarcely raised its head during the entire half-century from 1750to 1800
A.D. Moneywasscarceincirculation.TheKomattimoneylender was theretolendmoney,
but he did so always at exorbitant interest. He played the middleman even between
the sovereign and the subject in the matter of the collection of the land-tax, not without
profit to himself.' Een dergelijke opmerking versterkt de indruk, dat de positie van de
Kömutti Cettiyär in het pre-industriële Zuid-India vergelijkbaar is met die van bijvoor54
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beeld deJoden inhet Middeleeuwse Europa endat ook hunstatusproblematiek overeenkomsten vertoont. Zie eveneens Max Weber's opmerkingen over 'pariah capitalism'
(GERTH and MILLS, 1958:66).

Als gevolg van het secularisatieproces, dat zijn invloed doet gevoelen op de
relatieve belangrijkheid der verschillende statuscriteria, wordt de economische
positie van de Kömutti Cettiyâr thans belangrijker voor de inter-kaste gedragspatronen dan voorheen het geval was, waardoor we kunnen spreken van een
zekerepositieverhoging van deze kaste 86 .
De Valaiyar of Muttu Räjä küttam vormen in geheel Madras een bijzondere
kaste, die wordt geassocieerd met criminele beroepen. De overheid beschouwt
hen ook officieel als 'Ex-Criminal-' of 'Denotified Tribe'. In Irupatur zijn zij
vooral werkzaam als landarbeiders. De Kavuntar boeren behandelen hen veel
minder omzichtig dan de Pallar en velen plaatsen hen op het niveau van of zelfs
beneden deze Pallar. Maar met name de Vannär der Kavuntar ontkennen deze
lage positie en zij achten de Valaiyar aan wie zij hun diensten verlenen, hoger
dan zichzelf.Trouwens,vele Kavuntar mogen deValaiyar dan vrij laag plaatsen
op grond van hun economische positie, in tal van sferen discrimineren zij de
Valaiyar minder dan dePallar. In het algemeen kunnen wezeggen dat de hogere
kasten bij hun waardering van deVailayar sterker letten op factoren als de mate
van gespecialiseerde dienstenverlening en onmisbaarheid (beide zijn bij de Valaiyar gering), terwijl de midden en lage kasten meer aandacht besteden aan de
ritueel-sociale positie zoals deze blijkt uit allerlei interactie-sferen en uit de traditionele aanspreek-terminologie (zie6.2.3.). Vergelijken wede kastenhiërarchie
op grond van meningen van leden van verschillende kasten met de hiërarchie op
grond van meningen van enkele Kavuntar, dan zien we ook dat de Valaiyar in
hetlaatste gevaleenduidelijk lagerepositie innemen.
In de volgende hoofdstukken zal ik trachten de positie van de Pallar van vele
kanten te belichten, waarna moet worden bezien in hoeverre hun positie in beweging is als gevolg van o.a. de reeds genoemde secularisatie der statuscriteria.
Ik zal hier niet ingaan op de statusproblematiek van deze hoogste kaste binnen
decategorie der Scheduled Castes.Hetzelfde geldtvoordedrieandere Scheduled
Castes,deKuravar, Paraiyar en Cakkiliyar.
Er kleven dus allerlei bezwaren aan de opstelling van een kastenhiërarchie op
grond van een ordeningvanalleautochtonekastendoor eenaantal informanten;
er blijken aanzienlijke kastegewijze en individuele verschillen in opvatting te
bestaan betreffende deprecieze rangorde. Ik zalechter nietin navolgingvan b.v.
DUBE (1955/1956:37)of SRINIVAS(1955:22en23)besluiten om bepaalde kasten
buiten de kastekolom teplaatsen. De hiërarchische positievan velekasten is aan
twijfel onderhevig, zijhetbij deéénwat meerdan bij deander, enna het gestelde
in de paragrafen 3.1 en 3.2 is dit begrijpelijk. Bij kasten gaat het om endogame
groepen die min of meer hiërarchisch geordend zijn en wat betreft Irupatur kan
men de mate van consensus en dissensus betreffende deze ordening enigszins aflezen aan de gegeven standaarddeviaties. Mijn opmerkingen betreffende de
Linker- en Rechterhand kasten, de Mohammedanen, Kömutti Cettiyâr en
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Valaiyar geven aan, dat ook in vroeger tijden op bepaalde punten grote onduidelijkheid moet hebben bestaan. Ik sluit echter de mogelijkheid niet uit, dat de
individueleverschillen in opvatting toen kleiner, of zelfs veel kleiner waren dan
thans het geval is. Door het langzamerhand verdwijnen van die dorpsfestiviteiten, waar de positieverdeling binnen de kastenhiërarchie tot uiting komt en
wordt bevestigd, door de geringere duidelijkheid betreffende de kasten die al
dan niet in aanmerking komen voor de dienstenverlening door de 'service castes', door het in de vergetelheid geraken van verklaringsmythen, en het verdwijnen van regionale en lokale kastenpanchâyats die hun leden controleren op het
naleven van de traditionele kasteregels, kortom door het seculariserings- en
individualiseringsproces is de kastenhiërarchie eenvoudiger geworden, minder
multilineair, maar tevens vager. Door dezetoenemende vaagheid ishet de vraag
of de grotere consensus over de positie van kasten alsÄcäri ook een meer 'consistent structure of unequal, or stratified interaction' 87 heeft bewerkstelligd.
Bij de wijze van statusbepaling maken we doorgaans een onderscheid tussen
attributionele en interactionele status-evaluatie88. Bij attributionele statusbepalinggaat menuitvan een onreinheidsschaal waarop dekasten teplaatsen zijn op
grond van attributen als beroep, het al of niet mogen hertrouwen van weduwen
en voedselgewoonten89. Bij interactionele statusbepaling wordt slechts gelet op
de statusverschillen dieblijken bij hetinter-kaste gedrag. Gegoten in het Indiase
jargon (volgens het Brahmaanse model naar ik meen) krijgen we dan, zoals de
inwoners van het dorp Kishan Garhi volgens M C K I M MARRIOTT (1959: 97)
zeggen '..., that caste must be regarded as higher which receives the greater
amount of ritual honoring and purification from others while giving the lesser
amount of these in return.'Volgens M C K I M MARRIOTT zijn de 'ritual services'
zeer nauw verbonden met de hiërarchie op grond van de 'circulation of food'.
Bij 'ritual services' noemt hij (1959: 98) dan priesterschap, kappersfuncties,
bedelen, wassen, vuilopruimen, enz., en uitdrukkelijk niet het verrichten van
landarbeid. Ik meen dat hetjuister isdeze dienstenverlening ruimer te nemen en
spreek daarom liever van 'status-relevante diensten'. Ook landarbeid, in dienstverband en zelfstandig, isniet alleen statusrelevant voor het individu en dehuishouding, maar drukt eveneens zijn stempel op de seculiere en rituele status van
een kastealseengroot percentage van haar leden alszodanig werkzaam is.Deze
invloed op de groeps-status wordt nog vergroot als de kaste niet duidelijk isgeassocieerd metandereberoepen dan landarbeid.
Bij de 'waarom'-vraag bestaat bij de attributionele status-evaluatie de neiging
te verwijzen naar rituele reinheidsconcepten in de Great Tradition Hindoe religie en de regionale/lokale interpretatie daarvan. Politiek-economische factoren
zouden daarbij hoogstens een rol spelen als blijkt, dat bepaalde groepen door
een lage seculiere positie worden gedwongen tot onrein gedrag, vooral op het
gebied van beroep en voedselgewoonten. De kritiek op de attributionele statusbepaling is overweldigend; geen enkele kastenhiërarchie van welke regio dan
ookistebegrijpen metuitsluitend deattributionele aanpak. Ik noem hier slechts
één punt van kritiek: hoe de verschillen in ritueel-sociale positie te begrijpen
56
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voor kasten die zowel vroeger als nu attributioneel vergelijkbaar zijn90. Bij de
interactionele statusbepaling isde onderzoeker geneigd in de eerste plaats te letten op seculiere factoren als de ongelijke beheersing van de produktiemiddelen,
banden met de regionale en nationale elite, mate van onafhankelijkheid en numerieke sterkte. Rituele reinheidsopvattingen worden in die opvatting gezien
als een vorm van rationalisatie. Hoewel ik sterk geporteerd ben voor de interactionele wijze van statusbepaling, moet ik erkennen dat bepaalde attributen
min of meer statusbeïnvloedend zijn; attributionele verschillen tussen statusgroepen scheppen enbevestigen de(gewenste) socialeafstand tussendie groepen.
Ik wil hier kort ingaan op een aantal attributen die de dorpelingen noemen
ter verklaring van bepaalde toegekende kasteposities. Daarbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen attributen wier statusrelevantie moeilijk te begrijpen is zonder verwijzing naar de Hindoe Great Tradition, en attributen die
daarmee weinig van doen hebben. Bij de eerste categorie gaat het in Irupatur
vooral om het hertrouwen van weduwen, hetfokken vanvarkens, hetdoden van
schapen en varkens, het beroepsmatig knippen van haar en nagels, het wassen
van kleding en vooral van tijdens de menstruatie gedragen kleding, het eten van
slangen en ratten, het eten van rundvlees, het slachten van rundvee en het opruimen van kadavers. Het hertrouwen van weduwen is toegestaan bij de

1. Bijeen Cakkiliyar runderslachter inIrupatur.DeslagersventenhunwaarookindeCakkiliyarenParaiyar wijken vannaburigedorpen.
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Kucavar, Ottar, Valaiyar, Pallar, Kuravar en Cakkiliyar. Het is dus een attribuut dat niet beperkt is tot de lage kasten, terwijl er verder lage en lage midden
kasten zijn die het attribuut niet bezitten. Hetzelfde geldt voor het houden van
varkens dat in handen is van Ottar, Valaiyar, Näcuvar en Kuravar. Het is ook
een attribuut van de Cakkiliyar, al houden de leden van deze kaste in Irupatur
geen varkens. Paraiyar, Pallar en Vannär willen met het fokken van varkens
niets te maken hebben. Het doden en villen van schapen en varkens is hier vrijwel een monopolie van de Näcuvar der Vellâla Kavuntar. De Valaiyar worden
ernstig verdacht van het eten van ratten en slangen en dit doet hun status geen
goed. Het opruimen van kadavers was tot voor kort in handen van Paraiyar en
Cakkiliyar; thans wordt dit nog slechts gedaan door de Cakkiliyar. Beide kasten eten rundvlees, maar het slachten van rundvee, dood en levend, is nu geheel
inhanden van de Cakkiliyar. Ziefoto 1.
Het zal na deze korte opmerkingen duidelijk zijn, dat deze lokaal als weinig
prijzenswaardig ervaren attributen geheel verbonden zijn met midden en lage
kasten, hoewel niet met alletot dezecategorieën behorende groepen. Bij de kasten die deze attributen niet bezitten, is het vrijwel nooit zo, dat zij zijn verdwenen door sanskritisatie der gedragspatronen. Slechts de Paraiyar vertonen een
veranderd gedrag wat betreft het niet langer opruimen van kadavers; zij geven
ook niet graagtoerundvlees te eten.
Een aantal in studies meestal uitvoerig besproken attributen kwam hier niet
ter sprake, omdat zij in Irupatur niet of nauwelijks statusrelevant zijn. Zo is het
geheel vegetarisch voedselgebruik vooral verbonden met de Brahmanen en het
respect voor dit attribuut wordt duidelijk getemperd door de betrekkelijk - in
vergelijking met grote Kavuntar boeren - lage economische positie en de afhankelijkheid van de hier levende Brahmanen. Vegetarisme hoort niet thuis in
het door de Kavuntar en vele andere kasten gevolgde 'koninklijke' model 91 .
Het Brahmaanse model wordt inhet dorp in dit opzicht slechts gevolgd door de
Kömutti Cettiyâr. Zij zijn naast de Brahmanen ook de enige kaste die hun doden steeds cremeren en steeds het heilige koord der 'Dwija'kasten dragen. Vuil
opruimen wordt in Irupatur niet beroepsmatig uitgeoefend. Het is verder ook
meer een attribuut van de Madurai Mätäri (niet aanwezig in Irupatur), dan van
dein Irupatur wonendeTottiya Mätäri. Trommelen en hoornblazen werden mij
door informanten van hogere kasten nooit genoemd als laag gewaardeerde attributen, ook alzijn het deParaiyar en Cakkiliyar diezebezitten. In deze studie
zal wel worden gewezen op het opgeven van deze dienstenverlening of pogingen
daartoe bij deParaiyar van Irugur en Sulur.
Bij de statusrelevante kaste-attributen die nauwelijks of geen binding bezitten
met de Hindoe Great Tradition noem ik in de eerste plaats rijkdom, macht,
landbezit en vooral het bezit van geïrrigeerd land. Het feit dat één Uppiliya
Näykkar huishouding relatief rijk is,trekt dekastepositie van deze kleine groep
in Irupatur omhoog, hoewel men verder niet zoveel waardering kan opbrengen
voor deze Uppära. Armoede geeft een lage status, ook al kan dit gecompenseerd worden door andere attributen, zoals bij dePantäram enTottiya Näykkar
priesters. Naast armoede noem ik het slecht verzorgen van lichaam, huis en erf.
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Dit attribuut, inIrupatur vooral toegeschreven aanValaiyar, Paraiyar en Cakkiliyar,staatbetrekkelijk losvaninkomenenberoep.Hetisduidelijk datletterlijke onreinheid (metnamehetzichnietwassenenhetdragenvanvuilekleding)
zeerlaagwordtgewaardeerdineendorpwaardebrandschoneVellälaKavuntar
dominant zijn en voor de meeste lokaal aanwezige kasten de referentie-groep
vormen.
Debetrekkelijk geringebetekenisvanhetreligieusonderbouwderituelereinheidsconcept bij de statusevaluatie van kasten kan samenhangen met desterke
dominantie van devanuit het 'koninklijke'model denkende enhandelende Kavuntar enderelatieveonbelangrijkheid vanhetBrahmaansemodel92.In Irupatur en omgevingishet 'belief ininherited virtue'93zeker eenfactor diein mindereofmeerderematemeespeeltbijdeevaluatievandekastestatus,maardebevolking aarzelt zeer sterk dit tevertalen in termen van 'tïttu'94, van rituele onreinheid. Vraagt de onderzoeker naar de toestanden en handelingen die 'tïttu'
veroorzaken, dan noemt men uitsluitend situaties dietijdelijke onreinheid met
zich brengen - geboorte, dood, menstruatie en het geslagen worden met een
cappal of bezem ('köl-ati mall-ati'; het slaan met deze 'vuile' voorwerpen of
zelfs hetdaarmeedreigeniseenernstigebelediging,immerseendergelijke handelingverontreinigt ritueel)- endielosstaan vandeovertredingvanregelsbetreffende het inter-kaste gedrag. Het eten van rundvlees en het doden van een
koe acht men ook 'tïttu' verwekkend, maar men voegt er dan aan toe, dat dit
niet voor alle kasten geldt. Stelt de onderzoeker uiteindelijk devraag welkgedrag bij deinter-kaste relaties 'tïttu' veroorzaakt, dan blijkt uit dereacties dat
dezevraagbij deinformanten problemen oproept. Dezeproblemen zijn teverduidelijken door de term 'tïttu' tevergelijken met 'ürkattuppätu'. De laatste
termmoetworden opgevat als'datgenewatvolgensderegelsvanhetdorpverboden is' enisdus ruimer dan het begrip 'tïttu'. Alseen Cakkiliyar vrouw bijvoorbeeldeensexuelerelatieheeft meteenKavuntan,danisdat 'ürkattuppätu'.
Heeft eenCakkiliyarvrouwechtereenrelatiemeteenParaiyan,danisdatzeker
ook 'ürkattuppätu', maar in zoergemate dat het welzijn van dekastegroeper
door in gevaar wordt gebracht. Door een relatie met een Paraiyan wordt een
Cakkiliyar vrouw 'tïnta', onaanraakbaar ('tïntâmai' is onaanraakbaarheid),
voor haar kastegenoten en dat is precies het kenmerk van een situatie van
'tïttu':degene die, of datgene wat 'tïttu' is,moet men vermijden. 'Tïttu' moet
worden uitgewist door rituele reiniging, georganiseerd per huishouding of per
kaste.Dereinigingsrituelen inverband metgeboorte,dood, ofhetnaardekapper zijn geweestwaren enzijn, althans in Irupatur, vooral per huishoudinggeorganiseerd, waarbij de sociale controle op de naleving ook in deeersteplaats
berustte en berust bij de huishouding en de lokaal aanwezige familieleden95.
Zware overtredingen van de regels betreffende inter-kaste gedrag, die vroeger
een op kasteniveau georganiseerd reinigingsritueel en ceremonieel ter verzoening van respectievelijk de bovennatuurlijke machten en van de gemeenschap
vereisten, behoren vrijwel geheel tot het verleden, zeker wat betreft de hogere
kasten. Zo er op dit punt nog reiniging plaatsvindt, isdezethans bijna uitsluitendinhandenvandehuishouding.AlseenKavuntar vrouweensexualerelatie
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heeft met een man van lage kaste,dan zullen de Kavuntar deze schande zeker
niet door 'outcasting' of uitgebreide rituelen en ceremoniën aan de grote klok
hangen en ik vraag mij af of men dat vroeger wel deed. In woorden stelt men
thans meestal - als de onderzoeker er expliciet naar vraagt - dat, wat betreft het
inter-kaste gedrag, alleen ernstige overtreding van de regels betreffende de relaties met Cakkiliyar en Paraiyar 'tïttu' oproepen. Hierbij valt te denken aan
het accepteren van water en gekookt voedsel, een sexuele relatie tussen een
vrouwvaneenkastehoger dan dezetweeeneen Cakkiliyar ofParaiyar man, het
betreden van hun huizen door leden van hogere kasten, of het betreden van
verandah's, kamers enz. door leden van deze twee kasten. In het laatste geval
zegt men de betreffende verandah's of vertrekken opnieuw te moeten witten en
de vloeren met verse koemest te moeten behandelen. Zelfs het bad, dat vrijwel
iedereen neemt nadat men zijn haren heeft laten knippen, wordt verklaard door
tewijzen opdenoodzaak kriebelendeharen teverwijderen96 ;slechtsdegewoonte dit bad te nemen voordat men z'n huis betreedt, wijst nog op het uitwissen
van rituele onreinheid. In het geval van overtreding van regels van inter-kaste
gedrag die niet de Paraiyar en Cakkiliyar betreffen, spreekt men hoogstens van
gedrag dat 'slecht' is(d.w.z. statusverlagend), maar zeker niet over 'tïttu' die op
kasteniveau door reiniging moet worden uitgewist. Het is bijzonder moeilijk
een helder beeld te krijgen van de, zeker voor de hogere kasten, lang vervlogen
tijd waarin kaste-pattakkärars waakten over denakoming der kasteregels en de
kasteleden konden dwingen tot rituele reiniging.
Bij de sancties op het niet nakomen der kasteregels wordt in Irupatur nimmer
gedacht aan consequenties in verband met reïncarnatie (maru piravi). Zelfs het
hoofd van de Brahmaanse huishouding, de karnam (dorpsaccountant) zei niets
te weten van reïncarnatie en verwees mij naar experts in de stad met de in het
Engelsvertaaldewoorden: 'Wehavetolookitupinhistory'. Leden van andere
kasten kwamen niet veel verder dan de opmerking, dat ze wel eens hadden gehoord dat je na je dood werd herboren en dat Cakkiliyar in hun vorige leven
ernstigezonden hadden begaan. Wel vinden wehet geloof dat het niet uitwissen
van 'tïttu' als gevolg van bijvoorbeeld geboorte, dood, menstruatie, het niet
nakomen van bepaalde voedselverboden en het niet nakomen van de meer
ernstig genomen regels aangaande inter-kaste gedrag, evenals het niet nakomen
van belangrijke verwantschapsverplichtingen zouden leiden tot onaangename
consequenties nog tijdens het leven, zoals armoede en ziekte. Maar deze antwoorden kwamen pas na lang aandringen van mijn kant. In verreweg de meeste
gevallen zegt men dat het niet opheffen van 'tïttu' geen enkele automatische,
nietrationeel teverklaren consequentie heeft.
Het rituele reinheidsconcept is als expliciete verklaringsgrond bij de statusevaluatie van groepen door het secularisatie (deritualisatie) proces en het verval
der kaste-organisaties thans vrijwel geheel teruggedrongen tot een laatste bolwerk, namelijk tot de kasten die rundvlees eten en runderen doden. Geredeneerd vanuit de hogere kasten is ten aanzien van de midden en lagekasten veel
van het geloof in rituele onreinheid omgezet in een meer geseculariseerd 'belief
in inherited virtue'. Ik meen dat de factor rituele reinheid bij de statusevaluatie
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van personen en groepen ook voor vroeger tijden niet mag worden overschat in
situatieswaarin het 'koninklijke' model der Kavuntar, met zijn grotenadruk op
machtenwelstand dominant was.
Tot slotvan dezeparagraaf wilikenigeaandacht bestedenaandebijde dorpsbevolkinglevende opvattingen over de samenstelling van decategorie kasten die
als 'laag'moetworden beschouwd.
Onderzoekers die menen dat de Onaanraakbaren een in de lokale realiteit
steeds duidelijk herkenbare eenheid vormen, komen in Irupatur en omgeving
bedrogen uit: de bevolking hanteert geen enkele term die een dergelijke categoriedekt. Wezulleninde volgendehoofdstukken constateren, dat ook een nauwkeurige analyse van inter-kaste relaties niet onmiddellijk een duidelijk te onderscheiden categorie van Onaanraakbaren oplevert. Het iswellicht typisch te noemen, dat slechts het hoofd der Brahmaanse huishouding aan de vier kasten van
Pallar, Kuravar, Paraiyar en Cakkiliyar na lang vragen de term 'totäta cätikal'
(kasten van Onaanraakbaren) gaf, een term die men verder in het dorp nooit
gebruikt. Belangrijk is dat deze Brahmaan direct aangaf, dat deze term thans
vooral betrekking had opdeParaiyar en Cakkiliyar97. Een term dievelen (maar
zeker niet allen) kennen, is het door Mahatma Gandhi ingevoerde 'Harijan'.
Deze nieuwe term wordt gebruikt als synoniem voor 'lage kasten', een begrip
waarvan deinhoud nietzozeerper kastealswelper individu bleekte verschillen.
Ik vond geen enkele inwoner die deze term precies liet samenvallen met de vier
laagstekasten 98 .Ookdehypothesedatdeonderscheidencategoriederlagekasten
kleiner zou worden naarmate informanten behoorden tot een lagere kaste, blijft
onbevestigd. De Kavuntar informant die voor de categorie 'lage kasten' de
grootste lijst gaf kwam tot: Cakkiliyar, Paraiyar, Kuravar, Pallar, Vannär,
Näcuvar, Valaiyar, Ottar, Kucavar en Äcäri. Dit wijkt niet sterk af van de lijst
gegeven door een Kuravan, die in vergelijking hiermee slechts de Äcäri achterwegeliet.Informanten van delaagstevierkasten meenden, dat naast de Scheduled Castes (een buiten de kring van ambtenaren in de dorpen nog vrijwel onbekende term) tenminste ook de Valaiyar tot de 'lage kasten' moest worden gerekend.
Bij een dergelijke onduidelijkheid betreffende een hoofdindeling der kasten
kan een onderzoeker zich genoodzaakt voelen tot het doorhakken van enkele
knopen.Alsookikdaartoe schoorvoetend overga, dan blijf ikmijn informanten
toch op de voet volgen. Vooruitlopend op de resultaten van de analyse van het
inter-kaste-gedrag stel ik reeds hier, dat ik het in grote lijnen eens kan zijn met
deoudereen inhet gehele dorp als wijze man erkende President Kavuntar (gekozen voorzitter der dorpspanchâyat) dat gaande van hoog naar laag de Ottar
een belangrijke cesuur vormen. Hij noemde kasten als Ottar, Valaiyar, Näcuvar
en Vannär 'Harijan like', waarbij hij de Mohammedanen en Kömutti Cetttiyär
buiten beschouwing liet als nauwelijks te evalueren. Een dergelijke, zij het minder belangrijke, lijn trok hij ook tussen de Pantâram en Näykkar/Äcäri, en in
de omgeving van de Pallar. De Brahmanen noemde hij geheel apart.
In allevolgende tabellen enbij hetinvolgorde noemen van kasten zalde hiërarchische ordening der kasten worden aangehouden zoals deze ontstond op
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grond van demeningen van zestieninformanten (tabel 7), met dit verschil dat
deCakkiliyarsteedsonderaandelijstwordengeplaatst.
Zoals naar voren zal komen in denabeschouwing van de sociale positie der
ScheduledCastes(hoofdstuk 7)meenikbijeenindelinginhoge,middenenlage
kastenuiteindelijk temoetenbesluitentotintotaalnegen minofmeerduidelijke
rangniveaus,namelijk vierbijdehogekasten,tweebijdemiddenkastenendrie
bij de lage kasten. De zeer moeilijk plaatsbare Mohammedanen en Kömutti
Cettiyär zijn hierbij opgenomen in het laagste niveau van de hoge kasten. De
hiërarchischeindelingvandekastenvanIrupaturisdanalsvolgt:
Hoog:

1. Brahmanen
2. Kavuntar, Pillai,Ainüttän Cettiyär
3. Pantäram,UppiliyaNäykkar,TottiyaNäykkar,Äcäri
4. Kucavar, Mohammedanen, Kömutti Cettiyär
Midden: 5. Ottar
6. Valaiyar, Vannär, Näcuvar
Laag: 7. PaHar
8. Kuravar
9. Paraiyar, Cakkiliyar
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4. DE S O C I A L E P O S I T I E D E R S C H E D U L E D C A S T E S (I)

Teneinde inzicht te verkrijgen in de positie en eventuele positieverandering
der vier in het dorp Irupatur aanwezige Scheduled Castes (Pa|jar, Kuravar,
Paraiyar en Cakkiliyar) en hun leden, besteed ik in de drie volgende hoofdstukken aandacht aan de normen en gedragspatronen samenhangende met de sociale status van groepen en personen. Het gaat hierbij zowel om de relaties tussen
deledenvan deverschillende Scheduled Castes onderlingalstussen hen en leden
van andere kasten. De regels van het samenleven der mensen en de werkelijke
gedragspatronen kunnen we bestuderen aan de hand van vele onderwerpen. De
volgorde van deze onderwerpen is steeds enigszins willekeurig. In hoofdstuk 4
tracht ik allereerst de publieke sfeer van het dorp te behandelen, welke sectie
wordt afgesloten met dedienstverlening vaneen aantal kasten opgrond van hun
traditionele beroep. Daarna volgen in hoofdstuk 5 onderwerpen die meer gecentreerd zijn rond personen en de huizen waarin zij leven. Dit gedeelte begin ik
met een bespreking van het accepteren van voedsel en water. Tot slot besteed ik
in hoofdstuk 6aandacht aan de gedragsetiquette, waarbij de etiquette zoals die
blijkt uithetinter-kaste taalgebruik eenbijzondere plaats inneemt.

4.1. D E TERRITORIALE SEGREGATIE

De oude kern van het dorp Irupatur is gesitueerd aan de zuidzijde van het
dorp, rond de Märiyamman tempel. Zie de dorpskaart op blz. 66 en 67. Ten
noorden van deze tempel ligt de Kanniyäla töttam (wijk), die ongeveer loopt
tot degrotecentrale waterleidingput. Aan dewestzijde van deze oude,thans wat
uitgedunde wijk der Kanniyäla Kavuntar bevinden zich vanouds de huizen van
de Brahmanen, Ainüttän Cettiyär, Kömutti Cettiyär, Mohammedanen en Äcäri
Goudsmeden. In de gemengde wijk ten noordwesten van de Märiyamman tempel zijn grote open ruimten ontstaan door migratie uit het dorp. Niet alleen het
grote huis van de huishouding van de vroegere Brahmaanse munsiff ten noordwesten van de lagere school is enige jaren geleden afgebroken, maar ook de
Kannär (Koperbewerkers), die de ruimte tussen de huizen van de Brahmaanse
karnam, Mohammedanen en Kömutti Cettiyär, en het nu wat apart gelegen
wijkje der Tottiya Näykkar, Vannär, Näcuvar en Kuravar vulden, zijn reeds
enige tientallen jaren geleden uit Irupatur vertrokken. De wijk der Uppiliya
Näykkar die ten westen van de lagere school doorliep tot aan de wijk der Cakkiliyar, is wel bijzonder letterlijk verdwenen: niet alleen vinden we hier nog
slechts drie huizen van deze kaste, maar ook de grond waarop de vroegere huizen stonden, is door afgraving in verband met de winning van keukenzout verdwenen, waardoor de in deze ruimte overgebleven oudere gebouwen nu op een
soort terpjes staan. Aanzienlijk kleiner dan eertijds zijn de wijken van de Ottar,
ten zuiden van de Märiyamman tempel, en van de Paraiyar, ten noordwesten
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2.DeParaiyarcëri.Sindsongeveer 1925migreerdenheelwatParaiyarnaardeplantagegebieden
indeNilgirisennaar deindustriecentra. Hunwijk isdaardoor kleiner danvoorheenenligtwat
meerapart door deruimtedieontstond tussendecêriendeKavuntar wijk.

vandeoudenederzettingaandehoofdweg. HetaantalOttarisabsoluutenrelatief sterk afgenomen, bovendien iseen aantal van hun uit devroegere dichtbevolkte wijk met zijn kleine huizen en kalkbranderijen getrokken. Zij wonen
thans ten noordoosten van het oude dorp bij onder andere dePantäram ende
Kucavar. Een aantal huizen in de oude Ottar wijk wordt nu bewoond door
Valaiyar;desociaal-economischepositievandeindeoudewijkwonende Ottar
is vergelijkbaar met die der Valaiyar. De Ottar aan de oostzijde van het dorp
wijkeninhunwoonsituatiesengewoontenweinigafvandehendaaromringende
Kavuntar uit de omgeving. De Paraiyar wijk strekte zich op het eind van de
negentiende eeuw uit tot de wijk der Velläla Kavuntar; nog steeds vormt een
zware,doorlopende muur van dehoofdweg tot aan denoordwestelijke uitvalswegdeduidelijke grensmetdeVejlâlaKavuntarwijk. Ookinderichtingvande
Kuravar huizen moeten veel huizen van Paraiyar gestaan hebben. Zie foto 2.
DewijkderCentalaiVellälaKavuntaris,zoalsblijktuitvergelijkingvandedoor
mij opgestelde kaart met dezeer onnauwkeurige officiële Settlement kaart van
1912 (zie blz. 68), aanzienlijk uitgedijd in noordoostelijke richting. Het rommeligenoordwestelijke deelvanhetdorpbezitnutalvanhuizenvande Vejjäja
Kavuntar enookdeoost-enzuidrand vandePaHarwijkwordt langzamerhand
omringd met huizen enboerderijen van Velläla Kavuntar. Detweewijken van
PallarenCakkiliyar zijn qua omvangenvorm ongeveer gelijk gebleven indeze
eeuw.
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De territoriale segregatie bij de hogere kasten is iets verminderd, doordat
opengevallenruimteninhetdorpzijnopgevuldendoordat deVellälaKavuntar
aandenoord-westennoord-oostzijdehuizengebouwdhebbenbijdewoningen
vanledenvananderekasten.DeVellälaKavuntar beschouwen dewijkrondde
centrale waterleidingput, langs de hoofdweg en langs de Vannär Kuttai nog
sterkalsdewijk waarzijheerenmeesterzijn. In 1966werdendebewonersvan
de weg bij de Kömutti Cettiyär, de Goudsmeden, de karnam, de Mohammedanen enz. maandenlang 'snachts en 'smorgens vroeg geterroriseerd door een
vrijwel permanent dronken Kanniyäla Kavuntan diede mensen bedreigde en
velenverhinderde 'smorgensnaar develdentegaanvoorhet doenvanhunbehoefte.VandezijdederÄcäriGoudsmedenenMohammedanenbenaderdemen
mijmethetverzoekmijnvermeendeinvloed alsblanke(desnoodsbijdepolitie)
telatengeldenomdittedoeneindigen.Ikweigerdeechtermijmetdezekwestie
intelatenenvroegenkeleVellälaKavuntar,waaromzijaandezetoestandgeen
einde maakten. Zij wensten zich echter niet te bemoeien met hetgeen zich afspeelde buiten hun eigenwijk:'Als hij zichin onze straten vertoont dan slaan
weheminelkaar,maarbijonsdurft hijniettekomen.'
Deterritoriale segregatieisopdeafgedrukte dorpskaart moeilijk af telezen,
omdat het onmogelijk was de ingangen van de huizen, de blinde muren, ommuurde binnenhoven en cactushagen aan te geven, die een scherpe scheiding
teweeg kunnen brengen tussen overigens dicht bij elkaar staande huizen. De
paden in de wijken der hogere kasten worden aan weerszijden vaak begrensd
door muren eniedereendiehetzichfinancieel kanveroorloven,scheptzicheen
zogroot mogelijke privacydoorzijnhofteommuren.HoeweldeKuravarinde
dorpenvanCoimbatoreinhetalgemeendichtbijdehuizenvanledenvanhogere
kasten blijken tewonen1,iseralthansinIrupatur tocheenduidelijke scheiding
tussenhun huizen endeomgeving.Hetin 1967gebouwde Kavuntar huis heeft
aandezijdederKuravar eenblindemuurdietotaandewegloopt;deKuravar
huisjeswordenaandezuidzijdebegrensddooreendichtecactushaag, waardoor
ookdeVannärnauwelijks directeburenvandeKuravar zijn.
Het is moeilijk te zeggen of de territoriale segregatie bij de Cakkiliyar en
Paraiyar nuisvergroot ofverkleind.Eriseenaanzienlijke ruimte ontstaantussen de Cakkiliyar cëri en de kern van het dorp, doordat de wijk der Uppiliya
Näykkar nagenoegverdwenen is; ook bij deParaiyar isdeafstand tussen hun
wijk en het hoofddorp toegenomen, doordat vele Paraiyar huizen verdwenen
zijn. Aan de andere kant is er een groot aantal huizen van leden van hogere
kasten gebouwd aan dewestzijde van het dorp, dicht bij dievan Cakkiliyar en
Paraiyar.
Evenals vroeger zijn de dichtbevolkte Cakkiliyar en de ruimere Pallar cëris
met hun eigen wegenstelsels en tempels als het ware aparte dorpjes waar men
zichbuiten Irupatur waant.Ziefoto's 3 en4.ZelfsdekleineParaiyarwijk heeft
nogeenenigszinseigenkarakter,waardoorzijalsaparteeenheidopvalt.Vande
Scheduled Castes bezitten de Kuravar het minst opvallende wijkje, aangezien
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* Kanniyâla Kavuntar
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19Cërvai

2 Pillai

20Mûppanâr

3 A i n û t t â n Cettiyär

2 1 Huizen van de antropoloog

4 Pantäram
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Officiële kaart vanhetdorpIrupaturuitvermoedelijk 1912.Deplattegrondstaatinwerkelijkheidoptweetamelijk verweerdekatoenenlappen.Verschillen indevormenvandeomtrek van
het dorp tussendedoor mijgetekende kaart endekaart van 1912zijn eengevolgvaneenverschil in de schaal waarop op de oude kaart de westelijke en oostelijke helft zijn getekend: de
schaal van het oostelijke deel (Vannärkuttai enPajlar wijk) isaanzienlijk kleiner dan dievan
het westelijke deel (aangegeven in de linker benedenhoek) en de oostelijke helft is dus uitgerekt.
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3.Eenkijkje ineenrelatiefslechtgedeeltevandeCakkiliyarcëri.17vande75Cakkiliyarhuizen
bezitten nog 'rieten' daken; bij de Paljar betreft dit 4 van de 74huizen en bij de Kuravar 2\
van de 4.Bij deandere kasten isdit type huis geheelverdwenen. Typisch voor de Cakkiliyar
wijk (zekernietalleeninIrupatur) zijn deslecht onderhouden muren, eengegevendat nietgeheelisteverklarenvanuit deinkomenssituatie(zietabel 6,enDeelII:Economischepositie).
TABEL 8. De antwoorden van elf Kavuntar, Pillai en Ainüttän Cettiyär informanten op de
vraag van welke kasten men geen huishouding als buur kan dulden, in %.
Kasten
Uppiliya Nâykkar
Tottiya Nâykkar
Äcäri
Kucavar
Mohammedaan
Ottar
Valaiyar
Vannär
Näcuvar
Kömutti Cettiyär
Pallar
Kuravar
Paraiyar
Cakkiliyar

Vroeger niet

Nu niet

9
18
18
27
36
45
73
64
64
36
100
100
100
100

9
9
9
18
18
27
73
55
55
18
91
91
100
100

hun kleinehuisjeswatverscholen liggenachtereenmuurtje bijdehuizenvande
Kavuntar,VannärenValaiyar.
VrijwelalleledenvanhogekastenzijnertegenomledenvanScheduledCastes
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4. HethuisvaneenPajlarindustrie-arbeidervanwiedevrouwhandelinvruchtendrijft. Iknoemde dit huis steeds 'het radio-huis', omdat vanhieruitmeestal opvollesterktefilmmuziek over
dewijk schalde(dewaarde van deradio wasongeveer Rs. 500,-).In 1967bezaten dePaJJar9
radio's;deKuravar, Paraiyar enCakkiliyar bezatenergeen.

als buur te hebben; hetzelfde bezwaar, doch in mindere mate, bestaat ten aanzien van Vannär, Näcuvar en Valaiyar. Zie tabel 8. Als antwoord op de vraag,
waarom men geen Valaiyar als buur wil hebben, memoreren leden van hogere
kasten het traditionele beroep van deze kaste, namelijk diefstal. Zij wijzen erop dat de Valaiyar vuil zouden zijn en gedragspatronen en eetgewoonten zouden bezitten die onaanvaardbaar zijn: 'Ze eten zelfs slangen'. Een boze Valaiyan sleepte op een dag zijn vrouw bij haar haren over de grond naar huis. Volgens de hogere kasten illustreerde dit door mij aanschouwde voorval nu precies de bezwaren die zij tegen de Valaiyar hebben. Ik moet hierbij dan wel
opmerken dat mijn Äcäri buren bij hun vele ruzies niet voor de Valaiyar
onderdoen. Over het wangedrag van sommige Kavuntar sprak ik reeds. Echter,
wat leden van hogere kasten binnen hun eigen groepen beschouwen als wangedragvan enkelen, achten zijvoor deValaiyar normaal.
De bezwaren tegen Näcuvar en Vannär hangen samen met de traditionele
beroepen van de leden van deze kasten. De Näcuvar knippen het haar van hun
klanten en slachten geiten en schapen, waarbij zij een meester zijn in het villen
van de dieren. Ook houden zij varkens. De Vannär bedekken de omgeving van
hun huizen met wasgoed en dat geeft een rommelig aanzien. Bovendien treft
men bij deVannär dediepverachte ezels aan.
De bezwaren tegen leden van Scheduled Castes als buren liggen toch anders
dan het geval is ten aanzien van de lagere midden kasten. Het valt leden van
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hogere kasten niet gemakkelijk aan te geven, waarom zij geen Pajlar als buren
wensen en zij zijn blij, dat de veelvuldige prostitutie door Pallar vrouwen alsbezwaar kan worden aangevoerd. Bij Kuravar, Paraiyar en Cakkiliyar merkt men
op dat zevuil zijn en stinken, waarbij voor Paraiyar en Cakkiliyar dan ook nog
genoemd wordt, dat zij rundvlees eten, terwijl de Cakkiliyar zelfs runderen
slachten en kadavervlees eten. De voortdurende stank van de slachterijen, de in
de cêri rondlopende, met bloed besmeurde Cakkiliyar slagers, de lugubere verdelingen van kadavervlees, de slecht onderhouden huizen en het feit dat zeer
velen zich niet of nauwelijks wassen, maakt het ook voor armere leden van hogere kasten wel bijzonder moeilijk hen in de buurt te hebben. Ik moet toegeven
zonu en dan grote moeite te hebben gehad om met de belangrijkste slager in de
Cakkili cëri een gesprek te hebben en ik bewonder mijn Mutaliyär tolk die toch
bereid was mij te volgen, als tenminste het binnenhof van het huis van deze invloedrijke Cakkiliyan niet was volgehangen met darmen. Zeker, Cakkiliyar
pannaiyäls verblijven 'snachts vaak op de boerderijen buiten het dorp, zij het
zonder hun gezinnen. Zij wonen en slapen dan echter niet in de gebouwen waar
deboer en eventueel diensfamilie zichbevinden. Wat betreft hun gedrag hebben
zijzich overigensterichten naar dedoor hun meesters opgelegde gedragscode.
Op de vraag aan Pallar, Paraiyar en Cakkiliyar of zij in de wijk der Velläla
Kavuntar zouden willen wonen, is het antwoord vrijwel unaniem 'nee'. Deze
vraag is volkomen theoretisch aangezien, zoals de ondervraagden zelf ook opmerken, de Veljâla Kavuntar hen in hun wijk zouden weigeren. Men zegt niet
in de wijken van de hogere kasten te willen wonen, omdat men daar niet zichzelfkan zijn. Lieverwoont men bij 'gelijken'.
Over het algemeen treffen we leden van lage kasten slechts in de wijken van
hogere kasten aan, als zij er werkelijk iets te doen hebben. Ik moet hierbij uitzonderingen maken voor de Märiyamman tempel en de teashops, die daarbij in
de buurt liggen en voor een enkele Paljar melkman, die vrij veel contact heeft
met Kavuntar en die we dan ook herhaaldelijk bij de hoofdweg kunnen aantreffen ingesprek met Kavuntar. Vooral de oudetraditionele leiderder Paraiyar
maakt graag een praatje met leden van hogere kasten en op eerbiedige afstand
neemt hij ook wel deel aan gesprekken van Kavuntar onderling. Zijn werk als
tantal geeft hem voldoende vrije tijd om het nieuws tevergaren over de dagelijkse gebeurtenissen in het dorp, waarvan hij zo graag op de hoogte wil blijven.
Paraiyar en Kuravar moeten wel contacten zoeken met leden van hogere kasten
endusnaardewijken derhogerekasten gaan,omdat hun eigen gemeenschappen
zeer klein zijn. Leden van hogere kasten kennen de wijken van Pallar en Cakkiliyar over het algemeen slecht of helemaal niet. De huizen van de Paraiyar hebben de meesten alleen van enige afstand gezien en men is nooit binnen de ommuring van de Kuravar huizen geweest. Dit alles in tegenstelling tot de wijken
derniet-Scheduled Castes,waar mengoeddewegweet.
Infebruari 1967trachtteikeenhuistehureninhetzuidwestelijkedeelvandePallarwijk.
Jonge Kavuntar waarmee mijn vrouw en ik veel contact hadden, waarschuwden dat zij
ons indePallar wijk helaasniet zouden kunnen bezoeken,maar dat mijn vrouw en ik bij
hen steeds van harte welkom waren. Eén van dezeKavuntar vertelde dat hij inzijn leven
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slechtseenmaal indePallar wijk wasgeweest,namelijk toen eenvoor hem bestemd poststukwasbezorgd bijeenPaJJaronderwijzer-naamgenoot. 'IkhebindePaljanwijknietste
zoekenen duskom iker niet.Wij spreken alleenmet PaJJan,alser ietstebespreken valt.
Zijspreken ooknietvrijuit tegenons,zezijnergopzichzelf.DePaJJangavenons, D.M.K.
Kavuntar,zelfstijdens deverkiezingscampagne nietdekanseenhuisaanhuisactieinhun
cëri tevoeren. "Trachtenjullie nu maar stemmen bij Kavuntar en Cakkili te winnen, wij
zullenonszelf welredden",zeidenze.AlsiknunaarjulliehuisindePalJanwijkzougaan,
dan moet ik daar welpraten met PaJJan, die buiten zijn of injullie huis.Ik moet dan bij
jullie op voet vangelijkheid met PaJJanzitten, spreken enroken. Ikzelf vind dat allemaal
nog niet zo erg, maar anderen zullen er ongetwijfeld iets van zeggen als ik het doe.Verschillende PaJJanzullen dan ook gaan beweren dat ik hun vriend ben.' (Met de D.M.K.
wordt de partij Dravida Munnetra Kazhagam bedoeld). Hogere kasten gebruiken voor
het benoemen van lagere kasten onrespectvolle enkelvoudsvormen, ook als er van een
meervoudsprakeis(PaJJaninplaatsvanPaJJar).
Delezer merkeop dat dezeKavuntar zichbij hunverzet tegenonzeverhuizingnaar de
PaJJar wijk geheellietenleidendoorprestige-overwegingen; erwasgeensprakevanrationalisatiesintermenvanritueleoflichamelijke onreinheid (zieookparagraaf 5.2).

Een enkele keer vinden we een Kavuntar industrie-arbeider in gesprek met
Pallar collega's in het winkeltje dat aan het pad langs de cëri ligt. De Ür Kavuntar ziet niet in waarom hij niet in de Pallar wijk zou komen; we kunnen
hem er mopperend horen en zien rondlopen, vragen stellend over bijvoorbeeld de tempel-os van de Pallar Vëtacâmi tempel. Zijn vrouw trekt 'smorgens
vroeg de wijk in, installeert er zich op een veranda en verkoopt haar karnemelk
aan Pajlar vrouwen.
In vergelijking met de Cakkiliyar cëri treffen wein de Pajlar wijk veel minder
Kavuntar aan die op zoek zijn naar werkkrachten. Er zijn veel meer Cakkiliyar
dagloners, die los werk verrichten dan Pallar. Als men Pajlar nodig heeft, dan
laat men dit trouwens meestal door eenPallan regelen, hetgeen bij de Cakkiliyar
moeilijk blijkt te zijn. De oude gewoonte van de Kavuntar boeren is naar de
rand van de Cakkiliyar wijk te gaan en daar bij de Pattatalacci en Cakkili
Kanniyammar tempels met de Cakkiliyar te spreken en velen doen dat ook nu
nog zo.De Brahmaanse karnam is nog nooit in de cëri geweest. In tegenstelling
tot ongeveer tienjaar geleden komen wenu ook Kavuntar tegen bij de Perumäl
tempel, in het hart van de wijk, of zelfs in de nauwe straatjes, op zoek naar
werkkrachten of ter opsporing van vooruitbetaalde maar niet op hun werk verschenen arbeiders. Wat minder belangrijke Kavuntar worden ook wel naar de
cëri geroepen ter beslechting van onderlinge twisten en zij komen dan zelfs wel
op de erven der huizen.
Dat enkele Kavuntar, behorende tot de Dravida Munnetra Kazhagam tijdens
deverkiezingscampagnes door de straten van de Cakkiliyar wijk trokken, vriendelijk pratend metdemensen, wordt zoweldoordebetrokken Kavuntar als door
de Cakkiliyar abnormaal gevonden. Dat de voorzitter van de plaatselijke afdelingvandeD.M.K., eeninkaste-aangelegenhedenconservatieveKavuntar boer,
hieraan ook meedeed, vonden de Cakkiliyar lachwekkend. Vooral door deze
man was het hun enige maanden tevoren verboden het nieuwe Pattatalacci
draagbeeld tijdens een processie door de straten van de hoge kasten te voeren.
'Maar', merkten de Cakkiliyar op, 'als we hem dat nu tijdens de verkiezings72
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campagnevragendanzalhijerbijonsopaandringenhetbeeldtochvooraldrie
maal door deKavuntar straten tevoeren.' Elderszienweiets dergelijks. Inde
stadIrugurmerktendeCakkiliyartenaanzienvandedaardominantekasteop:
'DeTêvarzijn in deverkiezingstijd zodoor het dolleheen, dat zein staat zijn
met ons te eten in onze huizen. Maar na deverkiezingen is dat allemaal weer
voorbij.' De belangrijkste boeren van de Congress partij in Irupatur hebben
zichbijdeverkiezingenin 1967nietverdergewaagddandePerumältempel.
TochhebbendezebezoekenbijdeCakkiliyarwelopziengebaard: 'Bijvorige
verkiezingenkwamenernooitKavuntar omonstevragen opbepaalde partijen
testemmen.AlleenenkelePannäti kwamendan omreclamete maken voor de
communistische partij. EenpolitiekemeetingzoalsdeD.M.K. enanderecoalitiepartijen nubijonzeKanniyammar tempelhielden,ishelemaaluniek.'
Het isdelaatstejaren meer en meer gewoonte geworden, dat ook ledenvan
hogerekasten naar derand vandeCakkiliyar wijk komen omertekijken naar
de festiviteiten rond het Pattatalacci tempelfeest. Vanouds kwamen slechts
enkelePallar naar dit feest enzijworden nog steeds ophuntochtnaardeCakkiliyar cërivergezeld door Cakkiliyar trommelaars. DeKavuntar van Irupatur
vierden in 1967reedseentientaljaren geeneigentempelfeesten meerenditverklaartwellichtvooreendeelhunbelangstellingvoorhetPattatalaccifeest.Toch
zieik hierin ook weleenverminderde isolatie van decëri:deledenvan hogere
kastenhebbenminderschroomomertekomen.
De culturele verschillen en de statusverschillen tussen Kavuntar en Pallar
zijn kleiner dan die tussen Kavuntar en Cakkiliyar. Kavuntar zien er daarom
minder tegenop omnaar dePajlar wijk tegaan omdaar ruzies tebeslechtenof
aanwezig te zijn bij bepaalde ceremoniën als zij daartoe uitdrukkelijk worden
uitgenodigd2. Omruzietussen eenPallan enzijn vrouw tebeslechten, gingeen
belangrijke Kavuntan naar het huis van de ouders van de vrouw, waar hij de
echtgenote uitnodigde koffie voor haar man te maken. Daarna bracht hij het
paar naar hun woningin het centrum van dewijk envroegdevrouw daar opnieuw koffie voor haar man te maken. De Kavuntan vertelde mij dat hijeventuele conflicten tussen Cakkiliyar bij zich thuis trachtte te regelen en dat hij,
evenals deandere Periya Kavuntar daarvoor echt niet naar deCakkiliyar wijk
zou gaan. In hetzelfde licht moeten we de opmerking zien van de PresidentKavuntar, dat hij wel een Pallar huwelijk wilde 'voorzitten', gezeten op een
stoel opheterfvanhetPallar huis,maardat hij dit slechtsvooreen Cakkiliyar
huwelijk wildedoen,alsdit ineen Cakkiliyar tempel zouworden gesloten. Tot
nutoehebbendeCakkiliyarditnognooitdurvenvragen.DateenKavuntantezamen met mij een schatting maakte van dewaarde van deverschillende Cakkiliyar huizenwerdduidelijk meerbijzonder gevonden dan het feit, dat hij met
mijhetzelfdedeedindePallarwijk(ZieBijlageF).
Verscheidene vrouwen van hogere kasten bezoeken regelmatig séances van
eenCakkiliyarvrouw,diezichgedurendedrienachtenperweekineenalofniet
geveinsdetrancedanst,waardoorzijdetoekomstzoukunnenzien.Devrouwen
vanhogerekastenzittentijdenszo'nséanceinhetoverdektebinnenhof van een
Cakkiliyar huis.DeCakkiliyar, metwieikoverdezekwestiesprak,merkten op
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dat dit vrouwen zijn van Kavuntar landarbeiders en bepaald geen vrouwen van
belangrijke Kavuntar boeren. De Kavuntar keuren het in het algemeen af, dat
vrouwen van hun kaste naar deze bijeenkomsten gaan. Een Kavuntar vrouw,
die enkele van deze séances bijwoonde, vertelde dat de vrouwen van hogere
kasten apart op een cot (een inheems bed) zitten. Men raakt de voeten van de
Cakkiliyar vrouw niet aan. Wel accepteert men van haar heilige as,echter geen
heilig water. De Kavuntar vrouw vond, dat zij er verkeerd aan gedaan had naar
deze bijeenkomsten te gaan: 'Het geeft tïttu en het verlaagt ons aanzien.' Anderen ontkennen dat het betreden van de Cakkiliyar cëri 'tïttu', rituele onreinheid, met zich meebrengt en zij wijzen er op dat dit alleen het geval zou zijn bij
het betreden van deveranda's en kamers van dehuizen der Cakkiliyar.
Hoewel ik niet bij machte was hiervoor bewijzen in handen te krijgen, heb ik
de stellige overtuiging dat enkeleKavuntar mannen aanwezig waren bij de séance van een Cakkiliyar genezer/geestuitdrijver, diejuist vóór mijn vertrek in een
Cakkiliyar huisplaatsvond. Nu waren ditvolgens mijwelledenvande Kavuntar
familie die onder andere door hun sexuele relaties met Cakkiliyar vrouwen toch
al geen al te beste naam hebben bij zowel Kavuntar als Cakkiliyar. Ik kan mij
voorstellen, dat ook vroeger welleden van hogere kasten aanwezigwaren bij het
optreden van Cakkiliyar zieners of geestenuitdrijvers. We behoeven hierbij niet
directaan verandering tedenken. Ook deCakkiliyar schoenmaker,wiensbovennatuurlijke gaven thans door velen worden betwijfeld, verkocht zijn amuletten
voorheen bepaald niet alleen aan Cakkiliyar en men kwam ook wel naar de cëri
om hem overziektenteraadplegen.Dezekwestiesvallenbuitende'normale' orde
envinden 'snachts,enigszinsheimelijk plaats.
Ledenvanhogere kasten handelen hun zaken metdemandenmakers af buiten
de ommuring van de Kuravar huizen. De Paraiyar roept men van verre als men
hen nodig heeft, of men stuurt een Näcuvan om hen te verwittigen van bijvoorbeeld eensterfgeval waardoor trommelaars nodig zijn.
Status-ongelijkheid (Pallar - Paraiyar/Cakkiliyar), status-onzekerheid (Pallar
- Kuravar; Kuravar - Cakkiliyar; Paraiyar - Kuravar; Paraiyar - Cakkiliyar)
en twisten maken, dat leden van de Scheduled Castes weinig bij elkaar komen.
De Cakkiliyar mogenzichdan de'kulam pillai',dekaste-kinderen van de Paljar
noemen, indePaljar wijk vinden wehen zelden ofnooit: zezijn er ook nietwelkom. Desondanks staat vooral het Pallar lid van depanchäyat van Irupatur bij
de Cakkiliyar goed bekend en ik heb wel gezien, dat een Cakkiliyan op het erf
van zijn huis wat water te drinken kreeg, waarbij een Pallar vrouw het water in
de handen van de Cakkiliyan goot. Dezelfde Pallan trof ik ook aan in de Cakkiliyar cëri, waar hij overleg pleegde met een Cakkiliyar industrie-arbeider, die
eveneens lid van de panchäyat is. De Pallan vertelde mij dat zijn kastegenoten
hem eenbeetje ridiculiseren voor zijn sporadische contacten metde Cakkiliyar.
De contacten tussen Cakkiliyar en Paraiyar blijven beperkt tot de vaders van
de kinderen in Staatsinternaten; zij gaan weleens bij elkaar op informatie uit.
Het voordeel vaneen onderzoek bij de Scheduled Castesis,dat mentijdens de
gesprekken in de verschillende wijken der Onaanraakbaren niet gestoord wordt
door ledenvan hogere kasten ofleden van andere Scheduled Castes.
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In enkele gevallen klopt erin Irupatur iets niet met deterritoriale segregatie
van de Scheduled Castes. Dat een Kuravan buiten het eigen wijkje, overigens
sterk geïsoleerd van de omringende huizen, in het meer westelijke deelvan het
dorp zijn hutje heeft, tast geen enkele regel aan, maar bij het Paraiyar onderwijzersgezin aan de hoofdweg, met als buren Kavuntar en Ainüttän Cettiyâr
ligt dat wel enigszins anders. Hoewel het voor hogere kasten verwerpelijk is
Paraiyar als buren te hebben, moeten zij na enige aarzeling toegeven aan de
noordzijde van dehoofdweg eenParaiyan in hun midden tehebben. Kavuntar
wijzenerop,datzijdekastevanditgezinnietkenden,toendezehethuishuurde
van deKavuntar heilige.Hierbij moet worden aangetekend dat de onderwijzer
ook in 1957 en 1958in Irupatur werkte en in 1965met zijn gezin reeds enige
maandeninhetdorpwoonde.Informeert mendannietnaardekastealsiemand
eenhuistrachttehuren?AlsiemanduitIrugurafkomstigis,danzijntochenkelevragen voldoende om teweten tot welkegroep hij behoort? Is het in Coimbatore al niet een 'waarschuwing' als iemand onderwijzer is en niet spontaan
zijn kastezegt?Inhet huiswaar mijn vrouweniktot februari 1967 woonden,
hebik een enigszins vergelijkbare kwestie meegemaakt, toen een onderwijzeres
enhaar tweekinderen hiereenkamer huurden. Haar echtgenoot, korporaal bij
de Indiase luchtmacht in Bangalore, vertelde mij dat zij Christenen waren en
dathunoorspronkelijke kasteNätärwas.Mijnwantrouwenbetreffende dekaste
werd nog versterkt, doordat de man aan Kavuntar als oorspronkelijke kaste
Pillai opgaf endat isnujuist dekastenaam, dieParaiyar gebruiken, alszijhun
werkelijke kaste willen verbergen. De familie van de man was ongeveer dertig
jaar geledenvan Kodumudi naar destad Karur verhuisd (beideplaatsenliggen
inhetdistrictCoimbatore).NavraagvanmijntolkbijNätärenParaiyarindeze
stad leverde geen resultaat op. Als dit gezin inderdaad zou behoren tot de
Paraiyarkaste,dan hebben wehier toch weltemakenmeteenpogingtot'passing'viaveranderingvanreligie,hetenigemalenverwisselenvan woonplaats en
het gebruikmaken van onderwijsfaciliteiten van zending en staat, waardoor de
betrokkenen een tamelijk zelfstandige economische positie konden opbouwen.
Vanwerkelijke 'passing'isnoggeensprake,immersdaartoezouhetgezinmoeten
worden opgenomen in dedorpsgemeenschap en moet dehuidige sociale isolatie,diedezemensenalsvreemdelingen ondervinden, worden opgeheven3.Noch
metdehuiseigenaar, eeninkaste-aangelegenhedenvrijconservatieve Kavuntar
boer, noch met andere mensen in Irupatur hebik dezekwestiekunnen bespreken, want door een expliciet aan de orde stellen van de kastestatus zou ik het
betreffende gezininmoeilijkheden hebbengebracht.Nugingenzijgewoondoor
voorledenvaneenhogerekasteenbehoefden zijzichgeen beperkingen op te
leggenin hun- tamelijk oppervlakkige- contacten metdeKavuntar, integenstellingtot hetParaiyar onderwijzersgezin aan deoverzijde van deweg.Degehele situatie en mijn rol daarin doet denken aan de woorden van Bronislaw
Malinowski (1926/1951:80)bij debesprekingvanéénvanzijn beroemde 'weten-werkelijkheid'cases: 'Iftheaffairiscarriedonsubrosawithacertainamount
ofdecorum, and if no onein particular stirs up trouble - 'public opinion' will
gossip,butnotdemandanyharshpunishment.'
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Bij onderwijzers of andere functionarissen van lage kaste die uit een andere
plaats komen, die niet al te zeer te koop lopen met hun kaste, die zich distantiëren van kastegenoten inhet dorp endiegeenaanstoot geven,zijn deleden van
hogere kasten bereid bepaalde dingen door de vingers te zien. De Kavuntar
boer, nu buurman van deParaiyar onderwijzer, vertelde dat Paraiyar onderwijzers niet in de cëri van hun kastegenoten willen wonen en dat men ze op de één
of andere wijze aan eenhuis moet helpen om te voorkomen, dat ze onmiddellijk
weer vertrekken. Zolang deze onderwijzers niet alle geldende regels met voeten
treden, vindt hij het ook niet erg,dat zebij leden van hogere kasten wonen.
Met name drie factoren bepalen de variant op de kasteregels die we in het
geval van het Paraiyar gezin aan de noordzijde van de hoofdweg constateren:
het zijn onderwijzers, het zijn vreemdelingen, en ze behoren tot één of andere
zeer lage kaste, welke precies doet niet zoveel terzake. Er waren in het dorp
zeker wel scherpslijpers die wachtten op een mogelijkheid om de onderwijzer
uit hun wijk weg te werken, maar het gezin zag steeds kans tussen de klippen
door te zeilen en liet het niet tot een conflict komen. Als voorbeeld van dit zich
tijdig terugtrekken uitmoeilijke situaties zalikin 4.3. drinkwaterproblemen van
dit gezin behandelen. Deze houding blijkt ook uit het volgende: de Christen
onderwijzeres, waarvan ik reeds sprak, nodigde de Paraiyar onderwijzer uit
naar haar baby te komen kijken in haar kamer. De vrouw van de Kavuntar
eigenaar van het huis zag de Paraiyan de kamer ingaan en waarschuwde de
onderwijzeres later, dat zij dit beslist niet wilde hebben. De Paraiyar onderwijzer die hiervan hoorde, vroeg de onderwijzeres hem nu ook niet meer uit te
nodigen, omdat hij geenmoeilijkheden met de Kavuntar wilde riskeren.
Tot besluit van de bespreking van dit Paraiyar gezin laat ik nu de man zelf
aan het woord over zijn woningproblemen in Irupatur.
'Toen ikin 1957naarIrupaturkwam,raaddehetPillaihoofdvandeschoolmijaaninde
Adi Dravida wijk tegaan wonen. Dat wildeikniet, onder andere omdat deAdi Dravida
hierrundvleeseten, hetgeenmijn subkasteinIrugur niet doet. Ikhebmijn huisraad toen
opgeslagen bijeenPannâti onderwijzer indeDevendra cêriengingiederedagterug naar
Irugur. Uiteindelijk vond ikeenvervallen huisindeOttar wijk en daar heb ikmet vrouw
enkind vijf maanden kunnen wonen. Toen het huistijdens een zwareregenbui instortte,
hebben weeenmaand in de school zelf gewoond. Een Kavuntar boer vroegmij toen een
huis naast het zijne tehuren, maar dat weigerde ik, omdat ik zo midden in de Kavuntar
wijk moeilijkheden vreesde.Dezelfde boer steldetoeneenschuur op het erfvanzijnboerderij gratis beschikbaar met de stilzwijgende bepaling, dat ik zijn zoon en dochter iedere
avond wat bijles zou geven. We hebben daar gewoond tot mijn overplaatsing en zijn er
weerheengegaan,toenmijn vrouwhier aan delagereschoolwerd benoemd. Wekwamen
inmoeilijkheden, toendeKavuntar boerruziekreegmetzijnbroersendewaterput buiten
gebruikkwam.Wemoesten toen welweerverhuizen, omdat wedaar geenwater meeruit
de irrigatiegoot konden halen. Opnieuw stelde de boer voor eenhuis in het dorp naast
het zijne te huren, maar opnieuw durfde ik het niet aan. Ten einde raad ging ik naar de
Ätmanäni en vroeg haar het huis aan de hoofdweg te mogen betrekken. Zij vroeg helemaal niet naar mijn kaste en was alleen geïnteresseerd in het feit dat mijn vrouw en ik
onderwijzer waren.EenKavuntarboerdiebijhaarwas,steldemijvoorRs.6.—permaand
alshuuraandeheiligetebetalenendaarstemdeikmeein.Pasnaenigemaandenkwamze
onzekasteteweten.'
76

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-11 (1975)

Het tweede geval waarin er duidelijk iets niet in orde is met de territoriale
segregatie betreft een Müppanän (Palmwijntapper) en zijn vrouw, die in
januari 1967eenhuishuurdenindePaUarwijk.Hetgezinzouongeveer eenjaar
inIrupatur blijven.Tweeredenenbrachtenhemtotdezeongewone handelwijze.
OpdeKavuntar boerderijen bijdePallarcërikondezemandevoorzijn bedrijf
benodigde palmbomen huren en tevens zou hij in dever van de hoofdweg gelegenPallarwijkzijntoddyofpalmwijn kunnenmakenzonderdaarbij gestoord
te worden door ongewenste pottenkijkers en kon hij hier met een gerust hart
voorraden opslaan. Men dient hierbij te bedenken dat Tamilnad in 1967 nog
een geheel 'droge' staat was. Het beroep van deze kaste maakt, dat men zijn
woningkeuzewelaccepteertofalthansbegrijpt. Depalmwijntapper verteldemij
dat zijn familieleden in de stad Coimbatore wel even protesteerden tegen zijn
besluitindePallarcëritegaanwonen,maardathijhenkonuitleggen,waarom
ditzovoorhemhetbestewas.
'Depolitie wilniet, dat ikmijn bedrijf uitoefen aan dehoofdweg. Als ik in de Pajlân
cëriwoon,zijnzebereidtegenbetalingvannietsteweten.'

Deze Müppanän is, evenals de Kavuntar exploitant van de Cakkiliyar teashop,nooittijdens deregelmatiginhetdorpgehouden opsporingsacties vande
politiegearresteerd, waarbij dedorpelingen smalend opmerken: 'Depolitiezal
er zichwelvoor wachten deverkopers van alcoholische dranken te arresteren,
want dan zijn er geen dronken mensen meer.' Een goed verstaander heeft aan
dithalvewoordvoldoende: bijeenarrestatiewegensdronkenschapheeft mende
keusRs.7 5 -aandepolitietebetalen (diehetzelfbehoudt)of, ingevalvaneen
eersteovertreding, doorderechtbank toteenboetevan Rs.7 5 -tewordenveroordeeld.
Het Müppanär gezin bemoeit zich weinig met andere mensen en bij hun
schaarsecontacten metdePallarhoudenzijzichenigszinsaanderegelsdiegelden voor het contact tussen leden van hogere kasten enleden van lage kasten.
DeMüppanäneet en drinkt niet in Pallar huizenenPallar drinkenvolgenszijn
zeggenbijhempalmwijn uitapartebekers,hetgeeninIrupatur nietstriktnoodzakelijkis.
Het Müppanär gezin dat bij dehoofdweg in de Kavuntar wijk woont, voelt
zichwat gecompromitteerd door dedomiciliekeuze van dezekastegenoot inde
Pallarcëri: 'Hetiseenvuilzaakje omdaarbijdePallantegaanwonen.Wewillennietsmetdieliedentemakenhebbenenwezullenhundochtersbepaaldniet
huwen.Wewetenverdernietsvandievent.' Ikvraagmijafofdezekokosnootplukker ooknietwatjaloersisopdegoedlopendezakenvanzijn kastegenoot.
DeKavuntarVannâruitIrupaturweigerentewassenvoorhetMüppanärgezinindePallarwijkenhunwaswordtopgehaalddooreenKavuntarVannänuit
Nesavur. OnzeVannän in Irupatur vertelde dat hij alleen bereid zou zijn naar
deze Müppanän tegaanalshemdatzouworden gevraagd door enkelebelangrijkeKavuntarenalszoublijken, datdezeMüppanänzichverdernietinlietmet
dePallarengeenwatervanhenaccepteerde.TijdenshetgespreklietdeVannän
welheelduidelijk blijken ernietsvoortevoelenvoordezeMüppanän dePallar
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wijk binnen te gaan. Ik moet hierbij opmerken, dat deze strikte Vannän voor
mijn vrouw en mij waste op uitdrukkelijk bevel van onder andere de PresidentKavuntar, die hem na onze aankomst in het dorp onmiddellijk naar ons toestuurde.
Concluderend geloofiktemogen opmerken,datnochhetgevalvande tijdelijk
in Irupatur woonachtige Paraiyar onderwijzer, noch dat van de genoemde en
hier eveneens tijdelijk verblijvende Müppanan uitzonderingen van betekenis
vormen, waardoor de regels aangaande de territoriale segregatie van met name
devier Scheduled Castes inIrupatur oplosse schroeven zouden komen te staan.
Ook in de dorpen en steden rond Irupatur kunnen we vaststellen, datjuist de
Pallar, Paraiyar en Cakkiliyar voor nagenoeg 100% in eigen, vrij scherp begrensde wijken wonen en dat er in hun midden vrijwel geen leden van andere
kasten verblijven. Voor de stad Coimbatore moet ik hierbij een uitzondering
maken voor de vele 'bidonvilles' met hun waarschijnlijk sterk gemengde bevolking van mensen die in de stad werk trachten te vinden, en voor het groeiend
aantal mensen, dat zijn lage kaste tracht te verdoezelen en ergens in de stad
woonttussen deledenvan hogere kasten.

4.2. D E ONTMOETINGSPLAATSEN VAN HET DORP

Bezienwede ontmoetingsplaatsen van Irupatur, dan ishet dorp teverdelen in
vierterritoriale eenheden.
1. Het oude centrum met als ontmoetingsplaatsen de Märiyamman tempel en
detweedaarbij gelegen teashops.
2. Het nieuwe centrum waar we aan de hoofdweg vooral mensen kunnen aantreffen bij de Pillaiyär tempel, enkele veranda's van huizen en winkels, en bij
de bushalte.
3. De Paljar wijk met als ontmoetingsplaatsen het winkeltje en het huis van de
kleermaker die liggen aan het pad dat langs de cêri loopt, en de Pillaiyär
tempel.
4. De Cakkiliyar wijk met vooral twee ontmoetingsplaatsen, ni. de Kanniyammar/Pattatalacci tempels,waar ook de waterput zich bevindt, en de Perumâl
tempel. Eennietonbelangrijke ontmoetingsplaats voor de Cakkiliyar wijk isook
het cafeetje, dat bij de huizen van de Kömutti/Cettiyär ligt aan het pad van het
hoofddorp naar decêri.
Bezien we de kaart van Irupatur, dan is het duidelijk dat twee gebieden niet
worden bestreken door degenoemde ontmoetingsplaatsen, nl. deoostzijde en de
wat chaotische westzijde met zijn oude wijkjes van Näcuvar, Vannär, Näykkar
en Paraiyar en een aantal nieuwe huizen. Aan deze westzijde zijn een viertal
minder belangrijke ontmoetingsplaatsen bij het Cettiyär winkeltje, de werkplaats van een Äcäri Smid, de Paraiyar wijk en in de omgeving van deVannär,
Näcuvar enValaiyar. Het grote aantal kasten en hetverbrokkelde karakter van
deze westzijde verklaren enigszins het ontbreken van duidelijke ontmoetings78
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plaatsen aandezezijdevanhet dorp.
De grootste variatie in leden van verschillende kasten vinden we in en bij de
teashops. Met inachtnemingvan deregelsdiedaar gelden (zie4.7.1),vormen zij
ontmoetingspunten waar, voor zover het de mannen betreft, zeer velen uit het
dorp met elkaar in contact kunnen treden. Hiermee kan slechts de hoofdweg
enigszins wedijveren, waar velen van verschillende kaste zittende of staandemet
elkaar praten. Toch domineren aan de hoofdweg de Kavuntar, Pillai en Ainüttän Cettiyär enzijn deweinigeanderen min ofmeer toehoorders.
Aan de hoofdweg is ook een belangrijk trefpunt derjongere Kavuntar: in een aan de
weggelegen kamer bij defietsenreparatiewerkplaatsvinden we hen tot diep in de nacht
pratendeenspelende.DezeKavuntarvormentevenseenpolitiekbelangrijkegroepenhun
kamer aan dehoofdweg isdaardoor eenbelangrijk actiecentrum. Zij waren het dieacties
tegendePallar ondernamennaar aanleidingvaneenconflict tussenPallarvrouweneneen
Kavuntan bij de centrale waterput in de Kavuntar wijk (zie4.3). Zij waren eveneens de
propagandisten van deD.M.K. gedurende deverkiezingen in 1967en het wasdus niet te
verwonderen, dat het kantoortje van decoalitie aan dehoofdweg kwam, naast dekamer
van deze Kavuntar. Tijdens bijeenkomsten van de Ür panchâyat van Kavuntar in de
Märiyamman tempelvindenwehentezamen op deveranda vanhet Panchâyat Boardgebouwtje.

Alle andere ontmoetingsplaatsen zijn veel sterker gebonden aan bepaalde
kasten. In de veranda van de Märiyamman tempel vinden wevrijwel uitsluitend
Kavuntar. Slechts enkele Ottar en Paljar staan of zitten er aan de voet van de
veranda of op de trap die naar de veranda leidt en luisteren naar de daar gevoerde gesprekken, slechts zo nu en dan een opmerking makend of instemming
betuigend. Passerende Cakkiliyar blijven weleensluisteren openigeafstand van
de veranda. Op de ontmoetingsplaatsen in de Pallar wijk vinden we vrijwel uitsluitend leden van dezekaste. Doordat een belangrijk pad langs dezewijk loopt
zien we er een enkele keer een Kavuntar boer die een ogenblik blijft praten.
Vooral tijdens stakingen en lock-outs in de industrieën vinden we er enkele
industrie-arbeiders van hogere kaste die met Pajjar collega's spreken. Op de
ontmoetingsplaatsen in de Cakkiliyar cêri vinden we uitsluitend leden van deze
kaste. Zo nu en dan verschijnt er een Kavuntan diewerkkrachten wilhuren of
die zich komt beklagen over het niet op het werk verschijnen van vooruit betaalde dagloners. Leden van andere kasten komen hier nooit om zo maar een
praatje te maken.
Op elk van de ontmoetingsplaatsen treffen we vaak dezelfde mensen; slechts
een kleine categorie frequenteert de verschillende ontmoetingsplaatsen. Op deze
wijze ontstaan er in het dorp communicatiebarrières die slechts met moeite
overwonnen worden. De Kavuntar diegewendzijnsamentekomenbij de hoofdweg,komen somsweken achtereen nietinhet dorpsgedeelte bij de Märiyamman
tempel en zijn soms ook opmerkelijk slecht op de hoogte van wat zich daar
afspeelt. Zoals reeds gezegd, beschouwen de Velläla Kavuntar de oude Kanniyâla Kavuntar wijk en de gemengde wijk direct ten westen daarvan ook niet als
hun wijk enveleninteresseren zichnietzoergvoor watzichdaar afspeelt.
De werkelijk prominente Kavuntar boeren als de Ür Kavuntar, de President
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Kavuntar en hun belangrijke familieleden treffen we bijna niet aan in de teashops, de Märiyamman tempel of bij dehoofdweg. Zij bewegen zich niet veel
onder het 'gewone volk' van kleinere boeren, landarbeiders en industrie-arbeiders, dat wedaar doorgaans aantreffen. Wil men hen spreken, dan moet men
naar hun huizen gaan. In de avond komen zij samen bij het huis van de als
heiligbeschouwdeVellälaKavuntar vrouw,wier huis op enige afstand van de
hoofdwegligt.Zijzijnvrijwel allenvolgelingenvandezeheiligeenbespreken bij
en met haar godsdienstige, politieke en economische aangelegenheden. Het
klassekarakter van het exclusieve groepje Kavuntar dat 'savonds bij deheilige
bijeenkomt is opmerkelijk. Slechts enkele belangrijke Kavuntar boeren vinden
wehierniet,hetgeennietbetekent,datzenietvanuitditcentrumbeïnvloedworden.
Door de geringe mobiliteit van de dorpelingen tussen de verschillende ontmoetingsplaatsen en het vrij sterk aan bepaalde kasten of categorieën vankastengebondenzijnvandezeontmoetingspunten, maakthetdorpeenversplinterdeindruk.Menbespreektderijstrantsoenering, deprijzen,denationalepolitiek,
degebeurtenissenvandeeigenwijk,maarslechtszelden worden gebeurtenissen
van een bepaalde wijk elders besproken. Vele 'lopende vuurtjes' stuiten op de
gebrekkige communicatie en onverschilligheid en gaan daardoor slechts langzaam ofhelemaalnietdoor het geheledorp. Factiestrijd bijdePaljar, moeilijkheden bij devoorbereiding van het Pattatalacci feest der Cakkiliyar, een dronken Kavuntan diebij deMäriyamman tempel gedurendeverscheidene nachten
debuurt opsteltenzet,eenruzietusseneenKavuntaneneenCakkiliyan,begrafenissen bijdePallarenCakkiliyar,hetzijnallemaalgebeurtenissen diebijvelen
onbekendblijven ofdieslechtsbijzonder vaagbekendworden.BijdeCakkiliyar
accepteerdeikeenglasgekooktemelkvandevrouwvandebelangrijkste rundvleesslagerinaanwezigheid vanettelijke Cakkiliyar. Ikwasbijzonder benieuwd
hoe sneldezegebeurtenis in hethoofddorp bekend zou zijn. Zoalslater bij navraagbleekenzoalsmijnassistentmijverzekerde,isditfeitnooituitgelekt.Wat
welbekend werd inhetgeheledorpwas,dat ikmijn vrouwophaarnoodzakelijke tochten naar de velden begeleidde. Pallar vrouwen bijvoorbeeld vroegen
mijn assistentnaar aanleidinghiervan ofmijn vrouwenikwellichtindevelden
gemeenschap hadden. Aanhoudende diefstallen van koperen elektrische leidingen werden wel degelijk onmiddellijk in het gehele dorp besproken; kennelijk
betreft hethiereenvoorvaldatdoorzeerveledorpelingen,vanwelkekastedan
ook, wordt gevoeld alsbelangrijk enwetenswaardig. Dergelijke gebeurtenissen
wordenwaarschijnlijk aanvelenbekendviadecontactenindeteashopsendoor
decontacten dieboerenenarbeiders ophunwerkmetelkaarhebben.Verscheidenedorpelingen krijgen metdergelijke diefstallen temaken,doordat deboeren
op grote schaal hun Kavuntar, Pallar of Cakkiliyar arbeiders oproepen om
'snachtsdewaterputtenenbijbehorendepompinstallatiestebewaken,waardoor
zij in menig huisgezin opschudding veroorzaken. Van de kleine Kuravar en
Paraiyar kasten zouden wekunnen verwachten dat hun volwassen mannelijke
ledenjuistdoordegeringenumeriekesterktevandezegroepentevindenzouden
zijnopdeontmoetingsplaatsen derhogerekasten.Ditistochslechtsgedeeltelijk
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hetgeval. Hetisinderdaad waar, dat weéén Kuravan enéénParaiyan vaak aantreffen bij de teashops en op de hoofdweg, maar het heeft mij zelfs moeite gekost alle andere leden van deze kasten te leren kennen. Veel Paraiyar werken in
industrieën en komen slechts thuis om te slapen; veel Kuravar verrichten ook
mandenmakerswerk buiten het dorp. Ik krijg de indruk dat ook de leden van
deze numeriek zwakke Scheduled Castes, op enkele uitzonderingen na, de barrièresvoor contacten metleden van andere kasten inhetdorp zo sterk gevoelen,
dat zij de vaste ontmoetingsplaatsen, waar zij allerlei regels in acht moeten nemen, mijden.
Indehuizen metveranda's en overdekte binnenhoven vinden wezonu en dan
een aantal mensen bijeen. Het gaat hierbij meestal om met elkaar pratende
familieleden, buren of collega's. De schaarse bijeenkomsten van Kavuntar
gotram-leden vinden eveneens plaats in huizen. Alcoholica worden meestal gedronken in gezelschap en achter gesloten deuren en hetzelfde geldt voor kaartspelen. Slechts zelden trof ik in de huizen gezelschappen aan die bestonden uit
leden van kasten met zeer ongelijke status. Het is zeker waar, dat tijdens interviews met Kavuntar wel eens Cakkiliyar arbeiders, of eenVannan diewas haalde of bracht, beneden aan eenveranda evenluisterden naar het gesprek. Ook bij
Nâcuvar of Ottar werd het gesprek wel eens 'gestoord' door Kavuntar die niet
na konden laten te vertellen, hoe de vork eigenlijk in de steel zat. Bepaalde
Kuravar vinden we nogal eens bij bepaalde Valaiyar, en bepaalde Paraiyar bij
bepaalde Kavuntar en Äcäri. Toch moeten we de contacten die leden van zeer
verschillende kasten in de huizen met elkaar onderhouden niet overschatten.
Juist de huizen zijn de plaatsen waar men het meest gevoelig is voor de kasteregels.
Voor de vrouwen vormen de nog overgebleven waterputten, de openbare
drinkwateraansluitingen en de aansluitingen in de huizen belangrijke ontmoetingsplaatsen. De Pallar, Paraiyar en Cakkiliyar zijn voor hun drinkwaterbehoeften vrijwel zelfvoorzienend en we ontmoeten hen dus bijna niet bij aansluitingen die tevens door vrouwen van andere kasten worden gebruikt. De
'public tap' bij de Kuravar huizen dielangetijd bijzonder slecht was,wordt weinig gebruikt en dan nog vooral door Valaiyar, Vannär en Kuravar vrouwen. In
verband met de slechte aansluiting en doordat hier vrouwen van lage kasten
komen, maken veelvrouwen van hogere kaste aan dewestzijde van het dorp gebruik van andere aansluitingen. Door de territoriale segregatie en het grote
aantal punten waar drinkwater kan worden verkregen, is het aantal contacten,
dat tijdens het halen van water wordt gelegd tussen vrouwen van hogere en van
lagerekasten gering.

4.3. D E DRINKWATERVOORZIENING

In 1963 werd in Irupatur een waterleiding in gebruik genomen, waardoor de
drinkwatervoorziening belangrijk gewijzigd werd. De waterleiding is aangesloten op een grote, centrale waterput in de wijk der Velläla Kavuntar. Zie foto 5.
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5.De publieke waterleidingaansluiting bij de centralewaterleidingput in dewijk der Centalai
VeJlâJa Kavuntar. Dergelijke goede betonnen constructies vinden we op vijf plaatsen in de
Kavuntar wijk. Opdeachtergrond iseenwaterput zichtbaar dienogsteedswordt gebruikt.

6.De waterleidingaansluiting bij de^PaJlarcêrijHetuiteinde vandeopdegrond liggendepijp
kreegin 1967eenverticaalafsluitstuk, eenuithygiënischoogpunt groteverbetering.
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Depanchäyat heeft in het dorp vijf betonnen muurtjes laten plaatsen waaraan
twee kranen bevestigd zijn. In de betonnen bak waarop het muurtje rust, bevinden zich twee steunblokken, waarop men tijdens het vullen de waterpotten
kanzetten. Dezevijfpubliekewaterleidingaansluitingen bevindenzichalleinde
wijken derhogerekasten,wekunnenzelfszeggenindeKavuntar wijken. Naast
dezevijfgoedepubliekeaansluitingenzijnernogtweezeerslechte:depanchäyat
heeft buizenlatenleggennaar dePallarwijk ennaar dehuizenderKuravar. In
beidegevallenmonden debuizenuitineenmodderpoel.Bijbeideaansluitingen
washet tot mei 1967vrijwel niet mogelijk eenwaterpot tevullen zonder dater
ook wat vuil water inliep, doordat men de pot scheef moest houden. Bij de
Kuravar werd de onhygiënische toestand nog verhoogd door devarkens,voor
wiedepoelbijdewaterpijp eenwaarlustoord was.Bijzwareregenvalwarende
aansluitingen niet te gebruiken, omdat ze dan onder water stonden. In mei
1967werd opbeidepijpen eenverticaal stuk gemonteerd waardoor mensindsdien de waterpotten iets gemakkelijker kan vullen. Zie foto's 6 en 7. De afwerking van de aansluiting in de Pallar cëri kan volgens Kavuntar door geld-

7.DewaterleidingaansluitingbijdeKuravar huizen,eveneensverbeterd in 1967.Dehiersteeds
aanwezigemodderpoel iseenwaarlustoord voor devarkens der Kuravar. Mendienttebedenken dat het hier totjuni 1967vrijwel onmogelijk wasvanuit de liggende waterpijp een waterpot tevullenzonderdaterenigvuilwateruitdepoelindepotliep.Dezeerverwaarloosdehuizenop deachtergrond behoren aan deValaiyar. Evenalsandereoudehuizenentempelsin dit
gedeeltevanhet dorp staan dezeValaiyar huizen op lageterpen alsgevolgvan de grondafgravingenvoordezoutwinningdoor UppiliyaNâykkar invroegerdagen.
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-11 (1975)

83

gebreknietwordenvoltooid. Depijpnaar dewestzijde vanhetdorpiseigenlijk
bestemd voor de Cakkiliyar cëri, waarbij er wel een aparte aansluiting bij de
Kuravar huizen zou komen. De pijp naar de Cakkiliyar cëri is niet doorgetrokken, omdat - naar menzegt- dewaterdruk tegeringisomdezevrij grote
afstand te overbruggen; bovendien zou er te weinigwater beschikbaar zijn om
indebehoefte vandezehelewijk tevoorzien.PallarenCakkiliyarwijten degeringe waterdruk en het water tekort aan deveertig huisaansluitingen die er nu
zijn (zie tabel 6).Vierendertig van deze aansluitingen bevinden zich in de Kavuntar huizen,driein dehuizen van deAinüttän Cettiyär, tweebij dePillaien
ééninhethuisvandeBrahmaansekarnam.Door slechteafsluitingen vloeitveel
waterongebruikt weg,zowelbijdepubliekealsbijdehuisaansluitingen, enhier
en daar wordt ook drinkwater gebruikt voor de bevloeiingvan tuinen. Het is
duidelijk dat de belangen van de Vellâla Kavuntar bij de wateraansluitingen
doorslaggevend zijn geweest. DeKavuntar spreken nu over verbetering vande
thans onbruikbare Ottar waterput in hetzuidelijk gedeeltevan hetdorp, waardoor de Pallar wijk, de oude Ottar wijk en de Cakkiliyar wijk via pijpen van

8.DewaterputderCakkiliyar.Defeestkledingvandeaanwezigenhangtsamenmethet Pattatalaccifeest. Op de achtergrond zijn nog de niet voltooide en nooit gebruikte badhuisjes zichtbaar die een 'welfare team' van het P.S.G. College of Technology en de P.S.G. School of
Social Work (teCoimbatore- Peelamedu) daar in 1963bouwde(zievoor debetrekkelijk vele
activiteiten van dit team in deCakkiliyar cëriDeel II: Overheidsmaatregelen). De Cakkiliyar
zeggendezebadhuisjes niettehebbenvoltooid door gebrek aan interesse.Dergelijke niet voor
het oorspronkelijke doel gebruikte badhuisjes zijn ook in de Cakkiliyar wijken van naburige
dorpengeenzeldzaamheid.
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drinkwater zouden kunnen worden voorzien. Het is echter de vraag of deze
plannen, zo ze al werkelijk bestaan, op korte termijn gerealiseerd kunnen en
zullen worden.
Hetkomtnogaleensvoor,datdoordetegeringehoeveelheidwaterindecentrale waterput, het uitvallen van deelektriciteit ofeen defect aan demotor, de
waterleiding niet werkt. Isdit welhet geval,dan isdat toch slechtsvoor enige
tijd in de ochtend en avond. Ook de mensen diehun drinkwater via de waterleidingverkrijgen zijnherhaaldelijk aangewezenopdedrinkwaterputten dieook
vóór 1963werdengebruikt.
Konden wetot voor kort de waterputten van het dorp in zeven categorieën
verdelen, thans kunnen we er nog slechts vier onderscheiden: de waterputten
van Brahmanen, Ottar en Pallar worden nu niet meer gebruikt en de hogere
kastenhalennuallewateruitdeputtenvandeKavuntar,diedaarnaastnoghun
irrigatieputten bijdeboerderijen hebben.DeParaiyarenCakkiliyar (ziefoto 8)
bezitten nog hun eigen drinkwaterputten. DePallar zijn door de onbruikbaarheidvantweeeigenwaterputtenvoorhunwatervoorziening geheelaangewezen
opdewaterleidingenopenigeirrigatieputtenvanKavuntar boerderijen.
De kasteregels die traditioneel voor het gebruik van de waterputten gelden,
zijn ooknunogvoorhetdorpvanbelang.Wedienentebedenken dat Irupatur
volgenszijn inwonersgeenpubliekewaterputten kent: dedorpelingen zijn unaniem van mening, dat alle putten het eigendom zijn van kasten of personen.
Deze stelling is aanvechtbaar, aangezien de dorpspanchäyat zorgt voor verbeteringen onderhoud van decentrale waterleidingput, waar men ook zelf opde
traditionelewijzewaterkanputten,envandeputtenderCakkiliyarenParaiyar.
Delaatstetweewerdennogin 1965opkostenvandepanchäyatuitgediept.
Dekastendiethansnietzelfwatermogenputten uitdeinhetdorpaanwezige
drinkwaterputten van de Kavuntar zijn de vier Scheduled Castes, dus Pallar,
Kuravar, Paraiyar enCakkiliyar.Vrijwelunaniemzijndeledenvanhogerekastenvanmening,dat ookdeKömutti Cettiyärdatvroegernietmochten.Enkele
Ottarverteldenmij,datzijhuneigenwaterput nietmeergebruikensindsdeKömuttiCettiyärergebruikvangingenmaken.Ikbengeneigdbijdeopmerkingen
over de Kömutti Cettiyär vraagtekens te plaatsen, immers, waar haalden zij
vroeger water als zij de Kavuntar putten niet mochten gebruiken? Het is niet
voorstelbaar,datzijhunwaterpottenlietenvullendoorledenvanhogerekasten,
zoalsdat noghet gevalisbij deKuravar. Omzeilden deKömuttis de moeilijkheden wellicht door een vrouw van hogere kaste in dienst te nemen voor het
brengenvanwater?Wewetenhetniet.Werakenhierookinmoeilijkheden met
de tijdsaanduiding 'vroeger':niemand heeft mij ook maar enigszins duidelijk
kunnen maken tot wanneer de Kömuttis dewaterputten van de Kavuntar niet
konden gebruiken.
Aandekasteregelstenaanzienvandewaterputtenhoudtmenstrengdehand,
zoalsblijkt uitdeervaringenvanhetuitIrugurafkomstige, maarthans tijdelijk
inIrupatur wonendeParaiyar onderwijzersgezin. Ditgezinheeft thans,zoalswe
al zagen,eenhuisgehuurd van eenKavuntar vrouw,dieinhetdorp alsheilige
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wordt beschouwd. Deze vrouw wasniet bekend met de kaste van het gezinen
zijstond toedathethaar waterput gebruikte.Na enigetijd echterwerdhaarde
kastewelbekend enzijvroegtoendewaterput nietmeertegebruikenintegenwoordigheid van anderen. Alsheilige acht devrouw zich boven dekasten verheven;zijzegtzelfs eenfelle tegenstandster vankaste-onderscheid tezijn. Haar
Kavuntar discipelenzoudenhaarminofmeertotgenoemderegelinggedwongen
hebben.Omde'saint'nietverderinmoeilijkheden tebrengen,haaldehetonderwijzersgezin in het vervolg geen water meer uit haar waterput. Op een dag
plaatste de vrouw van de onderwijzer, zelf onderwijzeres aan de 'Higher
Elementary School' van Irupatur, haar waterpot naast de waterput bij de
Piljaiyär tempelaandehoofdweg,waaropeenKavuntarvrouwhempakteener
water mee putte. Onmiddellijk werd deze Kavuntar vrouw door andere aanwezigevrouweningelicht over dekastevan het onderwijzersgezin. Devrouwen
zeiden de onderwijzeres, dat zij niet moest toestaan, dat anderen water putten
met haar waterpot en adviseerden haar anderen water te laten putten, dat dan
inhaarpottenovergegotenkonworden.Zogebeurdehetverderook.Welmaakt
het gezinvrijelijk gebruikvan depubliekewaterleiding aan deoverzijde vande
weg.Toen deKavuntar putleegwasenook dewaterleiding nietwerkte,moest
het gezindrinkwater halen van deaan de oostrand van het dorp gelegen boerderij van dePresident-Kavuntar. Hier mochten zij als Paraiyar niet zelf water
putten,maarzemochtenerwelwaterhalenuitdeirrigatiegoot bijdewaterput.
Dit gezin maakt geen gebruik van de op enige honderden meters afstand van
hunhuisgelegenzeergoedeParaiyar waterput:
'Als wij daar water halen, zullen alle schoolkinderen in het dorp weten dat we Adi
Dravida zijn. Velen weten het nu ook wel, maar zeggen het niet openlijk, omdat we ons
helemaal niet bemoeien met de lokale Adi Dravida gemeenschap. Zelfs de Adi Dravida
kinderenvertellen nunietopenlijk dat wijtot hunkastebehoren,maar datzou welgebeurenalswijbijhenwatergingenputten.'

Gedurende deeerstemaandenvan mijn onderzoek inIrupaturgavenvelente
kennen,datzijnietwistentot welkekastedit onderwijzersgezin behoorde.Anderenantwoorddenindegeestvan:'Menzegt,dathetParaiyan zijn.' Ik geloof
datdekastevandezemensendoormijn onderzoekingenhelaasmeerexplicietis
gewordenvoordedorpelingen.
OokalseenParaiyaronderwijzer iemandvanhogekasteindienstneemtvoor
hethalenvanwater,kunnen ermoeilijkheden ontstaan. Inongeveer 1963 kreeg
een Paraiyar onderwijzer, die tijdelijk in Irupatur woonde, een ernstige waarschuwing van een aantal Kavuntar, omdat hij de 'onbeschaamdheid' had het
brengen van water door een Äcäri vrouw tevergemakkelijken door thuis haar
waterpot overtenemenenhetwater dan zelfuit dezepot overtegietenin zijn
eigenwaterpot.Zonderdatdeinformanten daaroveruitdrukkelijk spreken,vermoedt deonderzoeker dat eendergelijke aanraking dewaterpot ritueel verontreinigt, waardoor hij ook een gevaar vormt voor de waterput waar hij wordt
gevuld. De Kavuntar vertellen niet zonder tevredenheid, dat deze onderwijzer
enigewekennahetvoorvaluithetdorpverdween.
DeledenvanhogerekastenweigerendewaterputtenvandeScheduled Castes
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tegebruiken.ToendeÄcärivrouw,dieonsiedereochtendwaterbracht, klaagdedatzijinverbandmetdedroogtehetwatermoesthalenvaneenverafgelegen
boerderij,steldeikhaarvoorwatervoormijtehalen 'uitdeputdaarschuinaan
de overkant van dewegbij deNïliyammantempel'. Devrouwwas verbijsterd
envroegofikdannietwist,datditdewaterputvandeParaiyarwas.Ikvermeld
hieruitdrukkelijk, datdehogerekastenweigerenwatertehalenuitdeputtender
Scheduled Castes,omdatdedirecteurvanhetHarijan DepartmentvandeStaat
Tamilnadditineengesprekmetmijnoemdealshetbelangrijkste criteriumvoor
het vaststellen van 'onaanraakbaarheid' van een kaste.In Irupatur bezitten de
middenkasten geen waterputten en we kunnen bij hen dus niet nagaan of de
hoge kasten al of niet bereid zijn water te halen uit hun waterputten. Ook beschikikniet overantwoorden vaninformanten vanhogekastedielichtzouden
kunnen doen schijnen over dit voor Irupatur theoretische probleem. Het lijkt
mij echter onwaarschijnlijk, dat bijvoorbeeld Kavuntar drinkwater zouden halen uit de putten van de middenkasten Vannär, Nâcuvar, Valaiyar en Ottar.
Veel eenvoudiger, goed verdedigbaar en goed meetbaar lijkt mij als criterium
voor de 'onaanraakbaarheid' van een kaste het niet met eigen materiaal water
mogenhalenuitdeputten derhogerekasten. Opgrond vaneendergelijk criterium zijn er in Irupatur slechts vier kasten van 'Onaanraakbaren': de Pallar,
Kuravar, Paraiyar en Cakkiliyar, dus defeitelijke Scheduled Castes. Op deze
wijze isdesituatie in Irupatur ook in overeenstemming met deopmerkingvan
dedirecteur vanhetHarijan Department, datde'denotified tribes'niet 'onaanraakbaar' zijn:hetisaandeValaiyartoegestaanwatertehalenuitdeKavuntar
waterputten. Alsikinhetvervolgvan dezestudiedePallar zonuendannoem
alskastedie'vanoudsnietwerkelijk onaanraakbaar' is(integenstellingtotmet
nameParaiyarenCakkiliyar),dandoelikdaarbij opdefysieke onaanraakbaarheid enniet ophethier genoemde criterium betreffende het gebruikvan waterputten (zie5.2).
Voor dewaterputten op deboerderijen van deKavuntar enin het bijzonder
voor de irrigatieputten, gelden andere regels dan voor de drinkwaterputten in
hetdorp.DePallarmogen,integenstellingtotdeKuravar,ParaiyarenCakkiliyar, meestal wel water halen uit deputten buiten het dorp. Vooral als dit gebeurtmetKavuntar materiaal,drinkendeKavuntar ditwater ook,zoalsikzelf
heb kunnen constateren. De Kavuntar vertellen dat dit onderscheid tussen de
waterputten in het dorp endieerbuiten reeds vanouds bestaat. Opmerkelijk is
deregelingdiede Dr Kavuntar trof voor dewaterput opzijn vlak bij dePallar
wijk gelegen boerderij:Pallar vrouwen mogen hier zelf water putten met hun
eigen potten, opvoorwaarde dat zij éénpot water gieten in degrote container
diedaar opheterfstaat.DeÜr Kavuntar gebruikthetwateruitdezecontainer
zelfalsdrinkwater enalswatervoor kookdoeleinden. Kavuntar merken hierbij
op, dat dit dan wel eenirrigatieput buiten het dorp is,maar zij geven toe, dat
dezeput voor de op zijn boerderij wonende Ür Kavuntar toch ook een drinkwaterputis.
EenvooraanstaandeKavuntaninIrupaturmerkteop,datheteigenlijkwonderlijk is,dat Cakkiliyar geenwater mogen putten uit deirrigatieputten. De CakMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-11 (1975)
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kiliyarwerkenimmersmeeaandeaanlegvanirrigatieputten, ookalshetwaterniveau isbereikt en het komt herhaaldelijk voor, dat een Cakkiliyar pannaiyâl
'smorgensvroegdemotor voor hetoppompen vanwater start, waarbij hij wat
water in de pijp moet gieten: 'De Cakkili verontreinigen daardoor dus eigenlijkdewaterputentochmakenwegeenbezwaar.'
Kuravar, Paraiyar enCakkiliyar nemenin develden uitsluitend water uitde
irrigatiegoten bij deputten, ofzij laten er hun waterpotten door leden vanhogerekastenvullen.
Alsmenaan deledenvan devier Scheduled Castesvraagt, wieergeenwater
mogen halen uit hun waterputten, dan ishet antwoord: 'Niemand magwater
uit onzeputten halen, alleenwijzelf.' De Kuravar bezitten enbezaten geeneigenputten en voor hen isdevraag dus geheel theoretisch. Voor Cakkiliyar en
Paraiyargeldt,datniemandwateruithunputtenwilhalen,ofdeledenvandeze
kastenditnuwelofnietgoedvinden.
De Cakkiliyar zouden er geen bezwaar tegen hebben dePallar putten tegebruiken,maar datwordtzelfs door demeestzogenaamd vooruitstrevende,zich
links-communistischnoemendePallarvandehandgewezen: 'Alszeschoonzijn,
mogen ze onze putten gebruiken, maar alle Cakkili van Irupatur zijn vies.'
Gaat men, om deverbale reacties te kennen, vragen naar hypothetische situaties, dan zeggendePallar, dat zijniet willen dat Kuravar, Paraiyar, Cakkiliyar
enKömuttiCettiyârhunputtengebruiken,terwijldeCakkiliyarzeggenbezwaar
temakentegenKuravar,Paraiyar enKömutti Cettiyâr.Hetwasmijnietmogelijk enig antwoord uit een Paraiyan te 'persen'. Verscheidene Pallar vertelden
mij het verhaal, dat ongeveer veertigjaar geleden een waterput in het midden
vanhunwijk werdgeslagenenaangelegd omdateenPallan,diesexuelerelaties
onderhieldmeteenParaiyarvrouwtijdenszijnverblijf opdetheeplantagesinde
Nilgiris,deoudewaterput had gebruikt. Uit ditverhaal blijkt inieder gevalde
mogelijkheid tot verontreiniging van de Pallar waterputten in vroeger dagen.
(Zievoor derechtskundigeprocedure bijdezewaterputkwestie DeelII: Politiekepositie.)
Door het ingebruiknemen van dewaterleiding in 1963deed zicheen situatie
voor, waarop geen duidelijke kasteregels van toepassing waren. Hoewel er in
1967wat meer klaarheid was gekomen, waren toch niet alle vraagtekens verdwenen.Hetprobleem isofdeScheduled Castesdevijf goede,publiekewateraansluitingen in de wijken der hogere kasten al of niet mogen gebruiken. Dit
probleem werdinapril/mei 1965opdespitsgedreven,toen Kavuntar enPallar
vrouwenruziekregenoverhettappenvanwaterbijdecentrale waterleidingput.
Een Kavuntar boer vroeg dePallar vrouwen toen water tehalen uit hun eigen
waterleidingaansluiting. Er vond een scheldpartij plaats, waarbij de Kavuntan
eenPallar vrouwzelfseenklapzouhebben gegeven.Na boetedoeningdooreen
Pallan voor deMäriyamman tempel inverband met onrespectvolle taal die hij
tegen de betrokken Kavuntan geuit had, stemde de ü~rpanchâyat van de Kavuntar erintoe,datdePallar allepubliekewateraansluitingen mochtengebrui88
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ken.DeKavuntar waarschuwden, dat zijhetgebruik vandeaansluitingen buiten de Pallar wijk en het gebruik van de buiten het dorp gelegen waterputten
nietlangerzoudentoestaan,alsdePallarzichopnieuwonbehoorlijk gedroegen.
In het algemeen wordt nu ook door deleiders der Kavuntar gesteld dat in de
Mâriyamman tempel besloten werd, dat iedereen de publieke aansluitingen
maggebruiken,dusookdeKuravar,ParaiyarenCakkiliyar. DeKuravar halen
nu inderdaad weleenswater van depublieke aansluitingen in dewijk der hoge
kasten en storen zichdaar niet aan deeventuele voorrang diezij opgrond van
hun kastepositie zouden moeten geven aan leden van hoge kasten. Cakkiliyar
vrouwen daarentegen gaan zelfs nu niet naar de publieke aansluiting bij de
Kuravar huizen, omdat zij daar voorrang moeten geven aan vrouwen van hogere kaste, met name aan deAinüttän Cettiyär, Valaiyar, Nâcuvar enVannâr
die daar komen. Zij wagen zich zeker niet verder in het dorp voor water. Het
schijnt, dat erin debeginperiode van dewaterleiding inderdaad een conflict is
geweesttussenCakkiliyarvrouwenenanderevrouwenoverhetgevenvanvoorrang aanledenvanhogekasten bij depublieke aansluiting, dietoen nogbijde
Pillaiyärtempelwas,tussendehuizenvandeKuravarendewijkderCakkiliyar.
De meningen verschillen over hetgeenzich hier in 1965afspeelde. De Valaiyar zeggen,
dat deCakkiliyar dewaterpotten van deKuravar aanraakten, waardoor deKuravar boos
werden. De Kuravar ontkennen dit enzeggen, dat deCakkiliyar eengroot aantal potten
bijdeaansluitingzetteneneenKuravar meisjebelettenwatertenemen,bewerende,datde
aansluiting alleen voor hen bestemd was.Een Cakkiliyan zou bij deruzieeenpijp kapot
getrokken hebben, waarna mensen van depanchäyat de waterleidingaansluiting hebben
verplaatst van dePillaiyär tempelnaar dehuizenvan deKuravar. De Cakkiliyar spreken
bij deruzieinkwestieoverKuravar vrouwenenvrouwen vanhogere kasten die trachtten
voor tedringen.Hoe dan ook, devoor deCakkiliyar bestemdepijp, dietijdelijk werdgelegd tot de Pillaiyär tempel kreeg zijn eindpunt bij de Kuravar huizen en de Cakkiliyar
komener nu bijna niet meer. Zij merken hierbij nogop,dat deafstand tot deaansluiting
nu tegroot isendat zijna deuitdiepingvanhuneigenwaterput door depanchäyat water
genoeghebben.Ikgeloof dat ook devrees,dat ledenvanhogerekasten hunzullenzeggen
apart tegaan staan en nergensaan tekomen, reedseenbelangrijkedrijfveer isvoorzowel
Cakkiliyar alsParaiyar omnietnaar depubliekeaansluitingen tegaan.

Ook dewaterput van deParaiyar is kort voor mijn komst in hetdorp uitgedieptenerisvoor deParaiyar dan ookweinignoodzaak gebruik temakenvan
depubliekeaansluitingen opdewaterleiding.
Concluderend kunnen wevaststellen,datPallarenKuravar welzonuendan
gebruikmakenvandepubliekeaansluitingenindewijkderhogerekastenendat
Paraiyar enCakkiliyar ditnietdoen.Voordehuisaansluitingen inofbijdehuizen van leden van hogere kasten kan ik in het algemeen opmerken, dat men
hieralleenwaterweigertaandeledenvandevierScheduled Castes.Bijdehuisaansluitingen opdewaterleiding past menderegelstoedieook vantoepassing
zijnopdedrinkwaterputten.
Ookindedorpenenstedenbuiten Irupatur blijken dekasteregels betreffende
dedrinkwaterputten noginvolleomvangtegelden.Ledenvan ScheduledCastes
mogen er geen gebruikmaken van de drinkwaterputten van leden van hogere
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kasten.VoordestadPeelameduendedorpenManiakaranurenMerkupalayam
ishetmijbekend,datdeCakkiliyarergeenwatermogenhalenuit depublieke
leidingwateraansluitingenindewijkenderhogerekasten.
Leden van kasten van Onaanraakbaren zijn geneigd veelvan hun problemen te wijten
aan discriminatie door leden van hogere kasten, ook als dat in feite niets met dezaak te
maken heeft. Ik vermoed, dat dit ook bij devolgende kwestie een rol speelt. Paraiyar in
Coimbatore vertellen, dat de vrouw van een tot hun kaste behorende professor in degeschiedenisaan éénvan dehogescholen in destad in 1965zógeslagen werdna het gebruikenvan dewateraansluiting vanhet huiswaar dit gezinkamers huurde, dat zij inhetziekenhuisbehandeld moest worden.Het bleekmijdat deprofessor inderdaad aangifte deed
bij de politie, die verbaal opmaakte onder de Indian Penal Code en niet onder de Untouchability Offences Act 1955, omdat destrafmaat onder deze laatste wet veel lager ligt
(zie Deel II: Overheidsmaatregelen). Bij het uitzoeken van deze kwestie werd het voor
mijn vrouw en mij steeds onwaarschijnlijker, dat het hier ging om een conflict, ontstaan
doordat eenlidvanzeerlagekasteeenwaterleidingaansluiting achter hethuisvaneenlid
van hoge kaste gebruikte. Volgens vroegere collega's van de man (niet behorende tot de
Paraiyar)speeldebijhetconflict vooralhetbijherhaling niet betalen van dehuishuur een
rol.Dezecollega'sverteldeneveneens,dat dehoogleraar sterk deneiginghad ombijiedere kritiek op zijn gedrag deze toe te schrijven aan discriminatie op grond van zijn kaste.
Helaas was het mij niet mogelijk dezekwestie te bespreken met de betrokken professor,
aangezienhijkort nahetgebeurdewerd overgeplaatst.

Opmerkelijk isdatledenvanhogerekasteninPeelameduenMerkupalayam
wel eens water halen uit de waterleidingaansluitingen die de betreffende panchäyatsin deCakkiliyar wijken lieten aanleggen. Het blijft hierbijvoor mijde
vraagofzijditwateralsdrinkwatergebruiken.
Ikkanmijnietonttrekkenaandeindruk,datdelokaleoverheidindedorpen
en steden moeilijkheden tussen de verschillende groepen tracht te vermijden
door delagekastenophetpunt vandedrinkwatervoorzieningzelfvoorzienend
temaken:overalwordenvoordeafzonderlijke lagekastenaparteaansluitingen
op dewaterleiding aangelegd en men stelt voldoende gelden beschikbaarvoor
hetonderhoudvanhunafzonderlijke waterputten.InIrupatur zagenweditten
aanzien van Cakkiliyar en Paraiyar. Overheidsfunctionarissen protesterenwel
tegendezegedachteenwijzenerop,datdewatervoorzieningvandeverschillendewijkendoorhengeregeldwordt,waarbijhetdanminofmeertoevalligis,dat
deledenderverschillendekasteninafzonderlijke wijkenbijeenwonen.
Ikkanmijvoorstellen,datdekasteregelstenaanzienvandedrinkwatervoorzieningtamelijk onveranderlijk zijn, omdat het halenvan water eenuitgesproken vrouwenwerk is; devrouwen zijn in het algemeen onmiskenbaar strenger
watbetreft denalevingvandekasteregelsdandemannen.

4.4. DE BEGRAAFPLAATSEN

InIrupaturvindenbijna geencrematiesplaats;slechtstweekasten,deBrahmanenendeKömutti Cettiyâr,cremerenhundoden,alsdezetenminsteminof
meer volwassen zijn. Bij de overige kasten vindt slechts bij uitzondering verbrandingplaats,namelijk als de overledene welgesteld was.Bovendien gaatin
90
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het dorp het verhaal, dat mensen die zelfmoord hebben gepleegd, worden gecremeerd.
De grootste begraafplaats en crematieplaats vinden we daar waar het pad
naarNesavur devrijwel altijd drogebeddingvanderivierPeriyapallam kruist.
(Zievoor een overzicht der verschillende begraafplaatsen blz. 94).De begraafplaats van deKavuntar envele andere kasten ligt hier op dezuidoever van de
rivier; de Brahmanen en Kömutti Cettiyär cremeren hun doden midden in de
bedding.
PasgeborenkinderenvanhogekasteenPantäram priesters worden hier niet
bij de Periya pallam begraven, waarschijnlijk, omdat men ze daarvoor te rein
acht.Dekinderbegraafplaats ligtineenmeestaldrogerivierbedding,tevensweg,
aan de noordoostzijde van het dorp; de begraafplaats der Pantäram priesters
ligtbijdezelfdedrogebeddingindeoostelijkenieuwewijkvanhetdorp.
Vandegroepen meteenhogerestatusbezittenalleendeMohammedaneneen
eigenbegraafplaats; dezeligtaandewestzijdevanhetdorp.
DevierScheduled Casteswordenteonreingeachtomhun overledenentebegravenbijdedodenvanhogerekasten.BuitendePantäramenMohammedanen
bezitten alleendezevierkasten aparte begraafplaatsen.
Enkele informanten van de Kavuntar kaste vertelden mij, dat ook Ottar en
Valaiyar afzonderlijke begraafplaatsen bezitten, hetgeen volkomen onjuist is.
De opmerking isinteressant, omdat hieruit blijkt, hoe men over de status van
dezetweekasten denkt ('Ze zijn net alsde Harijans') en omdat hieruit blijkt,
hoeslechtvelenopdehoogtezijn vandesituatieinhetdorp,alshetzakenbuiten de eigen kaste betreft. Tot mijn schande moet ik bekennen, dat ik paseen
maandvoor mijn vertrek uit Irupatur ophetspoor kwamvandePantärambegraafplaats. Toen ik de aanwezigheid van deze begraafplaats met enkele Kavuntar besprak, bleek, dat men dit feit vroeger niet voor mij had verzwegen,
maar dat slechts zeer weinigen van het bestaan van deze begraafplaats op de
hoogtewaren.
DePallarbegraafplaats ligtopdenoordoevervandePeriyapallamtenzuiden
vandePallar cëri,dievandeKuravar enParaiyar tenzuidwestenvanhet dorp
aan dezelfde rivier. De Kavuntar eigenaar van de rivieroeverwaardeKuravar
in 1966eendode begroeven, protesteerde fel tegen dezebegrafenis eneistedat
menin hetvervolgdedodenin hetmiddenvanderivierbedding zoubegraven.
De Kuravar legden deze eis naast zich neer, omdat het bepaald niet de eerste
maal zou zijn, dat men een ter aarde bestelde later uit het kilometers naar het
oosten liggende irrigatiemeer Äcän kulam moest opvissen, omdat de Periya
pallam door een zware regenbui plotseling in een snel stromende rivier veranderde.
DeParaiyar diehun doden op hetzelfde oevergedeelte begraven, bemoeiden
zichniet met dit conflict, omdat zij naar hun zeggenveeloudere en onaantastbarerechtenbezaten.Hetwasin 1967nietgeheelduidelijk ofKuravarenParaiyarditgedeeltevan deoeverookinhetvervolgzouden kunnen gebruikenvoor
hetbegravenvanhundoden.
De Cakkiliyar bezaten tot voor kort twee begraafplaatsen, namelijk de 'geMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-11 (1975)
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wone' begraafplaats ten zuidoosten van het dorp aan dePeriya pallam eneen
apartebegraafplaats voorjongekinderen entäsans,eencategorie half-priesters
van deVishnutempels.DeKavuntar boeren ten westenvande Cakkiliyar cëri
stonden vroeger toe, dat de Cakkiliyar hun doden over de erven van enkele
boerderijen en door hun landerijen naar de Periya pallam brachten, maar op
zekermomentbevielhundatnietlanger.Door eenverbodvoortaan noglanger
overhunerventegaan,hetopheffen vaneenbestaand pad overhunlandenhet
metenigedoornigestruiken beplanten vaneengedeeltevaneenzijrivier vande
PeriyapallamhebbendezeKavuntar vermoedelijk in 1964, deCakkiliyarweten
tedwingenhun begraafplaats aan dePeriya pallam optegeven. De Cakkiliyar
begraven hun doden nu nogslechts bij dehoofdweg op deoevervan genoemd
zijriviertje. Dezelfde Kavuntar zijn ook tegen dezebegraafplaats in het geweer
gekomen,maarhetzalhunditmaalvermoedelijk nietgelukkendeCakkiliyarte
dwingen ookditterrein prijs tegeven,aangezien ervoordeCakkiliyar geenalternatief meerbestaat.Demoeilijkheden tussendeCakkiliyarendezeKavuntar
zijn nietbeperkt gebleventot begraafplaatsproblemen; zijdwongen deCakkiliyar in 1963of 1964ook het inhun velden gelegen Pattatalacci heiligdom opte
geven,waardoor eentijdelijke tempelvoor dezegodinmoestworden opgetrokkenbij dewaterputvandeCakkiliyar. WezullendezeKavuntar familie verder
nogtegenkomen bijhetverplaatsen vancactusafscheidingen ten kostevanland
behorend bij de Cakkiliyar cëri (zie Deel II: Politieke positie) en bij moeilijkhedenalsgevolgvansexuelerelatiesmetCakkiliyarvrouwen.
Veelvandemoeilijkheden overdebegraafplaatsen vanKuravar, Paraiyaren
Cakkiliyar lijken mij een gevolg van het slecht functioneren van de Kavuntar
panchäyatenhetontbreken vaneenkrachtigeUrKavuntar. Daarbij komtdan
nog de rivaliteit tussen de lage kasten en de verdeeldheid binnen iedere lage
kasteopzich.OnderlingeruziesleggendebestuurskrachtvandeKavuntar lam,
waardoor geenbeslissingen kunnenworden genomendievoor allepartijen bindendzijn. Delacunedieopdezewijzeinhetbestuur ontstaat, wordtnietopgevuld door een krachtige officiële dorpspanchäyat of door een krachtige positie
van panchâyat-president, munsiff en karnam in het panchäyat gebied van Irupatur. De rechten van dekasten die eenpolitiek zwakke positie innemen, zijn
doordezebestuurslacuneinernstigemateonbeschermd,waardoorzijzichmoeilijkkunnenverdedigentegenagressieveKavuntarboeren,hetgeknoeimeteigendomsrechtenofhetverkwanselenvanoverheidslanddoordekarnam.
In de huidige ontwikkelingsfase, waarindemarkt-incorporatie vanhetplatteland snel
voortschrijdt en daar stormachtige veranderingen plaatsvinden op het gebied van nieuwe
en veranderde planterassen en de toegepaste technologie, zien we een afbraak van de
lokale corporatieve kaste-groepen: de interne integratie van kaste-groepen gaat verloren
ten gunste van nieuwe, het dorp meestal te boven gaande organisaties. We zien echter
tevens,dat destaathaarmachtoplokaalniveaunognietgeheelheeft gevestigd, waardoor
depolitieke incorporatie van hetplatteland ten achter blijft bij demarkt-incorporatie. In
een dergelijke situatie isdepositie van depolitiek-economisch zwakke (enintern vaak in
toenemende mate geatomiseerde) groepen versus degenen die de schaarse produktiemiddelen controleren en streven naar winstmaximalisatie, slechter dan ooit4. Het blijft
evenwel de vraag of een grotere macht van de staat op lokaal niveau een aanmerkelijke
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verbetering van depolitiekepositieenrechtszekerheid derlagekasten metzichzou brengen.

Hoewel de Pallar aan de oost- en zuidzijde van hun wijk wel moeilijkheden
hebben met opdringende Kavuntar boeren, zijn er tot nu toe geen problemen
gerezen ten aanzien van hun begraafplaats, aangezien deze op een glijoever van
de Periya pallam op overheidsgrond ligt.De indepolitieke structuur van Irupatur vrij krachtige positie van de Pallar heeft tot nu toe voorkomen, dat de Kavuntar het terrein van dePallar begraafplaats gebruikenvoor zandafgraving.

4.5. D E TEMPELS

Alle tempels en eenvoudiger heiligdommen in Irupatur zijn het eigendom van
bepaalde groepen of huishoudingen. Er bestaan in Irupatur geen tempeltrusts
en de tempelsalszodanighebben dus geenbezittingen. Nu eenszijn zij gebouwd
op 'purampökku' land (ongebruikt land van de overheid),dan weer op het land
van bepaalde personen. In alle gevallen waarin groepen eigenaars en beheerders
van de tempels zijn, is het bestuur, zo er al een vorm van organisatie te onderkennen valt, slecht geregeld. Bij de Kavuntar tempels is er officieel enige mate
van organisatie bij het beheer, maar door enige sterfgevallen en onderlinge ruzies werkte deze organisatie in 1966-1967 nauwelijks en vormde het aanwezige
tempelfonds eenbron van conflicten.
In deze paragraaf volsta ik met de bespreking van de toelatingsregels voor
enkele belangrijke tempels van het dorp. Zie voor de verschillende tempels en
heiligdommen en hun ligging blz. 94.
Een aantal kasten van het dorp bezit eigen tempels en heiligdommen, maar
geen enkele heeft 'de beschikking' over alle goden diemen voor zichvan belang
acht. Dit betekent dat groepen of daartoe behorende personen herhaaldelijk
tempels of minder belangrijke bouwsels beheren, waarvan eveneens andere
kasten of zelfs het gehele dorp gebruik maakt. Zo beschikt het dorp slechts over
één Märiyamman tempel. Zie foto 9. Märiyamman is de godin van de pokken
en haar tempel vormt hier, zoals in vele dorpen van Coimbatore de centrale
dorpstempel. Deze tempel mag dan het eigendom zijn van en beheerd worden
door de Kavuntar, infeite isMäriyamman eenzeerbelangrijke en geëerbiedigde
godin voor alle kasten. Aan het Märiyamman tempelfeest nemen dan ook alle
kasten deel; het is het feest bij uitstek, waarbij de eenheid van het dorp naar
voren komt. Nieuwe beelden voor andere tempels worden bij de Märiyamman
tempel ingewijd of althans aan deze godin voorgesteld met een püjä (eredienst)
door de Pantâram in haar tempel.
De Märiyamman tempel bezit een ruime hal met buiten de ingang een diepe,
overdekte veranda, in tweeën gedeeld door een trap die naar de ingang van de
tempelruimte leidt. Vóór de veranda iseen met matten overdekt gedeelte, waardoor de zon niet in de tempelveranda kan schijnen. Deze driedeling in tempelhal, veranda en met luifel overdekte ruimte is belangrijk bij de toelatingsregels
voor deverschillende kasten.
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DeinenrondIrupaturaanwezige tempelsenheiligdommen (met hunpriesters), enbegraafplaatsen.Opdekaartzijndezemetcijfers aangegeven.
Kavunfartempelsenheiligdommen
1. Mâriyammantempel
2. PerumäJtempel

Pantäram
Voorheen Tottiya Näykkar, thans
Pantäram
Pantäram
idem
idem
idem
VoorheenItaiyar,thans Pantäram
VoorheenItaiyar,thans Pantäram
(Deze heiligdommen zijn van belangvoordeOttar)
Pantäram

3. Pijlaiyär tempel
4. Picantesvararen Kaliyatal tempels
5. Plague(Pest)Mâriyamman tempel
6. Piljaiyär tempel
7. Nïliyammantempel
8. Kanniyammar,Perumâl, Kanniyappar,
Muniyappicci,Karupparaiyan, MalayapakavatienMacaraiyan heiligdommen
9. Palaniyantavar tempelen Kanniyammar,
PillaiyärenBhadrakäliheiligdommen
10. Pillaiyär heiligdom
11. Maciniyatal heiligdom
12. Perumälheiligdom
13. Muniyappicci heiligdom

idem
idem
Tottiya Näykkar
Pantäram

UppiliyaNäykkar tempelsenheiligdommen
Voorheen Uppiliya Näykkar, thans
Tottiya Näykkar
VoorheenUppiliyaNäykkar,thans
Tottiya Näykkar

14. Piljaiyär tempel
15. Kanniyammar tempel
16. Malaiyatal tempel (verwoest)
17. Karupparaiyan heiligdom
Kucavarheiligdommen
18. Karupparaiyan heiligdom

Uppiliya Näykkar

Oftartempelsenheiligdommen
zie8.
19. Piljaiyär tempel (buiten gebruik)
Pallartempelsenheiligdommen
20. Pijlaiyär tempel,endeWittePiJJaiyären
Katayaraiyan heiligdommen
21. Konkalaiyamman heiligdommen (buiten
gebruik)
22. PappammäJ heiligdom
23. Karupparaiyan, Virakulatalen Katayaraiyan
heiligdommen
24. (Pajlar tempelsenheiligdommenbijdeÄcän kujam
Vëtacâmitempel
Karupparaiyan heiligdom
Ponciyattal heiligdom
Kanniyammar heiligdom
RoependePijlaiyär heiligdom
Rämar heiligdom
Muniyappanheiligdom
Ayyacämiheiligdom

Voorheen Pantäram
Pajlar (A)
—

PaJJar(A)
PaJJar(A?)
;onvolledig)
PaJJar(A)
Pajjar (B)
PaJJar(A)
PaJJar(A)
idem
idem
idem
idem
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Kuravarheiligdommen
25. Vêtacami heiligdom
Paraiyar tempelsen heiligdommen
26. Munïsvarantempel(buitengebruik),en
(27.) PiUaiyâr heiligdom
Cakkiliyartempelsenheiligdommen
28. Perumältempel
29. Pattatalacci tempel
30. Pattatalacci heiligdom(buiten gebruik)
31. Vïramastitempel (onvoltooid)
32. Muniyappicci heiligdom
33. PiUaiyârheiligdom
34. Kanniyammar tempel

Voorheen Paraiyar

Cakkiliyar (A)
idem
idem
Cakkiliyar (A)
idem
Cakkiliyar (B)

Begraafplaatsen
I
Hogerekasten. Tevenscrematieplaats vanBrahmanen en Kömutti Cettiyär
II
Zeerjongekinderenvanhogerekasten
III
Pantäram priesters
IV
Mohammedanen
V
Pallar
VI
Paraiyar en Kuravar
VII
DeoudeCakkiliyar begraafplaats
VIII
Voorheen de begraafplaats van zeer jonge Cakkiliyar kinderen en van Cakkiliyar
täsans.Thans dealgemeneCakkiliyar begraafplaats.
Bijtempelbezoek behoevenweniet indeeersteplaats tedenkenaanhetuitoefenen van
godsdienstplichten; menbezoekt detempelstevensvoor hetvoerenvangesprekkenenhet
bijwonen van ceremoniën. In verband met deze socialefunctie zullen we bij het tempelbezoek ookaandacht moetenbestedenaande Mohammedanen.

De kasten, die vrijelijk in- en uitlopen zijn Brahmanen, Kavuntar, Pillai,
Ainüttän Cettiyär en Pantäram. De belangrijkste inkomsten van de Pantäram
priester van de Kavuntar tempels zijn de Rs. 1.25 die hij dagelijks krijgt van
steeds weer een ander gezinin ruil voor deheilige as,het heiligewater entwee
bananen van dedagelijkse püjä in de Märiyamman tempel. Deas,hetwateren
de bananen van de püjä geeft de Pantäram uitsluitend aan de Brahmanen,
Kavuntar,PillaienAinüttän Cettiyär.DePantäram weigertanderekasteninte
schakelen bijditbetalingssysteem endeanderen hebben ook nietgevraagdmee
tedoen.Erbestaattwijfel overhetalofnietbetredenvandetempeldoorNâykkar,Äcäri,Kucavar,Mohammedanen,OttarenKömuttiCettiyär.DePantäram
menen, dat Näykkar enÄcäri detempel altijd hebben kunnen betreden, zowel
vroeger alsnu; Mohammedanen, Ottar en Kömutti Cettiyär zouden detempel
vroeger niet hebben kunnen betreden en ook nu nogzou hun dit niet zijn toegestaan. De laatste twee echter weerspreken dit, waarbij een oude Ottan zelfs
opmerkt,dathijhetbeeldvandegodinkan aanraken,zonderdat de Kavuntar
zouden protesteren. We mogen aannemen, dat Näykkar, Äcäri, Kucavar,
Mohammedanen, Ottar en Kömutti Cettiyär niet in de tempelhal komen, als
daar ook Kavuntar zijnenhetisdan ooknietteverwonderen, datiknooit heb
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^ ^ S ' - ^ " * •,•••--9.Het oude centrum van Irupatur met de Märiyamman tempel en, ten westen daarvan, de
Higher Elementary School. Van de tempel zijn teonderscheiden deveranda, detrap leidende
naar deveranda eneen overdekt gedeeltevóór deveranda. Onder deboom bij deschooleen
Pillaiyärheiligdom derKavuntar (kaart opblz.94,no.10).

kunnen constateren datledenvandezekastenindetempelkomen,immersdeze
tempel is één van de belangrijkste trefpunten van de Kavuntar. Naast devier
Scheduled CastesgevenookVannär, Näcuvar enValaiyartoe,datzijnietinde
tempelhal mogen komen. Iets minder strak zijn deregelsvoor toelating tot de
veranda. Aan vier van de in Irupatur aanwezige kasten is het verboden in de
verandavandetempeltekomen;ditverbod geldtPallar, Kuravar,Paraiyaren
Cakkiliyar. Nog vier andere kasten komen ook niet in de veranda als daar
Kavuntar zijn; dit zijn Vannär, Näcuvar, Valaiyar en Ottar. Als het hard regent, mogen deVannär, Näcuvar, Valaiyar enOttar opdeveranda staan, zelfs
alsdaarKavuntar aanwezigzijn endanmogen,zoalsikconstateerde, dePallar
op detrap staan dieleidt naar detempeldeur endiedetweeveranda's scheidt.
Rijst (in 1966en 1967opdebon!) wordtinverband met deuitdelingder rantsoenen soms door Pallar en Valaiyar arbeiders naar de veranda van de Märiyamman tempel gebracht (nooit door Cakkiliyar);in dit bijzondere gevalvindenwedusValaiyarenzelfsPallarindetempelveranda.
Cakkiliyar, Paraiyar enKuravar zijn sterk geneigd een zekere afstand tebewaren tot personen van hogere kasten en zij mijden de overdekte ruimtes van
huizenentempelsvanhogerekasten.Hetisdaaromnietteverwonderen,datde
ledenvandezedriekastennietonderdeluifelvanmattenvoordetempelkomen.
Als zij willen luisteren naar gesprekken in de tempelveranda, dan blijven ze
staanbijdepilaren,diedeluifel steunen.Erishierbij sprakevaneengedragdat
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duidelijk afwijkt vandatvandePallar:deledenvan dezelaatstekastezietmen
vaak onderdeluifel, waarzij,gezeten opeentredevandetrapnaar detempeldeur,pratenmetKavuntar,dieindeverandazitten.
Erzijn Kavuntar dieCakkiliyar dwingentothandelingen diezijnormaalniet
zouden verrichten. Zo constateerde ik dat een groepje in de veranda gezeten
jongere Kavuntar industrie-arbeiders een Cakkiliyan thee lieten halen uit het
café bijhet PanchäyatBoard Houseenzichdetheedoor hemlieten aanreiken
in de veranda. De Cakkiliyan kwam bij deze gelegenheid dus onder de luifel.
Een Kavuntar jongen van zestienjaar merkte naar aanleiding van dit voorval
bitter op: 'AlsdeKavuntar ookzómetdeCakkili omspringen,dan ishetgeen
wonder, datdieliedenonszoweinigrespect betonen.'
Deproblemen bij hetaanbidden van degodin Märiyamman zijn voor Cakkiliyar,Paraiyar, Kuravar,Pallar enValaiyarzogroot,dat ditvolgensdePantäram alleen op hoogtijdagen door de leden van deze kasten wordt gedaan
(vanafhetpleinvóórdetempel).
Desituatiein deoverigeKavuntar tempelswijkt weinigafvan diein deMäriyamman tempel. Alleen voor de kleine, wat afgelegen en sociaal minder belangrijke Pillaiyär tempel ten zuidwesten van de Uppiliya Näykkar tottam zijn
detoelatingsregelswatminderstrak:buitenPallar,Kuravar,ParaiyarenCakkiliyarkaniedereendezetempelbetreden.
Voordetempelsvanhogerekastenkomiktotdeconclusie,dat de Scheduled
Castes slechtstot opzekerehoogteeenapartecategorie vormen in het patroon
van toelatingsregels. Wat betreft het betreden van de tempelhallen maken zij
deeluitvan eenveelgrotere categorie en slechts bij het betreden van deveranda's vindenwedevier kasten enigszins verenigd. Bezienwedesituatie vóór de
tempelveranda, dan blijkt het nodig dePallar apart te zienvan dedrie overige
Scheduled Castes.Van veranderingin de gedragspatronen is weinigtebespeuren: allekasten lager dan dePantäram namen ennemen nogdegrootste voorzichtigheid in acht en trachten zo weinig mogelijk aanstoot te geven. Het zou
onjuist zijn deze tempels van de Kavuntar als publieke gelegenheden tevergelijkenmetdeteashops.
Vandelagekasten bezitten slechtsPallarenCakkiliyar ruimetempels,waarbij toelatingsregels een rol kunnen spelen. De Pallar maken voor hunPiHaiyâr
en Vëtacami tempels bezwaar tegen het betreden door Cakkiliyar, Paraiyar,
Kuravar, Kömutti Cettiyär en Mohammedanen. De meningen over het betredenvandePallartempelsdoorKuravar, Kömutti Cettiyären Mohammedanen
zijnverdeeld,maarmetklemwijzendePallartoelatingvanCakkiliyarenParaiyar af. BijhetVëtacamitempelfeest hebik kunnen constateren, dat Cakkiliyar
tijdens depüjä buiten demeteenluifel overdekteruimtevoor detempelbleven
staan.Ja,opeengegevenmomentverrichtteeenoudePallarpücärivóórdetempeleenpüjä apartvooreengroepCakkiliyar, omdatdeafstand tussenhenende
tempelhal te groot was; zijn zoon zette de püjä's in de tempel zelf voort. De
Pallar vertelden mij later, dat de Cakkiliyar zeker wel onder deluifel mochten
komen,maardatzijdatnietdeden,inverbandmetdeonderdeluifel aanwezige
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Kavuntar. Ik vermoed echter, dat de Cakkiliyar ook zonder de aanwezigheid
vandeKavuntar uitrespectvoordePallarnietinhetoverdektegedeeltezouden
zijngekomen.
De Cakkiliyar vertellen dat zij in hun ruime Perumäl tempel geen Paraiyar,
Kuravar enKömutti Cettiyärtoelaten. Ikbenerechternietvan overtuigd, dat
mendeledenvandezedriekasteninderdaad detoegangzouweigeren.
Pallar en Cakkiliyar hebben er geen bezwaar tegen als leden van de nietgenoemde kasten hun tempels betreden en leden van hogere kasten hebben er
ook geen bezwaar tegen dit te doen. Dehogere kasten beschouwen detempels
van Pallar en Cakkiliyar wel degelijk als godshuizen en vooral tijdens tempelfeesten betreden zij deze tempels. Bij het tempelfeest van de Pallar Vëtacami
tempel bracht de iJr Kavuntar, het traditionele dorpshoofd, mij zelf bij het
beeld van degod in detempel. Daar droeg hij dePallar pücäri op hem heilig
water,asenturmeric(geelwortel)tegeven,ofbeter,hijmaaktedePallar pücäri
dezestoffen afhandig en gafmij zelfwatvan hetwater te drinken enbracht de
heiligetekenenopmijnvoorhoofd aan.
Bijhetfeest voordePattatalacci tempeldoetzichzelfs hetfeitvoor,datCakkiliyar vrouwen detempel in deperiode van het tempelfeest niet betreden, terwijl vrouwen van hogere kasten dat wel doen. De Cakkiliyar geven hierbij
alsverklaring,dathuneigenvrouwendoorhetetenvanrundvleesteonreinzijn
om de tempel te betreden. Deze verklaring kan echter terzijde wordengeschoven, omdat Cakkiliyar mannen de tempel wel betreden, en bovendien eetmen
indeperiode van het tempelfeest geenrundvlees. Het lijkt mij waarschijnlijker
dat men liever niet heeft, dat vrouwen de tempel betreden, maar dat men niet
kan voorkomen, dat vooral Kavuntar vrouwen het wel doen. In het algemeen
laten de Cakkiliyar leden van hogere kasten voorgaan in hun tempels en laten
zijzelfs toe, dat Kavuntar regelend optreden bij depüjä's. 'Wij gaan voor hen
uit deweg',verzuchten de Cakkiliyar. Zoalsweopmerkten, isdit bij de Pallar
nietanders,althansnietbijderelatiefkleine'pücäri'factie diefeitelijk watpositiever staat tegenover de Kavuntar dominantie dan de 'Näcuvar' factie (zie
DeelII: Politiekepositie).
In Sulurbleekdepriester van deMaduraiVirantempeleenPantäramtezijn.
Cakkiliyar brachten dezeeigenaardigheid in verband met deaanwezigheid van
Têvar (de aldaar dominante kaste) tijdens de tempelfeesten van deze typische
MaduraiMätäriheldenheilige;eenPantäramkanheiligwatertedrinkengeven
aan en heiligetekens aanbrengen op hetvoorhoofd van leden van hoge kasten
(zie ook 4.6.3). Bij het Pattatalacci feest in Nesavur kon ik bij herhaling constateren, dat dePantäram en deKavuntar instructies gaven aan de Cakkiliyar
pücäri en aan deCakkiliyar inhet algemeen over deteverrichten handelingen.
DezeinstructiesvolgdendeCakkiliyar ookop.Zelfsindeeigenreligieuze sfeer
latendehogekasten deCakkiliyar niet metrust.Ik moethier onmiddellijk aan
toevoegen, dat de Cakkiliyar adviezen van de hogekasten vragen endat, door
het (thans?) vrijwel steeds zwakkeleiderschap bij dezekaste,eenzekerepatronage vanuit de dominante kaste bijdraagt tot een ordelijk verloop der festiviteiten.
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Ook buiten de tempelfeesten zijn leden van hoge kasten bereid de tempels
van Pallar of Cakkiliyar te betreden. De President-Kavuntar verklaarde dat hij
het voorzitterschap van een Cakkiliyar huwelijk zou weigeren als het huwelijk
werd gesloten in een woonhuis, maar dat hij er geen bezwaar tegen zou hebben
bij het huwelijk aanwezig te zijn, als dit werd gesloten in de Perumâl tempel van
de Cakkiliyar (zie ook blz. 73 en 167).
De situatie in detempels van de dorpen in de omgeving isvrijwel identiek aan
die in Irupatur: ook in deze dorpen worden de tempels niet betreden door de
Scheduled Castes,Vannär, Näcuvar en Valaiyar, terwijl vooral Ottar, maar ook
de lagere hoge kasten, zich beperkingen opleggen bij aanwezigheid van leden
van de dominante kaste.
In het industrie-centrum Peelamedu zijn de Märiyamman en Perumâl tempels, met respectievelijk Pantäram en Brahmanen als priesters, niet alleen voor
de Cakkiliyar gesloten, maar dezemoeten daar tijdens depüjä buiten de tempel
zelf hun kokosnoten breken, omdat de dominante Naiytu het niet goedkeuren,
dat de priesters van deze tempels dat voor hen doen. De Cakkiliyar vormen in
Peelamedu deenigelagekaste.
De situatie in de steden Irugur en Sulurismij uit degevoerde gesprekken niet
geheel duidelijk geworden. De leden van de verschillende kasten spreken elkaar
sterk tegen. Bij een onderzoek naar de sociale achterstelling van kasten, of nog
sterker, bij een onderzoek naar de positie der Onaanraakbaren, kan men niet
afgaan op wat de mensen zeggen. Wil men eniginzicht krijgen in de sociale realiteit, dan is observatie niet alleen nuttig, maar zelfs een dwingende noodzaak.
Hiertoe wasik in dezeplaatsen niet in degelegenheid. Ondanks de opmerkingen
van de dominante Têvar in Irugur, moet ik aannemen, dat de Cakkiliyar hier
noch de particuliere, noch de publieke tempels betreden. Ook komen de Cakkiliyar niet in de Paljar tempels. De Paraiyar en de Pallar bezoeken de publieke
tempels in deze stad reeds meer dan tien jaar en hetzelfde geldt in Sulur voor
dezekasten. Tottiya Mätäri in Sulur vertelden mij,dat zijin ongeveer 1948door
enkele leden van de hier dominante Tëvar kaste werden uitgenodigd naar de
publieke Ishvara en Perumâl tempels te komen en daar binnen te gaan. Hun
conclusie is nu dat zij de publieke tempels wel mogen betreden, maar de particuliere tempels niet. Madurai Cakkiliyar uit dezelfde stad beweren echter, dat
zij ook de overheidstempels niet betreden en dat zij hun offers buiten de tempel,
ja, zelfs buiten de tempelhof aan de Brahmaanse priesters geven. Ik neem aan
dat de Cakkiliyar in Sulur in het algemeen niet in de tempels komen die worden
bezocht door leden van hogere kasten, hoewel zij hiertoe vroeger bij 'temple
entry' acties welzijn uitgenodigd; zij laten het na enerzijds uit respect en anderzijds uit angst voor de hogere kasten.
Ik meen te kunnen constateren, dat in de steden vooral de Cakkiliyar de
tempels die het eigendom zijn van de door de overheid gecontroleerde trusts of
van hogere kasten, nog weinig betreden. Discriminatie door de hogere kasten,
gebrek aan initiatief van de Cakkiliyar, angst voor represailles en voor vechtpartijen spelen hierbij eenrol.
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4.6. D E DEELNAME AAN TEMPELFEESTEN EN KALENDERFEESTEN

In deze paragraaf bespreek ik een drietal tempelfeesten die ik in Irupatur,
Kilakkupalayam en Nesavur bijwoonde, namelijk het Märiyamman tempelfeest, het Vëtacami feest van de Pallar en het Pattatalacci feest van de Cakkiliyar. Het isdaarbij niet mijn bedoeling om een analyse te geven van de culturele
inhoud en de precieze gang van zaken. Ik zal slechts die aspecten belichten, die
inzicht verschaffen in de status en de eventuele statusverandering der vier lage
kasten, hun onderlinge verschillen en de verschillen tussen deze lage kasten en
demidden kasten.
Het Märiyamman tempelfeest isvan belang, omdat de godin van de koepokken, Märiyamman, in de Little Tradition van deze streek een centrale plaats inneemt en haar feesten vaak nog ware dorpsfeesten zijn, waarin niet alleen individuele leden van alle kasten participeren, maar ook de ordening der kasten
alsgroepen blijkt. Helaas werd dit feest in 1966of 1967niet gevierdin Irupatur 5
en verscheidene informanten benadrukten, dat ditjammer voor mij was, omdat
ik dan goed zou kunnen zien hoe alle kasten daarin hun aandeel hadden. Het
staat echter niet vast dat dit inderdaad zo zou zijn:door het voortschrijdende
secularisatieproces constateren webij allefestiviteiten meteenreligieus karakter
eenverminderde belangstellingvoor eneenin onbruik raken van talvan rituelen
en ceremoniën. Door gesprekken en observatie krijgt men de indruk, dat een
steeds grotere nadruk komt te liggen op het recreatieve karakter, een aspect
waarbij kasteregels minder zwaar wegen dan bij de rituelen en ceremoniën. Het
is ook niet zeker dat bij een dergelijk feest nog sprake zou zijn van participatie
van alle kasten als groepen, waardoor de positie der kasten en de integratie
binnen het dorp bevestigd zou worden. Bijeen bespreking van het Märiyamman
feest moet ikvolstaan met gebruik te maken van hetgeen ik te weten kwam over
de viering in Irupatur in 1955,aangevuld met hetgeen ik in 1967meemaakte in
Kilakkupalayam. De twee andere tempelfeesten, het Vëtacami feest van de
Pallar en het Pattatalacci feest van de Cakkiliyar, woonde ik in 1967 bij in
Irupatur. Vergelijking van deze feesten, die doorgaans sterker kastegebonden
zijn dan het Märiyamman feest, verschaft inzicht in de verschillen ten aanzien
van participatie door leden van andere kasten of van die kasten als groepen,
hetgeen opnieuw licht werpt op de positie der lage kasten. Tot slot besteed ik
enigeaandacht aan defeestelijkheden indemaand Tai.
4.6.1. Het Märiyamman feest
In 1955kwam bij de opening van het zeventien dagen durende Märiyamman
feest inIrupatur nognaarvoren, welkekasten engroeperingen binnen deVelläla
Kavuntar van ouds belangrijk waren in het dorp: de leider van de Kanniyäja
Kavuntar metdetitel Müppattukkärar endeleidersvan devierinhet dorp vanouds belangrijke gotrams der Centalai Velläla Kavuntar met de titel Taravarta
Kavuntar brachten püri naar de tempel, evenals de leiders van de Uppiliya
Näykkar, de Ottar en de Pallar. De Pantäram merken hierbij uitdrukkelijk op,
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datdeParaiyarenCakkiliyar,diebeidetochvanoudsaanwezigzijnin Irupatur,
geenpüri kunnen brengen. Tijdens deopeningsplechtigheid neemt de Müppattukkärar der Kanniyâla Kavuntar iets van de püri der vier Velläla Kavuntar
gotram leiders en betreedt het sanctum sanctorum van de tempel, waar hij de
pürioverhetMâriyammanbeeldspreidt.DePantäram verrichthiernaeenpüjä.
DepürigebrachtdoordeUppiliyaNäykkar,OttarenPallarwordtdaarentegen
indebuiten-verandavandetempelgeplaatst;hetvoedselgaatnietnaarbinnen.
Nadat dePantäram indetempeldepüjä heeft verrichtmetdepürivandeKanniyâla en Centalai Kavuntar komt hij naar buiten en legt wat bloemen in de
mandenvandeUppiliyaNäykkar, OttarenPallar.Depüriuitdedorpenwaarvan de Märiyamman tempels betrekkingen onderhouden met die in Irupatur,
wordt wel in de tempel gebracht, omdat de delegaties uit Velläla Kavuntar,
Kurumpa Kavuntar ofMutaliyârbestaan.Nadepüjä's wordtdepüriverdeeld.
Het zou van groot belang zijn precies te weten, wie daarbij een deel van het
voedsel in ontvangst genomen heeft, maar dezefeiten bleken niet meer teachterhalen. Ookhierbij zalvermoedelijk gelden,dat menlieverweggeeft dan ontvangtendatalleendearmenhettempelvoedsel nuttigen. Depürider Kavuntar
wordtverdeeld overiedereen,alleendeBrahmanen enKömutti Cettiyärweigeren het. De püri van Uppiliya Näykkar en Ottar wordt geaccepteerd door de
kastendieeenlagerepositieinnemen,waarbij ikinhetmiddenlaatwiedatprecies zijn. De püri der Pallar kan worden verdeeld over Pallar, de Vannären
Näcuvar der Pallar en de Cakkiliyar, waardoor nog eens duidelijk naar voren
komt,datdeLinkerhand CakkiliyarwelendeParaiyar(Rechterhand)enKuravargeenvoedselvandeLinkerhandPallaraccepteren.
In 1967bleek inKilakkupalayam datdezestiendedagvanhet Märiyamman
feest bijzonder belangwekkend is: dan komen grote menigten naar de tempel.
Vanbuiten hetdorpkomenvooralKavuntar delegaties,begeleiddoorParaiyar
kompu blazers en trommelaars en Cakkiliyar trommelaars en dansers. Ook
delegaties uit Irupatur zijn er heen gegaan,waarbij alleen deoffers van deKavuntarendewaarschijnlijk inhungroepmeelopendePillaienAinüttän Cettiyär
in de tempel gekomen zijn. Als allerlaatste groep brengen de Cakkiliyar hun
offers indeavondvandezezestiendedag.DegavenvanPallarenlagerekasten
worden buiten de tempel tegenover de geopende deuren geplaatst. Interessant
zouhetzijnteweten,waardemiddenkastenhunoffers plaatsentijdensdepüjä,
b.v.al ofnietindeveranda. Helaas konikdezeverschillen indegedragspatronennietcontroleren tijdens hetfeestinKilakkupalayam, eendorp,dateeneenvoudigerkastesamenstellingbezitdanIrupatur.
De feestvierenden dansen rond de kampam, een korte houten stam metbovenin drie takken waartussen de püvötu, de vuurpot, is geplaatst. Het dansterrein isafgezet mettoranams,palenwaaraan nïmenmangobladeren hangen.
Het terrein dat begrensd wordt door de toranams, mag slechts door de leden
van één kaste niet worden betreden, namelijk de Cakkiliyar. De dansenden
worden voorafgegaan door Paraiyar die de mattalam en tutumpu trommels
slaan; alleen zij bezitten het recht tetrommelen bij dekampam. De Cakkiliyar
trommelen buiten het dansterrein op hun tappattai en venkala tutumpu. In
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Kilakkupalayam heb ik dit kunnen constateren en voor devroegere feesten in
Irupatur wordt precies hetzelfde verteld. De Pallar dansen niet mee,al zouden
ze het wel mogen, vertelt men in Irupatur, en in Kilakkupalayam heb ik ook
geen Pallar kunnen ontdekken onder de dansenden. In Irupatur schijnen de
Kuravar degewoontetehebben zichteverkleden bijhet Märiyamman tempelfeest enindevermommingvan bijvoorbeeld god Krishna aan het dansen deel
tenemen. Hetismij niet gebleken, dat Paraiyar meedansen zonder tetrommelen. Ik meen dat in het algemeen Pallar, Kuravar en Paraiyar niet meedansen
en dat dit ook niet op prijs gesteld wordt, tenzij zij bij dit dansen een functie
hebben. Opmerkelijk enbelangrijk blijft het,dat menslechtsvandeCakkiliyar
zegt,datzijhetdoortoranamsbegrensdeterreinnietmogenbetreden.In Irupaturheeft zichbijhetlaatsteMäriyammanfeestvan 1955tenaanzienhiervaneen
probleem voorgedaan. De Cakkiliyar gingen toen, evenals de Paraiyar, trommelenindekringvandansendenronddekampam.Erontstondeenruzietussen
deParaiyarenCakkiliyar,dieeindigde,toendeKavuntar deCakkiliyarbevalen
buitendebegrenzingenvanhetdansterreinteblijven.
De kummi, een snelle reidans, geleid door eenvoorzanger/danser, wordt alleen gedanst door de hoge kasten; zelfs Äcäri, Kucavar, Mohammedanen of
Ottarzietmendezecombinatievanzang,dansenhandgeklapniettezamenmet
deKavuntar uitvoeren.Interessant is,dateengroepCakkiliyar tijdens hetMäriyamman feest in Kilakkupalayam ook enige ingestudeerde kummis danste,
waarbijzijdeteksteninhetTamilzongen.Wezoudenhierbijvaneenacculturatieverschijnsel kunnen spreken, waarbij de Kavuntar de referentiegroep vormen. De Cakkiliyar dansten hun traditionele dansen en de kummis ergens op
hetterreinbuitendetempel,apartvandeanderen.
Tijdens degrote tempelfeesten proeft mennog ietsvan dethans verwaterdeen voor de
buitenstaander moeilijk vast te stellen traditionele patronen van 'verticale solidariteit'6,
dieer tussen verschillende kasten in een bepaald gebied bestaan: bij de feesten is er niet
alleeneentaakverdeling tussendekasten vanhet dorp,maar ookvindenweereenzekere
taakverdelingoverdekasten dieinverschillendedorpenwonen.Zovielhetmijop,dat de
traditionele leider van de kleine Kanniyâla Kavuntar gemeenschap in Irupatur het recht
endeplicht heeft het Märiyamman tempelfeest inKilakkupalayam teinitiëren;hij speelt
ookeenbelangrijke rol bijhetAngatal tempelfeest inAdutur.Beidedorpenbezittengeen
eigenKanniyâla Kavuntar kastegroep.Pallar vanRasipalayam enIrupatur heeft men bij
het Märiyamman tempelfeest in Kilakkupalayam nodig, omdat zij moeten helpen bij het
voortduwen entrekken vandetempelkar waarophet beeldvan degodin staat. Vagelijk
voelt men bij de feesten de 'verticale solidariteit' tussen de kasten in een streek, die een
band tussen de dorpen schept, onderhoudt en symboliseert. Deze band tussen bepaalde
dorpen vinden weook terugin detraditioneel noodzakelijke deelnamevanbepaalde dorpeninhetfeest. Bijdeorganisatievanhet Märiyamman feest inKilakkupalayam let men
ersteedsop,dat dedelegatievanIrupatur heteerstarriveert enzijn offers brengt, waarna
involgordededelegatiesuitanderedorpen verschijnen.
Ik hebmij niet beziggehouden met dezetraditionele groeperingen van dorpen en het is
mijonbekend, waarom Irupatur ophetgebiedvantempelfeesten nietstemakenheeft met
eendorpals Merkupalayam, maar daartegenbehoort toteenzelfde categorieals Kilakkupalayam. Wellicht zou een studie van de oude natu en kirämam indelingen, zoals door
BrendaBeek(1972: vooralhoofdstuk 2en3)uitgevoerdvoorKankayam natubijdeoostgrens van Coimbatore district, hier verduidelijkend werken, gesteld dat een dergelijke
studieinhetgebiedrondIrupatur nogkanworden uitgevoerd.
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4.6.2. Het Vëtacami feest
De Vëtacâmi tempel bij het irrigatiemeer Äcän kulam iszeker niet alleen van
belang voor de Pallar, ook al heeft hij dan Pallar priesters7. Leden van alle
Hindoe kasten in Irupatur en omliggende dorpen erkennen Vëtacami als belangrijk en machtig. Thans wordt bij het bestaande kleine heiligdom een forse
stenen tempel gebouwd waarvan de constructie geheel wordt gefinancierd door
Veljäla Kavuntar uit Nesavur, Adutur en Irupatur. Het draagbeeld van de
Vëtacami tempel is het eigendom van een Veljäla Kavuntar familie. De belangstelling van de Kavuntar voor Vëtacâmi is dus zeker niet beperkt tot het bijwonen van het tempelfeest: individuele Kavuntar brengen ook vrij grote financiëleoffers voor dezegod.
Twee dagen voor de werkelijke feestdag is er een belangrijke püjä voor het
huis van de Pallar priester van de Vëtacami tempel. Behalve Pallar zijn bij deze
püjä enkele Cakkiliyarjongens aanwezig, die tijdens de eredienst trommelen en
een deel van het gekookte voedsel krijgen. De dag vóór het grote feest kookt de
priester bij de tempel, die duidelijk buiten de Pallar wijk ligt, het offervoedsel.
Ook ditvoedsel wordt weer verdeeld over dePallar en Cakkiliyar. Opmerkelijk
is, dat hierbij in 1967enkele in de buurt van de tempel wonende Kavuntar aanwezig waren en dat zij het offervoedsel accepteerden en aten. Dit zijn geen belangrijke boeren van het dorp; deze laatsten komen pas op de werkelijke feestdag.
Kavuntar in het dorp, bij wie ik informeerde of leden van hun kaste voedsel,
gekookt door de Pallar priester aten, waren er van overtuigd dat dit nimmer gebeurde. De Kavuntar waarvan de Pallar vertelden, dat zij het voedsel wel haddengeaccepteerd, gaven dat onmiddellijk toe.ZoweldePallar alsdeze Kavuntar
menen, dat hethier om een recent verschijnsel gaat. Ik acht het echter nietuitgesloten,dat ook vroeger welenige Kavuntar het offervoedsel bij detempel accepteerden. Met verwijzing naar mijn kritiek op M C K I M MARRIOTT (zie 5.1.1) ben
ik ook hier van mening, dat de status van de Kavuntar als corporatieve groep
niet wordt verlaagd, doordat enkele minder belangrijke leden incidenteel voedsel aanvaarden, dat door een Pajjar priester bereid is. Men kan zich echter afvragen of de persoonlijke status van deze volwassen Kavuntar niet lijdt onder
deze handelwijze. In het bovenvermelde geval geloof ik dat niet of nauwelijks.
Voor leden van andere kastenwaren enzijn zijminder belangrijke Kavuntar, die
vrij liberaal zijn in hun contacten met leden van lagere kasten. Hun status binnen de eigen kaste als kleine boeren/landarbeiders is niet bijzonder hoog. Het
blijven echter leden van de dominante kaste die niet verpauperd en marginaal
zijn en zij vertonen niet het zogenaamde 'poor whites' effect, waarbij arme leden
van de hoge kaste de inferioriteit der lage kaste scherp benadrukken en trachten
te handhaven. Men kent deze Kavuntar en neemt hun niets kwalijk. Het is bepaald niet zo,dat de Pallar door het gedrag van deze Kavuntar denken, dat hun
status hoger wordt. Het accepteren van door een Pallar priester gekookt offervoedsel staat overigens ook beslist niet gelijk aan het accepteren van gekookt
voedselineenPallar huis.Tenslotte maken deKavuntar zich ook niet druk over
het heilige water, dat de Pallar priester na depüjä's op de grotefeestdag te drin104
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ken geeft en over de toeschouwers sproeit. Er zijn Kavuntar diezeggen, dat niemand van hun kaste dit heilige water accepteert, maar de werkelijkheid leert
anders. In deVëtacami tempel gaf het traditionele hoofd van deVelläla Kavuntar, de Ür Kavuntar, zijn kleinkinderen, mijn assistent en mij dit water zelf te
drinken. Wat betreft het heilige water zegt de Pallar priester wèl, dat de Kavuntar het water vanouds in hun handen accepteren en het drinken. Een Kavuntar
Vannän ziet wel een heel strenge wet als werkelijkheid: hij vertelde mij dat de
Pallar priester zelfs geen 'tïrttam', heiligwater, over de Kavuntar sprenkelt. Het
is mogelijk dat de PalJar priesters een afwachtende houding aannemen, als het
gaat om de werkelijke Periya Kavuntar van Irupatur en omliggende dorpen. Zij
zullen hun wellicht alles voorhouden en niets opdringen. Helaas bezit ik hierover geen gegevens.De differentiatie in degedragspatronen ten aanzien van verschillende Kavuntar mag men niet onderschatten:dePajjar priesters weten heel
precieswiezijvoor zich hebben.
Het niet fysiek onaanraakbaar zijn der Paljar wordt bevestigd, als we constateren, dat de Pallar priester nogal eens met zijn duim de heilige as aanbrengt op
hetvoorhoofd van Kavuntar en anderen.
Hetisopmerkelijk hoezeer hetVëtacâmifeest eenaangelegenheid isvanzowel
Pallar als van hogere kasten. De leider van de Kanniyäla Kavuntar of zijn vervanger zien we ook hier weer als een persoon met bijzondere functies : hij heeft
het recht en deplicht om 'savonds aan het hoofd van de stoet diemet het draagbeeld rond de tempel trekt (het 'nïrammanai' ritueel), te lopen met een kleine
lans waarop een citroen is geprikt en die met bloemen is versierd. Opvallender
is echter het onderdeel van de feestelijkheden, waarbij de Pallar als priesters
worden vervangen door de Tottiya Näykkar. Veel vrouwen van hoge kaste
hebben 'smiddags bananen en ongeraffineerde suiker gebracht. In feite kan
iedereen bananen brengen, maar de schil kan slechts worden verwijderd door
mensen die behoren tot kasten in wier huizen de Tottiya Näykkar kunnen eten
(Brahmanen, Kavuntar, Pillai,Ainüttän Cettiyär, Pantäram, Uppiliya Näykkar
en Kucavar). De bananen en de suiker worden tot een pap gestampt, waarna de
Ür Kavuntar porties van dit voedsel opeenlaken legt, dat de Kavuntar Vannän
heeft gespreid. Dan volgt het ritueel dat men 'kavalam etutal' ('een mond vol
nemen') noemt en dat de Tottiya Näykkan met enkele täsans verricht.
Nadat dePallarpücäriuitdetempelgekomenisenwater('tïrttam') overhetlakenende
pottenmetvoedselheeft gesprenkeld, maakt deTottiya Näykkar priester opdegrond het
Vishnu teken, een drietand, verricht een püjä en blaast dekinkhoorn. Daarna maken hij
en zijn helpers (een Tottiya Näykkan en een Mutaliyân) enkele danspassen alsof ze in
trancezijn.Terwijl zijeenstok inbeidehandenachter deruggeklemdhouden,knielen zij
zijneerbijhetophetlakengelegdevoedselennemenzogroot mogelijke happen. Destok
op derug geklemd houdende, staan zij op en spugen het godenvoedsel in dehanden van
wiehetookmaaretenwil.Demeesteontvangerszijnkinderenvanmidden enlagekasten.
Nadat deTottiya Näykkan opdiemanier driemaal voedsel heeft uitgedeeld, legt deVannän het lakenopeenandereplaatswaar dit'kavalametutal'wordt herhaald.Zogaatmen
ineenboogrond detempel.

In denamiddag halen een aantal Pallar het draagbeeld op, dat geverfd en versierd isdoor een Kavuntan. Een Kavuntar vrouw gaat hierbij 'in trance', waarMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-11 (1975)
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op de Pallar de god vragen hun hun zonden te vergeven. Hierna volgt een püjä
door een Pallar pücäri, waarna het beeld door de Pallar naar het tempelterrein
wordt gedragen. Daar aangekomen moet een oneven aantal kokosnoten op een
steen kapot worden gegooid; in 1967 gooide een Kavuntan drie kokosnoten
kapot.
Het 'nïrammanai' ritueel, waarbij het draagbeeld rond de tempel wordt gevoerd, kan iedereen tegen betaling van Rs. 1.25, een kokosnoot en bananen,
laten verrichten,nadat deKanniyäla Kavuntan eneenlidvandeKavuntar familie van wie het draagbeeld is, dit reeds hebben gedaan; ook enkele Cakkiliyar
bleken de god beloofd te hebben het draagbeeld in processie rond de tempel te
laten dragen enlieten ditin 1967ook doen.
VolgensdePallar kan tijdens depüjä's iedereen onder deoverkappingvoor de
tempel komen, maar houden leden van lage kasten zich uit eerbied wat afzijdig,
als er leden van hoge kaste en vooral Kavuntar onder de pantal staan. Zo kon
het dus gebeuren, dat dezoon van de oude Pallar pücäri inde tempel püjä's verrichtte voor onder de pantal staande Kavuntar en dat tegelijkertijd de priester
zelf onder de pantal püjä's verrichtte voor een groep Cakkiliyar, die buiten de
overkapping van de tempel stond. De opmerking betreffende het onder de luifel
komen van leden van lagekasten klinkt heel plausibel; ik heb bijvoorbeeld kunnen constateren, dat eenParaiyar meisje onder de overkapping stond.
Brengt de Pallar priester wel heilige as aan op het voorhoofd van leden van
hogeen midden kasten, hij doet dat niet bij Cakkiliyar of Paraiyar: leden van
deze twee kasten en vermoedelijk ook Kuravar krijgen wat in hun hand gestrooid.
4.6.3. Het Pattatalacci feest
Het Pattatalacci tempelfeest der Cakkiliyar neemt inhet dorpsleven eengeheel
andere plaats in dan het Vêtacâmi feest. De belangstelling van de andere kasten
voor dit feest schijnt van zeer recente datum te zijn; men spreekt van tien jaar.
Alleen dePallar hebben detraditie een delegatie tezenden. Dit feest is veel meer
een zaak van de Cakkiliyar dan dat het Vêtacâmi feest een Pallar aangelegenheid is.
Het tempelfeest wordt thans geïnitieerd door een Kanniyäla Kavuntan. Dit
gebeurde voor het eerst in 1966 en vervolgens ook in 1967. De Kanniyäla Kavuntan in kwestie vertelt, dat hij in 1966op een nacht de tempelbel van de Pattatalacci hoorde en met een familielid eens ging kijken wat er aan de hand was.
De Cakkiliyar vonden dit zo opmerkelijk dat zij hem uitnodigden het feest met
eenpüjä intewijden endit ook indetoekomst te doen.
De Kanniyäja Kavuntan brengt zelf een pot water, een kokosnoot,enkele bananen,
kamfer enz.mee;hij wilbijdepüjä zekergeengebruikmakenvanwateruit deCakkiliyar
put. Men kan zich voorstellen dat de Cakkiliyar het op prijs stellen, dat een Kanniyäja
Kavuntan hun Pattatalacci feest opent; deinitiatiedoor eenKanniyäla Kavuntan plaatst
dit tempelfeest volgens hen enigszins in de rij van de grote tempelfeesten, aangezien de
Kanniyäla Kavuntar ook daar die functie vervullen. De Kavuntan in kwestie ontleent
hier zelf nauwelijks een hogere persoonlijke status aan, althans niet een status verleend
vanuit de hoge kasten; buiten de Cakkiliyar groep en enkele Kanniyäja Kavuntar weet
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meninhetdorpmeestalniet,datdezeweinigopvallendeindustrie-arbeiderhetPattatalacci
feest initieert en zo nu en danhelpt bij het oplossen van conflicten tussen Cakkiliyar. Zij
die er van weten noemen hem 'een goede man'.

OpdeveertiendedagvanhetzeventiendagendurendePattatalaccifeestvindt
hetweinigvrolijke enlugubere Muniyappicci feest plaats,dat alleen wordt bijgewoond door dievolwassen Cakkiliyar mannen, dieerzichsterk genoegvoor
achten.Muniyappanisdebloeddorstigebewakervandewijk.
Degenen die bij deplechtigheden aanwezigzijn op het moment dat depakatai, de traditionele leider, in trance uit de Muniyappicci tempel komt gestormd, moeten die nacht
verder alle rituele bijwonen. Omvolkomen zekerte zijn van onze behouden thuiskomst
werdenmijn tolk en ik door eengroepje Cakkiliyar thuis gebracht na debeëindiging van
het ritueel, waarbij men om de angst wat te onderdrukken sterke lampen meenam. De
Kavuntar wetenvagelijk wat er tijdens dit nachtelijke feest gebeurt envelen erkennen de
macht van deze Muniyappan. Zo vinden webij Kavuntar destelligeovertuiging, dat het
direct na het Muniyappicci feest altijd even regent, al valt het ritueel in een betrekkelijk
drogetijd (demaandCittirai,van 14apriltot 14mei).Derituelenwordenniet bijgewoond
door leden van andere kasten; zij zijn uitsluitend een Cakkiliyar aangelegenheid. Slechts
deVeljalaKavuntar Nâcuvan isaanhet begin aanwezig, omdat hij een geit of schaap
moet doden en villen.
De viering van het Muniyappicci feest werd in 1967bijna verhinderd door onderlinge
ruzies van de Cakkiliyar. Door de bemiddeling van een VeïJaJa Kavuntar boer kon het
'snachtstochplaatsvinden.DezeKavuntanwas'savondsaanwezigbij deaanvangvande
rituelenomzichervanteovertuigen,datallesinordewas.

De hoogtepunten van het Pattatalacci feest liggen in de laatste dagen. Dan
worden op een avond de nieuwe, door de Kucavar gemaakte beelden naar de
tempel gebracht; de daarop volgende dag brengt men er de offers heen. Een
groot deel van het dorp wordt, nolens volens, betrokken bij het ophalen der
beelden,immersdeKucavarwonenaandeoostzijdevanhetdorpendeCakkiliyar trekken via de Märiyamman tempel langs deVannär kuttai naar het huis
vanéénvanhen.Zijkerenlangsdezelfdewegookweerterugnaardecëri.
In deprocessie dansen niet alleen de Cakkiliyar trommelaars mee,maar wevinden er
ook een orkestje, dat de traditionele Zuidindiase Karnatische muziek speelt, een PaJJar
beroepsdanser en stokkenvechters/dansers. Bij het huis van de Kucavan nemen de verschillendehandelingengeruimetijd inbeslag:denieuwebeeldenmoetenop draagstokken
wordenbevestigd;devrouwvandeKucavan bereidtponkal;erwordtvoor deCakkiliyar
pûcâri die bij de processie voorop zal lopen, een pünül, heilig koord gemaakt, dat men
met geelwortel bestrijkt; de Veljäla Kavuntar Nâcuvan slacht een geit; deKucavan verricht enkele püjä's enz. Gedurende deze voorbereidingen geeft een beroepsdanser een
voorstelling om detoeschouwers wat af teleiden. Dit allesspeeltzichaftussen dehuizen
derhogekasten enmenkanzichvoorstellen, dat erinhet gedrangnauwelijks nogsprake
isvan regels betreffende fysieke onaanraakbaarheid. Er zijn weldegelijk grenzenaan het
toegestane gedrag, hetgeen bijvoorbeeld bleek, toen de Kucavar vrouw- toch reeds wat
boosdoor het bijzonder kleinegeitje endewelheelkleinehoeveelheidrijst, diedeCakkiliyarhadden meegebracht - eenaantal Cakkiliyar uit deveranda van haar huisjoeg.Wil
deCakkiliyandiedepünülgereedmaakt,eenbeetjewater,dangeeft deKucavanhemdat,
omdatdeCakkiliyanhetnietzelfmetzijnhanduit dewaterpot maghalen;heeft eenCakkiliyan dorst,dan schenkt menwater inzijnhanden. Vooraldemensendielangsderoute
wonen, kijken naar hetschouwspelenenkelenlatendeprocessieookstilhoudenvooreen
offer aan degodin en eenpüjä. Op de terugweg houdt men lange tijd halt bij de Märiyammantempel.De Cakkiliyarplaatsendenieuwebeeldenophetterreinvoor detempel,
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waarbij de Pantäram in de tempel een püjä opdraagt aan de godin Märiyamman. De
nieuwe beelden worden als het ware voorgesteld aan de godin. Voor de tempel worden
dansvoorstellingen gegeven en pûjâ's opgedragen. Van de hogere kasten gaat daarna
slechtsdeKucavanmeenaar dePattatalaccitempel.

Belangrijk is dat we de Periya Kavuntar, de voornaamste Kavuntar van het
dorp, bij dezegebeurtenissen niet zien. De Kavuntar zijn dus niet werkelijk vertegenwoordigd. Ook de volgende dag, als de offers worden gebracht, treffen we
hen tijdens de plechtigheden niet aan bij de Pattatalacci tempel. De weinige
Kavuntar mannen diewedan bij detempel zien, behoren vooral tot de categorie
kleine boeren, landarbeiders en industrie-arbeiders. Iets anders is het met de
Kavuntar vrouwen: ook enkele vrouwen van de hoogste klasse der Kavuntar
brengen offers bij de tempel en betreden de tempel zelfs. Geen enkele Kavuntan
betreedt tijdens dezeplechtigheden de Cakkiliyar cëri;wezien hen alleen aan de
rand van de wijk bij de tempel. Zie foto 10 en 11.De route die de Cakkiliyar
processie aflegt, leidt van de Perumäl tempel buitenom naar het Muniyapicci
heiligdom en van daar weer terug naar de Pattatalacci tempel. Aan de rand van
decërikan menhet gebeuren dusrustig gadeslaan.
Het schouwspelvandezichprostrerendevrouwen,geheelnat,dienaenkelestappenzich
voorover languit op degrond werpen, kennen dedorpelingen vantal vanandere tempelfeesten. Menziet echter steedsminder eenanderegewoonte, diedeCakkiliyar nogenigszins in ere houden: menbelooft de godin- als dank voor een bepaalde gunst, zoals het
herstel van eenziek kind- zichlichamelijk letseltoete brengen. Zowel in Nesavur alsin
Irupatur trof ikenkeleCakkiliyar mannenenvrouwen dielangepennendoor tongofarm
hadden gestoken. Op depen is een halve citroen geprikt, die de pijn vergroot maar het
bloedentegengaatentevensdesinfecteert. Decitroenheeft eenzekerereligieuzewaardeen
wevindendezevrucht bijnagenoegallereligieuzehandelingentezamenmetdebanaanen
bladeren van de nïmboom. Het trekken van kleine karretjes aan touwen die met haken
aan het velvan de rug zijn bevestigd, heb ik niet waargenomen, vermoedelijk wordt dit
thans als te ruw van de hand gewezen. Opvallend was, dat Cakkiliyar in Irupatur een
vrouwbelettenzichzelf altehard meteentouwteslaan. Menvond het niet goed, dat zij
zichtot bloedens toe sloeg.De boetelingen zijn enigszins in trance door langdurig vasten
endoordat zijvoor deaanvangderprocessiealcoholdrinkenenopiumeten.Noch bijhet
Vëtacami feest in Irupatur, noch bij het Märiyamman feest in Kilakkupalayam of het
Angatal feest in Adutur trof ik boetelingen aan diezich lichamelijk letsel hadden toegebracht. Informanten van hogere kasten benadrukten het ruwe en onbeschaafde karakter
van deze gewoonte, maar enkelen gaven wel toe, dat o.a. enkele Mutaliyâr uit Nesavur
zich tijdens het Märiyamman feest in Irupatur in 1955hadden gepijnigd en zelfs aan de
rugkleinekarretjes hadden getrokken.

Een groep Cakkiliyar trommelaars haalt 'smiddags de kleine Pallar delegatie
op dievanouds tijdens het feest aanwezigis. De Cakkiliyar beschouwen zich als
'kulampillai'(kastekinderen) vandePallar endePallar beschouwen zichookals
een soort beschermheren van hen. Een Pallan had voor het feest in 1967 zelfs
clowneske kleding aangetrokken. Evenals de leden der hogere kasten komen de
Pallar niet bij de Perumäl tempel in het midden van de Cakkiliyar cëri, maar
blijven zij aan de rand bij de Pattatalacci tempel. De Pallar brengen hun offers
als de leden van hogere kaste dit reeds gedaan hebben en voordat de Cakkiliyar
de hunne aanbieden. Noch de leden der hogere kasten, noch de Pallar accepteren na de püjä het heilige water van de Cakkiliyar pücäri en dezegeeft ook niet
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10.HetPattatalacci tempelfeestderCakkiliyar.Buitendekringvanpersonenrond deverklede
dansers (compleet met paraplu, een statussymbool vanrijkere boeren) ziet men opdeachtergrond ledenvanhogerekasten dieop degrensvandecëriop 'veilige'afstand toekijken. Links
op de foto iseen tappattai trommel zichtbaar; debespeler van devehkala tutumpu gaat half
verscholen achter dedanser aan delinkerzijde.DeCakkiliyar zijnmijindedorpenten oosten
vandestad Coimbatore steedsvoorgekomenalsdeenigekastewaarmen,ondanksalleellende
enarmoede,werkelijk spontaankonlachenenfeestvieren; bijalleanderekasten,de Kavuntar
voorop,voeldeiksteedseen hogemate vanernst engedragsreglementering diebij devolwassenennauwelijks spontaneïteit toeliet (buitendriftige woedeuitbarstingen),zelfsnietbijdekermissendiebepaaldetempelfeesten begeleiden.
zelf de heilige as,maar houdt hen de schaal voor, zodat men zichzelf kan bedienen. De leden van hogere kasten nemen echterweleenhalvekokosnootof beide
helften terug, ook alheeft deCakkiliyar pücäri zetijdens depüjä doorgehakt. Er
zijnKavuntar diezeggen,datzedehelften nietaanvaardenvandepücäri,maarde
Cakkiliyar vertellen, dat het wel normaal is ze terug te geven. De waarheid ligt
hiervermoedelijk in hetmidden:deledenvanhogere kasten dienaar de Pattatalacci tempel komen, nemen wel heilige as van de schaal, laten zich met heilig
water besprenkelen en nemen de gebroken kokosnoten terug; de meer traditioMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-11 (1975)
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11.Cakkiliyar trommelaars entoeschouwers,geheelinvervoeringdoor demuziek,tijdens het
Pattatalaccifeest te Irupatur. Links een tappattai speler en midden decentrale figuur van de
bespeler van de venkala tutumpu. Rechts achter de laatsteeen PalJan uit Pallapalayam, gehuwd met een Cakkiliyan, die een trommel bespeelt zoals gebruikelijk bij een vättiyam, een
orkestje voor het spelen van Karnatische muziek bij feesten.

nele Kavuntar verschijnen helemaal niet bij de Pattatalacci tempel, omdat zij
ook in religieuze zaken niet met de Cakkiliyar willen verkeren en omdat zij
(evenals de Paraiyar8) Pattatalacci beschouwen als een typische kaste-godin die
niet van algemeen belang is. Toen na een püjä in de Cakkiliyar Kanniyammar
tempelheiligeaswerd rondgedeeld aandedeelnemers aan een verkiezingsbijeenkomst van de D.M.K., P.S.P. en Links-Communisten, nam de leider van deze
coalitie, een belangrijke en in kaste-aangelegenheden zeer conservatieve Kavuntar boer, van de Cakkiliyar priester volkomen niets aan; hij deed alsof hij
niet zag dat hem iets werd aangeboden. Een dergelijke man komt niet op het
Pattatalacci feest.
Vele Kavuntar die niet op het Pattatalacci feest komen, geven wèl wat geld
voor het feest, omdat de Cakkiliyar hun landarbeiders zijn, hun Cakkili, waarvoor de hogere kasten en met name de Kavuntar moeten zorgen. De ruim Rs.
5 5 - die de Cakkiliyar door een collecte buiten de wijk verkregen, is uitsluitend
afkomstig uit Irupatur, hetgeen ook weer wijst op het plaatselijke karakter van
het Pattatalacci feest. Aan werkgevers buiten het dorp vraagt men geen geld.
Er komen geen leden van hogere kasten uit andere dorpen en de Cakkiliyar die
van elders komen, zijn familieleden en vrienden, die door hun kastegenoten in
Irupatur zijn uitgenodigd. Dit sterk plaatselijke karakter geldt ook voor de
Pattatalacci feesten indedorpen inde omgeving.
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In Nesavur, dat op een afstand van ongeveer één kilometer van Irupatur ligt, constateerdeikdatéénvandebelangrijksterituelenmetsociaalkarakterhetopenenvandeogen
der nieuwebeelden is.Hierop wachten deomstanders waaronder ook veelledenvanhogere kasten. De beelden die op draagstokken staan, worden door het openen der ogen
'levend' (vergelijk het aanbrengen van dedrake-ogenbij Chinesedrakendansen), zij gaan
bewegen en zijn nauwelijks testuiten. De dragers rennen ermee door het dorp, kennelijk
bij voorkeur in derichtingwaar veelmensen staan, diedanjoelend naar allekanten stuiven.IkvroegdeCakkiliyar inIrupatur hiernaar enzijblekenvannietsteweten;niemand
van hen bleek het feest in Nesavur te bezoeken, wellicht met uitzondering van eenenkel
familielid van de Tottiya Cakkiliyar van dat dorp. Ze konden zich welhet tumult voorstellen, dat ontstaat door het openen van de ogen envertelden, dat zij het risico van het
breken der beelden nietnamen en dat deKucavan deogendaarom pas aanbrengt, alsde
beeldenrustigindetempelstaan.

4.6.4. Pohkalen anderefestiviteiten in demaandTai
Ponkal (15januari, Tai 1)was in Irupatur in 1967een familiefeest, evenals
TamilNieuwjaar enDipävali.OpdeochtendvanPonkalvindtindeMâriyammantempeleenbijeenkomst plaatsvandeÜrpanchâyatofÜr potuküttam(zie
Deel II:Politieke positie).DeÜr Kavuntar zaldan aan deParaiyar dorpsomroeperdeopdrachtmoetengevenomhetdorpsfeest aantekondigen.
Volgensinformanten nemenslechtsdevierlagekastenendeValaiyarenKömutti Cettiyârnietaanhetdorpsfeest deel.Vrouwenvandeanderekastenplukken'smorgensbloemen en gaan 'smiddags via de Märiyamman tempel naar het Karupparaiyan heiligdom
aan het riviertje Periya pallam. Paraiyar trommelaars lopen voorop en ook Cakkiliyar
trommelaars schijnenvaakaanwezigtezijn.AchterofnaastdestoetzijnwelenkeleValaiyar, Kuravar, Paraiyar en Cakkiliyar aanwezig om naar het schouwspel tekijken en om
ietsvan het offervoedsel tekrijgen. Bijhet Karupparaiyan heiligdom wordt dan door de
vrouwen gezongen en gedanst. Slechts de PaJJar en Cakkiliyar vieren hun eigen Pohkal
feest bijrespectievelijk deVêtacâmiendePattatalacci tempel.

TijdensdevergaderingvandeÜrpanchâyatkwamhetin 1967totgroteruzies
tussendeKavuntar endegemoederenraaktenzoverhit,datniemand ookmaar
aanPonkaldacht.Indemiddagwerdomstreeks 15.00u.hetoverlijden vaneen
Kavuntan uit een ander dorp bekend, waardoor vele belangrijke Kavuntar
Irupatur.onmiddellijk verlieten. Een storende factor was in 1967 ook, dat om
15.30 u. aan de hoofdweg het propagandabureau van de samenwerkende
D.M.K.,P.S.P.enLinks-Communistischepartijen werdgeopend.
Hetiszeerdevraagofbijeenvieringvanhetfeest allevrouwenzoudenhebben meegedaan. Belangrijke Kavuntar vertelden mij dat zij het niet goedkeurden,dathunvrouwenmeezoudengaannaarhetKarupparaiyan heiligdom:'Er
gaandaarvrouwenvanallerleisoortheenenerkunnenslechtewoordenvallendie
totconflicten aanleidinggeven.'Derijkereboerenwillennietdathunvrouwenen
dochtersmethet'gewone'volkmeetrekkenendaarmeedansen. Deklassetegenstellingenmakenookbijgebeurtenissen,dienaasteensociaalaspecteenreligieus
karakter bezitten, een gezamenlijk feestvieren der Kavuntar moeilijk. Hoewel
menzegt datin vroeger dageninderdaad allevrouwen deelnamen,ishetmoeilijk datzonder meervoorwaar aantenemen;vermoedelijk warenhettoenniet
zozeerklassetegenstellingen binnendeKavuntarkastealswelfactiestrijd tussen
Kavuntar gotrams,dieroetinhetetengooiden(zieDeelII: Politiekepositie).
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De Cakkiliyar vierden in 1967 evenmin gemeenschappelijk Ponkal. Hun
commentaar was:'De tijden zijn slecht en de Kavuntar zullen zeggendat wij het
kennelijk erg goed hebben als we het feest wel vieren.' Als de Kavuntar geen
Ponkal vieren,durven zijhet ook niette doen.
Tot mijn verwondering en schrik bemerkte ik pas tweeen een halve maand na
Ponkal, dat de 'Nâcuvar' factie van de Pallar het feest wel had gevierd bij de
Paljar Pillaiyär tempel. De Cakkiliyar hadden daarbij niet getrommeld en in de
tempel waren geen püjä's opgedragen omdat deze factie ruzie heeft met de
priesters. De 'Nâcuvar' factie had het kennelijk niet aangedurfd om het feest te
vieren in het bolwerk van de 'Pücäri' factie, deVëtacâmi tempel.Toch had hierbij ook een rol gespeeld, dat velen de Vëtacâmi tempel eenvoudig te ver vinden.
De hogere kasten van het dorp Adutur vierden in 1967 wel Ponkal bij deze
Vëtacâmi tempel.
In de maand Tai vindt van Ponkal tot aan de eerste volle maan 'savonds het
aanbidden van demaan plaats.
Op de erven van een aantal huizen plaatst men voedsel in bakjes met daartussen een
lichtje.Hieromheendansenenzingendemeisjesenvrouwen.Naeenpüjä wordthetvoedselgegeten.Menverteltdatervroegerveelmeerouderenaanhetfeestdeelnamendanthans
hetgevalis.Hetisnueenechtkinderfeest dat doorgaat tot diepindenacht.Ik constateerdedatdecontroledoorouderenhierendaarzeergeringis. Hetspelen gaat bij de oudere
kinderen 'snachts nogal eens over in flirten, hetgeen des te meer opvallend is door de
scherpe scheiding der sexen die er doorgaans is.Het feest iswellicht op tevatten als een
soort 'outlet', waarbijjongens de nog niet huwbare meisjes ontmoeten. Op de Kavuntar
ervenvindenwewelAinüttänCettiyärenPillaijongensenmeisjes,maarikgeloofniet dat
er verder een grote vermenging van leden van verschillende kasten plaatsvindt. Hoewel,
dat valt door deduisternisnietmetzekerheid tezeggen.Bij deouderen kan mennietveel
navragen, zij weten zogenaamd van niets. De Cakkiliyar en Pallar vieren dit feest inhun
eigen wijken.

4.6.5. Conclusies
Bij een analyse van deze religieuze feesten valt vooral het verschil in positie
tussen Pajlar en Cakkiliyar op. De gegevens betreffende de kleine Kuravar en
Paraiyar kasten zijn zo vaag, dat we hen niet goed kunnen plaatsen. Wel krijg
ik uit het materiaal de indruk, dat de Paraiyar dichter bij de Cakkiliyar dan bij
de Pallar staan. De in vergelijking met de Cakkiliyar duidelijk hogere positie
van de Pallar is,meen ik, vooral af te leiden uit het volgende:
a. In tegenstelling tot Cakkiliyar en Paraiyar brengen de Pallar püri naar de
Märiyamman tempel op de eerste dag van het tempelfeest ter ere van deze
godin.
b. Pallar helpen bij het voortduwen van de tempelkar tijdens het Märiyamman
feest in Kilakkupalayam. Hun aanraking verontreinigt kennelijk niet.
c. De Vëtacâmi tempel die ook voor leden van hoge kasten van groot belangis,
heeft Pallar priesters.
d. Er zijn Kavuntar die offervoedsel voor Vëtacâmi accepteren uit handen van
dePallar priester.
e. VeleKavuntar accepteren en drinken het heilige water, dat de Pallar priester
hun geeft en zij staan ook toe, dat de Pallar priester heilige as aanbrengt op
hun voorhoofd.
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f. Kavuntar vervullen in hetVëtacâmi tempelfeest enigebelangrijke functies.
Ten aanzien van d. en e. geldt, dat geen enkel lidvan een andere kaste dan de
Cakkiliyar voedsel of water van de Cakkiliyar priester accepteert of een aanraking door hem toestaat. Ook de Pallar behandelen de Cakkiliyar duidelijk als
onaanraakbaar. Kavuntar vervullen niet vanouds functies bij het Pattatalacci
feest; deinitiatie van het feest door een Kanniyâla Kavuntan isvan zeer recente
datum en vindt plaats met inachtneming van de normale kasteregels. De belangstellingvan deandere kasten dan de Cakkiliyar voor Pattatalacci isvermoedelijk in het algemeen van recente datum; slechts de Pallar zenden vanouds een
delegatie op de zestiende dag van het tempelfeest.
Aan de andere kant zijn er zeker ook gedragspatronen die duidelijk maken,
dat de Pallar behoren tot de lagere kasten. De püri die de Pallarbrengen bij de
opening van het Märiyamman feest, wordt niet in de tempel geaccepteerd. De
Pallar staan volkomen buiten het 'kavalam etutal' ritueel,dat plaatsvindt tijdens
het Vëtacâmi feest; de Tottiya Näykkan vervangt hierbij de Pallan als priester.
Evenals de Cakkiliyar vieren de Pallar hun eigen Ponkal feest, apart van de
hogere kasten.
Toch is, in tegenstelling tot vooral de Cakkiliyar, de positie van dePallar in
veel gevallen niet opvallend lager dan die der lagere midden kasten.

4.7. D E CAFÉ'S

4.7.1. De café's van Irupatur
Het is niet mogelijk om in de cafeetjes van Irupatur volledige maaltijden te
bestellen. Men verkoopt er slechts de in Zuid-India veel gegeten iddali, een gestoomd rijstmeelgerecht, en uppumä, met specerijen gekookt tarwemeel, alsook
een soort gekruide krakeling. De omzet van deze zaakjes betreft vooral koffie,
thee en ongekoelde limonades. Slechts in één teashop worden ook alcoholische
dranken alsarak enpalmwijn (toddy) verkocht.
Niet alle dorpelingen komen in de teashops: de oudere Brahmanen en Kömutti Cettiyär zullen weer nietvinden, omdat zijgeenwater en gekookt voedsel
van de Kavuntar exploitanten accepteren, en evenmin een categorie vooraanstaanden, vooral rijke Kavuntar boeren en rijke katoenkooplieden of een Pillai
die thans (1967) voor zijn M.A. economie studeert. Zij vinden het beneden hun
waardigheid om met het 'plebs' in de teashop te zitten en zij willen bovendien
niet het gevaar lopen daar teworden beschuldigd van bijvoorbeeld gierigheid of
mede-verantwoordelijk gesteld te worden voor de rijstschaarste. 'There will be
bad words and trouble', zeggen de Engels sprekenden. Deze categorie rijken eet
of drinkt trouwens nooit iets bij anderen in het dorp, een banaan is alles wat
men aan hen kwijt kan; anderen eten en drinken slechts bij hen. Voedsel geven
aan anderen, waarbij men steun en 'goodwill' terug ontvangt, is ook hier een
belangrijke statusfactor.
Ondanks onderlinge verschillen zien we in drie van de vier belangrijke teashops van het dorp toch een grote overeenstemming in de gedragspatronen van
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deledenvanlagere kasten. In alledriebetreden Cakkiliyar enParaiyar nietde
ruimte die door de leden van hogere kasten wordt gebruikt voor het nuttigen
vanconsumptiesenalleendeledenvandezetweekastendrinken erhuntheeof
koffie uitaparteglazenofmetalen bekers. De verschillen tussen dezedrieteashops betreffen devoorzieningen dievoor deleden van delaagste twee kasten
zijn getroffen. Deteashop bij dePillaiyârtempel aan dehoofdweg naarCoimbatorebezitvoorhengeenaparteruimteendeCakkiliyar ofParaiyarmoetener
buiten in de open lucht hun consumpties gebruiken. De voor hen bestemde
glazenwordennietindeteashopbewaard,dochliggenindehollestamvaneen
boomvoorhetgebouw(pasnaeenhalfjaar 'ontdekt'!). Tegendeteashopbijde
Perumâl tempel en de school staat een schuurtje dat binnen door een bamboe
rasterwerk van de ruimte van de teashop is gescheiden. Leden van de laagste
kasten kunnenindezeaparteruimtezitten ofstaan enworden bedienddoorde
openingen in de bamboe-afscheiding. In de teashop tegenover het Panchäyat
Board House moesten Cakkiliyar en Paraiyar tot voor kort hun consumpties
buitenhetgebouwnuttigen.In 1966heeft menindezijkant vanhetgebouween
tweededeurgemaakt,dietoeganggeefttotdegemeenschappelijke ruimte.Hierin heeft men nu provisorisch een afscheiding gemaakt, waardoor een apartgedeelteinhetgebouwisontstaan,datdirectinverbinding staat methetgedeelte
bestemdvoorledenvanhogerekastenenwaarCakkiliyarenParaiyarhuneigen
bank hebben.Deledenvandezetweekasten spreken vaneengrote verbetering
en van een vermindering van de achterstelling in deze teashop, immers, men
mag er nu binnenkomen en men kan er binnen praten met de andere gasten.
CakkiliyarenParaiyargebruikennooiteikaarsbekersofglazenendezeteashops
beschikken daarom naast een setbekersvoor Cakkiliyar overeenaparte beker
voorParaiyar bezoekers.DeParaiyar kastegroepvanIrupatur ismaar kleinen
slechtsenkeleParaiyargaanweleensnaareenteashop,zodatéénbekerwelvoldoendeis.Komen ertweeParaiyar, danmoetéénvanhenevenwachten ofzijn
theedrinkenuiteenlimonadeflesje. Hetheeft enigetijd geduurd,voordatikkon
constateren dat deexploitanten inderdaad naast deaparte bekers voor Cakkiliyar ook een beker voor de Paraiyar hadden. Het volgende verslag geeft aan,
hoeikdegangvanzakenindepraktijk koncontroleren enistevenseenillustratievandegedragspatronenindebetreffende teashopinhetalgemeen.
Opeendagwasikindegelegenheid omindeteashopbijdePerumältempeltheeaante
bieden aan een Kavuntan, een Cakkiliyan, een Paraiyan en een Kuravan. Met ieder van
henhad ikreedsvelegesprekken gevoerd.DeKavuntankreegbinnentheeineenglas,dat
normaal voor deledenvan hogere kasten gebruikt wordt. De Kuravan was,toen de Kavuntar boer binnenkwam, opgestaan vandevloer en naar buiten gegaan; daarom reikte
decaféhouder hemzijntheeaanviadebuitendeur, echterwelineenglas,dat ook door de
leden van hogere kasten wordt gebruikt. Voor deParaiyan waser een aparte aluminium
beker,diebovendedeurpost stond.DeParaiyankondebekerzelfnietpakkenendaarom
reiktedecaféhouder hem dezeaan.DeCakkiliyannam zelfeenbeker vandeplank inhet
tegendeteashopgebouwde schuurtje.
ZoweldeParaiyan alsdeCakkiliyan stakenhunbekers door deopeningen inhet bamboetussenschot enlietendeexploitanteerstwatwater inhunbekersgieten,opdat zedeze
kondenomspoelen;daarnagoot decaféhouder ertheeinzonderdebekersaanteraken.
Nadat allen dethee op detraditionele wijze- dus zonder het glasmet delippen aan te
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raken - gedronken hadden, gaf de Kavuntanzijn glasrechtstreeks terug aan de caféhouder diehet omspoelde; deKuravanspoeldeeerstzelf zijnglasmet water omalvorens het
te overhandigen aan decaféhouder die daarna het glas ook nog eens omspoelde. De Paraiyanspoeldezelfzijnbekeromengafhemaan decaféhouder, diedebekerdirectopzijn
oude plaats boven de deurpost zette. De Cakkiliyan tenslotte spoelde ook zelf zijn beker
omenplaatstehemookzelfopdeplank inhet schuurtje.
Tijdens degesprekkenindeteashopkwameenvrijoudePallar pücäri(priester) binnen
en zonder te aarzelen zette deze zich op de bank naast de Kavuntar boer. Naast de Kavuntan gezeten dronk deze Pallan zijn thee uit een glas, dat ook door leden van hogere
kastenwordt gebruikt.
Zoweldemenseninhetvertrekalsdieerbuitenbesprakenmetelkaar landbouwproblemen,waarbijdeKavuntar boerendeKavuntar caféhouder duidelijk metgezagspraken.

Zoals uit het bovenstaande blijkt, vormen de Scheduled Castes zeker geen
eenheidwatbetreft hetbetredenvanteashops,hetalofnietgebruikenvanaparteglazenofbekersendewijzewaaropmenbijelkaarzitofstaat.
TABEL 9. DemeningvanKavuntar informanten betreffende deledenvankastendiedeteashop
nietmogen betreden, inabsoluteaantallen enpercenten.
Vroegerniet inde
teashops
Aantal informanten
Kasten
Äcäri
Kucavar
Mohammedanen
Ottar
Valaiyar
Vannär
Nâcuvar
KômuttiCettiyâr
Pallar
Kuravar
Paraiyar
Cakkiliyar

Nu niet inde
teashops

8(100%)

11(100%)

1 (13)
1 (13)
1 (13)
2 (25)
5 (63)
3 (38)
3 (38)
5 (63)
6 (75)
8 (100)
8(100)
8(100)

0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
1 (9)
8 (73)
11 (100)
11(100)

De grote meerderheid van mijn Kavuntar informanten wasvan mening, dat
deKuravar ooknunognietindeteashops mogen komen.Zietabel 9.Hungedachtengang is begrijpelijk als we bedenken, dat in een teashop aanwezige
Kuravar wat schuchter bij de buitendeur gaan zitten of buiten gaan staan, als
Kavuntar hetgebouwbetreden.IndeteashopszijnvaakKavuntar aanwezigen
inveelgevallenwagen deKuravar zichdan ook nietin hetvertrek.Tochishet
een Kuravan thans nietverboden indeteashop opdegrond tezitten.Ja, alser
geen leden van kasten hoger dan Pallar aanwezig zijn, zit hij zelfs weleens op
eenbank.DepositievandeKuravarindecafé'siszwakkerdandievanVannär,
NâcuvarenValaiyar,immers,deledenvandezedriekasten kunnendecafé's te
allentijdebetreden enzitten 'slechts'opdegrond ofstaan alserledenvanhoge
kasten aanwezig zijn. Oudere Ottar en Kucavar zullen niet op de grond gaan
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zitten als er leden van hoge kasten aanwezig zijn; in het bijzijn van Periya Kavuntar staan zij. Meer dan Ottar en Kucavar hebben Vannär, Näcuvar en Valaiyar de neiging om helemaal niet in een teashop naar binnen te gaan als er een
groot aantal Kavuntar aanwezig is.In de teashop bij de Perumäl tempel heb ik
het wel meegemaakt, dat een Vannän en een Näcuvan de teashop niet betraden
inverbandmetdeaanwezigheid van Kavuntar endatzijtheebestelden vanuit het
tegen de teashop gebouwde schuurtje, waar normaal de Cakkiliyar zijn. Evenals
de Cakkiliyar kregen zij daar thee en betaalden zij via de openingen in het bamboe rasterwerk, dat schuurtje en teashop scheidt. Natuurlijk dronken zij hun
theeweluitdezelfde glazen alsde Kavuntar.
Het opmerkelijke feit doetzichvoor, dat Pallar in deteashops teallen tijde op
debanken zitten. Herhaaldelijk heb ik kunnen zien, dat een Pallan zonder enige
plichtpleging naast een Periya Kavuntan gingzitten. In het concrete geval dat ik
hierboven besprak, zat de oudere Pallar pücäri van de Pajlar Karupparaiyan
tempel naast één van de oudste, rijkste, invloedrijkste Kavuntar van Irupatur.
We kunnen constateren dat de Pallar in het algemeen in de café's veel minder
respect betonen aan de leden van hoge kasten dan Vannär, Näcuvar, Valaiyar
of zelfs oudere Ottar en Kucavar. De Pallar uitspraak: 'Wij zijn niet bang voor
de Kavuntar en zij respecteren ons', gaat niet op voor de genoemde middenkasten. Sterker dan de Kuravar of deze middenkasten vatten de Pallar de teashops op als publieke gelegenheden, waar andere regels gelden dan in de huizen
van leden van hogekasten, alzijn deeigenaars van deteashops ook Kavuntar en
alzijn leden van hogekasten indeteashops aanwezig.
De Pailar behoren nog wel tot de categorie kasten, die de bananebladeren,
waarvan zij gegeten hebben, zelf moeten weggooien. Men kan dan wel weinig
respect betonen aan leden van hogere kasten, maar de Kavuntar caféhouder
'dwingen' bananebladeren weg te gooien, waarvan men met de handen heeft
gegeten en die dus door het speeksel onrein zijn, behoort tot een andere orde.
De andere kasten die tot deze categorie behoren, zijn Kuravar, Vannär, Näcuvar en Valaiyar. Paraiyar en Cakkiliyar gooien hun bladeren vanzelfsprekend
zelf weg. Men zegt, dat de caféhouders wel bereid zijn de bladeren en etensresten van de Ottar op te ruimen. Over de Kömutti Cettiyär valt niets te zeggen,
immers,zijkomen nietinde dorpscafé's.
De differentiatie die we thans in de gedragspatronen opmerken, is in het verleden vermoedelijk minder aanzienlijk geweest. Bij vier kasten is er waarschijnlijk geen of weinig sprake van verandering van de gedragspatronen: bij de Cakkiliyar, Paraiyar, Vannär en Näcuvar. Bij twee kasten is de verandering daarentegen zeer duidelijk: in het geval van de Pallar en de Kuravar. De opgetreden
veranderingen kunnen vergemakkelijkt zijn, doordat de drie café's waarover ik
in het voorgaande sprak, ongeveer tienjaar geleden werden geopend, terwijl de
voor die tijd aanwezige café's ongeveer tezelfdertijd werden opgeheven.
Het is niet geheel duidelijk of de Pallar ongeveer tien jaar geleden, dus in
ongeveer 1955, het patroon van Cakkiliyar, Paraiyar en Kuravar geheel volgden. Meer dan de helft van mijn Kavuntar informanten is van mening, dat de
Pallar de teashops vroeger niet betraden en ook enkele Pallar vertelden, dat zij
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zichindetweevroegere teashops anders gedroegen danthans:zijmoesten toen
op degrond zitten enhunthee ofkoffie drinken uitaparte bekers. Ditlijkt aannemelijk, wantooknunogzittenenkeleouderePajlar landarbeiders opdegrond
in tegenwoordigheid vanbelangrijke leden vanhoge kasten. Hetlijkt mij waarschijnlijk, datdePajlar indevroegere teashops eenpositie innamen, dieenigszins te vergelijken is metde huidige positie vande Kuravar en dit zoudande
tegengestelde uitspraken betreffende hetalofniet betreden vandeteashops verklaren. DePajjar kwamen dandusniet indeteashops alsdaar Kavuntar ofbelangrijke leden vanandere hoge kasten aanwezig waren en zij stonden of zaten
op de grond in aanwezigheid van wat lagere goden. De grote vrijheid diede
meesten vanhenzich thans permitteren indecafé's, kanniet losworden gezien
van deverbetering vanhuneconomische positie (zieDeel II:Economischepositie).
De Kuravar vertellen ookzelf, datzijdetwee vroegere teashops niet konden
betreden endatzijeraparte bekers gebruikten. Deeigenaars vandenieuwe teashops maakten erbezwaar tegen, datKuravar huncafé's betraden, maar zijlieten hetuiteindelijk toch toe, omdat deKuravar weigerden hunthee ofkoffie uit
aparte bekers buiten tedrinken enomdat bleek, datzijzich bepaald niet zonder
respect tegenover deKavuntar gedroegen. Inieder geval protesteerden deandere klanten niet endatzalvoor decaféhouders weldoorslaggevend zijn geweest.
De Kuravar kwamen niet tothun actie door eengrotere economische onafhankelijkheid, maar naar alle waarschijnlijkheid door veranderingen diezij elders
constateerden.
Bij de Valaiyar doet zich dezelfde onderzoeksproblematiek voor als bij de
Pallar: meer dan de helft van mijn Kavuntar informanten dieik raadpleegde,
verklaarden, datdeValaiyar vroeger nietindeteashops kwamen endeValaiyar
beweren, datzij vroeger indeteashops uitsluitend opdegrond zaten of stonden
en datzijerhunthee ofkoffie dronken uitaparte bekers. Hunpositie isnuongeveer gelijk aandievanVannär enNäcuvar. Alshetinderdaad waar is,datzij
vroeger aparte bekers gebruikten - of hun koffie enz.aangereikt kregen in bijvoorbeeld flesjes - dan is hun positieverbetering vergelijkbaar met die vande
Kuravar. Ookhuneconomische positieisnauwelijks veranderd - degrote meerderheid derValaiyar isnogsteedszeerafhankelijk vandeKavuntar - terwijl hun
gedragspatronen toch aanverandering onderhevigzijn geweest.
Het isniet gemakkelijk omonsdevroegere situatie inte denken. Alsde vier
Scheduled Castes en deValaiyar inderdaad aparte drinkbekers gebruikten, betekent dit dan dat in de twee vroegere teashops vijf stel drinkbekers stonden?
Vraagt menhetaandemensen zelf, danishetantwoord bevestigend. Maar het
antwoord is dan niet gebaseerd op het bekend zijn metde stuatie van tien tot
vijftien jaar geleden, doch opdeoptellingdieookwij hier maken:'Ja,datmoet
dan welzo zijn.' Ik ben geneigd eenvraagteken te plaatsen achter het gebruik
van aparte bekers door de traditioneel niet werkelijk fysiek onaanraakbaren in
deze streek, dus door Pallar en Valaiyar. Op grond van de verhalen over wat
men vroeger aan kleding droeg en over wat men at, lijkt een aanzienlijke stijgingvanhetlevenspeil indeafgelopen jaren waarschijnlijk. Hetfeit datdetwee
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cafe's van vroeger, dievelen zich nietherinneren, nu zijn vervangen doorvier
grotere ennogeenstweekleinerecafé's, pleit ook voor dezeverhogingvan het
levenspeil, of althans voor eenvergroting van deuitgaven in de consumptieve
sfeer. We zullen er dus rekening mee moeten houden, dat men vroeger waarschijnlijk veelminder indeteashopskwamdan nuendatverschillen in achterstelling, of, beter gezegd, verschillen in al of niet verwachte respectvormen, nu
meerspelendanvroeger.
Hetisophetogenbliknietdenkbeeldig,daterzichindecafé's situatiesvoordoen,diebepaaldebezoekersnietbevallen.Heelwatvanmijn informanten van
hogere kasten beweerden nadrukkelijk, dat het voor hen onmogelijk is in een
teashop in Irupatur met Pallar op eenzelfde bank te zitten. Wat doet nu zo'n
Kavuntan alsereenPallan naasthemkomtzitten ofwanneererineenteashop
alleen plaats isnaast eenPallan? 'Dan staan weop en wegaan weg',luidt het
antwoord in het eerste geval. In het tweede geval gaat men niet zitten en verdwijnt zonder iets te gebruiken. In de praktijk vallen deze rolcrises wel mee:
zelfsvrijconservatieve Kavuntar drinken tochecht weleersthunthee,voordat
zij weggaan, omdat er eenPallan naast hen isgaanzitten. Aan deandere kant
drijven dePallardezakenooknietaltijd opdespits:zijkennendeKavuntaren
weten, wat wel en niet kan. Nâcuvar en Vannär zeggen nogal eens, dat zij de
teashopsnietbinnengaan,alserPallarofKuravar zijn.Ditwordtdoordepraktijk tegengesproken: het komt herhaaldelijk voor, dat Vannär ofNäcuvarwel
tegelijk metPallarindeteashopszijn.MaareenVannän,Näcuvan,Valaiyanof
Ottan zittendnaasteenPallanisinIrupatur ondenkbaar. Staanisaltijd eenoplossing en die mogelijkheid wordt in de teashops nogal eens aangegrepen. Als
mensen in een teashop of bij een lang gesprek voor detempel ofin een straat
staan, dan isdit staan meestal een analyse waard. Alsineencafé Kavuntar en
Pallar op banken zitten, dan moet bijvoorbeeld een Vannän staan, immers de
Vannän kan in verband met de aanwezigheid van Kavuntar niet op een bank
zitten enhijkan ookniet opdegrond hurken, omdathijzichdan tegenoverde
Pallar zou verlagen.Niemand maakt in deteashops ruzie over respectvormen:
demensen diehetniet eenszijn metdesituatie,trekken zichterug. 'Wekeepit
inmind',zoalsdeEngelssprekendenhetuitdrukken,ishetenigewatvelendoen.
Anderszouhetvermoedelijk zijn, alsCakkiliyar ofParaiyar zoudentrachtenin
de teashops te komen. Op mijn vraag in dezen aan een jonge Paraiyan met
S.S.L.C.(SecondarySchoolLeavingCertificate) antwoorddedezehetvolgende:
'Alsiknaarbinnengaentheevraag,danzaldecaféhouder trachtenmijteslaan.
Erzal eenheleopschudding ontstaan endemensen zullen mij dwingen deteashopteverlaten,'sAvondskomterinzo'n gevaleenKavuntar panchäyat inde
Märiyammantempel bijeen endiezalmijn gedragafkeuren enmijbeboetenof
nogerger. Ookdeouderemensenvanmijn kastezulleneendergelijk gedrag afkeuren. De politie van Sulur staat wel achter ons, maar het isde vraag of die
veelkandoen.Alswij,AdiDravida,onsallemaaltegendediscriminatiedoorde
hogere kasten keren, dan zijn de Kavuntar in staat onze wijk af te branden.
Tegen onsdurven zezichweltekeren,maardePallar durven zenietaan,want
dievormeneentegrotegroependiestaaneconomischsterk.'
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Apartevermeldingverdienthierhetvolgende.EenthansinIrupaturwonende
Paraiyar schoolmeester uit Irugur durft detempelsin het dorp niettebetreden
enhoudt zichwatbetreft dedrinkwaterputten ook strikt aan debepalingen die
voor Paraiyar gelden,maar hij komt zonuendan welin deteashops enwordt
daartoe zelfs soms door Kavuntar uitgenodigd. Hij zit daar met Kavuntar op
eenzelfde bank en drinkt zijn thee of koffie uit bekers bestemd voor leden van
hogere kasten. Van Paraiyar onderwijzers verwacht men niet, dat zij buiten
blijven staan en aparte bekers gebruiken: 'Je kunt iemand die aangesproken
wordt met 'Vättiyär Sir' toch niet buiten laten staan?' (Vättiyär Sir betekent
'heer onderwijzer'). Ookuit dezecaseblijkt dat er tenminste tweefactoren van
belang zijn bij degedragspatronen in deteashops:laten wegeslacht en leeftijd
buiten beschouwing dan isnaast het kastelidmaatschap demate van economischeafhankelijkheid/onafhankelijkheid metnametenopzichtevandeKavuntar
doorslaggevendbijhetgedrag.IndeteashopbijdePillaiyârtempelaandehoofdwegkomt deze onderwijzer niet meer: devrouw van decaféhouder heeft, toen
een Kavuntar vrouw naar het elfjarig dochtertje van de Paraiyar onderwijzer
vroeg, geantwoord: 'Ze is een Paraiyan meisje'. We moeten hierbij bedenken,
dat deParaiyar hun oudekastenaam alseenscheldwoord opvatten enzichzelf
steeds'AdiDravida' noemen9.
Bij de gangvan zaken in dedrie betrokken teashops en in velecafé's in het
algemeen zijn de persoonlijke opvattingen van de exploitanten van secundaire
betekenis. De exploitant van de teashop bij de Pillaiyâr tempel aan de hoofdweg is na zijn huwelijk in 1962 naar Irupatur gekomen. Deze man dreef een
teashop in Papanaickenpalayam, een industriecentrum onder de rook van
Coimbatore, enin die zaak bestond volgens zijn zeggen geen enkele vorm van
achterstelling. De situatie in Papanaickenpalayam enigszins kennende, geloof
ik, dat deze bewering juist is. In Irupatur heeft deze man zich moeten aanpassen aan de heersende toestanden en aan de opvattingen van zijn vrouw en
schoonfamilie.
De teashop in de vroegere wijk der Uppiliya Näykkar,achter dehuizenvan
de Kömuttis, verdient een aparte behandeling, omdat de situatie daar fundamenteelafwijkt vandieindeoverigeteashops.
Na een heftige ruzie tussen Cakkiliyar en de schoonvader van de teashopexploitant bij het Panchäyat Board House besloten deCakkiliyar dezeteashop
niet meer te bezoeken. Ook deteashop bij dePerumäl tempel stond hen tegen
door deuitdrukkelijke achterstelling diezijdaar ondervonden endegrove taal
diedeteashopkeeper daarvaakjegenshenbezigde.Eenbroervandeexploitant
van de teashop bij het Panchäyat Board House had doorfinanciëlemoeilijkheden zijn café in Irugur moeten sluiten. Dezeman stond bekend als bijzonder
liberaalinkaste-aangelegenhedenendeCakkiliyarvonden hembereideenkleineteashop apart voor hen te openen aan hetweggetje van het hoofddorp naar
deCakkilicëri.Ziefoto 12.RuziestussendezeKavuntan enzijnfamilieenzijn
werkloosheid na demislukkinginIrugur speelden eenrol bij z'n toestemming;
bovendienkonhijeenaanvangskapitaal,groot Rs.500,-lenen van een CakkiMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-11 (1975)
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12.Onooglijk maar belangrijk indelokalerealiteit: dekleineteashop,gedrevendooreenKavuntan,envooralbedoeldvoor Cakkiliyar.Hetcafétje staat achterhethuisvaneenPillai.

liyanop onderpand vantweeacresniet-geïrrigeerd land (zieDeelII:Economischepositie).
Dezeteashopkwestieisdaaromzovanbelang,omdatwehieréénvandeweinigegevallenzien,waarindeCakkiliyar actiefhebbeningegrepenineensituatie
diehennietaanstond. DeruzieszijnnuwatvergetenendeCakkiliyar bezoeken
thans ookweerdeteashopsbijhetPanchâyatBoard HouseendePerumâltempel, waar de kwaliteit van dranken en voedsel wat beter is. De apart voor hen
opgerichte teashop bestaatechternogsteedsenheeft geen onbelangrijke omzet
door de wat lagere prijzen, de wat gemakkelijker betalingsvoorwaarden en de
mogelijkheid voor de Cakkiliyar omer rustig opeen bank tezitten, alszehun
consumpties gebruiken. Deze teashop dankt zijn welslagen overigens voor een
belangrijk deel aan deverkoop van alcoholische dranken, vooral in de avonduren,diemenindeandereteashopsnietkankrijgen. Juistdoor deverkoopvan
arak enpalmwijn trekt dezezaak welwat klanten van hogere kasten. Overdag
zietmenervrijwel alleen Cakkiliyar. Inverband metdelagereprijzen komthet
welvoordatmensendiegastenhebben, koffie ineengrotekanuitdezeteashop
latenhalen.
Dezeteashopkentgeenachterstellingvanbepaaldekasten: iedereenkanbinnenkomen engaanzitten opdebanken eniedereen maaktgebruikvan dezelfde
glazen en aluminium bekers. Wel zien we dat Cakkiliyar gaan staan, als een
Kavuntan binnenkomt. De Cakkiliyar spoelen zelf hun bekers om in tegenstellingtot eventueleledenvananderekasten. Cakkiliyar zijn erzoaangewend
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aparte bekers te moeten gebruiken, dat enkelen mij vertelden dit ook in deze
teashop te doen. Eén Cakkiliyan beweerde met grote stelligheid dat de caféhouder een stel aparte glazen in een houten kist apart hield voor Kavuntar bezoekers.Trouwens, ook enkele Kavuntar kunnen zichde afwijking van het normale patroon zo slecht voorstellen, dat zij verklaarden dat ook in deze teashop
de Cakkiliyar, of, zo men wil,de leden van hogere kasten, aparte bekers gebruiken. Ik heb kunnen vaststellen dat al deze beweringen onjuist zijn: alle bezoekers van deze teashop gebruiken dezelfde bekers.
De niet-Cakkiliyar die hier komen, staan doorgaans niet in hoog aanzien in
het dorp. 'Een Kavuntan komt daar echt niet alleen koffie drinken!', zegt men.
Dit is niet geheel juist: niet alle Kavuntar komen hier voor arak (rijstbrandewijn) of toddy (palmwijn). Eenjonge Kavuntar boer die er een enkele keer wel
koffie of thee drinkt en er tegelijkertijd met Cakkiliyar spreekt over landarbeidersproblemen of politiek (hij is een belangrijke lokale D.M.K. voorman),
vraagt de exploitant dan de beker in heet water af tewassen alvorens er bijvoorbeeld thee in te schenken:'Iedereen spoelt z'n beker alleen maar zo'n beetje om
endiebekerszijn dus nietschoon',iszijn commentaar.
Een bijzondere situatie deed zich voor, toen op de verkiezingsdag (21-2-1967)
in deze zaak in opdracht van de D.M.K. (Dravida Munnetra Kazhagam) ongeveer driehonderd bekers thee gratis werden verstrekt aan mensen die op weg
waren naar het kieslokaal. Ik heb hierbij kunnen constateren, dat ook Valaiyar,
Näcuvar, Vannär en zelfs Kavuntar dezethee accepteerden. Ook hierbij moeten
weweer bedenken, dat men de beker bij het drinken niet met delippen aanraakt
en dat de verontreiniging door de Cakkiliyar niet plaatsvindt door speeksel,
maar uitsluitend door aanraking met de handen.
Bij de bespreking van de drie teashops in Irupatur, waar de gang van zaken
wat meer 'normaal' is, maakte ik reeds melding van de veranderingen die in
1966 werden aangebracht in de teashop bij het Panchäyat Board House. De in
deze teashop geconstrueerde zijdeur en de toelating van Cakkiliyar en Paraiyar
ineen gedeeltevan decaféruimte zieik alseen concessie aan de Cakkiliyar na de
ruzie en de daaropvolgende opening van de teashop achter de Kömutti huizen,
waardoor deze zaak veel klanten verloor. De veranderingen in dit café bij het
Panchäyat Board House betekenen weer een klein stapje in de richting van vermindering der achterstelling. Cakkiliyar en Paraiyar mogen dan in een apart
gedeelte van de caféruimte zitten, maar gezien de minimale afscheiding tussen
de twee afdelingen, kunnen we toch wel zeggen dat zij zich in dezelfde ruimte
bevinden alsdeleden van hogere kasten. Men ziet elkaar eten en drinken en kan
er met elkaar praten. In ieder geval achten Cakkiliyar en Paraiyar het een duidelijke verbetering.

4.7.2. De cafe's buitenIrupatur
De situatie inIrupatur maakt deel uitvan een meer algemeen patroon, dat ten
aanzien van de teashops in het gebied rond de stad Coimbatore bestaat. De
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dorpelingen weten door hun vrij grote geografische mobiliteit hoe de situatie in
andere dorpen en steden is en het meer algemene patroon en de veranderingen
daarin beïnvloeden min of meer de situatie in Irupatur. Het is voor het onderscheiden van de algemene en unieke trekken van de toestand in Irupatur nuttig,
als wij nu enige aandacht besteden aan de situatie betreffende de café's in de
omgevingvan Irupatur.
Voor zover ik kan nagaan, worden de Pallar in de café's van de dorpen of
steden van het district Coimbatore nergens meer gediscrimineerd. Voor de Kuravar durf ik dit niet zo zonder voorbehoud te zeggen, maar in alle plaatsen
waarover ik gegevens heb, worden de Kuravar thans wel in alle teashops toegelaten en behoeven ze ook geen aparte bekers te gebruiken. Hierbij moet ik wel
aantekenen, dat dearmere, economisch wat meer afhankelijke Kuravar niet op
de banken zullen gaan zitten, als er ook leden van hogere kasten aanwezig zijn.
Van de rijke Kuravar varkenskoopman en geldschieter uit Adutur vertellen de
Kavuntar aldaar, dat hij in de teashops naast hen opde banken zit. De Kuravar
vuilopruimer in dienst van de Panchäyat van het dorp Merkupalayam komt
daar in alle teashops, in tegenstelling tot de aanwezige Madurai Cakkiliyar,
waarvan niemand het traditionele beroep van vuilopruimer uitoefent. Ik vroeg
deze Cakkiliyar naar het waarom van ditverschil en merkte daarbij op dat deze
Kuravan er toch wel erg vies uitzag. Als antwoord trok men zijn schouders op
enzei:'Dat ishet kastensysteem in Konku.'
Achterstelling van Paraiyar vinden we nog slechts in de dorpen van Coimbatore en niet meer in de steden. Er isgeen sprake van dat de belangrijke Paraiyar
gemeenschappen van bijvoorbeeld Irugur, Sulur of Singanallur nog achterstelling in de teashops dulden. Hoewel de Paraiyar van bijvoorbeeld Rasipalayam, Kilakkupalayam en Irupatur in hun eigen dorp nog niet in de teashops
komen, trekken zij zich van eventueel buiten hun dorp bestaande bepalingen
weinig aan. In het genoemde Merkupalayam, dat geen eigen Paraiyar gemeenschap bezit, betreden de Paraiyar van bijvoorbeeld Irupatur de teashops zonder
aarzeling. Ik krijg sterk de indruk dat de achterstelling van de Paraiyar in de
teashopsvan het district Coimbatore afneemt metalsuitstralingspunten voor de
gelijkstelling de stad Coimbatore en de belangrijke industriekernen rond deze
stad.
De achterstelling van de Cakkiliyar in de teashops in het district Coimbatore
is als geheel sterker dan die van de Paraiyar. Ook in de grotere plaatsen is het
nog vrij normaal, dat Cakkiliyar nietindeteashops komen en aparte bekers gebruiken. De Cakkiliyar zijn bang leden van hogere kasten te beledigen met de
kans een flink pak slaag op te lopen en vertonen een gebrek aan initiatief, dat
onder andere het gevolg hiervan is. In Irugur blijkt één teashop te zijn waar de
Cakkiliyar wel binnen mogen komen, hoewel zijerapartebekersmoetengebruiken: 'De Brahmaanse caféhouder weigert ons buiten iets te geven en zegt, dat
wemaar wegmoeten gaan, alswenietbinnen willen zitten. We gaan slechtszelden naar dieteashop, wantje zit er wat te draaien ophetpuntje vaneenbank en
je vraagtje af wat de leden van hoge kasten wel niet zullen denken vanje aanwezigheid.'
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In de stad Sulur wijzigt de situatie zich kennelijk ingrijpend: reeds in ongeveervijf teashops bestaatergeenachterstellingmeervoorzowelTottiya Mätäri
alsMaduraiMätäri.Peelameduleverteenbeelddatkarakteristiek genoemdkan
worden voor de industriekernen onder de rook van Coimbatore. Ik geef hier
hetverslagdatTottiyaMätärimijindiestadgaven:
'Bij alleNaiytu café's vanhet oudedorpkunnenwenietbinnenkomen;westaanerbuiten of zitten ineenaparteruimte,drinken er uit aparte bekers.Alsjeer netjes uitziet,accepteren zeje welin de teashops aan de Avanashi hoofdweg, maar zieje er wat vuil uit,
danmoetjebuitenblijvenenapartebekersgebruiken. Mätäriuitdedorpenproberenhelemaal niet de café's binnen te gaan: zeblijven uit eigen beweging buiten staan en krijgen
daar dustedrinkenuitapartebekers.Alsereenbelangrijke boer indeteashopkomt, dan
staanweuitrespectvoorhemop.'

Buiten het eigen dorp probeert men toch weleensin een teashop te komen.
In Merkupalayam probeerden enkele Cakkiliyar uit Maniakaranur en Irupatur
ditmetsteunvandepolitieuitPeelamedu.Ophetmomentzelfwerdmentoegelatenenkreegmenertheeuitdebekersvanledenvanhogekasten,maar thans
isdesituatieerweerongeveeralsvroeger. Opmerkelijk ishierbij watdeMaduraiCakkiliyaruitMerkupalayam zelfoverdezekwestiezeggen:
'Wij waren het weleens met wat dieandere Mätäri wilden, maar wehebben niet meegedaan,wantwezijnhierinonseigendorp.Wijwillengeenruziemetdehogekasten.Het
isgoedzoalshet isenlaat hetnu verder ook maar zo.Decaféhouders vragenons nuzelf
om binnen tekomen, maar wedoen het niet, want weweten niet of dewoorden uit hun
hart komen of slechtsvan hunlippen.Alsweinderdaad binnenkomen, danzoudeomzet
van de teashop daaronder lijden. De Kavuntar zouden ons niet tegenhouden, maar ze
hebben andere machtsmiddelen waar weniet van terug hebben: wewerken immers allemaalvoor hen?!Nee,wijproberen hetniet,hetzoubijzonder onrespectvol zijntegenover
deKavuntar.' (Zievoor eenbesprekingeveneensDeelII:Politiekepositie).

Ondanks alle verklaringen van Cakkiliyar, dat men er buiten de teashops
blijft enapartebekersgebruikt, heeft mijntolk opeendagtoch kunnen constateren,dattweeCakkiliyar vrouweneneenCakkiliyar manineenteashopbijde
bushalte in Merkupalayam zaten en iets aten en dronken. De teashophouders
zienveeldoordevingersalshetmensenvanbuitenhetdorp betreft.
In Irupatur zag ik het volgende: Tijdens een zware regenbui zat een man op de stoep
vandeteashopbijdePillaiyär tempel aan de hoofdweg. Hoewel hij door de regen volkomen nat werd, kwam hij toch niet binnen. Buiten dronk hij zijn thee en betaalde op
zo'n wijze, dat hij dehanden aanraakte vande Kavuntarjongen, aan wiehij ook hetgebruikte glas teruggaf. De jongen gaf het glas aan zijn moeder, die het omspoelde. De
vrouwverteldemijdat demanvermoedelijk eenCakkiliyan uiteenander dorpwasendat
hijdaaromnietbinnenkwam.Hoeweldevrouwzeidat zedemantheehadgegevenineen
apart glas,bestemd voor Cakkiliyar, plaats ik bij die opmerking toch een groot vraagteken. Hoe dan ook, dit glas werd door devrouw aangenomen en omgespoeld, terwijl een
Cakkiliyan uitIrupatur zijn glaszelf had moeten spoelenenterugzetten indeholleboom
voor deteashop,iets,watdevrouwnukennelijk laterzelfdeed oflietdoen.Kavuntar met
wie ik over dit voorval sprak, probeerden het probleem wegteredeneren door te veronderstellen, dat demaneenbedelaar wasvanhogerekasteengeenCakkiliyan;volgenshen
betreden bedelaars nooit deteashops. De kern van dezaak blijft echter dat de Kavuntar
vrouwveronderstelde,dat demaneenCakkiliyanwasuiteenanderdorp.
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4.7.3. De bedrijfskantines
De door de directie van industrieën gesanctioneerde discriminatie in bedrijfskantines neemt sterk af. Ik sprak in Irupatur met arbeiders van twaalf fabrieken
waar een kantine aanwezig is en nog slechts in vier van deze bedrijven bestond
in 1967een duidelijke achterstelling in de vorm van het niet toelaten tot de kantine, of aparte banken in de kantine, of een aparte kantine, aparte drinkbekers
en soms aparte waterkranen. Deze vier fabrieken, drie spinnerijen en een kunstmestfabriek, behoren tot hetzelfde industriële concern. Twee van de drie spinnerijen zijn nieuw en ook de kunstmestfabriek was in 1966 nog maar pas geopend. Alle vier de fabrieken zijn modern. In één van de spinnerijen bezocht ik
een werkelijk moderne kindercrèche. Ik vraag mij af of de hoogste leiding van
dit machtige Naiytu concern met zijn grote spinnerijen, metallurgische industrie
en, natuurlijk, instellingen voor hoger onderwijs, wel weet van deze discriminatie en of zij niet onmiddellijk zou verdwijnen, als het daar bekend was. Of is de
houding van deze leiding duidelijk opportunistisch? Eén van de belangrijkste
spinnerijen van dit concern heeft omstreeks 1963 alle achterstelling afgeschaft.
Opmerkelijk is, dat afschaffing van discriminatie in de fabrieken in en rond
Coimbatore nooit op verzet van enige betekenis stuitte bij leden van hogere
kasten. Kennelijk zien de arbeiders van hogere kasten de situatie in de fabriek
min of meer los van de toestand thuis of in het eigen dorp en maakt men zich
niet zodruk over de toepassing van kasteregels inde fabriek.
Informatie van de arbeiders over de precieze situatie in hun industrieën waar
velehonderden mensen werken, isvaak tegenstrijdig. Duidelijk isdat de achterstellinginiedergevalde Cakkiliyar geldtenookindedrieofvierfabrieken, waar
de achterstelling nog slechts enkelejaren geleden werd afgeschaft, betrof deze
met name de Cakkiliyar enzeker niet alleen dieleden van dezekastediealsvuilopruimersindebetrokken fabrieken werken. De eventuele achterstelling van de
Paraiyar in kantines van fabrieken is voor mij een onduidelijke zaak. Slechts
voor één van de vier genoemde fabrieken werd mij verteld, dat de Paraiyar
er evenals de Cakkiliyar aparte bekers gebruiken in de overigens gemeenschappelijke kantine. In één van de grootste spinnerijen van het district werden de
Paraiyar omstreeks 1950volkomen gelijkgesteld metdeledenvanhogerekasten;
met de Cakkiliyar gebeurde hier pas hetzelfde in 1962.De achterstelling van de
Paraiyar werd,voor zoverzebestond, sneller opgeheven dan dievan de Cakkiliyar. Van eenhuidige ofvroegere achterstelling van Pallar, Kuravar of enige andere kaste is mij niets gebleken.
De Cakkiliyar protesteren niet of nauwelijks tegen desituatieinde fabrieken
waar nog discriminatie voorkomt. Ze schijnen bang te zijn voor ontslag, als zij
hun mond open doen, en zewillen geen ruzie krijgen met leden van hogere kasten. Uit de macht der gewoonte of zelfs door duidelijke minderwaardigheidsgevoelenshouden zijzichopeen afstand.
Ik krijg deindruk dat de kaste der arbeiders een groterol speelt bij degroepsvorming in de kantines van fabrieken. Leden van hogere kasten bespreken wel
werkproblemen met leden van lage kasten, maar persoonlijke gesprekken zijn
volgens vrijwel alle informanten onmogelijk. Leden van hogere kasten en van
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lage kasten gaan niet zo gemakkelijk bij elkaar zitten voor zo maar een praatje.
Dit laatste geldt vermoedelijk nog het sterkst voor contacten met Kuravar,
Paraiyar envooral Cakkiliyar (zie verder 5.6.1).

4.8. DIENSTVERLENING

In deze paragraaf besteed ik aandacht aan de patronen van dienstverlening
door priesters, wassers en kappers, omdat deze werkzaamheden bijzonder 'kastegevoelig' zijn en het dus interessant iste weten welke kasten door hen worden
verzorgd en welke niet. In een kort overzicht bezie ik daarna in hoeverre kaste
een rol speelt bij het werk van timmerlieden/smeden, goudsmeden en metselaars.
4.8.1. Dedienstverleningdoorpriesters
Brahmaanse priesters vinden we in deze streek slechts in de grote steden.
Tijdens mijn verblijf in Irupatur werd in het dorp slechts éénmaal een beroep
gedaan op een Brahmaan: een Kavuntan liet voor het huwelijk van zijn dochter
een Brahmaan uit Sulur komen, kennelijk omindruktemaken opzijn omgeving.
De Scheduled Castes hebben nog minder met de Brahmanen te maken dan de
hogerekasten, maar zijerkennen hen welalshoogste priesters.
De Cakkiliyar van Irupatur erkennen de Tottiya Näykkar priester van de
Vishnu of Perumäl tempels in het dorp en omgeving als 'guru', die door een
kleine eredienst en het sprenkelen van heilig water rituele onreinheid kan wegnemen. In 1965 bijvoorbeeld keerde de Cakkiliyar priester van de Cakkiliyar
Perumäl tempel na een langdurige afwezigheid terug in het dorp en hervatte
zijn priestertaak na zicheerst door deTottiya Näykkan tehebben laten reinigen.
Als beloning voor zijn diensten ontvangt de Tottiya Näykkan vier anna (Rs.
0.25), die de Cakkiliyar op devloer leggen. Na er water over gegoten te hebben,
raapt deTottiya Näykkan het geld op.Alseen nog hogereinstantie erkennen de
Cakkiliyar een Brahmaanse guru in Karamadai waarvan hun täsans de heilige
tekens ontvangen endiebijzondere situatiesvan ritueleonreinheid kan opheffen.
De Cakkiliyar in Irugur riepen de hulp van een Brahmaanse priester in tijdens
het Pattatalacci feest van 1965.Toen men denieuwebeelden voor de Pattatalacci tempel van het huis van de Kucavan naar de tempel bracht, werd bekend dat
er een kind in de cêri was gestorven. Men liet de beelden daarom in de straat
staan enbegroef het kind. Een Brahmaan reciteerde mantras en hield bij debeelden een eredienst teneinde de 'tittu' als gevolg van het sterfgeval op te heffen.
De Brahmaan ontving voor zijn diensten Rs. 5 - , kokosnoten en ongekookte
rijst. Het voor de eredienst benodigde water bracht de Brahmaan zelf mee.
Tijdens de eredienst keken de Cakkiliyar toe en raakten niets aan. Dit alles betreft de traditionele wijze waarop delaagste kasten een beroep doen opde Brahmanen. Voorbeelden hiervan ben ik niet tegengekomen bij de andere Scheduled
Castes,hetgeen niet teverwonderen is,aangezien dePallar,Paraiyar en Kuravar
in de door mij onderzochte dorpen en steden minder traditioneel zijn dan de
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Cakkiliyar enminder waarde hechten aanrituele reinheidsprincipes.
Op verandering wijzen de door Brahmanen gesloten Cakkiliyar huwelijken in
de nu opengestelde grote tempels, bijvoorbeeld in Perur. Een nog ingrijpender
verandering betreft de aanwezigheid van een Brahmaanse priester bij een Pallar
huwelijk in Irugur en bij een Kuravar huwelijk in Adutur, waarbij de rituelen
plaatsvonden bij of zelfs in de huizen van de betreffende Pallar en Kuravar families. Vooral het laatste geval geeft aan wat men thans met geld kan bereiken.
Voor zijn eerste huwelijk in 1920 durfde de toen ook reeds rijke Kuravar varkenskoopman in Adutur geen Brahmanen voor de huwelijkssluiting uit te nodigen, maar bij zijn tweede huwelijk enigejaren geleden en bij het tweede huwelijk van zijn zoon traden Brahmanen uit Sulur als priesters op en werden Brahmanen, Pantâram en Pillai als koks gebruikt! Mogelijk werden bepaalde voor
de rituelen noodzakelijke attributen door de Brahmanen zelf meegebracht
en aanvaardden zij als betaling slechts geld, ongekookte rijst en vruchten, maar
dan nog ... In Coimbatore kennen wegeen aparte groepen van 'degraded Brahmans' 10 , Brahmaanse priesters die uitsluitend diensten verlenen aan lagere kasten, en als ik hier spreek van Brahmaanse priesters, dan zijn dit de priesters die
ook hun diensten verlenen aan leden van hoge kaste. Ik verwacht dat het hierbij
gaat om watminder conservatieveen/of arme Brahmanen.
De Pantâram van Irupatur geven de heilige as en bananen van de dagelijkse
püjä in de Märiyamman tempel tegen betaling slechts aan Brahmanen, Kavuntar, Pillai en Ainüttän Cettiyär (zie 4.5).Van deze kasten, en dan wel in het bijzonder van de Kavuntar, voelen zij zich de priesters. Alle andere kasten hebben eigen priesters voor de erediensten thuis of in de eigen tempels, of zij laten
de priesterfuncties over aan kasteoudsten. Aangezien de priesters verbonden
zijn aan bepaalde heiligdommen, zaliedereen dieeenpüjä willaten houden voor
degodheid van eenbepaalde tempel ofheiligdom eenberoep moeten doen op de
daaraan verbonden priester. Iedereen kan te allen tijde aan de priester, verbonden aan een bepaald heiligdom, vragen een püjä te verrichten. Cakkiliyar kunneneenPantâramvragentegen betalingeenpüjä teverrichten inbijvoorbeeld de
Märiyamman tempel en Kavuntar kunnen een Cakkiliyar pücäri vragen tegen
betaling een püjä op te dragen aan bijvoorbeeld de godin Pattatalacci. Maar bij
deze dienstenverlening worden zeker bepaalde gedragsregels in acht genomen,
afhankelijk van het verschil in kastestatus tussen de betreffende priester en degene aan wie hij zijn diensten verleent. Toch is het beroep, dat de lage kasten
doen op dePantâram, Uppiliya Näykkar of Tottiya Näykkar priesters heel beperkt en de leden der hogere kasten hebben slechts iets te maken met Pallar
pücäris i.v.m. het Vêtacami tempelfeest en met de Cakkiliyar pücäris i.v.m. het
Pattatalaccifeest1*.Het isnietvoor niets dat devier Scheduled Castes een uitgebreid scala van eigen tempels bezitten en in het geval van Pallar en Cakkiliyar
steedstwee'stel'priesters 12 .
De Pantâram, Uppiliya Näykkar en Tottiya Näykkar zijn niet bereid erediensten te leiden in de heiligdommen van kasten lager dan Ottar, dus in de
praktijk van Irupatur niet in de tempels en heiligdommen der Scheduled Castes
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en zij zijn niet bereid huisrituelen te leiden bij kasten van wie men geen gekookt
voedsel of water accepteert en in wier huizen zij niet kunnen komen (zie paragraaf 5.1.1 en 5.3.).
Opmerkelijk is het verhaal betreffende de priesterwisseling bij de Perumäl
tempel der hogere kasten die in het dorp voor de lagereschool staat. Ongeveer
vijftien jaar geleden vervingen de Kavuntar de Tottiya Näykkar priester van
deze tempel door de Pantäram. Volgens de zoon van de toenmalige Tottiya
Näykkar priester gebeurde dit, omdat zijn vader door de drukke werkzaamheden in Perumäl tempels van andere dorpen geen püjä's kon verrichten op de
door de Kavuntar gestelde tijden. Volgens de Pantäram echter was dit gebeurd,
omdat de Nàykkan in Irugur op het voorhoofd van een gestorven Pallar täsan
hetVishnu teken had aangebracht en weerverwijderd. De Kavuntar vonden het
niet juist dat een priester van hun tempels een dergelijke dienst verleende aan
een Pallan, ook al washij dan een täsan, een man met de tekens van de gong en
de kinkhoorn op zijn borst. De gebeurtenissen bleken verder moeilijk te reconstrueren.
Cakkiliyar en Pajlar maken vrijwel geen gebruik van eikaars priesters en als
dat wel het geval is,dan blijkt duidelijk dat de Pallar een kaste vormen met een
hogere status dan de Cakkiliyar. Zo weigert de Pajlar pücäri tijdens het Vëtacämi feest heilige as aan te brengen op het voorhoofd van Cakkiliyar. Omgekeerd staan Pajlar tijdens het Pattatalacci feest niettoe,dat de Cakkiliyar pücäri
as ophun voorhoofd aanbrengt enweigerenzijhet heiligwatertedrinken. Pallar
en Cakkiliyar kunnen we bepaald niet over één kam scheren. Cakkiliyar en omstanders van hogere kasten waren respectievelijk ontroerd en onthutst toen ik,
en daardoor ook mijn Mutaliyär tolk, tijdens het Pattatalacci feest wel het heiligewater van de Cakkiliyar pücäri aanvaardde en dronk.
Ook buiten Irupatur doen de Scheduled Castes slechts zelden een beroep op
priesters van hoge kasten. DePallar en Cakkiliyar bezitten er steeds eigenpriesters en ditisook het geval voor dieParaiyar kastegroepen die,naast Christenen,
eenomvangrijk aantal Hindoes tellen.
Een wel zeer uitzonderlijke concessie aan de hogere kasten vinden we, zoals
reeds besproken, bij de Tottiya Cakkiliyar van Sulur. Reeds enige tientallen
jaren heeft hun Madurai Vïran tempel een Pantäram als priester, omdat er, zo
vertelt men, veel Kavuntar naar het tempelfeest van deze god komen en er met
een Pantäram als priester heilige as aan iedereen kan worden gegeven. Dit staat
wel in schrille tegenstelling tot de situatie in Irupatur, waar de Pantäram zich
beperken tot enige goede raad betreffende het gebruik bijvoorbeeld van een
nieuwe tempellamp. De Pantäram van Irupatur gaan niet naar de Pattatalacci
tempel; zij verrichten slechts een püjä in de Märiyamman tempel voor nieuwe
aarden beelden of een nieuw draagbeeld voor Pattatalacci. Alle tempeldeuren
zijn daarbij geopend, opdat er een direct contact mogelijk is tussen de godin
Märiyamman en de te zegenen nieuwe beelden die de Cakkiliyar voor de tempelingang plaatsten. De situatie in Nesavur staat in tussen dievan Suluren Irupatur wat betreft de bemoeienis van Pantäram met Cakkiliyar. Hier immers
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geven de Pantäram tijdens het Pattatalacci feest voortdurende assistentie en instructies aan de Cakkiliyar pücäri bij de püjä's in de tempel, het decoreren van
denieuwedraagbeelden enhetdoden vanhet offerdier na het aanbrengen van de
ogen opdenieuwe beelden.
4.8.2. Dedienstverleningdoorwassers
De Canku Vannär van Irupatur wassen voor alle kasten van het dorp, behalve voor de vier lage kasten. Alleen ten aanzien van de Näcuvar passen zij een
kleine restrictie toe: deze moeten in tegenstelling tot leden van andere kasten
hun was zelf brengen. De Vannär beweren dat zij vroeger niet voor de Kömutti
Cettiyär wasten, maar hetismoeilijk na te gaan of dit zois,en zoja, wanneer er
in die situatie verandering optrad. De Kavuntar blijken niet altijd goed op de
hoogte te zijn van het doen en laten van hun Vannär en het komt nogal eens
voor, dat zij veronderstellen dat de Vannär niet wassen voor Kömutti Cettiyär
en Valaiyar. Het is opvallend dat de Vannär zich krachtig verzetten tegen de
mening, dat de Valaiyar als kaste een lagere positie zou innemen dan zijzelf,
een gedachte die nogal eens uitgesproken wordt door leden vanhogere kasten
(zie 3.2). Toen ik de in de toepassing der kasteregels vrij conservatieve Vannär
hiervan vertelde, reageerden zij zelfs enigszins boos: 'Als de Kavuntar denken,
dat de Mutturäjä küttam lager isdan wij,dan hebben de Kavuntar het mis. Wij
wassen voor deValaiyar en verlenen ook diensten bij hun ceremoniën.' (zie ook
6.2.3).
De onderzoeker moet er rekening mee houden, dat in de antwoorden op vragen betreffende de dienstverlening door diverse kasten, of in het algemeen betreffende de kasteregels die men in acht neemt, vaak in de eerste plaats de kasteordening naar voren komt zoals de informant in kwestie die meent te constateren of graag zou zien. De onderzoeker mag er zeker niet vanuit gaan dat de informanten op de hoogte zijn van de werkelijke situatie, ofdieeventuele kennis
verwoorden in hun antwoorden. Dit blijkt bijvoorbeeld duidelijk uit het antwoord van een Kavuntar boer op mijn vraag voor wie de Vannär niet wassen:
'Onze Vannän wast niet voor Cakkili, Paraiyan, Kuravan, Pallan, Valaiyan,
Kömutti en Mohammedanen. Hij wast wel voor Näcuvan, Ottan, Kucavar en
Äcäri, maar diemoeten hun was bij hem brengen.' De onderzoeker, wiens dagtaak het isop de hoogte te komen en te blijven van feitelijke situaties en gebeurtenissen in een dorp en die contacten onderhoudt met de verschillende in het
dorp aanwezige kastegroepen, is na verloop van tijd over bepaalde onderwerpen vaak beter geïnformeerd dan tal van dorpelingen. Voor een India's dorp
met zijn vrij gesloten kastegroepen en wijken geldt dit vermoedelijk in hogere
mate dan voor dorpen met een minder strakke stratificatie en minder gesegmenteerd karakter.
Het aantal kasten aan wie de Vannär diensten verlenen door bij ceremoniën
kleden te spreiden en aanwezig te zijn met toortsen is kleiner, dan het aantal
voor wiezijwassen:zijverlenen dezediensten niet aan devier Scheduled Castes,
Näcuvar en Äcäri. Ook vinden we hen niet bij ceremoniën van de Brahmanen,
omdat deze geen leden van 'Shudra' kasten bij hun rituelen en ceremoniën toe128
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laten. De Kömutti Cettiyär wensen evenals de Brahmanen geen gebruik te maken van de Vannär voor de verlening van deze diensten bij ceremoniën en de
Vannär op hun beurt denken ernietaan dezediensten aan hente verlenen.
In de dorpen rond Irupatur is de situatie nagenoeg dezelfde als in Irupatur:
de Canku Vannär wassen er niet voor de leden der Scheduled Castes. In de steden zijn wasserijen waar men de vuile kleding kan brengen en waar men niet
naar kaste vraagt. De niet zeer armen maken hier zeker gebruik van o.a. voor
tijdens demenstruatie gedragen kleding.
Slechts de Pallar, Paraiyar en Cakkiliyar bezitten hun eigen subkasten van
wassers, al is er van deze afdelingen geen enkele vertegenwoordiger in het dorp
aanwezig13. In de Pallar wijk vinden we nog het huis, dat de Pallar lieten bouwen voor een wasser. De laatste wasser vertrok ongeveer in 1956, vermoedelijk
omdat hij teweinigwerkhad;hetisvoor dePallar industrie-arbeiders een kleine
moeite om langs een wasserij in de stad te gaan ('Daar gebruiken ze zeeppoeder'), en het is zeer de vraag of de wasser neutraal kon blijven bij de eeuwige
factiestrijd der Pallar (zie voor deze factiestrijd Deel II: Politieke positie). De
Pallar maken thans geen gebruik van wassers voor het reinigen van kleding. Een
enkele maal laat men in verband met de geboorte van een kind, eeneerstemenstruatie ceremonie, een huwelijk of een begrafenis een Pallar Vannän uit Irugur
komen.
De Paraiyar van Irupatur en Kilakkupalayam maken bij ceremoniën gebruik
van de diensten van de Paraiyar Vannän uit Sulur, die hen van tijd tottijd bezoekt.
De Cakkiliyar in Irupatur zouden een beroep kunnen doen op hun wassers in
Sulur en Singanallur, maar dat gebeurt alleen in uitzonderingsgevallen bij ceremoniën die men 'duur' wiluitvoeren. Opmerkelijk ishet verhaal van Cakkiliyar
in Nesavur, dat enkele jaren geleden bij hen regelmatig een Vannän uit Sulur
kwam, die geen Cakkiliyar Vannär was. Ik acht het mogelijk dat een Vannän
van hogere kaste uit de stad op deze wijze zijn inkomsten trachtte te vergroten.
Geld vergoedt veel,vooral als de naam inhet eigen dorp of de stad er niet onder
lijdt.
4.8.3. Dedienstverleningdoorkappers
Is het bij de wassers zo, dat zij hun diensten slechts weigeren aan de vier
Scheduled Castes,bij de kappers isde situatieietsmeer complex, hoewel we ook
bij hen kunnen constateren, dat kappers die werken voor de midden en hoge
kasten hun diensten weigeren aan de Scheduled Castes.
In Irupatur zijn twee hogere Näcuvar kasten:de Velläla of Konku Näcuvar
en de Vêttuva Näcuvar, waarbij de eerste een hogere positie inneemt dan de
laatste. Op een enkele uitzondering na houden de Velläla Näcuvar in Irupatur
vast aan de regel, dat zij uitsluitend diensten verlenen aan Brahmanen, Kavuntar, Pillai, Ainüttän Cettiyär, Pantäram en Kucavar. Zie tabel 10. De Vêttuva
Näcuvar, dus de kappers van de in Irupatur niet aanwezige Vêttuva Kavuntar,
verlenen hun diensten aan de twee Näykkar kasten, Mohammedanen, Ottar,
Valaiyar, Vannär en Kömutti Cettiyär. Steeds meer mensen laten zich thans in
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destad knippen waar dit,volgenshun zeggen,veelbeter gebeurt dan in hetdorp.
Deze verminderde klandizie, het grote aantal in het dorp aanwezige kappers 14
en het verzwakken van de rituele reinheidsprincipes hebben ertoe geleid, dat
zeker één, mogelijk zelfs twee, Velläla Näcuvar ertoe zijn overgegaan diensten
te verlenen aan alle hoge en midden kasten met uitzondering van de Vannär;
zelfs de Äcäri, die eigenlijk de niet in het dorp aanwezige Päntiya Näcuvar als
kappers hebben, worden door hem - of hen - geknipt en geschoren. Het betreft
hier een zeer recente ontwikkeling, zoals blijkt uit verklaringen van Valaiyar,
dat zij tot ongeveer 1955slechts gebruik konden maken van de diensten van de
Vêttuva Näcuvar.
TABEL 10.De kasten diezich kunnen laten knippen en/of laten knippen door de verschillende
in Irupatur aanwezig Näcuvar ( + : dienstverlening; —:geen dienstverlening).
Velläla Näcuvar VellälaNäcuvar
(traditioneel)
(dissident)
Aantal kappers
Kasten
Brahmanen
Kavuntar
Pillai
Ainüttän Cettiyâr
Pantäram
Uppiliya Nâykkar
Tottiya Nâykkar
Äcäri
Kucavar
Mohammedanen
Ottar
Valaiyar
Vannär
Kômutti Cettiyâr
Pallar
Kuravar
Paraiyar
Cakkiliyar

4à5

là2

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

—
—
—

+

—
—
—
—
—
—
—
—

—

+

—
—
—
-

Vêttuva
Näcuvar

PaUar
Näcuvar

—
—
—
—

+
+

+?
—

+
+
+
+
+

—
—
—
—

Ik heb geen systematische analyse gemaakt van deklanten van hoge kaste van
de van het traditionele patroon afwijkende Velläla Näcuvan. Het is niet onmogelijk, dat uit een dergelijk onderzoek zou blijken, dat deze klanten behoren tot
weinig conservatieve kleine boeren, industrie- en landarbeiders. De mensen die
ikbij dezeNäcuvan ontmoette, behoren inieder geval weltot deze categorie.
Als men zichheeft laten knippen, neemt men, voordat men zijn huis betreedt,
een bad. Naast de letterlijke reinigende functie heeft dit bad zeker ook de functie van een rituele reiniging. Doorgaans wordt deze tweede functie ontkend (zie
3.2). Maar de wijze waarop men de noodzakelijkheid ervan beklemtoont en de
schok diehetvelengaf, toenzijmerkten, dat ik niet onmiddellijk na het knippen
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eenbad had genomen, wijzen in derichtingvan rituele reiniging. Dezetraditie
van rituele reiniging maakt het knippen van leden der middenkasten door de
Velläla Näcuvar voor veel leden van bijvoorbeeld de Kavuntar kaste minder
ernstig. Op mijn vraag aan één van de meer conservatieve Velläla Näcuvar of
het knippen van bijvoorbeeld Näykkar 'tïttu' zou geven luidde het antwoord:
'Het niet knippen van deNäykkar heeft niets mettittu te maken. Het zou niet
slecht zijn hettedoen,maar hetisnu eenmaal onzegewoonte nietdeNäykkar
te knippen. Het isniet onmogelijk, dat de Kavuntar zich er tegen zouden verzetten,alswehetweldeden.'VreesvoordeKavuntarspeeltkennelijkeenrolbij
hetvoortzetten van dekastetraditie. Hetisniet 'slecht' deNäykkar teknippen,
dat wil zeggen het brengt (thans?) geen rituele onreinheid met zich voor een
VellälaNäcuvanenhetwerptnietwerkelijk eenblaamopdegehelekastegroep.
De Velläla Näcuvar kunnen we het 'manusje-van-alles' van de Kavuntar
noemen:bij iedere bijeenkomst van de Kavuntar dient een Näcuvan aanwezig
tezijn voor het opknappen van karweitjes. DeNäcuvan isdeboodschapper die
bijdeKavuntar panchäyatsmensenuithetdorpophaalt,waarmeedeKavuntar
willen spreken; hij wordt uitgestuurd omfamilieleden enkennissen uit tenodigen voor familieceremoniën15. Bij gotrambijeenkomsten of familieceremoniën
zamelthijhetgeldinenbrengthetnaardemandiehetgeldadministreert,waarbijhijdenaamvandeschenkerenhetbedragafroept. BijKavuntar huwelijken
reciteert deNäcuvan bepaalde gedichten. Na een gezamenlijke maaltijd tergelegenheidvaneenceremonieruimthijsomsookdebananebladeren op.Inmindere mate maken ook de Brahmanen, Pillai, Ainüttän Cettiyär, Pantäram en
Kucavar op vergelijkbare wijze van zijn diensten gebruik, maar het zijn toch
vooral de Kavuntar die de Näcuvar, evenals de Vannär, beschouwen als een
kastediedirectaanhenondergeschikt is.BijeenKavuntarpanchäyatbleek,dat
enkeleKavuntar hetuithettempelfonds geleendegeldnietterugbetaalden. Onmiddellijk kwam toenhetvoorstel omdeNäcuvar enVannär optedragen niet
langer diensten teverlenen aan deze onverlaten, tot het geleende geld terugbetaaldzouzijn.Kavuntar meteenwatmeerrealistischekijk opdehuidigesituatie verwierpen dit voorstel, omdat het effect nihil zou zijn, aangezien deschuldenaren voor dediensten van kappers en wassers bepaald niet afhankelijk zijn
vandezekasteninIrupatur.
In het dorp is het ook de gewoonte, dat de Näcuvar, vooral de Velläla KavuntarNäcuvar,naastknippen,scherenenhetvervullenvanfuncties bij familie
enkasteaangelegenheden, schapenengeitendoden envillen bijceremoniëlegelegenheden; zelfs de Kavuntar slager laat het doden en villen van schapen en
geitenoveraaneenVellälaNäcuvan.Hetdodenvanofferdieren doordeVelläla
Näcuvar is niet aan een kaste gebonden; zij doen het bijvoorbeeld ook bij de
Pattatalacci en Muniyappicci tempelfeesten der Cakkiliyar, die tijdens deze
feesten zelf geen dieren mogen doden. Aangezien er in het dorp bij tal vangelegenheden (tempelfeesten, offers aan bloedgoden als Märiyamman en Karupparaiyan, aan het begin van het verwerken van rietsuiker, of bij het uitgraven
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van waterputten) schapen ofgeiten worden geofferd endeNâcuvarinieder geval
de huid van het offerdier krijgen, is deze functie een niet onaanzienlijke bron
van inkomsten.
Het doden en villen van schapen en geiten,het houden van varkens, het knippen en scheren en het vooral voor Kavuntar fungeren alsloopjongens, zijn er de
oorzaak van dat de Velläla Näcuvar tezamen met de Vannär als wassers van
tijdens de menstruatie gedragen kleding, behoren tot de lage midden kasten.
Door hun zeer afhankelijke positie en de lokale interpretatie van de Hindoe
GreatTradition zijn zij(ritueel)'onrein', maar niet 'zeer onrein'.
Van de vier Scheduled Castes bezitten slechts de Pallar een eigen kapper, een
Cöliya Pallan. Door de verdeling van de Pallar in twee elkaar bestrijdende facties, heeft dezeNäcuvan slechts de klandizie van de leden van de partij waartoe
hij behoort en laten de leden van de 'Pücäri' factie zich door hogere Näcuvar
knippen in de winkels van bijvoorbeeld Merkupalayam of Peelamedu. Deze
Pallar Näcuvan speelt ook slechts een rol bij de ceremoniën van de leden van
zijn factie; de 'Pücäri' factie schijnt in bepaalde gevallen wel eens een beroep te
doen op de Pallar Näcuvar uit Rasipalayam. De Pajlar Näcuvan kan zijn dienstenaan geenenkeleanderekastedan dePallar verlenen.
De Kuravar vormen een numeriek zwakke kaste, waarvan de leden zeer verspreid wonen en zij bezitten dan ook geen afdelingen, die aan hen diensten verlenen. Zij vormen de enige kaste in Irupatur die geen beroep kan doen op welke
soort wassers of kappers dan ook in of buiten Irupatur. Zij kunnen thans terecht in de kapperswinkels langs de hoofdweg naar Coimbatore of in Sulur,
waar men hen niet herkent of zegt niet te herkennen.
De Paraiyar hebben een eigen kapper in Sulur die zo nu en dan langs komt.
Ik krijg echter de indruk, dat men meer en meer naar winkels van hogere Näcuvar buiten Irupatur gaat en dat men de eigen kappers ook bij ceremoniën
bijna nietmeerlaat komen.
In de Cakkiliyar cëri verschijnt regelmatig een kapper waarvan ik de kaste
niet heb kunnen vaststellen, maar die in ieder geval geen Cakkiliyar is. Deze
jongeman vertelt een Velläla Kavuntan te zijn uit een dorp bij Erode. Als wees
zou hij op zevenjarige leeftijd door een Velläla Näcuvan in huiszijn genomen en
nu uitsluitend voor Cakkiliyar werken. Het is duidelijk, dat dit verhaal weinig
geloofwaardig is.Ik ken de Velläla Kavuntar kastegroep waaruit deze man zegt
voort te komen en ik acht het onwaarschijnlijk, dat deze Kavuntar een lid van
hun kaste zouden laten adopteren door een Näcuvan. Hebben we hier wellicht
te doen met de zoon van een Velläla Kavuntan en een ongehuwde Näcuvar
vrouw?
Ik krijg de indruk, dat de aparte kappers voor Pallar en Paraiyar evenals de
aparte wassers langzamerhand verdwijnen, omdat Pallar en Paraiyar door hun
huidige beroepen geografisch vrij mobiel zijn en daardoor gebruik kunnen maken van de diensten van kappers in de steden en in de plaatsen langs de hoofdwegen. De Pallar en Paraiyar van Sulur en Irugur vertellen, dat zij in alle kapperszaken van deze steden terecht kunnen. Mogelijk isdit wat overdreven, maar
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ik neem aan dat de discriminatie in de kapperszaken ten aanzien van hen snel
verdwijnt, mede door de sterke concurrentie onder de Nâcuvar. De Paraiyar
van Kilakkupalayam wagen het nog niet naar de kapperswinkeltjes langs de
hoofdweg in het te nabije Merkupalayam te gaan, maar zij gaan wel vrijelijk
naar dieinSulurof Peelamedu.
Het is mij niet duidelijk of de Cakkiliyar voorheen een duidelijke Nâcuvar
sectie bezaten. Door de slechte economische toestand der Cakkiliyar zal het
aantal eigen beroepskappers steeds zeer beperkt zijn geweest. Waarschijnlijk
speelden de kappers ook geen rol bij Cakkiliyar ceremoniën. Ook in de steden
weigeren velehogere Nâcuvar diensten teverlenen aan Cakkiliyar en durven de
laatsten ook niet naar de hogere Nâcuvar te gaan. Slechts in de steden Sulur en
Peelamedu kon ik vaststellen, dat enkele kapperszaken Cakkiliyar toelaten en
ook in Coimbatore zal dit het geval zijn. Doordat de economische positie van
tal van Cakkiliyar thans wat verbetert en zij toch in veel dorpen en steden geen
beroep kunnen doen en/of doen op hogere Nâcuvar in de eigen woonplaats of
in andere plaatsen, worden zij tot een werkterrein voor een nieuwe categorie
kappers. In Irupatur troffen we bij hen reeds een kapper aan van onbekende afkomst. In Nesavur komt in de Cakkiliyar cëri regelmatigeenkapper waarvan de
kaste mij eveneens onduidelijk is. Hij komt uit Peelamedu en 'spreekt Tamil als
de Kavuntar'. Wellicht is het de Pillai die in Peelamedu voor de Cakkiliyar
werkt. In deze stad bezitten de Cakkiliyar twee kappers, de genoemde Pillai en
een Malayali, die beide zijn getrouwd met Cakkiliyar meisjes en in de cëri wonen.
In verband met de grote concurrentie tussen de kappers, de verzwakking van
de rituele reinheidsprincipes en groeiende onverschilligheid van de dominante
kasten in deze kwesties, geloof ik dat de tijd nabij is, voor zover niet al gearriveerd, dat hogere Nâcuvar buiten de eigen woonplaats diensten gaan verlenen
aan Cakkiliyar of andere lage kasten. Zij die in een bepaalde nederzetting hun
diensten verlenen aan b.v. Cakkiliyar, kunnen daar niet tezelfdertijd leden van
andere Scheduled Castes, laat staan leden van hogere kasten, knippen en/of
scheren.
4.8.4. Overigedienstverlening
Tot slot besteden wij enige aandacht aan een aantal kasten van handwerkslieden en bezien wein hoeverre zij het werken voor bepaalde kasten (moeten) vermijden omdat zij hun huizen of wijken niet willen betreden of de leden van die
kasten nietwillen aanraken.
De Äcäri goudsmeden zeggen in het algemeen geen Kuravar, Paraiyar en
Cakkiliyar aan tewillen raken enditzou tot gevolghebben, dat zijniet aanwezig
zijn bij de oordoorborings-ceremonie voor jonge kinderen behorende tot deze
drie kasten. Zij hebben er geenbezwaar tegen bij Pallar de oren van de kinderen
te doorboren in een Paljar tempel of op de binnenhoven van de huizen. Alleen
de Cakkiliyar geven toe, dat de Äcäri goudsmid niet bereid is naar deze ceremonie te komen en dat de maternale oom van dejongen of het meisje het oorMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-11 (1975)
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prikken verricht. Kuravar enParaiyar beweren echter, dat deÀcâriwelbijhen
komtendatzijhemdetraditioneleRs. 1,25,eenkokosnootenbananenbetalen.
Tijdens mijn aanwezigheid inIrupatur werdbijdeKuravar, Paraiyar enCakkiliyar geen enkele oordoorboringsceremonie uitgevoerd, hoewel er zeker wel
kinderen waren, dieervoor in aanmerking kwamen. Ik kan dusniet uitmaken
welke uitspraak dejuiste is. Het is mogelijk dat de goudsmid thans voor deze
ceremonienaarKuravar enParaiyar gaat, maarvooralinhetgevalvandelaatstekastekan ik het moeilijk geloven. Echter, geld doet wonderen ende GoudsmedeninIrupatur zijn arm....Aandeanderekantkrijg ikdeindruk, datdeze
ceremoniëninverband metdehogekostenwaarmeezijgepaardgaan,zeldzaam
zijn bij de leden van deze drie kasten en in het algemeen bij de armen. Bij de
kostenmoetenwenietalleendenkenaandeaanschaf vandejuwelen,maar ook
hetgedurendelangereofkorteretijd huisvestenvanfamilieleden endekostbare
maaltijden aan tientallen mensen. Tijdens mijn aanwezigheid vonden enkele
van dezeceremoniën plaatsbij deKavuntar enikwasook indegelegenheider
een bij te wonen bij de Vannär en dePallar. Een steeds groter aantal mensen
organiseert deze ceremonie niet meer voor zijn kinderen, hoewel men het wel
zoukunnenbekostigen.
Bij de Acaritimmerlieden/smeden vinden weverschillen in attitude ten aanzienvanhetwerkenvoor ScheduledCastes.Hetverrichtenvanwerkzaamheden
aannieuwehuizen kanmenvooriedereenen overal doenenhetverrichtenvan
reparaties aan oudehuizen van Pallar en Kuravar zou ook geenprobleem vormen. Deverschillen betreffen dereparaties aan bewoonde Paraiyar en Cakkiliyar huizen. Eén van de drie belangrijke Äcäri timmerlieden zegt, dat hij zou
weigeren dergelijke reparaties te verrichten: 'Als Paraiyan of Cakkili in oude
huizen iets willen repareren, dan moeten zehet hout bij mij brengen. Ik maak
danwelwatzewillenhebbenendan moetenzehetzelfmaarplaatsen.' Detwee
andere Äcäri zeggen wel bereid te zijn om zelfs in de huizen reparaties uit te
voeren.Welzoudanhuneiszijn, datalleeigendommenvanParaiyar ofCakkiliyar uit het huis verwijderd moeten zijn voordat zeer binnen gaan. Spontaan
merktenzeop,datzenadergelijkearbeideenvolledigbadzoudennemen,voordat ze hun eigen huizen betreden. Buiten Irupatur wordt door Cakkiliyar en
Paraiyar ontkend, datdetimmerlieden niet ofalleen onderbepaalde voorwaardenreparatiesaanhunhuizenzoudenkunnenverrichten.Ikhebhunuitspraken
nietkunnencontroleren.
CakkiliyarindedorpenenstedenenParaiyarindedorpenzijnmeestaltearm
omeenberoeptekunnendoenopberoepstimmerlieden enuitspraken betreffende de dienstenverlening door Äcäri timmerlieden zijn nauwelijks gegrond op
werkelijke ervaring.
Zoweldeouderealsdejongere Ottarmetselaars/steenhouwers zijn heterover
eens, dat zij geen huizen bouwen voor of reparaties verrichten aan huizen van
Kuravar, Paraiyar enCakkiliyar, watdeledenvandezekasten ookzoudenwillen betalen voor deze diensten. De Ottar zijn het er ook over eens, dat zij tot
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voor enige tientallen jaren ook niet voor de Pallar werkten: 'We konden nog
niettot dedrempelsvoor hun huizen gaanenalswedat weldedendanwerden
wedoor onze kastepanchäyat beboet.' Hoewel dePaljar thans zelf goede metselaars bezitten, wordt er zonu en dan weldoor Ottar gebouwd, al of niet tezamen metPajlar metselaars.Tochzijn er ook nu nogOttar enzelfs zeerjonge
diezeggen,datzenietwillenmeewerken aandebouwvanhuizenvoorCakkiliyar, Paraiyar, Kuravar, Pallar en Valaiyar. De bouw van tempels staat buiten
hethierbesprokene.DeOttar helpenzekerwelmeeaandebouw van godshuizen,zelfsvoorCakkiliyar.
Evenals dat voor de Äcäri timmerlieden het geval is, wordt buiten Irupatur
door leden van Scheduled Castes alsParaiyar en Cakkiliyar verteld, dat Ottar
welbereidzijnmeetewerkenaandebouwvanhunhuizen.Ookinditgevalzijn
deantwoorden meestal niet gebaseerd opwerkelijke ervaringen. Mengeeft zelf
ooktoeweiniggebruiktemakenvandedienstenvanOttar,omdatdezewerkliedenenhetmateriaal datzijgebruiken teduur zijn. Maar menhoudt voldatde
Ottar welbereid zijn bijvoorbeeld echtecementvloeren temaken. Ik moet hierbij opmerken, dat de hogere kasten de Ottar zeker ook wel gebruiken voor de
bouw van 'mud walls', muren opgetrokken uit grove brokken kalksteen en
modder, die daarna gewit worden. Ishet dus wellicht zo,dat enkele Ottar wel
bereid zijn tot deaanlegvan door deschaarste dergrondstoffen werkelijk dure
cementvloeren en goed gemetselde muren bij leden van zeer lage kasten? Wat
betreft hetwittendermuren,bijvoorbeeld voorhetPonkalfeestinjanuari,kunnenweaannemen datdeOttarvrouwenditinIrupatur endaarbuiten nietdoen
voor deScheduled Castesenhetiszelfs devraag ofzij hetweldoen voor Vannär, Näcuvar enValaiyar. Het controleren van deze kwestie was niet mogelijk
omdatalleenderijkereledenderhogerekasten nietzelfwittenendittegenbetalinglatendoendoorOttarvrouwen.
Uit het voorgaande blijkt, dat de Äcäri goudsmeden en timmerlieden en de
Ottar metselaarsalthansinwoorden(ookdiezijn 'werkelijkheid'!) eenduidelijk
onderscheid makentussendePallar enerzijdsendeCakkiliyar anderzijds.Voor
hetmiddenveldtussendezetweekastenmerkenweop,datslechtsdetimmerliedendeKuravarplaatsenaandezijdederPallar;deParaiyarverwijst mensteeds
naardepositiederCakkiliyar. HetbeeldwaarinmendeKuravar enigszinsnaar
dezijde der Pajjar laat hellen en deParaiyar naar de Cakkiliyar isin overeenstemming met de resultaten van onderzoekingen in andere sferen; men denke
aandesituatieinbijvoorbeeld decafé's (4.7.1).Deopmerkingen der Ottar versterkendeindruk datertenaanzienvandePallarsprakeisvaneenverandering
indiezindatdeachterstellingvermindert.

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-11 (1975)

135

5. D E S O C I A L E P O S I T I E D E R S C H E D U L E D C A S T E S (II)

5.1. REGELINGEN BETREFFENDE HET ACCEPTEREN VAN VOEDSEL EN
WATER, HET TEZAMEN ETEN, EN HET AANRAKEN VAN
KOOK- EN EETGEREI.

5.1.1. Het accepteren vanvoedselenwater
Giften zonder compensatie in vergelijkbare goederen of geld veroorzaken een
asymmetrische relatie waarbij de hoger geplaatste de door zijn schenkingen
verkregen status in veel gevallen in macht kan omzetten. Dit is geen typisch
India's verschijnsel:in meer of minder uitgesproken vorm treffen we het aan in
veel maatschappijen met eenzekere mate van complexiteit. Bij het geven en verkrijgen van status via goederentransacties wordt in het Hindoeïstische India
grote waarde gehecht aan het geven en ontvangen van voedsel en water. Evenals
in vele andere gebieden van de wereld bezitten dezevoedseltransacties buiten de
commerciële sfeer een zekere geladenheid diewe,alshet India betreft, reeds snel
'ritueel' noemen.
In Irupatur maakt men bij deevaluatie van destatusrelevantie van devoedselen watertransacties onderscheid tussen ongekookt voedsel1, water, gekookt
voedsel2 envoedsel dat na de maaltijd overblijft op de bananebladeren. De aanvaardingvan ongekookt voedsel (b.v.vruchten, graan ofzelfs meel)ishet ruimst
en de restricties voor het accepteren van voedselresten zijn het meest stringent.
In deze paragraaf zal ik allereerst een beschouwing wijden aan de gegevens
verkregen door interviews, waarbij de nadruk zal liggen op de aanvaarding van
gekookt voedsel en water. Hierbij ga ik uit van het model dat dit al of niet accepteren kaste-relevant is,d.w.z. wordt bepaald door kasteregels. Daarop volgt
een nadere analyse der voedsel- en watertransacties aan de hand van vele gesprekken en eigen waarneming. Bij deze analyse houd ik het oog gericht op de
belangrijke publikatie die M C K I M MARRIOTT (1968) aan deze materie wijdde.
Het is daarbij de vraag in hoeverre dezetransacties kaste-relevant zijn.
Bezien we allereerst de twee uitersten van het aanvaardings-continuüm, dan
constateren we ten aanzien van ongekookt voedsel, dat iedereen zegt dit van
allekasten tekunnen aanvaarden. Het blijkt ook dat zelfs Cakkiliyar pannaiyâls
graan als betaalmiddel gebruiken. Iets anders lijkt mij de situatie ten aanzien
van het accepteren van giften in devorm van ongekookt voedsel (b.v. het accepteren van een banaan tijdens een ceremonie) of handel in dergelijk voedsel. Ik
meen dat er dan een grote aarzeling bestaat ten aanzien van Kuravar, en vooral Paraiyar en Cakkiliyar3. Men vindt de leden van deze kasten smerig envies.
Het andere uiterste wordt gevormd door het accepteren van voedselresten.
Dit door speeksel verontreinigde voedsel wordt thans alleen door Cakkiliyar geaccepteerd van een groot aantal kasten (ziefoto 13).Het is mogelijk dat ook de
Paraiyar ditvroeger gedaan hebben.
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Uit de tabellen 11en 12blijkt dat de restricties voor het accepteren van water
iets minder ver gaan dan dievoor gekookt voedsel. Toch kunnen wevoor zowel
water alsgekookt voedsel zeggen,dat men bereid ishet aan te nemen van kasten
die men als hoger beschouwt of die men min of meer als gelijke aanvaardt en
waaraan men zelf ook water en gekookt voedsel kan geven. Men is niet bereid
water en gekookt voedsel te accepteren van kasten die men als lager beschouwt
of van gelijken waaraan men zelf geen water en gekookt voedsel kan geven. De
tabellen tonen aan dat de unilineaire hiërarchie die grotendeels werd verkregen
door gemiddelden te berekenen van de meningen van een aantal informanten
betreffende de ordening der kasten, niet de instemming heeft van alle kasten.
Lezen we tabellen uitsluitend horizontaal, dan krijgen we de indruk dat de aangehouden hiërarchie volstrekt onjuist is en dat kasten als Äcäri, Kömutti Cettiyâr of Pallar ondergewaardeerd zijn. Een dergelijke indruk wordt echter weersproken als we de tabellen verticaal bezien en nagaan welke kasten er gekookt
voedsel of zelfs water accepteren van de 'verstoorders' der uni-hiërarchische
orde. Zoals besproken in 3.2 ben ik van mening dat we de Äcäri 4 , Mohammedanen, Kömutti Cettiyär5 (en zelfs enigszins de Nâykkar) moeten beschouwen
als groepen dietraditioneel en tot op zekere hoogte ook thans niet of nauwelijks
zijn onder te brengen in een unilineaire kastenkolom. Door het deritualisatieproces verdwijnt de kennis van en het geloof in eertijds belangrijke scheidingsprincipes, waardoor we - op het gebied der voedseltransacties nog steeds met
uitzondering van de Kömutti Cettiyär - kunnen spreken van een integratie van
oorspronkelijk moeilijk te evalueren kasten. Van pogingen tot stijging in de
kastenhiërarchie door het beperken van het aantal kasten waarvan men gekookt voedsel en water accepteert merken weweinig; slechts in het geval van de
Pallar kunnen we ons afvragen of het aantal kasten waarvan zij zeggen voedsel
teaccepteren thans geringerisdan voorheen.
De Scheduled Castes blijken geen eenheid te vormen als een categorie van
kasten waarvan anderen geen gekookt voedsel of water accepteren:geen enkele
kaste hoger dan de Scheduled Castes weigert uitsluitend gekookt voedsel of
water van de vier lage kasten. De Scheduled Castes maken in dit opzicht steeds
deel uit van een ruimere categorie, zelfs als we de moeilijk plaatsbare Äcäri,
Mohammedanen en Kömutti Cettiyär kasten buiten beschouwing laten. De
Scheduled Castes weigeren van elkaar voedsel of water; slechts de Cakkiliyar
accepteren voedsel en water van de Pajlar, die zij zonder restrictie als hoger erkennen. Ik krijg de indruk dat de situatie in de dorpen buiten Irupatur niet
andersis.
Wil men ondanks alleseenunilineaire kastenhiërarchie ontlenen aan de denkbeelden diedemeer dan vijftig informanten bezitten ten aanzien van het huidige
al dan niet accepteren van gekookt voedsel en water, dan is de-volgende werkwijze de meest eenvoudige. Per kaste telt men het aantal groepen waarvan men
niet accepteert (horizontale lezing van de tabellen 11en 12) en trekt hiervan af
het aantal groepen dat niet accepteert van de betreffende kaste (verticale lezing
van 11en 12). Percentages van 25 tot 75 telde ik als een halve punt. Op grond
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I N

van de netto scores (vergelijk MARRIOTT, 1968: 150e.v.) kunnen voor 'gekookt
voedsel' en 'water' hiërarchieën worden opgesteld, die na combinatie, tot een
finalehiërarchieleiden.Zietabel 13.
De Tottiya Naykkar en UppiliyaNaykkar zijn evenalsdeAcori Grofsmedenen
Goudsmeden in tabel 13samengevoegd tot Naykkar en Âcari. Op grond van informatie die zijdelings verband houdt met het accepteren van gekookt voedsel
en water is een schatting gemaakt van de kasten van wie de Pantäram al dan
nietgekooktvoedselenwater accepteren.

TABEL 13.Unilineairehiërarchieën opgrond vanhetaldanniet accepterenvangekookt voedsel en van water, en de combinatie van beide hiërarchieën. Tussen haakjes zijn de scores (de
kasten waarvan mennietaccepteert minusdekasten dienietvan debetreffende kasteaccepteren)vermeld.
R
Voedsel
Brahmanen
Kavuntar
PiUai
Ainûttân Cettiyâr
Pantäram
Nâykkar
Äcäri
Kucavar
Mohammedanen
Ottar
Valaiyar
Vannâr
Nâcuvar
Kömutti Cettiyâr
PalJar
Kuravar
Paraiyar
Cakkiliyar

(16.5)
(10)
(9.5)
(11.5)
(10.5)
(3.5)
(0.5)
(6.5)
(-5.5)
(-3.5)
(-2.5)
(-6)

H)

(-1)
(-8)
(-12)
(-12)
(-14)

1
4
5
2
3
7
8
6
13
11
10
14
12
9
15
16.5
16.5
18

R
Water

2

(12.5) 1
(9) 4
(10) 3
(10.5) 2
(8.5) 5.5
(6.5) 7
(2.5) 8
(8.5) 5.5
(-3.5) 12
(-1.5) 10.5
(-1.5) 10.5
(-5) 13
(-9) 15
(-1) 9
(-8) 14
(-12.5) 17
(-12) 16
(-14) 18

2
8
8
4
8.5
14
16
11.5
25
21.5
20.5
27
27
18
29
33.5
32.5
36

R
Voedselen Water
1
3.5
3.5
2
5
7
8
6
12
11
10
13.5
13.5
9
15
17
16
18

Brahmanen
Ainüttan Cettiyâr
1Kavuntar
\ Pillai
Pantäram
Kucavar
Nâykkar
Äcäri
Kömutti Cettiyâr
Valaiyar
Ottar
Mohammedanen
(Vannâr
l Nâcuvar
Pallar
Paraiyar
Kuravar
Cakkiliyar

In het kader van deze studie is het belangrijk te constateren, dat zelfs bij de
aanzienlijke verschillen tussen de hier verkregen hiërarchieën en die welke ontstond door informanten zelf een hiërarchie te laten ontwerpen (tabel 7), de vier
Scheduled Castes toch vrijwel steeds delaagste kasten zijn. Alleen bij het accepterenvan water nemendeNâcuvar eenlagerepositieindan dePajlar. Vannâr en
Nâcuvar blijven de kasten die vlak boven de vier Scheduled Castes staan, maar
ten aanzien van Valaiyar en Ottar zien we (al dan niet tengevolge van toevallige
omstandigheden) aanzienlijke wisselingen in de geconstrueerde kasteposities.
In het voorgaande nam ik aan dat voedseltransacties geheel kasterelevant
zouden zijn en dateventuele'afwijkingen' binneneenkastedusals overtredingen
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beschouwd moeten worden. Eendergelijk modelvindenwebij MCKIM MARRIOTTdiestelt(1968: 146):'Anypubliclyexhibitedtransactionbetweenanymembers would beequally relevant to ranking, since caste ranks are the corporate
property ofthewholemembership.Corporate liabilities and powers of corporaterepresentationarevestedineveryadultmemberofthecaste:everyonegains,
losesorretainsthesamecasterank inconsequence ofthetransactions madeby
every other castemember.' In dezeuitspraak houdt MARRIOTTtweeslagen om
dearm,waardoor nietalletransacties kaste-relevantbehoeven tezijn:hetmoet
gaan om het inhetopenbaar aanvaarden van water of voedsel en het kastelid
moetvolwassenzijn.Aandeanderekantzijnerinzijn opmerkingtweewoorden
diedeuitspraakuitermatestrakmaken:hetbetreft iedere transactie die in het
openbaar plaatsvindt eniederevolwassene iseengevolmachtigde inzaken aangaande de status van zijn kaste. Ook in het vervolgvan zijn studiezegt hij dit
nog eens uitdrukkelijk (1968: 154): 'The caste thus takes the lowest position
which any lowering transaction by any member can demonstrate, andalsothe
highest position which any elevating transaction by any member can demonstrate'. Een dergelijk strak model kan voor Irupatur en omgeving niet worden
gebruikt omvattekrijgen opdewerkelijkheid; detoepassingervanzouslechts
leidentot deverkeerde conclusie datervrijwel niet kan worden gesproken van
een kastenhiërarchie. In hethier volgende hoop ik dit duidelijk temaken door
allereerst deintra-kaste variatie in rolgedrag te bespreken, waarna deverschillenin gedrag ten aanzien van personen behorende tot deeigenlokalegemeenschapenmensen'vanbuiten'tersprakekomen.
Voor Irupatur en omgeving durf ik niet zover te gaan om tezeggen, dat de
opiniesbetreffende derangordederkasten'areoftenexplicitlybaseduponknown
transactions in food.' (MARRIOTT, 1968: 169). Liever geef ik de relatie tussen
voedseltransacties enderangordederkastenweerdoor tezeggen,dathetnogal
eensvoorkomt, dat menderangorde derkasten verduidelijkt door tewijzen op
devoedsel- en watertransacties:het rolgedrag dat op grond van een bepaalde
positieverdeling is ontstaan kan door de vastlegging in expliciete normen de
continuïteitvandiepositieverdelingversterken,maarkannooitdebasiszijngeweestofthansdegehelebasiszijnvan diepositieverdeling.
Bezienwedetabellen 11en 12,dan ishet duidelijk dat de 'multilaterality of
interestsinfood transactions' (MARRIOTT, 1968:169)tochweltegenvalt:in vrij
veelgevallen zijn deinformanten het niet eens over depreciese inhoud van de
kasteregels ten aanzien van voedsel- en watertransacties. Er is hoogstens voor
alle kasten een consensus betreffende wat eigenlijk echt niet mag en wat echt
wel mag. Voor de betrekkingen met een meer of minder groot aantal kasten
variëren dekasteregels waarvan menveronderstelt, datzijgeldenen/of diemen
in acht neemt per gezin of zelfs per individu. Tijdens gesprekken blijken velen
naardezogenaamdekasteregelsteraden,omdatzijzenietprecieskennen;velen
stemmenhetgedragafopdepersoonlijke statusdiezijmenentebezitten ofaan
eenbepaaldepersoontoekennen.VeelwelgesteldeKavuntarboerenmoetendiep
nadenkenbijdevraagofzijopgrondvandekasteregelsalofnietgekooktvoedsel kunnen accepteren van bijvoorbeeld de Kucavar of de Uppiliya Nâykkar,
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omdat het probleem niet bij hen leeft: zij geven slechts voedsel aan anderen,
accepterenzelfsvandeBrahmaansekarnamgeenmaaltijd enverschijnen pasbij
een plechtigheid als de maaltijd reeds voorbij is of zij verdwijnen voordat er
gegeten moet worden. Deze Kavuntar worden ook niet koud of warm bij het
vernemen van het nieuws,dat bepaalde Kavuntar bijvoorbeeld voedsel hebben
geaccepteerd tijdens hethuwelijk van eenKucavan ofUppiliyaNâykkanofdat
enkele Kavuntar 'godenvoedsel' aannamen van een Pallar priester6, het enige
watheninteresseertis,wieerbijhenzelfkomeneten.
In ditverband moet gewezenworden ophetverschijnsel dat eenaanzienlijk deelvande
politiek-economische elitevanhetdorpzichenigszinsvandeoverigeledenvanhunkasten
tracht teisoleren door devormingvaneenaparte groep,diegecentreerd isrond deinhet
dorp wonende vrouwelijke heilige die behoort tot de Centalai Vellâla Kavuntar. De gehechtheid aan dezeheiligeendebijna dagelijkse besprekingenbij dezevrouwscheppende
mogelijkheid voor een klasse-solidariteit bij de grotere boeren; bij de heilige bespreekt
men niet slechts de astrologisch juiste momenten van oogst, koop, verkoop, enz., maar
ook kwesties rond deelname in coöperaties of de lonen der landarbeiders. In het onderhavigeverband ishet belangrijk, dat dezeelitehet bevelopvolgt slechtsvegetarisch voedseltenuttigenengeenzout aanhetvoedseltoetevoegen.Deaanvaardingvan dezeregels
kan tevens worden gezien als tegemoetkomend aan de wens de contacten met armere
kastegenoten enarmereledenvan hogere of bijna gelijke kasten te beperken.

Ook bij minder weigestelden en bij lagere kasten vinden we een duidelijke
tendenszichniettebemoeienmethetgedragvanpersonendieniettot denaaste
familie behoren. De sociale controle op de naleving der kasteregels is zwak,
maar is sterker naarmate de ritueel-sociale afstand tussen deeigen kaste ende
kaste in de categorie waarvan men geen gekookt voedsel of water magaccepteren, toeneemt.Voordehogerekasten begintthans bijdeMohammedanen en
Ottardecategoriekasten,waarvooreengroteconsensusaanwezigis betreffende
het niet mogen accepteren van gekookt voedsel of water. Men zalzeggen geen
gekookt voedsel te mogen accepteren van Mohammedanen, Ottar, Valaiyar,
Vannär, Näcuvar, Kömutti Cettiyär enPallar, en zeerzeker niet van Kuravar,
ParaiyarenCakkiliyar uithetzelfde dorp.
Mede opgrond van dein detabellen 11 en 12neergelegde interviewgegevens
lijkthetgerechtvaardigdteveronderstellen,datdecategoriewaarvoorgeenconsensus bestaat ten aanzien van het accepteren van gekookt voedsel en water
groterwordtendatbinnendecategoriewaarvoornogweleencommunisopinio
bestaat, hetaantal kasten afneemt waarvan meningeengevalvoedsel ofwater
accepteert.Tochmoeten wemetdezeuitspraakvoorzichtigzijn, omdathetverledennietgeheelduidelijk is.Verraderlijk voor deonderzoekerisdevermoedelijke tendensvandeinformanten destrakheid derkasteregels in hetverledente
overdrijven. Hetisdevraaginhoeverreervroegervoordeverschillendekasten
eenformele eneffectieve controleisgeweest opdenalevingder kasteregels (zie
DeelII: Politiekepositie).Thansbezitten slechtsdeCakkiliyar formele kanalen
ter controlevan denalevingder kasteregels,maarzelfs bijhen maakt menzich
nietergdruk overeenovertredingvandevoedsel-enwatervoorschriften. Inhet
algemeen kunnen wezeggen,dat decontrolevooralwordt uitgeoefend doorde
ouderevrouwelijke ledenvandehuishoudingendoorfamilieleden envrienden.
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Desanctieisspotenstatusverlies,waarmeebijvoorbeeld kan samenhangeneen
slechterepositieopdehuwelijksmarkt voordenaastefamilieleden.
Het al of niet accepteren van voedsel en water mag men niet voorstellen als
transacties die geheel door kasteregels worden beheerst. Het kastensysteem
stelt bepaalde grenzen waarbinnen een grotevariatie ingedrag mogelijk is.We
kunnen vermoeden dat de kastestatus thans minder goed kan worden afgemeten aan devoedsel- en watertransacties dan vroeger. Zou men deze transacties
nog als maatgevend willen gebruiken, dan moeten veel beperkingen worden
aangebracht: de onderzoeker zou kunnen letten op het gedragvan deoudere,
leidinggevende personen van een kaste tijdens feestelijke maaltijden bij oudere, leidinggevende personen van andere kasten. Toen ik aan een Nâcuvan
vroeg,hoehetvielterijmendatKavuntar tijdensdehuwelijksplechtighedenvan
een Uppiliya Näykkan aanzaten aan de feestmaaltijd, terwijl een aantal Kavuntar toch zeggen geen gekookt voedsel te accepteren van de Näykkar, antwoordde hij:'Er waren wellicht enkele "kleine" Kavuntar industrie- en landarbeiders, maar zeker geen "grote" Kavuntar, diekomen beslist niet eten'. De
positie van een kaste is via de voedseltransacties vermoedelijk nog beter af te
lezenaan het gedragvan degetrouwdevrouwen dan aan dat van mannen:het
secularisatie-deritualisatieproces voltrekt zich over het algemeen langzamer bij
vrouwen dan bij mannen.
Het blijkt dat wevooral binnen denumeriek grotere kasten een onderscheid
moetenmakeninverschillendegedragspatronen. Het optredendederitualisatieproces maakt dat de aard van de relaties tussen individuen minder beïnvloed
wordtdoorkastestatusensterkerdoorklassestatus.Hetaantalkaste-irrelevante
enklasse-relevante rollen neemt toenaarmate hetcorporatieve karakter vande
kasten afbrokkelt. Sommige kasten in Irupatur zoals de Brahmanen, Pantâram, Vannär, Kömutti Cettiyär en Cakkiliyar behouden mede door een vrij
grote interne economische homogeniteit sterker een corporatief karakter dan
andere kasten. Toch geldt ook dat bepaalde gezinnen en individuen sterker
vasthouden aan deoude gedragsregels dan andere gezinnen enindividuen. Het
isniet duidelijk, waarmee dezemeer conservatieve houding correleert. Ik moet
waarschuwentegendeveronderstelling datindustrie-arbeiders, gestudeerdenen
jongeren automatisch liberaler zouden zijninhun relatiesmetledenvankasten
diemenalslagerbeschouwt.Binnendezecategorieën kanmenuiterstconservatieve individuen aantreffen. Men dient te bedenken dat industrie-arbeiders die
niet in de dorpseconomie werkzaam zijn, bijna geen contacten onderhouden
metledenvanlagerekasten inhetdorpenvrijwel nooitin dewijken derlagere
kasten komen, hetgeen voor boeren en landarbeiders geheel andersligt.Door
gebrekaancontactkanvervreemdingontstaan.
Studerenden kunnen bijzonder statusbewust zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan
een Pillai die werkt voor zijn M.A. economie. Deze betrekkelijk welgestelde
jongeman bleek zo bezorgd te zijn voor zijn status, dat hij zowel door het afweren van contacten met armere mensen als van mensen van lagere kaste een
gedragspatroon vertoonde,datzeerconservatief istenoemen.Voedselenwater
blijkt hij uitsluitend te willen accepteren van Brahmanen, Kavuntar, Pillai,
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Ainüttän CettiyärenPantäram, maarindepraktijk dannogalleenvandemeer
welgestelde mensen en van familieleden aan wiehij op grond van de verwantschapsrelatierespectmoetbetonen.Bijdejongerendenkikbijvoorbeeld aande
ongeveer zestienjarige Kavuntar industrie-arbeider die, zoals we zagen, woedend werd bij de gedachte aan enkele Kavuntar diezichin deveranda van de
Märiyammantempeldoor eenCakkiliyan theelietenbrengen uiteen Kavuntar
café,zonderdatdeglazenineencontainer ofopeenbladwaren geplaatst.Deze
jongen weigertvoedselenwatervan kasten lagerdanNäykkar,waarbij hijnog
enigetwijfel heeft tenaanzienvanÄcärienKucavar. Hiertegenover staatechter
een negentienjarige Ainüttän Cettiyän, industrie-arbeider, die ondanks tal van
conservatieveuitspraken tochinhet dorp zelftweePallar vriendenheeft, waar
hij zo nu en dan zelfs gekookt voedsel eet, hetgeen bekend is aan zijn ouders.
De twee Pallar zijn eveneens industrie-arbeiders, hoewel ze niet in dezelfde
fabriek ofplaatswerkenalsdeCettiyän.Dezetweevrienden komennietinhet
huis van de ouders van de Cettiyän; als ze hun vriend van hoge kaste willen
spreken,roepenzehemvanafdeweg.Menkanzichafvragen ofhetookdoorde
Pallar alsuitzonderlijk bestempeldegedragvandezeAinüttän Cettiyän nietzal
veranderennazijn huwelijk.
Inhetvoorgaande sprakiksteedsoverdevoedseltransacties tussenledenvan
hetzelfde dorp, van de 'moral community' waarin men een reputatie bezit en
morele oordelen over elkaar velt7. Ten aanzien van mensen 'van buiten' is de
kastestatusvangeringereinvloed ophetalofnietaccepterenvangekooktvoedselenwater(koffie) enishetbelangvandeeconomische,politiekeeneducatieve
positie groter. De marge van kasten waarbinnen men zich een grote mate van
vrijheid permitteert, wordt ruimer naarmate hetvreemdeling-zijn van deander
meer uitgesproken is. Barrières tegen het tot stand komen van sociale relaties
zijn hierbij vooral ook deculturele verschillen tussen kasten, waarbij ik in het
bijzonder denk aan verschillen in taal, de wijze waarop men zich kleedt, lichaamsreinheid,eetgewoontenenwoonmilieu.
Hetvolgendeverhaalvaneenjonge,ongetrouwde Kavuntar boer schetstzekergeenuniekesituatie:
'IkhebeengoedeParaiyanvriendineenander dorp.Wekennenelkaaruitonzeschooltijd. Ik drink er zelfs wel koffie. Hij heeft mij nooit uitgenodigd voor een maaltijd. Dat
durft hijniet."Steljevoordathijweigert",zalhijdenken.Hijkomtookwelbijmijthuis,
maar danvertelikzijnkastenietommoeilijkheden metdefamilie te vermijden.'

EenKavuntanuitIrupaturmeteenParaiyarkennisuitSulurisgoedvoorstelbaar:deKavuntan behoeft zichindeParaiyarwijkenindeParaiyarhuizenvan
Sulurniettevoelenalseenkatineenvreemd pakhuis,omdat decultureleverschillen niet onoverkomelijk groot zijn. Een Kavuntan met eengoede Cakkiliyar vriend in Peelamedu klinkt wat ongeloofwaardig. Het volgende verhaal is
afkomstig van een Kavuntar industriearbeider uit Irupatur.
'Ik hebinPeelamedu eenCakkili vriend,diedaar werkt ineenkatoenspinnerij waar ik
zelf ook enige tijd was.Ik kom welbij hem thuis en drink daar koffie. Dat vertel ik niet
aan mijn familieleden, want diezouden erveellawaai over schoppen. Alshij bij mij thuis
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komt, noem ikhem Rangasamy inplaats van Rangan en ikbezweer hem dan vooral niet
teaarzelen,alsikhemuitnodigbinnentekomenenmetonsteeten.Normaal aarzelen die
mensenendat verraadt hunlagekaste.Hij draagt schoneennettekleren.Hierin Irupatur
kom iknooit in de Cakkili of PalJancëri.Ik ken weldetempel dieer aan derand van de
Cakkili cëristaat. Ik hebhier eenValaiyan vriend, maar diekomt niet bij mij thuisen ik
biedhemooknietsteetenoftedrinkenaan.Ikeetofdrinknietsbijhem.Hetisduseigenlijknietzo'ngoedevriendendatkanookniet,wanthijisvanhetdorp.'

Ikkrijgdeindrukdat dezeKavuntanmijeensterkverhaalwildevertellenen
zich aan mij wildevoordoen alsuiterst liberaal in zijn betrekkingen metleden
vanlagekasten.Hetzounietzijnenigeuitspraakzijndienietklopt.Ik betwijfel
ofbedoeldeCakkiliyanzichnietzouverradendoorzijnvocabulaireenzijnuitspraak van het Tamil endat ondanks zijn schoneennette kledingenzijn opzettelijk Kavuntar-achtige optreden.In paragraaf 5.3zalikaandachtbesteden
aan eenfeest bijeenPillai teIrupatur, dieter gelegenheidvan de openingvan
zijn ijzergieterij te Merkupalayam alle arbeiders bij zich thuis uitnodigde: de
Pallarkwameninderdaad,deCakkiliyarniet,hoewelzeevenalsdePallarinanderedorpenwoonden.
Uit degegevenvoorbeelden blijkt eveneens,dat het bij iemand thuisaccepterenvankoffie minderingrijpendisdanhetbijiemandgebruikenvandemaaltijd. Eenbetrekkelijk welgesteldePallan uit Irupatur, die onderwijzer isineen
anderdorpendieeenlandbouwbedrijf vanongeveer7acres(geïrrigeerd)bezit,
vertelthetvolgendeverhaaloverhetverschiltussendesituatieinhetdorpwaar
hij woont en die in andere dorpen. Ik geef het relaas onverkort weer om het
accepterenvanvoedselenz.inzijncontexttelaten.
'Ik heb weinig contact met de Kavuntar van Irupatur. Ik ga niet naar hen toe en zij
komen niethier. Alsiknaar hen toega,dan vragen zijmeniet op deveranda tezittenen
dusmoet ikbuiten blijven staan. Maar alszeeenenkelekeer bij mijkomen, dan vraagik
zewelopdeverandatezittenendat doenzedanook.Eenbiscuit ofeenbanaannemenze
wel aan, maar zij accepteren geenkoffie enzeker geen maaltijd. Gisteren kwam hier een
Kavuntan diegepofte rijst enbananen at.Degepofte rijst had ikopdemarkt inSulurgekocht. Zelfs alsje onderwijzer bent enland bezit, verminderen dekastegevoelens niet. In
andere dorpen weten zeook weldat ik eenPannäti ben, maar toch staan zeme daar toe
koffie tedrinkenopdeverandavanhunhuizen.InKannampalayam,waar ik onderwijzer
ben, kom ik zelfs in de kamers van de Kavuntar huizen, eet daar en drink er koffie. De
Pannäti uit andere dorpen die in Irupatur lesgeven, komen hier ook in dehuizen van de
Kavuntar enetener.Dat zoumijnietlukken,alsikhierlesgaf,want ikbenhier geboren,
ik behoor tot dit dorp. Wel spreken de Kavuntar mij hier aan met "vättiyär" (onderwijzer)engebruikenneutraleinplaatsvan deonrespectvolletaalvormen diezenogveelvoor
anderePannätigebruiken'.(Zie6.2)

Het isduidelijk dat dezegeringere striktheid ten aanzien van devoedsel-en
watertransactiesmetvreemdelingendoor dewijzewaaropzeplaatsvinden,niet
statusverlagend werkt in eigen kring: er is geen sprake van een 'publicly exhibitedtransaction' (MARRIOTT,1968:146).Zou MCKIM MARRIOTThierbijopmerken,dat dezetransactiesdestatusvandekastealscorporatievegroepniet
schaden,ikzegdatzenietschadelijkzijnvoordepositievandefamilie,dehuishouding en het betreffende individu binnen de 'moral community' waarin zij
leven.
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Hetlijkt onwaarschijnlijk dat hogere kasten indetoekomst enblocvoedselen
water zullen accepteren van lage kasten. Laten we de mogelijkheid van revolutionaireverandering buiten beschouwing, dan kan men hoogstens veronderstellen dat personen, behorende tot dezelfde klasse, in de toekomst steeds minder
weerstanden ondervinden dievoedsel-en watertransacties belemmeren. Bij deze
weerstanden denk ik aan innerlijke weerstanden die ontstaan door het in de opvoeding ingebouwde socialisatieproces, aan de sociale controle door de omgeving en aan barrières van culturele aard. Ook deze laatste mag men thans nog
niet onderschatten. De verschillen tussen de kasten betreffende bijvoorbeeld de
aard van het voedsel en de wijze van bereiding zijn aanzienlijk, ook als we de
kwaliteitsverschillen op grond van verschillen in welstand buiten beschouwing
laten. In hoeverre leden van hogere kasten voedsel en water accepteren van
leden van lagere kasten hangt nu reeds gedeeltelijk af van de economische positievan de betrokken personen. De verwachting lijkt mij gerechtvaardigd, dat in
deze streek van Zuid-India de achterstelling van de Cakkiliyar het meest hardnekkig zal zijn en wel als gevolg van het uitgesproken klassekarakter van deze
kaste(vrijwel uitsluitend landarbeiders), hun sterk afwijkende subcultuur enhun
sociale isolement, dat groter is dan dat van de andere Scheduled Castes. De
volgende verduidelijkende uitspraak isvan een Kuravan uit Irupatur:
'Alsikeenrijk man was,dan zou ik op gelijke voet kunnen levenmet alleanderekasten. Mijnfamilielid inAdutur isrijk eninzijnhuisetenzelfsarme Kavuntar uit dat dorp.
Alshij buiten zijn dorp komt, kan hij bij deKavuntar ineenveranda zitten ener theeof
koffie methendrinken.Alsikdatzouproberen, kreegikeenpak slaag.'

Dezeuitspraak blijkt bijna geheeljuist tezijn.Volgens deKavuntar in Adutur
gedraagt deze rijke koopman zichin hun dorp geheel als Kuravan en etener bij
hem slechts leden van hogere kasten uit andere plaatsen. Leden van hogere
kasten uit Adutur zouden slechts een tämbülam van hem aannemen. De Adutur
Kuravan in kwestie merkte hierover het volgende op:'Slechts enkele Kavuntar
uit Adutur eten bij mij thuisenzitten met mij ophetzelfde niveau. Alleen bij die
Kavuntar eet ik ook.' Deze Kuravan is buiten zijn eigen dorp inderdaad een
ander mens, dan vooral ishij de rijke koopman en geldschieter. Tegenover mij
gedroeghij zich alsdebelangrijke Kavuntar boeren uit Irupatur: bij mij thuis
wilde hij niets eten of drinken, maar in zijn huis stopte hij mij vol metvan alles.
5.1.2. Het tezamen eten
'Het gemeenschappelijk nuttigen van een maal, of zelfs van versnaperingen,
is overal ter wereld een symbool van sociale gelijkheid' (WERTHEIM, 1949: 13.8).
Ook voor India is deze uitspraak in zijn algemeenheid juist, al blijkt daar, dat
'gemeenschappelijk' en 'sociale gelijkheid' niet zulke eenvoudige begrippen zijn
en moeten weenigevraagtekens plaatsen bij de 'versnaperingen'. Naast het alof
niet accepteren van voedsel is het voor het verkrijgen van inzicht in het stratificatiesysteem nuttig aandacht te besteden aan de regels ende realiteit betreffendehet tezamen eten.
Gedurende deperiode dat ik in Irupatur verbleef, heb ik niet veel gelegenheid
gehad het tezamen eten bij maaltijden ter gelegenheid van feesten te bestuderen.
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Het in de open lucht eten in lange,kastegewijs geordende rijen, zoals wedat bijvoorbeeld vinden in de studie van ADRIAN C. MAYER (1968: 32 en 193) komt
volgens de dorpelingen niet voor. Scheidingslijnen binnen de kasten zijn medeverantwoordelijk voor het vaak relatief kleine aantal gasten bij feestelijke maaltijden.
Het isbepaald niet zo,dateenKavuntar huwelijk zelfs ookmaar wordt bijgewoond
door alle Kavuntar vanhet dorp:als deverwantschap nietaltenauw is,sturen veel Kavuntar families dieniettotdekennissenkring vanhet betrokken gezin behoren, een afgevaardigde.HetenigeKavuntar huwelijk, datgedurendemijnverblijf van negen maanden
inhetdorp werd voltrokken, vond plaats op 12juni 1967.Op11juni wasikniet in het
dorp aanwezigenikarriveerdeerpas weerindeochtend van 12juni.Ikhoorde voorhet
eerst vandithuwelijk op29juni 1967,dus zeventien dagen later.Delezer kan zichvoorstellen,datikvanditgebrek aan informatie ernstigschrok:ondanks dat mijn assistenten
ik vrijwel voortdurend inhetdorp aanwezig waren enondanks deintensieve contacten
met tientallen leden vanhoge kasten, bleek hetmogelijk, datinhetdorp eenKavuntar
huwelijk plaatsvond zonderdat ikerietsvanwist.Ditvond zijnoorzaak indeomstandigheid datgeenvandeKavuntar, waarmee ikvrijwel dagelijks contact onderhield, bij dit
huwelijk aanwezig was.Ja,aan enkele Kavuntar hebikopdedoor mijgemaakte dorpskaart moeten wijzen omwelkeVellingiri Kavuntan - deindustrie-arbeider en kleineboer
diehoofd isvanhet betrokken gezin- het hier eigenlijk ging. Mijn informanten vertelden
mij, datzij geencontact hadden met deze Kavuntan,maardatenkele ouderefamilieleden
ongetwijfeld acte deprésence hadden gegeven, zonder overigens aandemaaltijd deelte
nemen. Ikzelf trachtte indecember 1966een gesprek metdeze Kavuntan aanteknopen
overdesituatieindekatoenfabriek waarhijwerkte,hetgeenvolledigmislukte.
Binnen deomvangrijke Pallar kaste inIrupatur bestaan tweefacties, dieelkaar bijzonder slecht gezind zijn: de'Näcuvar' factie ende 'Pücäri' (Priester) factie (ZieDeel II:
Politiekepositie).Zeerbewustbouwdeikdaarominformatiekanalen opvoorbeidefacties.
De avond vóór eenhuwelijksceremonie vond bijdeCinna Pannäti - één van detraditioneleleidersvandePallar, dienu behoorttotde'Näcuvar' factie- een'eerstemenstruatie'
ceremonieplaats.Tijdens dezeplechtigheid speeldeeenvättiyam,eenorkestje; demuziek
wasindeverreomtrek tehoren. Tweedagen later sprak ikdePaHarmelkman, zoon van
debelangrijkste PaUarpriester enlidvan de 'Pücari' factie.Ikvroeghem wat diemuziek
vantweeavonden geledentebetekenen had.Hijverteldemijdat het orkestje voor het huwelijk opdevolgende dagreeds deavond tevorenwasaangekomen enwat geoefend had.
Hij bleek volkomen niets teweten van de'eerste menstruatie' ceremonie die inhethuis
vandeCinnaPannäti,opongeveerhonderd metervanzijnhuis,had plaatsgevonden.
De lezer zalnubegrijpen datikverwonderd was, toen in verband met de begrafenis
vaneenzeeroudeCakkiliyar vrouwvrijwelalleCakkiliyar mannenenvrouweneengehele
dag indecêri bleven omdebegrafenisplechtigheid bijtewonen; eendergelijk gemeenschapsgevoelbinneneenkastewasikinIrupatur niet gewend.
De Kavuntar zijn het er over eens, dat zij bij maaltijden in het dorp niet tezamen kunnen eten met Valaiyar, Vannär, Näcuvar en lagere kasten. Wat betreft de Ottar vertelden enkele Kavuntar mij,dat zij er geen bezwaar tegen hebben met hen te eten tijdens een feestmaaltijd, als ze er netjes en schoon uitzien,
hetgeen volgens deze informanten zeldzaam is. Geen consensus bestaat er ten
aanzien van het eten met Kucavar en Mohammedanen :de wat meer belangrijke
en traditionele Kavuntar weigeren met hen te eten, anderen zeggen geen bezwaar te hebben.
Bijdemaaltijd tijdens hethuwelijk vaneen Uppiliya Näykkanatmenindriegroepen.
Allereerst aten deweinige aanwezige Kavuntar industrie-arbeiders, tezamen metenkele
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Ainüttän Cettfyär, Äcäri en Kucavar. Daarna aten onder de aangebrachte overkapping
enkeleValaiyar,Vannâr enNâcuvar.TotslotatenonderdepantalenkelePallaren Kuravar, apart van elkaar gezeten, terwijl buiten de overkapping Cakkiliyar en Paraiyar aten,
eveneens apart van elkaar. Informanten vertelden mij, dat eventuele Ottar in de tweede
groephadden moeten eten.Brahmanen en Kömutti Cettiyâr komen nooit bij maaltijden
vankasten diedoorhentot deShudrawordengerekend.
Bijeen 'oordoorboringsceremonie' op een Kavuntar boerderij constateerde ik, dat de
Vannân van defamilie, nadat de Kavuntar hun maaltijd in het huis bijna hadden beëindigd, zijn maal at in een hoekje van de binnenplaats van de boerderij. Tegelijkertijd met
hemgebruiktenenkeleCakkiliyarhunmaaltijd opeenafstand vanongeveervijftien meter
vandeboerderij,waarbijzemethunrugnaar deboerderij zaten.
Tijdens de Mättupporikal (dePorikal voor het vee)op 15januari wordt op deboerderijen de maaltijd geserveerd. Op de boerderij van de President Kavuntar zaten de Kavuntar in drierijen rond hetprovisorische heiligdom van dePiljaiyär god. Na het ritueel
vanheteten, drinkenenmondspoelen derrunderen vingenzijdemaaltijd aan, hoewel de
President Kavuntar nogniet gearriveerd was. Toen zij al geruime tijd bezigwaren, konden ook dePajlar gaaneten, maar deCakkiliyar vingenhun maaltijd pasaan toen deinmiddels verschenen President Kavuntar hun dit uitdrukkelijk verzocht. De in defiguur
aangegeven afstand tussen derijen van Kavuntar/Paljar enPaJJar/Cakkiliyar is ongeveer
tweemeter.AishetprovisorischeheiligdomvoordeuitkleigevormdePiJJaiyär,Bdedoor
dijkjes omgevenkruisvorm waarin water isgegoten en waarover driemaal eenkoegeleid
wordt, C,D en Ezijn respectievelijk destoelenvanmijn tolk,mijzelf enmijn vrouw, Fis
destaanplaatsvandeoudstezoonvandePresident Kavuntar, enGdestaanplaatsvande
President Kavuntar. H zijn de drie rijen waarin de Kavuntar zaten, I de PaUar en J de
Cakkiliyar. DezoonvandePresident Kavuntar kon nietaan demaaltijd deelnemen, omdatzijnvaderenenkeleandereoudereledenvanzijnfamilieaanwezigwaren,dePresident
Kavuntarnamzelfnietdeelinverband metdespecialevoedingsvoorschriften waaraan hij
zichop bevelvan devrouwelijke heiligehoudt, maar vooral ook niet inverband met zijn
positiejvanhereboer.
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In alle gevallen, waarbij leden van meer kasten eten bij een lid van hogere
kaste,moeten deOttar enlagerekasten zelfdebananebladeren waarvan zijgegeten hebben, weggooien; de Näcuvan die bij grotere feestmaaltijden nog al
eensdedichtgeslagenbladerenwegneemt,verwijdert debladerennietvanOttar
oflagerekastenendegastheerdoethetookniet.
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In degevallen waarbij leden van lagere kasten informeel eteninhethuisvan
eenlidvanhogerekasteinheteigendorp,etenOttar enledenvanlagerekasten
eveneens apart, zij het wel tegelijkertijd. Over Kucavar en Mohammedanen
bezitikin ditverband geenbetrouwbare informatie. DeOttar enlagerekasten
tot Kuravar,Paraiyar, enCakkiliyar etenbijvoorbeeld indemiddenhalvanhet
huis,terwijl dehogerekasten opeenveranda ofineenkamereten.DeKuravar
maar in ieder geval deParaiyar en Cakkiliyar eten buiten het huis in de open
lucht.
Deregelsvoorhettezamenetenophetwerkindeveldenofopdeboerderijen
buiten het dorp zijn afwijkend van diewelkein het dorp wordentoegepast. De
ledenvan alle kasten hoger dan Kuravar kunnen in develden metelkaar eten.
Zie foto 13. Mannen en vrouwen volgen in dit opzicht dezelfde gedragsregels.
Men kanerdusbijvoorbeeld Pallar,ValaiyarenKavuntar mannen ofvrouwen
tezamen en zonder onderscheid aan de maaltijd zien. Op enige afstand, maar
wellicht nog in de schaduw van dezelfde boom, treft men dan de Cakkiliyar,
mannen of vrouwen, aan. Bijeen boerderij zien webijvoorbeeld gedurende de
middagpauze Pa|lar en Kavuntar vrouwen onder eenzelfde afdak, terwijl Cakkilivrouwenbuitenhetafdak indezonzittenofopgroteafstand indeschaduw
van[een[palmboombijeenzijn.

13.DesituatiederCakkiliyarinbeeld:discriminatieder Cakkiliyar tijdens delunchpauzeinde
velden.DePaJJar,Kavuntar enOttar landarbeiders (vanlinksnaar rechts)hebben de maaltijd
zo ongeveer beëindigd; de Cakkiliyan (rechts), die geen lunch had meegenomen en wiens
'vrouwen'hemnietsbrachten,verorbert deetensrestenvandeKavuntar arbeider enzit daarbij
terzijde,lagerenafgewend vandeanderen.
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Erzijn geenaanwijzingen, datdehuidigesituatievanrecentedatumisendat
bijvoorbeeld dePallar vroeger apart moesten zitten bijmaaltijden indevelden.
We moeten de verschillen in de gedragsregels voor het dorp en de velden, die
ookvroegerbestonden,niet onderschatten. Zievooreendergelijk vermoedelijk
ookvroegerbestaandverschilhetputtenvanwaterdoorPallar(4.3).
Eeninconsequentiediewèlvanrecentedatumis,betreft hetverschiltussende
categoriemensendiesamenhapjesnuttigtincafé's vanhetdorpendiewelketezamen eetindehuizenvanhetdorp.Zoalswereedszagen,zullenOttar,Valaiyar, Nâcuvar, Vannâr en Kuravar niet bij Kavuntar op dezelfde bank komen
zitten maar, op enkele uitzonderingen na, doen de Paljar dat wel. Als er Kavuntar aanwezigzijnindeteashopzullenValaiyar,Nâcuvar enVannârstaande
iets eten, Ottar en Kucavar zullen zitten op andere banken ofstaan, ende Kuravanverdwijntnaarbuiten.
Van recentedatum zijn ook de op deHigher Elementary School te Irupatur
indemiddagpauzegeserveerdemaaltijden aankinderenwieroudersminderdan
Rs. 2000,- perjaar verdienen. Er zijn zeker informanten die menen, dat deze
maaltijden bedoeldzijnvoorkinderenvanlagekaste,ofdatdekindereninkastegewijs geordende groepen eten, maar de praktijk leert anders. Het aantal kinderen van de lage kasten bij deze 'Midday meals' is weliswaar relatief groot,
maar we vinden onder de deelnemers zeker ook Nâcuvar, Vannâr, Valaiyar,
Ottar, Äcäri en Pillai kinderen en vóór 1966zelfs ook wel Kavuntar kinderen.
Tijdens enkele onaangekondigde bezoeken heb ik kunnen constateren, dat al
dezekinderenweldegelijktezamenetenwaarbijkastegeenenkelerolspeeltbijde
wijze waarop zij bij elkaar zitten. We dienen te bedenken dat de kasteregels
slechts in beperkte mate op kinderen van toepassing zijn en dat de gedragspatronen openbij school, althans inIrupatur, in hogemate kaste-irrelevant zijn.
Ikmeendatheteffect vanhettezamen etenvankinderen van allerleikasten op
hungevoelensengedragalsvolwassenennietmagwordenoverschat.
Zoalsreedsnaarvorenkwaminparagraaf 5.1.1 zijnderegelstenaanzienvan
'vreemdelingen' wat minder strikt dan voor 'eigen mensen'. Alsdegastheer de
lage kaste van zijn gast verzwijgt, ishet zelfs mogelijk dat dezeals gelijke mee
eet.Zoalsreedsgezegd,moetenwehierbij vermoedelijk vooraleenuitzondering
maken voor de Cakkiliyar. Ter aanvulling op de opmerkingen van de Pallar
onderwijzer/boer (5.1.1)laatikhier gedeeltenvolgenuitdeinterviewsmettwee
Kavuntar boeren, waaruit eveneens blijkt dat men onderwijzers van lage kaste
uitanderedorpeneenapartebehandelinggeeft.
'De PaüanenParaiyan onderwijzers van onzekinderen zijn hier geweest.Zijzatenmet
mij op de veranda en aten met mij in de kamer. Pallan van ons dorp zouden dat nooit
doen:zijzouden buiten het huisblijven staan. De kastegevoelens veranderen. De behandeling van iemand isnu veelmeer afhankelijk van depositiediehij bekleedt.'
'De Paraiyan onderwijzer uit Irugur dienu inhet dorp woont, komt nogaleensbijmij.
Hij eet op deveranda alswijindekamer eten. Wegevenhem eenaparte kroes omuit te
drinken en hij gooit zelf het blad waarvan hij eet, weg.Bij hem kom ik niet in huis;we
praten weleensvoor dedeur van zijn huis. Mijn kinderen kregen langetijd bijles bijhem
thuis,maar zeaten of dronken er niets.'
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Kavuntar ofleden van andere hogere kasten eten weleensbij leden van lagere
kasten in andere plaatsen en doen dat dan als gelijken. Er zijn mij slechts enkele
gevallen bekend, waarbij ledenvan hogere kasten uit Irupatur aten bij leden van
lage kasten uit het dorp zelf. Ik noemde reeds de Ainüttän Cettiyär jongen die
weleensbij zijn Pallarvriend eet.
We kunnen opmerken, dat bij het al of nietalsgelijken sameneten de Scheduled Castes in geen geval een eenheid vormen. Zij maken in dit verband nu
eens deel uit van een ruimere categorie,oferloopteenscheidslijn door de Scheduled Castes, waarbij de Pajlar en zelfs ook wel de Kuravar apart staan van
Paraiyar en Cakkiliyar.
5.1.3. Het aanraken vankook- en eetgerei
DeBrahmaanse familie inhet dorp heeft eenÄcäri vrouwindienst diewater brengt en
die het kookgerei schuurt. Voordat de potten en pannen weer in de keuken worden geplaatst, spoelt eenBrahmaanse vrouwzeeerstmetwater afteneindederituele onreinheid
weg te nemen die de aanraking door de Äcäri vrouw veroorzaakt heeft. De aanraking
door ledenvanandere kasten dan Brahmanen betekent altijd, dathet kookgerei opnieuw
gespoeldmoetworden.

Ook bij de andere kasten dan de Brahmanen kan het kookgerei niet zo maar
door iedereen worden aangeraakt, maar bij hen is de categorie die rituele verontreiniging veroorzaakt, veel kleiner dan bij de Brahmanen. De Kavuntar
vrouwen spoelen de kookpotten met water alszij zijn geschuurd door een Paljar
vrouw. Zij doen dit niet, als de potten zijn schoongemaakt door b.v. Vannär,
Näcuvar of Valaiyar vrouwen. Cakkiliyar en Paraiyar vrouwen mogen in het
geheel geen kook- of eetgerei aanraken. Bij de Kuravar moet ik enigszins een
vraagteken plaatsen, maar vermoedelijk laten devrouwen niet toe, dat zij kooken eetgerei aanraken. Bij de reeks van kasten die het kook- en eetgerei niet mogen aanraken, plaatst men meestal ook de Kömutti Cettiyär. Zij staan vermoedelijk in dezen op het niveau van de Pallar en behoren niet tot de categorie kasten die de voorwerpen onder geen enkele voorwaarde mag aanraken. Doordat
Valaiyar vrouwen water kunnen halen uit Kavuntar putten en zij de potten en
pannen kunnen schoonmaken zonder dat ze opnieuw gespoeld moeten worden,
vinden we hen in tegenstelling tot Pallar vrouwen, nogal eens als hulp in de
huishouding bij leden van hogere kasten; niet om te assisteren bij het koken,
maar voor het ruwe buitenwerk. Als koks komen voor de Kavuntar naast Brahmanen slechtsdePantäram, Ainüttän Cettiyär enPillai in aanmerking.
Dat de Cakkiliyar niets wat met eten en drinken te maken heeft mogen aanraken, kunnen we in de praktijk zien, als zij de lunch naar de Kavuntar in de
velden moeten brengen. In dit geval plaatst de Kavuntar vrouw de gesloten
'tiffin carrier' (metalen etensbakjes die op elkaar geplaatst worden, zodatzijeen
gesloten cylinder vormen) in een mand en zet die op het hoofd van de Cakkiliyan zodat deze de 'carrier' niet behoeft aan te raken. De Cakkiliyar vertellen,
dat zij de 'tiffin carrier' onderweg inderdaad niet aanraken. De Kavuntar zeggen dat zij het voedsel niet meer zouden eten, als zij wisten dat de Cakkiliyan de
'tiffin carrier' wel aangeraakt had. Wet en werkelijkheid kunnen hierbij met elMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-11 (1975)
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kaar in strijd zijn, zoalsblijkt uitdeopmerkingenvaneenKavuntar boer/landarbeider:
'Ongeveer driejaar geleden had ikeen Cakkilijongen in dienst om buiten op ons kind
te letten,alsmijn vrouw en ikniet thuis waren. Op eenkeer is dejongen het huisbinnen
gegaan enheeft daar van onsvoedsel gegeten. Mijn vrouw merktehet, toenzeonzemaaltijd klaarmaakte. Toch hebben wedit voedsel gegeten enniet weggegooid, zoals eigenlijk
moet. De Cakkili gaf direct toe, toen wehem naar het gebeurde vroegen. Wehebben gezegd dat hij het niet weer moest doen; wehebben hem niet uitgescholden. In het vervolg
gaven wehem buiten het huis een maaltijd.'

Wat betreft deParaiyar verwijs ik naar deruzietussen een Kavuntan eneen
Paraiyar onderwijzer die volgens mijn informanten van hoge kaste de 'onbeschaamdheid' had de waterpot van de Äcäri vrouw, die hem dagelijks water
bracht, overtenemenenleegtegieteninzijn eigenwaterpot (zie4.3).Ik sprak
ook reeds (4.3) over deKavuntar enleden van andere hogere kasten diein de
veldendrinkwateraccepteren,datdooreenPallanisgeput.
Pallar arbeiders brengen delunch voor Kavuntar naar develden zonder dat
de 'tiffin carrier' in eenmand isgeplaatst: hetis ondenkbaar dat dePallarzich
nu een dergelijke vernedering zouden laten welgevallen en ook voor het nabije
verledenisdit onwaarschijnlijk.
Over veranderingen in de regels betreffende het aanraken van kook- en eetgerei durf ik geen uitspraken te doen. Hetzelfde geldt voor de situatie buiten
Irupatur, hoewelikvoordeomliggendedorpengeengroteverschillenverwacht.
Deregelsbetreffende hetaanrakenvanvoedselbetreffen eenveelruimerecategorie kasten dan die voor het aanraken van kook- en eetgerei:zij zijn vrijwel
identiekmetderegelsaangaandehetaccepterenvangekooktvoedselenwater.
Voor hetin dezeparagraaf behandelde kunnen weconstateren, dat deScheduled Castesveelmeereenaparte categorievormen danbijhetalofnietaccepterenvanvoedselenwaterofhetsameneten.AlswedeKömutti Cettiyârbuiten
beschouwing laten, vormen de Scheduled Castes de categorie wier aanraking
van eet-en kookgerei voor anderen alsverontreinigdendgeldt.BinnendeScheduled Castes nemen echter vooral dePallar eenaparte positiein, vermoedelijk
samenhangend methunpositieopderandvande(fysieke) onaanraakbaarheid.

5.2. FYSIEKE ONAANRAAKBAARHEIDENONBENADERBAARHEID

Het elkaar aanraken is in India veel sterker geladen dan in bijvoorbeeld de
Euro-Amerikaansecultuurkringenwordtbeperkttoteenkleinegroepvanbijna
gelijken. Het gevaarje 'af te geven metiemand',je status in gevaar tebrengen
dooraanraking,isinIndiagroterdaninhetWesten;dematevan vertrouwelijkheiddiehetelkaaraanraken totuitdrukking brengt,isinIndiagroter.Opzettelijke aanraking waarin de wens naar vertrouwelijkheid naar voren komt, zien
weinhet openbaar eigenlijk alleenbijjongerenvanhetzelfde geslachtdiehand
inhand lopenofmetdearmenomeikaarsschouders,enbijcondoleantiebezoe152
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ken, waarbij men met beide handen de handen aanraakt van de belangrijkste
rouwdragerenwaardevrouwenwenenmetdearmenomeikaarsschouders.Bij
aanraking tijdens condoleanties behoeft men niet zo kieskeurig tezijn: naeen
dergelijk bezoek neemt men steeds een bad enverwisselt menvan kleding.We
ziendan ook datdeKavuntar enanderehogekasten,individuelevariatiesbuitenbeschouwinggelaten,condolerendoorhetaanrakenvandehandenbijleden
van kasten hoger dan Ottar. Jongeren die hun vriendschap tot uitdrukking
brengen door aanraking staan min ofmeer boven dewet:zijzijn nognietvolwassenenhun statusisnognietzokwetsbaar. Wekunnen zeggendatdevraag
naar fysieke onaanraakbaarheid een bijna theoretische vraagisenhet spreken
over dit onderwerp sticht dan ook verwarring, waaruit de informanten zich
trachten te bevrijden door te gaan praten over onderwerpen als het aanraken
van water, voedsel of voorwerpen waaruit men drinkt of eet. Het was steeds
noodzakelijk na te gaan, wàt de informanten bedoelden met 'onaanraakbaarheid'alszijantwoordden opvragendaaromtrent. Bleekdan datmendekasten
had genoemd van wier leden men geen gekookt voedsel ofwater accepteert of
die het voedsel, water of eetgerei niet mogen aanraken, dan vroegik opnieuw
uitdrukkelijk naar de fysieke onaanraakbaarheid. De moeilijkheid is dat de
onderzoeker hierbij vraagt naar de categorie kasten wier leden ritueel verontreinigen, 'tïttu' bewerkstelligen, door aanrakingmetalsgevolgdatmeneenbad
moet nemen,zichalthans metwater sprenkelen enzichmoet verkleden. Naast
dezecategorieisereengrootaantalpersonenwieropzettelijke aanrakingongewenstis,zonderdatditritueleonreinheidmetzichbrengt.
In Irupatur blijkt dat erinderdaad eencategorie ritueel Onaanraakbaren geweestis.Hetgebruikvandevoltooidetijd ishier opzijnplaats,omdatdeleden
vanhogere kasten zich,openkeleuitzonderingen na, nietsaantrekken vaneen
rituele verontreiniging die ontstaat door de aanraking met een persoon behorendetotdezecategorie,zozijalietswetenvanderitueleverontreinigingdieeen
dergelijk contact metzichbrengt. Hetverdwijnen vandezeapartecategoriebetekentniet,dathaar ledennuaanraakbaar zijn geworden:detot dezecategorie
behorende mensen zijn nu als het ware gevoegd bij deveel ruimere groep van
personenwieropzettelijke aanrakingmennietopprijs stelt.Ditlaatsteheeft tot
gevolg dat de oorspronkelijke categorie van ritueel Onaanraakbaren tamelijk
moeilijk terugtevindenis.VraagtmennaardekastenvanOnaanraakbaren, de
'totäta cätikal', dan noemen oude informanten doorgaans een geringer aantal
kastendandejongeren.Dekarnam,deoudsteinhetdorpaanwezigeBrahmaan,
vermeldt dat deBrahmanen vroeger niet aangeraakt mochten worden door de
vier Scheduled Castes,plusdeNâcuvar,Vannâr enOttar endat menhetthans
nog steedsvolhoudt ten aanzien van devier Scheduled Castes enNâcuvar. De
ledenvandelaatstekasteraken deBrahmanen aantijdens hetscherenenknippen en een bad is noodzakelijk na een dergelijke behandeling. Alsde 'totäta
cätikal' noemde de karnam echter alleen devier Scheduled Castes. Hoewel de
overgangen vrij vaagzijn endekarnam voor alle overtredingen van de onaanraakbaarheidsregels het nemen van een bad noemde, kunnen wevoor delage
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kasten dusvermoedelijk stellen,dat hun leden echt niet door Brahmanen mogen
worden aangeraakt en omgekeerd. Speciale vermelding verdient hier dat, volgens de karnam, de Brahmanen vroeger niet mochten worden aangeraakt door
anderen dan Brahmanen in de tijd tussen het bad en de maaltijd. De negenentwintigjarige zoon van de karnam, een industrie-arbeider, houdt bij hoog en bij
laag vol dat, hoewel hij er zich volstrekt niet aan houdt, de kasteregel eist dat
Brahmanen slechts door kastegenoten mogen worden aangeraakt. Deze man
ziet de traditionele regels betreffende fysieke onaanraakbaarheid dus wel bijzonder ongedifferentieerd en strak. Iets dergelijks vinden we ook bij andere
kasten. Oude Kavuntar noemen deKuravar, Paraiyar en Cakkiliyar onaanraakbaar en stellen uitdrukkelijk dat de Paljar wel aanraakbaar zijn9. Zij wijzen er
bijvoorbeeld op dat Pallar priesters ook vroeger wel heilige as konden aanbrengen op het voorhoofd van Kavuntar, in tegenstelling tot Kuravar, Paraiyar en
Cakkiliyar. Een zesentwintigjarige Kavuntar boer daarentegen meent dat de
vier Scheduled Castes,de Kömutti Cettiyâr, Valaiyar en Mohammedanen vroeger onaanraakbaar waren voor de Kavuntar en dat dit nu nog slechts de Kuravar, Paraiyar en Cakkiliyar betreft, hoewel hijzelf zichvan deze regel niets aantrekt. De verschillen tussen ouderen enjongeren ten aanzien van het beeld van
de kasten van Onaanraakbaren komt nog het beste tot uitdrukking bij drie
Ainüttän Cettiyâr. Een zeer oude Cettiyâr informant vertelde mij,dat slechts de
Paraiyar en Cakkiliyar nu en vroeger fysiek onaanraakbaar zijn en waren. Zijn
zoon, een ongeveer veertigjarige fabrieksarbeider, meent dat de Cakkiliyar,
Paraiyar, Kuravar en Valaiyar vroeger onaanraakbaar waren en dat dit nu nog
het geval isten aanzien van Cakkiliyar, Paraiyar en Kuravar. De kleinzoon, een
negentienjarige industrie-arbeider, maakt het nog bonter door te zeggen dat
vroeger de vier Scheduled Castes, de Kömutti Cettiyâr, Valaiyar en Mohammedanen onaanraakbaar waren en dat dit nu nog geldt voor Cakkiliyar, Paraiyar,
Kuravar en Kömutti Cettiyâr, waarbij hij twijfel heeft over de Valaiyar. Bezien
we de persoonlijke opinie van de drie Ainüttän Cettiyâr, dan wil de grootvader
volgens zijn zeggen niet worden aangeraakt door Cakkiliyar en Paraiyar, de
zoon nietdoor Cakkiliyar ende kleinzoon nietdoor Cakkiliyar, Paraiyar, Kuravar en Kömutti Cettiyâr. Ik meen dat de oude informanten spreken en handelen
vanuit een geloofinen kennis van hetgevaarvan'tïttu'dooraanrakingvanleden
van bepaalde kasten, terwijl de jongeren (zonder veel geloof en kennis) meer
spreken over de kasten diezij alslaagwaarderen, of waarvan zij menen dat deze
als laag worden beschouwd door in het algemeen de 'volwassen' (en meer conservatieve?)ledenvanhun kaste.
Tabel 14geeft een overzicht van de antwoorden die men tijdens eenenvijftig
interviews (metindividuen of groepen) gaf op mijn vraagbetreffende fysieke onaanraakbaarheid. Vragen we leden van lage kasten naar hun onaanraakbaarheid, dan ontstaat ongeveer het beeld weergegeven in tabel 15. Uit deze laatste
tabel blijkt in de eerste plaats, dat de lage kasten hun fysieke onaanraakbaarheid in de relatie met bepaalde hogere kasten toegeven. De mening van
de Pallar, dat slechts de Brahmanen hun aanraking werkelijk mijden, isin overeenstemming met de opvattingen van een zeer groot deel van de informanten
154

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-11 (1975)

U3JUBUU0JUI [ B } U B V
<u •

JBA^I^BO

en

O CS
N ^>

d 3es
o

sg
•4-t

jBÄrejBj

2 ®^§§§§§§§0§§§§2§°°'I-

jBABJtv>[

S

^ — O t ^ o S ' o S ' O O O O O O O ' O
fnoo*ovooo«o>oO
o o o
o v^

JBtJBd

S

- n V O O O Q O O O O O O O O O O

ro

>o m o

O

o

| omtm ~+

O

•+->

s .a
So
01
«
«S

r* CS
• " J=
t-l

•*-»

CCt

1H

cd a
•S «

Ë
o—
J3 o„ g
>
u

JBAnOBK

JEÛÛByV

JBXIBJBA

CS

a,
ö
a
? ü»
cö S
ra
Se °
cd u o
cd » -£

«HO

S
»3
§ çM

u3UBpaummijoj\]

S> S

iBABonx

O *- o
_>> . *

•*>

» c ,>> c c
e*-i aj aj

s« a
E * a
S3 3 2

r- O
vo
P O

O O O O O I O O O O O O O O

o o o

O O O O I O O O O O O O O O

o o o

P

O

O O O I O O O O O O O O O O

o o o

P o
vo

O O I O O O O O O O O O O O

o o o

UIBJBJÜBJ

P

o

o o o o o o o o o o o o o o

o o o

jBÀuiao ÛBHQUiv

P

O

O I O O O O O O O O O O O O

o o o

P

O

I O O O O O O O O O O O O O

o o o

I o o o o o o o o o o o o o o

o o o

pjius uçoy
piuispnoo u t p y
• r e ^ B M BXinox

Sag
*-§ §
C i - fV 15 J?
^
T3 u
IH u
ce

S«2
•3
ta 5£"2
o
g = x>

J B ^ À B N BXi[!ddn

•S « M
<U ; =

VO

fl>

1- Ö S

JBJÙTIABX

3S u

uaireiuiiBja

S
—c
«* c Ü

.S 1 1

VC

P
VO

I o

o o o o o o o o o o o o o o

o o o

J2 a ts

g1«'S,
es"0 8

•CTJ 5 h T3

o e o
Q fc S

2 SS

I *

3 s> 3

*g

o > t;

o

g
es

fpi s
ôs
f!l 1

Ö

ö
CS . S g Ö -

3

•3
S - l »i g
3
I o.
a 'os i8S8ici33oIjf:S73«§fr
y -gË—
=3:' .S
[g ,q
ah

H tS Ö

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-11(1975)

c« es
> >>
es —

o
H

155

TABEL 15.Deledenvankastendieonsnietwillenaanraken.
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vanhogerekasten.Deonaanraakbaarheid vanCakkiliyarenParaiyarisbuiten
kijf; wemogenaannemendat allehogerekastentotenmetPaljar hen,althans
vroeger,alsonaanraakbaarbeschouwden.DesituatietenaanzienvandeKuravariswatmoeilijker.ZijnemenenigszinseenovergangspositieintussenCakkiliyar/Paraiyar en Pallar. Onwillekeurig denken we hierbij aan hun onzekere
positie in de teashops. De Kuravar vormden kennelijk voor vele kasten een
kastevanOnaanraakbaren.Dezemeningwordtnog versterktdoorhetvermelde
vooreendorpten noorden vandestad Coimbatore (JANARTHANAN, 1960: 12),
waar deKuravar eveneensuitdrukkelijk worden aangemerkt alseen kastevan
Onaanraakbaren.
DeNäcuvar worden vrijwel nooit opgegeven alseen kastebehorende tot de
'totäta cätikal'. Beroepshalve moeten de kappers hun klanten aanraken. Een
moeilijkheid vormt hierbij het bad dat deledenvan alle kastenvrijwel zonder
uitzonderingnemen na het knippen. Hoewel men doorgaansvolhoudt dateen
dergelijk bad slechtsdient voor eenmeerdefinitief afstand doenvan hetreeds
gekniptehaar,doet deverbetenheid waarmeemenaandit bad 'hangt',denken
aaneenritueelbad.Aandeanderekantconstaterenwedatdeledenvankasten
lagerdandeBrahmanenzichnietbadenalszijzichbijdekapperslechtshebben
latenscheren.
Het al of niet tot de Onaanraakbaren behoren van de Kapperskasten iseen probleem
voor grote delenvan India. Zievoor eensamenvatting vanmeningen en literatuurverwijzingDEN OUDEN, 1960:34,35,36.Ikachthetmogelijk dat nietzozeerdepersoonvande
kapper onrein is als wel de van het lichaam gescheiden haren en nagels. Een bad na het
knippenmoet dan inderdaad worden beschouwd alseenritueelbad,echter nietzozeerin
verband met deonreinheid door deaanraking met dekapper alsweldoor het nog ophet
lichaam achtergebleven geknipte haar. Een bad na het scheren van de baard is bij deze
theorieminder noodzakelijk. Wat betreft deniet-Brahmanen inIrupatur vraag ikmij dus
afofhetslotvandehierteciterenopmerkingvanM.N. SRINIVASvooreendorpin Mysore
wel geheel toepasbaar is (SRINIVAS, 1955: 21): 'Handling hair and nails after they are
separated from the body defiles the man who handles them. The Barber's touch conse156

Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-11 (1975)

quently defiles a member ofa higher caste.' SRINTVASgeeft voor zijn onderzoeksdorp aan
(biz.22)dat sommigelagereniet-Brahmaansekasten hetnietzonauwnemenmethetbad
na het scheren. Als 'scheren' inderdaad wordt onderscheiden van 'knippen', dan is deze
opmerking ook voor Irupatur van toepassing.Ondanks hetfeit dat men deNâcuvarkastendiewerkenvoordehogerekasten,nietrekenttotde'totâtacâtikal',isdepositievande
Kappersinhetkadervan deonaanraakbaarheid tochonduidelijk. Inhet algemeen ishun
positietesituereninhetstratificatieveld vanlaagstemiddenkastentotenmethoogstelage
kasten.

Hetisdevraagofmenzichvroegerstrengheeft gehoudenaandeonaanraakbaarheidsregels.Ikverwachtnietdatmenzichhierooitergdrukheeft gemaakt
overonopzettelijkeaanrakingindewerksfeer.Inparagraaf3.2weesikreedsop
denadruk bij deKavuntar envelehaar omringendekasten opcompetitieover
politiekemacht, de concentratie opproduktiviteit (het 'koninklijke' modelbetreffende statusverwerving),en derelatief geringenadruk op kaste-reinheiden
ceremoniëleorthodoxie(het'Brahmaanse'modelbetreffendestatusverwerving).
Onaanraakbaarheidsregels blijken er nauwelijks te bestaan ten aanzien van
kinderenvanhogerekasten.Erzijn oudereKavuntar,dievertellendatdeleden
vandedrielaagstekastengeenKavuntar kinderenopdearm mochtennemen,
in tegenstelling tot Pallar en hogere kasten. Hiertegenover staan dan andere
Kavuntar dievertellen,dat ereen Cakkiliyarvrouw ophenpaste toen zijnog
kindwaren.EenoudeKavuntarboermerkteopdatergeen'tïttu'voorkinderen
bestaatenhij vervolgde:'Alseenkind huilt, dan lettenweniet opkaste,maar
trachten wehet kind tekalmeren.' AlsM.N. SRINIVAS (1955:28)spreektover
een theoretisch verbod ophet aanraken van kinderen van hogere kasten door
Onaanraakbaren, dan ben ik geneigd mij af te vragen of een dergelijk verbod
zelfstheoretischgold.Opmerkelijk isdeuitspraakvandezelfdeoudeKavuntan
overhet zogenvan kinderenvanhogekasten:'Alseen CakkilivrouweenKavuntar kind deborst geeft dan vragen wehaar het niet weertedoen,maarwe
wordennietboosophaar.'
Het ismijbekenddatmeninanderedelenvanhetdistrictCoimbatoreeertijds tochwel
anders dacht over deze zaken. Mijn eerste tolk, een negenentwintigjarige Vêttuva Kavuntan uit Oost-Coimbatore, vertelde mij dat hij als kind gedwongen werd om na thuiskomstuit de'elementary school'alzijnklerenuit tetrekkeneneenbadtenemenalvorens
het ouderlijk huistebetreden, ofgekleedeenbad tenemenenzo,geheelnat,hethuisbinnen tegaan om zich teverkleden. Zowel lokale verschillen alseventuele strengere opvattingen ten aanzien van onaanraakbaarheid bij de Vêttuva Kavuntar kunnen hierbij een
rol spelen.

Inhetdorpwordtweleensgezegddatdekasteregels,zekerwaarhetgaatom
hetverbodvanfysiek contact,nietgeldenvoorsexuelerelatiesenvoorfeesten.
Dit lijkt mij overdreven.Vermoedelijk vormtdeaanraakbaarheidvandePallar
ende onaanraakbaarheid vandeKuravar,ParaiyarenCakkiliyarjuistdesleuteltothetpatroonvanextra-maritalesexuelerelaties,vooralvandeKavuntar.
In paragraaf 5.5.2 zullen wezien dat sexuelerelaties met Pallar vrouwenveel
minder sterk worden afgekeurd dan die met Kuravar, Paraiyar of Cakkiliyar
vrouwen.
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Er is in Irupatur geen speciale kaste die de vroedvrouwen levert. Hoewel familieleden vaak als vroedvrouw optreden, zijn er toch ook bepaalde vrouwen
die zich een zekere faam hebben verworven en veel bij bevallingen worden gevraagd. Opmerkelijk is, dat een kort voor 1966 overleden Kavuntar vrouw de
belangrijkste vroedvrouw van het dorp was en alszodanig optrad voor alle kasten, zelfs voor de Cakkiliyar. Noch de leden van hogere kasten, noch die van
lage kasten spreken er hun afkeuring over uit, dat een Kavuntar vrouw ook als
vroedvrouw optreedt voor Onaanraakbaren en zo dus eigenlijk 'dubbel' verontreinigd wordt door de aanraking met het bloed van Onaanraakbaren. Integendeel, men spreekt over deze vrouw alleen met lof. Kennelijk is het bad dat
devroedvrouw neemt (endatiedereen neemt na eenkraamvisite),voldoende om
de rituele onreinheid op te heffen; het beroep geeft hier zelfs geen permanente
onreinheid alshet wordt uitgeoefend voor Onaanraakbaren.
Het nemen van een bad in verband met rituele onreinheid door aanraking
met leden van lage kasten komt weinig voor. Vraagt de onderzoeker er naar,
dan blijken slechts enkele ouderen het bad te noemen, dat zij nemen na terugkomst van de markt in een naburige stad en na een busrit. Hoewel hier meer
vliegen in één klap geslagen worden, namelijk het zich ontdoen van vuil en van
rituele onreinheid, is het gevoel zich te moeten reinigen in verband met wellicht opgedane 'tittu' onder andere door aanraking dus toch nog hier en daar
aanwezig.
Een enkele keer vinden we een informant die de onaanraakbaarheidsregels
tracht te rationaliseren. Men noemt dan 'slechte' gewoonten als het eten van
rundvlees enhet villenvan vee.De Paraiyar uit Kilakkupalayam menen dat hun
positie aanmerkelijk is verbeterd, nadat zij opgehouden waren met het opruimenvankadavers enhetvillenvan dezedieren.
'Vroeger mochten wedeKavuntar en mensen van andere hogekasten niet tedicht naderen. Zezouden woedend zijn geworden als wehen aanraakten; zemoesten daarna een
bad nemen.Alswenueenlidvanhogekasteaanraken,zegtniemanderietsvan.'

Het isdevraag of het door dezeParaiyar gelegdeverband wel het enigeis dat
een rol speelt, immers andere groepen, zoals de Cakkiliyar in tal van plaatsen,
menen dat er thans veel minder gelet wordt op onaanraakbaarheid en onbenaderbaarheid, zelfs nu zedoorgaan met hun traditionele, zeer onreine functies.
Secularisatie van het waardensysteem gaat in dezen gepaard met een vermindering van bezorgdheid betreffende rituele onreinheid, 'tittu'. Dit betekent niet
direct dat regels,diede sociale afstand moeten handhaven tot lagere kasten, aan
belang inboeten. Waar lagere kasten in de ogen der hogere kasten weinig veranderingen hebben ondergaan die leidden tot een hogere welstand en een opgevenvanalslaaggewaardeerdefuncties,daarblijvenregelstervermijdingvaninformele contacten van kracht, zij het niet uitdrukkelijk onderbouwd door een
verwijzing naar religieuze dogma's. Ten aanzien van de onaanraakbaarheidsregels meen ik, dat de kracht van deze regelsvoor de Kuravar en Paraiyar meer
afneemt dan voor de Cakkiliyar.
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Ik geloof dat er enige waarheid schuilt in de opmerking van een oude Paraiyar tantal
die vertelt, dat hij herhaaldelijk Kavuntar meeneemt achter op zijn fiets - waarbij aanrakingnatuurlijk niet istevermijden - en dat eigenlijk alleendeBrahmaanse karnam een
dergelijk vervoerweigert.Hetkanhieruitsluitendgaanomhetachteropdefietsnemenvan
bepaalde leden van hogere kasten buiten de dorpskom; vele Kavuntar weigeren een dergelijk vervoer ookbuitenhetdorp.Dat ledenvanhogerekasten buitenhetdorpachter op
defietsstappenbijeenCakkiliyanisondenkbaar.

De genoemde secularisatie is er ook oorzaak van dat de traditionele onaanraakbaarheidsregels steeds minder in acht genomen worden met name door de
mannen van delaagste kasten. Het 'tirttam' ritueel van de Cakkiliyar waarbij de
pakatai water sprenkelde over de door de aanraking met een Kömutti Cettiyan,
Kuravan of Paraiyan ontwijde Cakkiliyan, wordt bijvoorbeeld niet meer verricht. Tijdens groepsgesprekken in de wijken der laagste kasten, waarbij ook
vrouwen aanwezig waren, bleek duidelijk een verschil in gedrag tussen de geslachten. Een waarschuwing tegen een overschatting van de afname der onaanraakbaarheidsregels is hier dus op zijn plaats; de over deze onderwerpen verkregen gegevens zijn voor een belangrijk deel afkomstig van mannen enjuist bij
hen is de secularisatie van de gedragspatronen vermoedelijk het verst voortgeschreden.
In tal vangebieden isdeonaanraakbaarheid vanbepaaldekasten kennelijk nogonduidelijker dan inhet door mij onderzochte gebied.Zomerken MORRIS OPLER/RUDRA DATT
SINGH (1950:484)en B.S. COHN (1955:61)op voor hun dorp in Uttar Pradesh, dat het
woord onaanraakbaarheid misleidend is,aangeziennietzozeerpersoonlijk contact inhet
geding is,maar meerhetbijzondere vermogen vandeledenderonaanraakbare kastenom
door aanraking voedsel en water van een lid van hogere kaste te verontreinigen10. Ook
bij BERREMAN (1963: 212) lezen we voor een dorp in het Himalaya gebied: 'Bodily untouchability isnot observed- itisnot pollutingfor ahigh-casteperson tobetouched bya
Dom.' In al dezegevallenwaser kennelijk inhet geheelgeensprake (meer)van dat door
lichamelijk contact rituele ontwijding plaatsvond, waardoor een ritueel bad nodig was.
Ook in Irupatur interpreteren velen het begrip onaanraakbaarheid in dezin van het niet
kunnen accepteren van water of gekookt voedsel of hetnietmogenaanrakenvanwater,
gekookt voedsel en eetgerei.De gedachte van derituele verontreiniging door lichamelijk
contactishierechternognietgeheelverdwenen.

Een totale verdwijning van het verschijnsel fysieke onaanraakbaarheid lijkt
voor de toekomst onwaarschijnlijk. De ruimere geseculariseerde vorm, waarin
eveneens fysiek contact met personen van lagere positie wordt vermeden, kennen we tenslotte ook in de Euro-Amerikaanse cultuurkring waar men zijns gelijken begroet met een handdruk, maar dit vermijdt ten aanzien van personen,
diemaatschappelijk veellager staan 11 .
Ook bij onbenaderbaarheidmoeten we onderscheid maken tussen die vorm
welke rituele ontwijding met zich brengt, waardoor reiniging door middel van
een ritueel bad noodzakelijk is, en een meer geseculariseerde vorm. Oude Kavuntar geven aan, dat de Kuravar, Paraiyar en Cakkiliyar buiten de werksfeer
niet te dicht bij leden van hogere kasten moeten komen en zij spreken daarbij
over een afstand van ongeveer tien voet, ruim drie meter. Wellicht is het niet
zonder betekenis dat men bij het noemen van dezedrie kasten een beetje aarzelt
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bij deKuravar. In depraktijk zienwe,dat deleden der drie laagste kasten tijdens een gesprek afstand bewaren tot de leden van hogere kasten. De Pallar
kunnen vanouds aan de voeten van de Kavuntar zitten onder een veranda.
Ritueleontwijdingdoorhettedichtnaderenvaneenlidvanzeerlagekastevindt
nietplaats.Integenstelling tot onaanraakbaarheid bestaaterinhetTamilgeen
duidelijk woordvoor onbenaderbaarheid. SlechtséénoudeKavuntan vermeldde,dathetheelvroeger 'tittu'gaftestappenindeschaduwvaneen Cakkiliyan,
maarhijvoegdeerdirectaantoe,datdezeregelinzijnjeugdreedsnietmeerbestond.
Voor Irupatur zouden wekunnen spreken van een geseculariseerde onbenaderbaarheid opkastebasis.Detoevoeging'opkastebasis'isnoodzakelijk omdat
ditvooralhetverschilmetdeWestersecultuurkringaangeeft. InhetWestenbenadert demindere demeerdere tot op zekere afstand en wacht tot hij naderbij
geroepen wordt. Dit geldtofgold niet alleen voor delandarbeider metzijn pet
indehanddieeerbiedigeengroteafstand tot zijnwerkgever bewaart, maar onder andere ook voor de kantoorbediende die de kamer van de directeur betreedt.InIrupatur- envermoedelijk geldtditvoorgrotedelenvanIndia- speelt
de kastestatus in dezen nog steeds een belangrijker rol dan verschillen in economische positie. De Kavuntar boer zien wein een veranda spreken met een
Kavuntar arbeider die naast hem zit, terwijl een Cakkiliyar arbeider op enige
afstand buitendeverandainhetstofhurkt.Inindividuelegevallenmeendeikte
kunnen constateren, dateengrootverschilineconomischepositiewelmetzich
meebracht dat een zekere afstand in acht wordt genomen door personen met
weinig afwijkende kastestatus. Ik durf niet te zeggen of dit verschijnsel al dan
nietrecentis.
Hetismoeilijk aan tegevenwelkevan dedrielaagste kasten zichhet sterkst
houdt aan deonbenaderbaarheidsregels, immers dekastegroepen van Kuravar
enParaiyar zijn slechtskleinenwezienhunledennietzovaaktezamen metleden van hogere kasten. Mijn indruk isechter, dat vooral de zich van hun bestaansonzekerheid zeerbewuste Cakkiliyar dezevormvan respect het meestin
achtnemen.

5.3. HET BETREDENVANHUIZEN

Bijderegelingtenaanzienvanhetbetredenvanhuizenmoeteenonderscheid
worden gemaakt tussen de kamers en keukens12, de veranda's en de binnenhoven. Ik zal deze onderdelen achtereenvolgens bespreken. Hierbij zal blijken
dathetdoel,waarmeemendehuizenbetreedt,variatiesveroorzaaktinderegels
diementoepast.Totslotlaatikziendat'vreemdelingen'andersbehandeldworden dan dorpsgenoten, waarna de vraag aan de orde komt of de Scheduled
Castesbijdezeonderwerpen zijn teonderscheiden alsapartecategorie.
Alswenagaan aan welkekasten hetverboden iskamersenkeukensvanhuizentebetreden,danblijken datermeertezijndandelaagstevier.DeKavuntar
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Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-11 (1975)

kasten en de andere hogere kasten waarvoor de Kavuntar de referentiegroep
zijn(Pillai,Ainüttän Cettiyär,Pantäram,Näykkar,ÄcärienKucavar)weigeren
leden van de Scheduled Castes plus de Kömutti Cettiyär, Vannär, Näcuvar,
Valaiyar enOttarinhunkamersofkeukenstoetelaten.Erzijn uitzonderingen.
Zo kunnen Ottar alle delenvan het huis betreden alszij reparatiewerkzaamheden moeten verrichten; Valaiyar geeft men welde opdracht om water naar de
keuken te brengen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld deÄcäri of Näykkar aarzelen deKucavar omvrijelijk dekamersvan woningen van hoge kasten tebetreden;deKucavarkomenmeestalslechtsindekamersvanmetnameKavuntar
huizen,alszijdaartoeuitdrukkelijk zijnuitgenodigd.DepositievandeKucavar
inditopzichtgrenstaandievandeOttar.
In de kamers van de huizen van kasten hoger dan Kucavar treffen we herhaaldelijk
ledenaanvananderekastendandiewaartoedebewonersvanhethuisbehoren.Het door
het kastensysteem veroorzaakte isolement van de lagere kasten kunnen wereeds constasterenbijdeKucavar enMohammedanen, maarvooralbijdekastendieeenlagereritueelsociale positie innemen dan deze twee. In de keukens en kamers van de midden en lage
kasten vinden we nog slechts leden van de kaste, waartoe de bewoners van het huis behoren,doordat deledenvandekastendiemeninhuiszouaccepteren,weigeren dekamers
tebetreden.Deritueel-socialeafstand diedemiddenenlagekastentenopzichtevanelkaar
inacht nemen,isveelgroter dan diewelkedehogerekastenvanelkaar scheidt.Zelfskastendieelkaar nagenoegalsgelijken erkennen,zoalsNäcuvar enVannär,komennietinde
kamersvaneikaars huizen.Daartegenover zijnhogerekasten vaak welbereid enkelekasten dieritueel-sociaal lager staan dan zijzelf, maar diehoger staan dan deOttar, min of
meer alsgelijken tebehandelen. DeVannär bijvoorbeeld weigeren dekamers van dehuizenderÄcäritebetreden,ietswat deKavuntar welbereidzijn tedoenalzalhetniet vaak
gebeuren. De Vannär houden de Linkerhand Äcäri thans meer op een afstand dan de
hogereKavuntar dat doen.

Ik krijg sterk de indruk, dat het betreden van kamers (en veranda's) alleen
rituele onreinheid teweeg brengt als het gebeurt door de letterlijk onaanraakbaren, dus Kuravar, Paraiyar en Cakkiliyar. Deze onreinheid zou menmoeten
verhelpen door het wassen van de vloeren met koemest en zelfs het opnieuw
wittenvandemuren.Indepraktijk isditniettecontroleren,omdatdeledenvan
dedriegenoemdekasten dekamersenveranda'svandehuizenvanhogerekastennietbetreden.Trouwens,eenhuisvrouwdiezichzelfrespecteert,sprenkeltde
vloerenvankamers,veranda'senbinnenhoven iedereochtend meteenmengsel
van water enversekoemest. Ook hetbetredenvan deveranda's enkamersvan
dehuizen derdrielaagstekasten door ledenvan hogerekasten verontreinigtde
laatstgenoemden endeze'tïttu' moeteigenlijk door eenbad enhetwisselenvan
kleding, of, minimaal door het zichbesprenkelen metwatwater worden opgeheven. Bijdeachterstelling van andere kasten dan delaagste driezegtmen dat
hetgaatomeenkwestievangewoontediemet'tïttu' nietstemakenheeft. Zoals
ikreeds opmerkte (zie 3.2)gebruikt menhet begrip'tïttu' nietgraagbij deverklaringderkasteregels.
Gedurende deeerstemaanden vanhet onderzoek in Irupatur woonde ikin een kamer
vaneenKavuntar boer/arbeider. Hetwasonmogelijk hiergesprekkentevoerenmetleden
van lage kasten. De grens hierbij lag bij de Ottar. Oude Ottar waren niet bereid in mijn
kamer tekomen, maar enigejongeren deden dat welenzaten met mijaan eentafel, alser
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geenledenvanhogekasten indekameraanwezigwarenenalsalledeurendicht gingenen
vanbinnen gegrendeld werden.Het heeft mijenigemoeitegekost derespectvormen diede
leden van lagere kasten aan de dag legden, te begrijpen en mij er bij neer te leggen. In
tegenstelling totjongere Ottar waseen Näcuvan bijna niet tebewegenmijn kamer tebetreden en eenmaal in dekamer wilde de man niet anders dan op degrond zitten. Bijeen
poging met hem te spreken op de veranda voor de kamer was hij slechts bereid voor de
veranda op de grond te zitten. Van de lage kasten bleek slechts eenjonge PaUan bereid
eventuele repercussies van de zijde der Kavuntar te trotseren door 'savondsmet enkele
jongeKavuntar kennissenindekamertekomenendaar opeenbed (cot)ofstoeltezitten.
DeKavuntareigenaarvanhethuisheeftbijmijnooitgeprotesteerdtegendeaanwezigheid
vanOttar, maar hijlietmijduidelijk merkendat hijhet indekamer komen vandePallan
inkwestiebepaald afkeurde.
Het huis dat ik na enigemaanden inhet dorp huurde, bestond uit eengrote overdekte
ruimte,verdeeld ineenhaleneenhoger gelegenwoongedeelte.Tot mijn grote opluchting
konden ook de lagerekasten de overdekte hal van het huis accepteren als 'overdekt binnenhof', zodat iedereen bereid bleek dit gedeelte te betreden na daartoe uitgenodigd te
zijn. Hierbij speelde naar alle waarschijnlijkheid een rol, dat het huis slechts door mijn
vrouw en mij werd bewoond en het buiten de Kavuntar wijk lag. Oudere Cakkiliyar,
Paraiyar, Kuravar, Vannâr en Nâcuvar bleken niet bereid met mij te spreken op het hogergelegen woongedeelte:tijdens degesprekken met henzaten zij op degrond in dehal,
achter gesloten deurenenramen onzichtbaar en onhoorbaar voor debuitenwereld, waarbijmijn tolkenikopdegrondvanhetwoongedeeltezaten.PalJaren Valaiyar blekeniets
minder schroom te bezitten en zij zaten zelfs bij mij aan tafel, evenalsjonge Paraiyar en
Cakkiliyar.

Geen enkele kaste accepteert Kuravar, Paraiyar en Cakkiliyar op deveranda
van zijn huis, waar die veranda ook ligt. Vroeger was dit ook zo met Pallar,
maar ik krijg de indruk dat de houding ten opzichte van hen wat verandert.
Velen zien er geen bezwaar in aan Pallar de opdracht te geven iets op een
veranda te plaatsen, vooral niet als deze veranda grenst aan een onoverdekt
hof. Het is niet zo, dat de leden van kasten hoger dan de Pallar vrijelijk in de
veranda's komen om daar met leden van hogere kasten te praten. Zelfs de Kucavan blijft nog vaak vóór een veranda staan om respect te tonen voor de Kavuntar dieerzitten.
Leden van hogere kasten vinden we nog wel op de veranda's van Kucavar en
Mohammedanen, maar niet of weinig in die van Ottar en lagere kasten. Ook
hier ligt er een grens bij de Ottar. Wat betreft de Scheduled Castes onderling
kunnen we constateren, dat men niet bij elkaar op de veranda's zit. Als een
Paraiyan een gesprek voert met bijvoorbeeld een Kuravan, dan hurken beiden
buiten dehuizen op de grond. Hoewel ik het zelfnooit heb kunnen constateren,
schijnen volgens het verhaal van enkelePallar en Kuravar, delaatsten thans wel
bij Pallar op de veranda te zitten. In ieder geval komen Paraiyar en Cakkiliyar
normaal niet op de veranda's van Pallar: tijdens een gesprek zitten de Pallar op
deveranda enhurken ofstaan deParaiyar of Cakkiliyar daarbuiten.
De niet overdekte binnenhovenwaar men komt zonder een overdekte ruimte
tepasseren, kunnen worden betreden door iedereen, maar Kuravar, Paraiyar en
Cakkiliyar moeten dan wel uitdrukkelijk worden uitgenodigd naderbij te komen. Ten aanzien van de overdekte binnenhoven zijn de regels iets meer uitgesproken dan ten aanzien van de niet-overdekte hoven. Oorspronkelijk liet men
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inhetalgemeen geenPallar, Kuravar, Paraiyar en Cakkiliyar toeindeze binnenhoven, maar verschillende grote boeren nodigen thans ook de leden van allevier
deze kasten uit deze ruimtes te betreden. In het algemeen is de schroom om
overdekte binnenhoven te betreden bij Cakkiliyar en Paraiyar groter dan bij
Pallar en Kuravar, tenzij men weetdat hetlidvan hogekastegeenbezwaar heeft.
We kunnen ook constateren, dat jongeren zich vrijer gedragen, sneller bereid
zijn gehoor te geven aan uitnodigingen om naderbij te komen dan ouderen.
VooraloudereCakkiliyar arbeiderstrachten onoverdektebinnenhoven tebetredenzonder overdekte gangen of hoven te passeren. Een oude Cakkiliyar pannaiyâl die ik eens
vroegnaderbij tekomen,terwijl ikineenaaneenonoverdektebinnenplaatsgelegenveranda op dekomst van een Kavuntar boer wachtte,vermeed eenoverdekt ganggedeelte van
ongeveerviermeter enbetrad dehof door deaan deanderekant gelegengrotedeuren,bestemdvoorhettoelatenvankarrenendieren.

De Kavuntar en leden van andere kasten dan deBrahmanen zijnbereidomde
binnenplaatsen van huizen van Pallar en hogere kasten te betreden en daar op
een stoel of bank te zitten. Dit treffen we bijvoorbeeld aan bij een huwelijk of
begrafenis. Leden van hogere kasten zijn bereid te tempels der lage kasten te
betreden.
Erbestaateenvrijgrotevariatiezowelinhetrolgedragalsinde rolverwachting
van de leden van hogere en lagere kasten die voor althans een deel het gevolg is
van het deritualiseringsproces : veel leden van hogere kasten hechten steeds
minder waarde aan kasteregels diehun last bezorgen. Het islastig,alsleden van
lage kasten niet op overdekte binnenplaatsen mogen komen en daar geen werk
kunnen verrichten en dus laten velen hen er wel toe. Een Kavuntar boer ging
zelfs zo ver zijn herstelde sandalen niet aan te nemen van de Cakkiliyar schoenmaker, maar hem te vragen ze te plaatsen boven een deurpost op de veranda.
De Cakkiliyan moest op de veranda zelfs nog op een stoel klimmen om ze op
hun plaats teleggen. Ik moet toegeven, dat een dergelijk gedrag door de meeste
andere Kavuntar wordt afgekeurd. Het betreft hier wel een heel bijzondere Kavuntan en ook een heel bijzondere Cakkiliyan, immers vele andere Cakkiliyar
zouden weigeren op de veranda te komen van een Kavuntar huis.Als leden van
lage kasten in een bepaalde situatie niet precies weten wat er van hen verwacht
wordt, dan nemen zijeen afwachtende houding aan enbetonen liever teveel dan
te weinig eerbied. Er is eerder sprake van dat leden van hogere kasten zelf de
leden van lagere kasten uitnodigen dingen te doen die eigenlijk niet mogen, dan
dat de lagere kasten door een provocerende houding veranderingen tot stand
brengen: het initiatief tot verandering komt meer van boven dan van beneden.
Van delage kastenmaken vooral dePallar gebruik vandenieuwe mogelijkheden
die zich voordoen, maar ook zij dwingen geen veranderingen af in de respectvormen die het betreden van gedeelten van huizen betreffen, zelfs niet als zij
economisch onafhankelijk zijn van de Kavuntar. Men beseft, dat economische
onafhankelijkheid bijvoorbeeld door het werken in de industrie erg betrekkelijk
en vaak tijdelijk is. Al heeft men zelf weinig met de Kavuntar te maken, dit is
anders voor vrouw, kinderen enanderefamilieleden. Tijdens develeuitsluitingen
en stakingen bij de industrieën of bij ontslag is men vaak toch wel voor kortere
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oflangeretijdaangewezenopdewerkgelegenheidbijlokaleboeren.
Vooral het dorp is de basiseenheid van het stratificatiesysteem, de eenheid
waarbinnen dereputatie het meestkwetsbaar isenwaar dehiërarchischeordeningblijkt uithetrollenspelvanmeerderenenminderen.Demensenvanbuiten
hetdorpzijnminofmeervreemdelingen.EenParaiyan uitheteigendorpiseen
echte Paraiyan enin decontacten met hem speelt dekastestatus een doorslaggevenderol.EenParaiyanuitSinganallurisreedsinbelangrijkemateeenvreemdeling,immersdedorpelingen kennenhemmeestalniet.Menkent Singanallur,
heeft daar zijn contacten en het is dus mogelijk de man via ondervraging te
plaatsen. Alsmen zich afvraagt in hoeverre decontacten met deander vaninvloed zijn op deeigen sociale status, dan dient men ook met een Paraiyan uit
Singanallur nog voorzichtig te zijn: er mogen geen situaties ontstaan waarin
Paraiyar uit Irupatur rondbazuinen, dat Kavuntan X zeer vriendschappelijke
betrekkingen onderhoudt met Paraiyar familielid Y uit Singanallur, zodat er
aanspraken ontstaan als'Hij isjouwvriend,ikbenzijn familielid endusbenik
ookjouw vriend.' Met een Paraiyan uit Singanallur kan men in Irupatur toch
reedseenspelspelen:menkan hembijzichthuislatenetenenhembijvrienden
en familie introduceren als bijvoorbeeld Ponnusamy in plaats van Ponnan,
daarmeesuggererend,dathijvanhogerekasteis.Menverteldemijherhaaldelijk,
dat men collega's van defabriek van lage kaste maar uit andere plaatsen thuis
alsgelijken ontving,dathighschoolleerlingenvriendjes vanlagekastemeenaar
huisbrachten endat oudereledenvan hogerekasten thuisvroegere highschool
ofcollegevriendenvanlagekasteontvingen,waarbij dehuisgenoten dansteeds
onkundigwerdengelatenvandewerkelijke kastevandegast.Zelfs devrouwen
zijn later nogweleensbereid telachen omzo'n grap.DePillaiinIrupatur, die
ter gelegenheid van de opening van zijn ijzergieterij in Merkupalayam alle arbeiders bij zichonthaalde,vertelde dedag na defeestmaaltijd lachend aan zijn
vrouw,daterdriePallargastengeweestwaren.Zijn vrouwantwoordde natuurlijk met: 'Alsikdatgewetenhad,danwarenzijhethuisnietingekomen', maar
zemoest toch wellachen, toen mij hetverhaal werd verteld. Bijvreemdelingen
zijn andere statuscriteria vaak belangrijker dan kastestatus, waarbij wevooral
moeten denken aan de economische positie. In het geval van genoemde Pillai
is het opvallend, dat de Pallar arbeiders van het fabriekje de uitnodiging om
naar hetfeestinIrupatur tekomenhadden aanvaard, maardatdealdaarwerkzameCakkiliyar, dietochookafkomstig zijn uit anderedorpen,haddengeweigerdtekomen.
Bijmensen dieuit streken komenbuiten Tamilnadu, wordthelemaalnietgevraagd tot welkekaste zebehoren. Iemand uit Kerala heet een Malayali eniemand uithetnoorden iseenSeth.Malayali kunnenperdefinitie goed kokenen
zijworden ookvaak alskoksgehuurd bijfeestmaaltijden: niemand vraagtzich
daarbijafofdemaninkwestiewellichttoteenzeerlagekastebehoort.
DeScheduledCastesvormeninzoverreeenindesocialerealiteitteherkennen
categorie, dat de hogere kasten hen zeker niet toelaten in de kamers van hun
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huizenvoorhetverrichtenvanbepaaldewerkzaamhedeneninhetalgemeenook
niet op deveranda's. In Irupatur isthans enige verschil in behandeling van de
Scheduled Castes ontstaan, die vaak varieert per huishouding. We zien dat
de Brahmaanse karnam in de overdekte gang van zijn huis geen Cakkiliyar
enParaiyartoelaat,maarwelKuravarenPallar.DeBrahmaanmerkthierbijop,
dat zijn schoonvader, die het huis indertijd bewoonde, zelfs geen Kuravar en
Pallar indezegangtoeliet.Pallar eninminderemateKuravar betreden debinnenhoven van huizen van hogere kaste wat vrijer dan Cakkiliyar en Paraiyar.
BijeenMohammedaanse familie konikconstateren,dateenaan dehighschool
van Irupatur studerendezooneenPallarvriend meenamindewoonkamer van
hethuis,maareenParaiyar vriend opdeverandalietstaan.DeParaiyarjongen
dieaan dezelfde highschool studeerde, vatte zijn gedragsregels ten aanzien van
huiskwesties alsvolgt samen:'Tijdens gesprekken metvriendengaikindehuizenvanKavuntar, Ainüttän Cettiyärenz.opdetrapzitten dienaar deveranda
leidt, alser ouderen in debuurt zijn. Alser geen ouderen indebuurt zijn, dan
gaik op deveranda zitten. Indehuizen van Pallar, Kuravar enValaiyar gaik
opdeverandazitten,ookalserouderenaanwezigzijn.' Ikgelooftekunnenzeggen,dat Cakkiliyar in dehuiskwesties een nogwatlagerepositie innemen dan
deParaiyar. DecontactentussendeCakkiliyar enledenvanhogerekasten zijn
geringer dan dievan deParaiyar. Paraiyar zienwenogaleensgehurkt tegende
veranda van eenKavuntar huis of opdebinnenplaats van een boerderij, maar
Cakkiliyar staan slechtsopenigeafstand. EenCakkiliyar studentaaneenhogeschoolteCoimbatore dieinNesavur woontverteldemij,dat hij buiten dehuizenvandehogerekasten blijft staan envanuit destraat eenvriend naar buiten
roept oflaatroepen.VriendenvanhogerekastenuitNesavur betreden deCakkiliyarwijkzelfsnietenzijlatendezeCakkiliyannaareenheiligdomroepen,dat
ligtopdegrensvandeCakkiliyar wijk. OokbuitenheteigendorpgaanCakkiliyarnietgraagnaar dehuizenvanledenvanhogerekasten,omdatzijdenkente
worden herkend aan hun uitspraak van het Tamil, hun houding, manieren en
kleding.'Alszeonsherkennen,zullenzeonsuitscheldenenmeteenbezemslaan',
iseenveelgehoordeopmerking.

5.4. DE DEELNAMEAAN FAMILIECEREMONIËN

De thuis gevierde ceremoniën worden in de eerste plaats bijgewoond door
familieleden enkennissen behorendetotdekastevandegastheer,maarvoorde
kastenlagerdandeKucavar envoordehoogstekaste,deBrahmanen, geldtdit
in veel sterkere mate dan voor de tussenliggende kasten. Ook de aard van de
ceremonie en definanciëledraagkracht van degastheer zijn van invloed opde
gasten die men uitnodigt. Huwelijken en begrafenissen hebben een sterker publiekkarakter dan deceremoniën rond geboorte,hetdoorboren der oren ende
eerstemenstruatie.
Zoals reeds gezegd zijn dehogere kasten, met uitzondering van de Brahmanen,eerder geneigdelkaar alsongeveer gelijken teerkennen, waardoor menelMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-11 (1975)
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kaars huizen kan betreden, voedsel van elkaar kan accepteren en dus kan deelnemen aan eikaars huwelijken, begrafenissen enz. Bezien we het gedrag van de
Kavuntar, dan constateren we ongeveer het volgende patroon: op voet van gelijkheid nemen zij deel aan de ceremoniën van Pillai en Ainüttän Cettiyär, in
geringere mate nemen zij deel aan die van Pantäram en Uppiliya Näykkar en
zij geven slechts blijk van hun belangstelling bij enkele plechtigheden in de huizen van Tottiya Näykkar, Äcäri en Kucavar. Ter illustratie van de verschillen
tussen de eerste en tweede categorie bijvoorbeeld het volgende:als er een kind
geboren wordt in het huis van een Uppiliya Nâykkan, dan gaan slechtsde Kavuntar buren en kennissen er heen; gebeurt hetzelfde in het huis van een Ainüttän Cettiyän, dan gaan in het algemeen de belangrijke Kavuntar vrouwen er
heen. De Kavuntar vrouwen gaan naar het huisvaneen Ainüttän Cettiyän om er
ritueel te wenen als er iemand overleden is; naar het huis van een Uppiliya
Nâykkan gaan zij in zo'n gevalslechtsom teinformeren, niet om te treuren. Bij
het Uppiliya Näykkar huwelijk, dat in 1967 in Irupatur werd voltrokken, namen slechts enkele Kavuntar van lagere status deel aan de feestmaaltijd, waarbij
we moeten denken aan Kavuntar die in de naaste omgeving van het huis wonen
en collega's-industriearbeiders. Nu is het bepaald niet gezegd, dat de werkelijke
Periya Kavuntar deelnemen aan maaltijden van bijvoorbeeld Ainüttän Cettiyär,
maar hun acte de présence heeft daar desondanks toch niet het karakter van een
bliksembezoek. Bij huwelijken en begrafenissen van leden van kasten der
derdecategorie geven de belangrijke Kavuntar evenvan hun belangstelling blijk
en laten wat geld achter. Geld wordt vooral ook gegeven als het gaat om een
Äcäri of Kucavan dievoor de Kavuntan inkwestie werkt.
Economische relaties kunnen bewerkstelligen, dat Kavuntar boeren bij het
huis van bijvoorbeeld een overleden arbeider verschijnen om er te informeren
naar het ziekteverloop en het overlijden. We zagen reeds dat de Kavuntar dan
bij dePallar enhogere kasten bereid zijn evenopeenbank ofstoel opde binnenplaats te zitten. In het geval van nog lagere kasten laten zij de voornaamste
rouwdragers naar derand van dewijk ofindestraat komen. Ik hebgemerkt, dat
Pallar nogal eens belangrijke Kavuntar uitnodigen om als 'voorzitter' ('president') op te treden bij huwelijksplechtigheden. Ik laat hier de complete vertaling volgen van een gedrukte convocatie van een Pajlar huwelijk, waarbij ik de
namen van het jaar, de maand en de astrologische gegevens onvertaald laat.
Slechtsdedorpsnaam Irupatur is imaginair.
Huwelijksconvocatie
DeHeer ...
Weledelgeboren
Geachte Heer.
InhethuidigePilavankajaar, Vaikâcimaand 29,maandag,devierdetithivan deeerste
maand-helft, desterPushya, siddhiyogam- opdezegunstigedagtussen 6.30uen7.30u.
v.m.mituna lakkanam,
Irupatur
Pattanampudur
dezoonvanA.Vedasamy,
dedochtervanP. Ponnusamy,
deHeer SelvanV.Palanisamy
Mej.SelviP. Pachaiammal
Het huwelijk wordt in Pattanam voltrokken onder het voorzitterschap van P. C. Srinivasalu Kavuntan en in het bijzijn van het lid van de Panchâyatboard Venkatachalam
Kavuntan inhethuisvandebruid.
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Hiertoeisbesloten door deoudersenwijnodigen U, Uwvrienden enverwanten uittot
hetbijwonen vandeplechtigheid enhetzegenenvanhet paar.
Uw liefhebbende
A.Vedasamy
P.Ponnusamy
Irupatur
Pattanampudur
Metdebestewensenvanvriendenenverwanten.
De Kavuntan zitdan alstoeschouwer opeen stoelofbank opde binnenplaats
van het huis en is slechts bereid eenvrucht te eten. Gevraagd naar zijn gedrag in
het geval Cakkiliyar hemzouden willen vereren met het 'voorzitterschap' tijdens
een huwelijk, vertelde de Panchäyat president mij, dat hij dit slechts zou aanvaarden als het huwelijk in een Cakkiliyar tempel werd voltrokken. Ik betwijfel
echter of Kavuntar leiders een ere-rol zouden willen spelen in de huwelijken van
Kuravar, Paraiyar en Cakkiliyar.
Wat de feitelijke situatie bij de lagere kasten in Irupatur betreft, kan ik opmerken, dat er slechts kastegenoten als gasten aanwezig waren bij derituelen en
ceremoniën die ik bij hen bijwoonde 13 . Toch geven mijn ervaringen vermoedelijk niet eengeheeljuist beeldvan de situaties.Vriendschapsrelaties endan vooral dietussen personen wonende in verschillende plaatsen, kunnen de kasteregels
verduisteren. Tijdens interviews met industriearbeiders van zowel hogere als
lagere kasten kwam ik nogal eens de opmerking tegen, dat leden van hogere
kasten de huwelijksplechtigheden bijgewoond hadden in het huis van een elders
wonende collega van lage kaste; sommige leden van hogere kasten waren dan
zelfs bereid iets te eten en te drinken. Wat Irupatur zelf betreft vertelde een Paljan mij dat enigejonge Paljar 'tweejaar geleden' een 'eerste menstruatie-ceremonie' bijgewoond hadden in de Cakkiliyar cëri en dat zij er koffie en thee gedronken hadden.
Een bijzondere situatie doet zichvoor inderelatie tussen leden vande vroegere dominantekaste, deKanniyâja Kavuntar, endePaljar. De PaJJar beschouwenzichals 'kulam
pillai',kastekinderen, van deKanniyäla Kavuntar envertellen, datdelaatsten henuit de
streek van Madurai lietenkomen omvoor hentewerkenalslandarbeiders.Aangezienwe
dePaljar inhetdistrict Coimbatore vooralvindenindegebiedenmetirrigatieende Paljar
inIrupatur eninveelandereplaatsenhetrechtbezittenlandbouwtebedrijven inhet grote
irrigatiemeer, lijkt hetvoor dehand teliggen hun komst teverbinden aan deaanleg van
hetÄcänkujam bekken ineennu tochwelgrijsverleden.
Door hetoverlijden vaneenbelangrijke Kanniyâja Kavuntan, zoonvandevroegere ur
Kavuntar, kwam ikte weten dat,alsuitvloeisel vandevroegere'patronage'relatie,de
PaJJarthans nog een specialerolspelen bijde begrafenissen van deKanniyâja Kavuntar
en deze laatsten bij dievan dePaJJar. Hetbetreft hier hetbrengen van eenköti,een wit
kleed,datoverhetlijk gespreid wordt.Helaaswasiknietaanwezig,toendePaJJardeköti
brachten tijdens debedoelde begrafenisceremoniën in 1967, maar hetisdevraag ofik,
wareikterplaatsegeweest,degebeurtenissenprecieshadkunnen volgenenhun strekking
zou hebben begrepen. Hoe danook, hetbleek pijnlijk moeilijk tezijn achteraf te reconstrueren waterprecies gebeurd was. Deonwaarschijnlijke opmerkingen vande hoofdpersoon, namelijk dezoonvan dePeriyaPannâti, detraditionele leider vandePaJJar, die
zichinditgevaldoor zijn oudstezoonlietvertegenwoordigen, maakten dat ikdebegrafeniskwestiemoest controleren door tweeinterviewsmet andere PaJJar,tweeinterviewsmet
Paraiyar, tweemet Näcuvar,éénmeteenaantal Vejläla Kavuntar enéénmeteenKanniyâja Kavuntan.Dezekwestiekwamdusnegenmaaltijdensinterviewstersprakeensteeds
weer bleken er verschillende visies te bestaan over derolvanKanniyâja Kavuntar en
PaJJarineikaarsbegrafenissen inhetalgemeenenoverhetgeenmenterplaatsehadgeconMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-11 (1975)
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stateerd. De meesteinformanten hadden niet gezien wat er preciesgebeurde,alwaren zij
aanweziggeweest.Hun antwoorden houden daarom nietveelmeer indaneen vermoeden
dat is doordrenkt van hun kennis en wensen ten aanzien van de inter-kaste relaties. Bij
deantwoorden derwerkelijke actoresspeelteenrol,datmendeeigenpositiebijdeonderzoeker 'rooskleuriger' wilvoorstellendanzeinwerkelijkheid is.
Het is niet duidelijk geworden of de PaJlar een köti brengen bij alle sterfgevallen van
Kanniyâla Kavuntar, of dat zij het slechts doen voor de directe afstammelingen van de
vroegere u r Kavuntar. Eveneens ishet onduidelijk ofdeKanniyâla Kavuntar steeds een
köti brengen of geld zenden bij het sterven van een Paljan, of zij het slechts doen bij een
sterfgeval inhet gezinvandePeriyaPannäfi, ofdat zijdit wellichtnooitdoen.Ikachthet
waarschijnlijk dat slechts deweinigeaanzienlijke Kanniyâla Kavuntar families de Periya
Pannäti via de VeJJäJaNâcuvar in kennis stellen van een sterfgeval, dat dit dus slechts
gebeurt bij de dure begrafenissen en dat dit ook zo is aan de zijde van de PaJJar ten opzichtevan de Kanniyâla Kavuntar. Bij de twee begrafenissen van PaJlar vrouwen tijdens
mijn aanwezigheid in het dorp speelden de Kanniyâla Kavuntar geen enkele rol. Deze
vrouwen behoorden niet tot de familie van de Periya Pannäti.
Uit de interviews komt de volgende gang van zaken als de meest waarschijnlijke naar
voren.DePeriyaPannätiofzijnzoonverschijnt aanhethoofd vaneenPaJlardelegatie,al
of niet begeleid door Cakkiliyar trommelaars, bij het sterfhuis. Tezamen met bananen,
kokosnoten en wierook wordt de köti in een mand meegedragen. De mand draagt men
over aan de aanwezige VelJaJa Nâcuvan die de köti dan over het lijk spreidt, nadat de
paternaleneven van de overledene hun kötis hebben gespreid. Een overigens vrij conservatieve Kanniyâla Kavuntan verteldemij,dat dePaJlar deköti ook zelf welover het lijk
spreiden endat deKanniyäja Kavuntar hetookwelpersoonlijk doen inhetgevalvaneen
PaJlar begrafenis. De PaJJar zeggen dat zij bij hun condoleantie de handen der familieleden van de overledene niet aanraken. Bij het condoleren van derouwdragers staan de
PaJJar met in eerbied gevouwen handen apart op de open binnenplaats van het huis of
voorhethuis.Hunvrouwenbetredenniethethuisomerritueeltewenen.
EenkleinePaJJardelegatiegaat inhetalgemeennaar dewerkelijke begrafenis engingin
1967naardecrematie,zonder datzijdaarverdereenbijzondere rolvervult.
Bijdehuwelijken vanKanniyäja Kavuntar of bijanderefamilieceremoniën schijnen de
PaHargeenenkelespecialeroltevervullenendit schijnt ook vroeger niethet gevalte zijn
geweest.

'Moy'ishetgeld,dattijdenseenfamilieceremonie inhetopenbaarwordt'geschonken' aan een persoon; het bedrag registreert men in een schrift. De ontvangergeeft hetverkregenbedragofmeerterug,alszicheenvergelijkbareceremonie voordoet in het huis van de schenker. Bij veel ceremoniën iser eenbepaalde categorie familieleden waarvan men verwacht, dat zij 'moy' geven14,
maartevensisereenaantal mensendathetgeeft uit reciprociteitsoverwegingen
en een aantal dat op dezewijze nieuwe banden legt of bestaande banden versterkt. Wat betreft het laatste constateerde ik dat twee Cakkiliyar pannaiyäls
'moy' gaven ter gelegenheid van een 'oordoorborings'-ceremonie bij hun Kavuntar boer. Dit geld werd gegeven toen alle anderen het hunne hadden bijgedragen en het werd evenals de andere schenkingen nauwkeurig in een schrift
aangetekend. DeKavuntan verteldemijdat hij hetzouterugbetalen, alszichin
hethuisvandepannaiyälseenvergelijkbare ceremoniezouvoordoen.Nieteenzelfde ceremonie,maareenvergelijkbare, immers 'oordoorborings'-ceremoniën
wordeninhetalgemeenzeldzaam enzekerbijdeCakkiliyar.Wekunnenuithet
schenken van 'moy' door pannaiyäls concluderen, dat deze geldschenkingen
bij bijzondere relatiesgrote 'kasteafstanden' kunnen overbruggen.
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DeScheduledCastesbehorenevenalsdemiddenenlagerehogekastentoteen
categoriewaarin deverschillende kasten bij hun familieceremonièn vrijwelgeheelopzichzelfzijn aangewezen.Bijdebezoeken dieledenvan hogerekasten
toch afleggen tijdens begrafenissen en huwelijken blijken de Pallar op één lijn
te staan met de midden kasten en los van de drie overige Scheduled Castes.
Ookdoordespecialerelatiedieerbijbegrafenissen bestaattussendePallaren
deKanniyâlaKavuntar,benikgeneigddePallarenigszinsbovenengescheiden
van de Kuravar, Paraiyar en Cakkiliyarteplaatsen.

5.5. HUWELIJK ENSEXUEEL CONTACT

5.5.1. Inter-kastehuwelijkeninter-kasteconcubinaat
Kasten zijn per definitie endogaam.Zonderdezeendogamiteit zouheteigen
culturelekarakter vanvelekastenofblokkenvankastensnellerwordenaangetast dan thanshet gevalisenzou ookhet stratificatie-karakter vanhetkastensysteemernstigerwordenondermijnd.Deendogamiewordtvooreenbelangrijk
deel gewaarborgd door middel van het door de naaste familie gearrangeerde
huwelijk.
Zoalsteverwachtenwas,bleekdeendogamieeencultuurtrektevormenwaarover noggrote consensus bestaat, deinformanten waren het ervolkomenover
eens, dat de kasteregeleen huwelijk binnen de kaste gebiedt en dat dit ophet
ogenblikookdenormalegangvanzakenis.
Enigevariatiekwam erpasindeantwoorden, toen ikvroegnaar destrikt persoonlijke
mening ten aanzien van departnerkeuze: van detweeënvijftig tamelijk willekeurig uit de
verschillende kasten gekozen informanten die ik hiernaar vroeg,waren er tien diezeiden
geen bezwaar te hebben tegen een huwelijk buiten de eigen kaste voor zichzelf of hun
naaste familieleden. Van deze tien personen bleken er twee niet gekant te zijn tegen een
huwelijk met een Cakkiliyar meisje, namelijk een Nâcuvan en een PalJan. Het meisje
moest zich volgens hen dan wel aanpassen aan hun levensstijl. Deze twee informanten
steldendezelfde voorwaardeaanParaiyar enKuravarmeisjes.Beidensprakennadezeopmerking echter onmiddellijk over de geringe mogelijkheid om buiten de eigen kaste te
huwen.

Dedorpelingenzijndoorvoorbeeldeninhunomgevingzekerwelbekendmet
het verschijnsel van het huwelijk buiten de eigen kaste.Naast devoorbeelden
waarbij personen uit Irupatur betrokken zijn, kennen velen personen van de
eigenkasteofzelfsuitdeeigenfamiliedieinter-kastehuwelijken hebbengesloten.Ik krijg deindruk,dat eeninter-kastehuwelijk waarbij dekastestatusniet
alteveelverschiltweliswaarwordtafgekeurd,maartochnietindiematedathet
levenvan hetpaar in éénvan detweeouderlijke dorpen onmogelijk wordtgemaakt.Alsdekastestatusderpartnerswelaanzienlijkverschilt,ishetpaarvaak
genoodzaakt te gaan wonen in een stad en daar dan in de kaste-wijk van de
partner met de laagste status. Ik wil trachten deze opmerkingen duidelijk te
makendooreenbesprekingvanalleinter-kastehuwelijken enallesituatiesvan
inter-kasteconcubinaatinIrupatur.
a. Een VelJaJa Kavuntar melkman uit Irupatur huwde in 1966 met een Cëtar (Wever)
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meisje uit Coimbatore. De Cêtar vormen een vrij hoge kaste, hoewel lager dan de
Kavuntar. Het huwelijk werd inaanwezigheid van ongeveer tienpersonen gesloten in de
Vêtacâmitempel,dusop'neutraal' gebied.Ervondeenkorteceremonieplaatsindevorm
vaneenpûjâ voor degod, waarna detâliwerd omgehangen. De bijeenkomst werd geleid
door moeders-broer van debruidegom. Het paar woont nu inIrupatur en ismin of meer
opgenomen in de Kavuntar gemeenschap. Er is geen sprake van dat deze melkman Kavuntar klanten zou hebben verloren:de Kavuntar boeren leverenhun melk aanhem als
vroeger. In Irupatur spreekt men niet vrijelijk over dit inter-kaste huwelijk en zeker niet
tegenover vreemdelingen. Het ismij niet duidelijk geworden, wat nu dekastevan dekinderenuitdithuwelijkzalzijn.
b. Een Vellä|a Kavuntar weduwnaar woont in Irupatur thans samen met een Itaiyar
vrouw. De Kavuntar zijn geneigd in dit geval te spreken van eenmin of meer permanent concubinaat en ontkennen het bestaan van een huwelijk. Over devrouw in kwestie
spreekt men echter steeds als 'de vrouw van de Kavuntar schapenslachter'. De man verkrijgt een deel van zijn inkomen door deverkoop van schapenvlees. Volgens mijn informanten ishet zoontje van deman een kind uit het huwelijk met een overleden Kavuntar
vrouw. Eenconcubinaat waarinhet verschil inkastestatus niet al te groot is,wordt kennelijkvrijalgemeengeaccepteerd; het 'echtpaar' dat in 1967 een ruim huis liet bouwen
in het dorp is ogenschijnlijk volkomen geaccepteerd in de Kavuntar gemeenschap. Aan
heteindvandezeparagraafkomikterugophet concubinaat.
c. Een VellälaNâcuvan eneen Kuravar meisje, beidenuit Irupatur, vertrokken ongeveer
twintig jaar geleden naar Mettupalayam, een stad ten noorden van Coimbatore, en
wonen daar nog steeds. Het paar komt nooit in Irupatur. De Nâcuvar zeggen dat zij de
betrokken man en zijn kinderen niet inhun huizen toelaten en dat zij geenwater vanhen
zouden accepteren. Zezouden zijn vertrokken, omdat niemand meer relatiesmet henwil
onderhouden. Menbeschouwt hetgezinnuminofmeerals Kuravar.
d. De oudste zoon van de Pajlar onderwijzer/boer in Irupatur studeert voor zijn MSc
graad aan een College in Coimbatore. In 1965of 1966huwde hij met eenstudentebehorendetot devrijhogeItaiyar kaste.Het betreft een'registeredmarriage', duseenhuwelijkdatgeslotenisvoordeoverheid.Hetmeisjewoondein1967nogsteedsbijhaar ouders
inOndipudur, dejongenbijzijnoudersinIrupatur. Hoewelikzowelmetdeoudersvande
jongen alsmet dejongen zelf herhaaldelijk sprak, kwam mijhet bestaan vandit huwelijk
pasenkeledagenvoor mijn vertrek uithet dorpter ore.Omeventuelemoeilijkheden voor
de Pallan in kwestie te vermijden, heb ik slechts met twee mensen uit het dorp over dit
huwelijk gesproken. Het lijkt mij dat vrijwel niemand in het dorp op dehoogte was van
dit huwelijk. Ik neem aan dat de Pallan en zijn vrouw zich na zijn afstuderen in een stad
vestigen,waarzijenigszinsopkunnen gaanindebetrekkelijke anonimiteit aldaar.
e. Een Pallar man uit Irupatur zou volgens Pallar informanten gehuwd zijn met een
Vannär vrouwuitIrugur, eneenPallarvrouwuitIrupatur zounusamenlevenmeteen
NâcuvanuitIrugur.BeideparenzoudenthansinIrugurwonen.Hetismijnietgeheelduidelijk geworden,wathierpreciesaan dehand is.InIrugur woont inderdaad een Nâcuvan
diegehuwdismeteenPajlar vrouw,maar ikhebnietkunnenuitzoekenofditde betreffendevrouwuitIrupatur is.VandePallanenzijnVannär vrouwhebikinIrugur geen spoor
kunnenvinden.
f. DriePallar meisjesuitIrupatur zijn gehuwd metPallar dienietbehorentot dePäntiya
(sub)kaste. Zij wonen nu in of in de omgeving van de stad Palani. Men spreekt geen
kwaad van dezehuwelijken; kennelijk zijn zijtot stand gekomen met instemming van de
verschillendefamilies, ondanks hetfeit dat de(sub)kasteniet dezelfde isenmeninIrupatur de(sub)kastevandePaJJarinhetgebiedvanPalanizelfsnietkent.
g. Een Kuravar vrouw uit Irupatur huwdeeen Malayali van onbekende kasteuit Coimbatore. Het huwelijk werd gesloten in het huis van een broer van de overleden vader
vanhetmeisje inIrupatur. Het paar woont nu in Coimbatore.De Malayali wasreedsgetrouwd met een Kuravan, maar aangezien dit huwelijk kinderloos bleef, wenste hij een
tweedehuwelijk. Deeerstevrouwnamhet initiatief enbenaderde deKuravar in Irupatur.
Dezevertellen nu dat zijhet deedvoorkomen, alsof de maneenKuravan wasen dat hun
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bijdehuwelijkssluiting nietsbekendwasvandeafwijkende kastevandeman.Ikneemaan
dat dit onjuist is:menwasvermoedelijk maar alteblij, dat het ouderlozemeisje, dat volgensdeverhalensexuelerelatiesonderhield metverscheidenemannen,trouwdemetdeeen
of andere man. Het paar logeert nu zo nu en dan met hun kinderen bij defamilie in Irupatur.Defamilie beschouwt demanendekinderenalsKuravar enzegt,datzij latermede
verantwoordelijk isvoorhettot standbrengenvanhuwelijken voordiekinderen,
h. EenTottiya Cakkiliyar vrouw uitIrupatur huwdeeen Madurai Cakkiliyanuit Merkupalayam. Het paar trouwde in Merkupalayam en woont daar nu ook. De Tottiya
Mätäri (Leerlooiers en leerbewerkers) achten de Maduri Mätärai (Vuilopruimers) lager
danzichzelf enaccepterengeengekooktvoedselofwater vanhen.
Ik wijs er hier op dat een Cakkiliyar informant mij vertelde, dat een Cakkiliyan die
oorspronkelijk inIrupatur woondenu getrouwd ismeteen Kavuntar vrouwuit Coimbatore en samen met haar in die stad woont. Deze 'case' bleef voor mij oncontroleerbaar,
hetgeennietwilzeggen,datzenietjuistzoukunnen zijn.

Ook buiten Irupatur stuitte ik herhaaldelijk op inter-kaste huwelijken. Eén
vandebekendstein deomgevingiswelhethuwelijk vaneenKammavarNaiytu
fabriekseigenaar met een Cakkiliyar meisje. Beiden hebben een College opleiding en zijn afkomstig uit Pappanaickenpalayam. Het paar woont nu ook in
dezevoorstadvanCoimbatore.Alsvoorbeeldennoemiknogenigehuwelijken.
In Irugur huwdeeenPaljar meisje eenTèvan,het paar woont nu bij deoudersvan het
meisje.EenTêvarmeisjeinIrugur huwdeeenChristen Paraiyar ingenieur inCoimbatore;
het paar woont nu in Coimbatore. In de wijk van de Tottiya Cakkiliyar in Peelamedu
wonen een Malayali en een Pillai uit Erode die getrouwd zijn met Cakkiliyar meisjes uit
Peelamedu; beidemannen werkener alskappers. Van deKuravar familie inAdutur zijn
tweemeisjes,behorendetot deCoimbatoretak,getrouwdmeteenKavuntaneneenOttan.
De beide vrouwen zijn arts (M.B.B.S.) en gehuwd met academisch gevormde mannen.
Beide paren wonen in de stad Coimbatore. De Kuravar familie in Adutur had begrip
voor de huwelijksmoeilijkheden van gestudeerde meisjes, maar was het niet eens met de
gekozen oplossing;mensprak lieverniet overdezeinterkastehuwelijken.Totslotvermeld
ikhier het huwelijk vaneen Pallan uit Pallapalayam eneenCakkiliyar vrouw uiteenvan
de dorpen aan 'Trichy road'. Deze man, dieberoepsdanser entrommelaarisenmetzijn
zoontje in Irupatur optrad tijdens defeestelijkheden tergelegenheid van het ophalen van
denieuwe beelden voor de Pattatalacci tempel (ziefoto 11),isvolgens mijn informanten
geheel geaccepteerd door de gemeenschap waartoe zijn vrouw behoort en hij gedraagt
zichtegenoverdeCakkiliyarinderdaadalsofhetkastegenotenzijn.DePallargemeenschap
heeft hemmin ofmeer geëxcommuniceerd: hijneemt niet deelaan feestelijkheden van de
PalJar en betreedt op feestdagen niet hun huizen. Welheeft hij nog enigcontact met zijn
naaste familieleden.

Inhetvoorgaande sprakikreeds overenigeconcubinaatsrelaties. Het schijnt
dat de verschillende kastegroepen en met name de Kavuntar, geen of weinig
aanstootnemenaaneensamenlevendpaardatnietopdenormalewijzegehuwd
isen waarvan dekasten niet al tezeer verschillen in de status. Het betreft hier
eenVelläla Kavuntan diesamenleeft meteen Itaiyar vrouw. Enigetijd geleden
kendemenerookhetsamenwonenvaneenVellälaKavuntan eneenKanniyäla
Kavuntar vrouw. Reeds enige tijd geleden schijnt een Kavuntan in Irupatur
samengeleefd te hebben met eenÄcäri vrouw in het huis van delaatste. In dit
laatste geval hebben wewel te maken met een aanzienlijk verschil in statusen
dat was niet geheel zonder consequenties. Ter illustratie van de striktheid van
de Vannär der Kavuntar in kasteaangelegenheden vertelden Kavuntar mij de
volgendeanekdotemetbetrekkingtotdezeineenÄcärihuiswonendeKavuntan.
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Toen de Kavuntan op een nacht stierf, vroegenzijnverwantenvolgensgebruik
aandeVannännaarhetsterfhuis tekomenmeteentoorts.DeVannânweigerde
hethuistebetreden envroegdeKavuntar hetlijk eerstnaar buiten te brengen.
Hijzouerslechtsintoegestemdhebben debegrafenisstoet meteentoortstebegeleiden.
Bij de sexuele contacten tussen leden van kasten waarvan de status in hoge
mateongelijk is,vindenwesituaties dieaan eenconcubinaatsrelatie doen denken.Eenvoorbeeld hiervanwasdevrijpermanenteverhoudingtusseneenthans
reeds overleden Vellâla Kavuntan en een Pallar vrouw. De vrouw die alleen
woonde,nadat haar manhaar verlaten had,bleeftijdens dezeverhoudinginde
Pallar wijk waar deKavuntan haar min ofmeer heimelijk regelmatig opzocht.
Volgensmijninformanten accepteerdedeKavuntan vandezePallarvrouwzelfs
water engekooktvoedsel.Dit laatsteisweleenbijzonderheid, want het onderhoudenvaneensexuelerelatiemeteenvrouwvanlagerekastebetekentbepaald
niet, dat menvan haar ook gekookt voedsel ofwater accepteert. Volgens mijn
informanten wistendeKavuntar vandezerelatieenprotesteerdenzijniet.
Het ismij opgrond van het beschikbare materiaal onmogelijk ophetgebied
vaninter-kastehuwelijken enconcubinaatsrelaties conclusiestetrekken dieeen
bijzonder lichtkunnenwerpen opdecategorieder Scheduled Castes.Hetisbelangrijk opte merken dat verbintenissen tussen leden van deScheduled Castes
en leden van hogere kasten voorkomen. Zij vormen uitzonderingen maar zijn
meestal aan velen bekend. Bij een analyse van de combinaties die voorkomen
dient men te letten op de sociale afstand diemoet worden overbrugd. Bijdeze
sociale afstand isvan belang de traditionele ritueel-sociale kastestatus, de persoonlijke statusvan departners en hunfamilies, deverschillen in levensstijl en
dematevan secularisatie vanwaarden ennormen bij departners, hun families
en hun kasten. Slechts door rekening te houden met dezefactoren kunnen we
begrijpen hoeeenbepaaldhuwelijk totstandkonkomen,waaromhetpaarzich
opeenbepaaldeplaatsvestigdeenwaaromderelatiesmetdebetrokken families
en kastegemeenschappen al dan niet goed zijn. Het isniet mogelijk uit de lijst
vankastenalshetwareafteleidenwelkecombinatiesaldan niet waarschijnlijk
zijn, immers de sociale afstand tussen bijvoorbeeld bepaalde Kavuntar enbepaaldePallarkankleinerzijndantussenbepaaldeOttarenbepaaldePallar.
Tenaanzienvandeinterkastehuwelijkenenconcubinaatsverhoudingen recapituleerikhetvolgende.
1. Gelet op de kastestatus zijn hypergame verbintenissen, waarbij de man de
hoogste status bezit, talrijker dan hypogame waarbij het tegenovergestelde
hetgevalis.Slechtshethuwelijk tussendePallar studentendeItaiyar studente
iseenduidelijk voorbeeld van eenhypogame verbintenis. Het door een Cakkiliyarinformant gesuggereerdehuwelijk tusseneenkastegenooteneenKavuntar
vrouw is voor mij een oncontroleerbare zaak gebleven. Interkaste huwelijken
betekenenvoordelagekastenmeestal,dathunvrouwenenmannen huwenmet
respectievelijk mannenenvrouwenvanhogerekaste.
2. Bij huwelijken tussen vrouwen van lage kaste en mannen van hogere kaste
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doenzichmeestaltweemogelijkheden voor,ni.(a)hetpaarvestigtzichineen
nieuweomgeving,of, (b)demanvestigtzichinhetdorpendewijkvandevrouw.
Inheteerstegevalzalmenmeestaltrachtendekinderentelatenbehorentotde
kaste van deman. Bij detweede mogelijkheid krijgen dekinderen min ofmeer
dekastestatusvandevrouw.
3. Het tezamen wonen van niet officieel gehuwde partners van verschillende
kasteisvooral mogelijk alsdekastestatusderpartnersnietsterkverschilten
erookoverigensweinigverschilinlevensstijlis.Iserweleenaanzienlijk verschil
in kastestatus, dan wonen de partners niet bij elkaar of woont de man bij de
vrouwenverlaagthijdusduidelijk zijnpersoonlijkestatus.
5.5.2. Voor-enbuitenechtelijkesexuelerelaties
Deomvangdervoor-enbuitenechtelijke relatiestussenledenderverschillendekasten wasniet vast te stellen, maar welkreegikhet sterkevermoeden, dat
dezerelatiesallerminstzeldzaamzijn.Zodrahetgesprekkwamophetpunt van
de sexuele relaties, gingen de Kavuntar spreken over relaties met Pajjar vrouwen.Mendeeddaaroverweiniggeheimzinnig.Zelfsbrachtmenhetgesprekwel
spontaan op dit onderwerp, zoals dejonge Kavuntan, die mij zei: 'Sommige
Kavuntar vertellenje wellicht, dat ze niet naar de Pajjan wijk gaan en dat ze
nietdooreenPallan aangeraaktwillenworden.Diemensenmoetje dannietgeloven,wantinfeiteonderhoudenzesexuelerelatiesmetPallanvrouwenengaan
zeomdieredennaar dePallan cêri.'EenandereKavuntan gafmijeenlijst met
denamenvanvijfendertig kastegenoten inhetdorp,waarvanhijwist,datzijrelatiesmetPaljar vrouwen onderhielden. Hij begon delijst methet noemenvan
zijn eigen naam. Later vertelde hij mij lachend, dat hij driejaar geleden uit de
Paljar wijk wasgejaagd, maardathijernuweerregelmatigbijeenvrouwkwam.
Ook de Pajjar deden niet geheimzinnig over deze relaties en velen schaamden
zichernietvooreraanterefereren.
Mijn tolkwaswelevenbeduusd,toenPajlar vrouweneeninterviewbeslotenmetdeaan
hem gerichte opmerking: 'Kom nu eens alleen terug, dan zullen weje alles uitleggen.'
Cakkiliyar waarschuwden mij met deopmerking: 'Wacht maar, alsje vaak bij de Pallan
komt, zullen hun vrouwen zich de prooi niet laten ontsnappen.' Pajlar vrouwen maken
graag grapjes inhet sexuelevlak. Tijdens eengesprek met tweePaJJarvrouwen vroegéén
vanhen aanmij,wat iktoch welindezakkenvanmijn broek droeg.Zewasmet het antwoord niet tevreden envroegmij of zemijn zakkenniet zelf eensmocht doorzoeken. De
vrouwenmoestenomdezegraponbedaarlijk lachen.

Hetkanvoorkomen datPajjar vrouwen bij devraagnaareenbepaaldhuwelijksritueel verklaren, dat men hettegenwoordig achterwegelaat, omdat hetalleenverrichtwordt alshetPajjar meisje nogmaagd is,'en onzemeisjes hebben
tegenwoordig al zoveel relaties met mannen gehad...'. De Pajlar vrouwen onderscheidenzichinhetalgemeenvandevrouwenvananderekastendoordebijzondervrijehoudingtegenovermannen.AlswebijeenbushalteinIrupatureen
aantal vrouwen aantreffen dat zonder ingetogenheid luidkeels spreekt engrapjes maakt met mannen, dan kunnen weer bijna zeker van zijn dat het Pajjar
vrouwenzijn.
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DePallarvrouwen genieteninhetalgemeeneengrotere matevanvrijheid en
zelfstandigheid dan devrouwen van andere kasten. In deperiode dat dejonge
rijst wordt verplant, verblijven velen langdurig buiten het dorp, hetgeen eveneens het geval is door de handel die verscheidene Pallar vrouwen drijven in
vruchten en groenten. De meeste Pallar mannen worden belemmerd in de uitoefeningvanenigecontrole- zozijalwillencontroleren- doordatzijbuitenhet
dorpwerken.
Eenwat bozigePallan vertelde mij dat 75% van dekinderen diein de Pallar
cëri geboren worden, Kavuntar vaders bezitten en datje aan het uiterlijk van
velePallar kunt zienwiedeKavuntar vader is.Definanciëlevergoedingdiede
Pallarvrouwen ontvangen (Rs.0.50 ofRs.0.60percoïtusin 1967),schijnt veel
vanhetongenoegenbijdemannenwegtenemen.Slechtseenenkelemaalhoren
wevanruzieswaarbijeenKavuntan uitdecërigejaagdwordtenwemogenaannemen, dat de betrokken Kavuntan dan wat al te openlijk te werk is gegaan.
Velevan derelaties schijnen trouwens tot stand te komen buiten decëri,in de
velden of op deboerderijen buiten het dorp. Velen noemen het gedrag van de
Pajlar vrouwen alseenfactor diegeleid heeft tot debetrekkelijke welstand van
dezekaste.Oversexuelerelaties metKavuntar mannen wordtbij dePallar niet
veelkwaad gesproken.Ietsgeheelandersishetalshetgaat omderelatietussen
een Pallar vrouw en een man van volgens hen lagere kaste. Dit schijnt echter
weinigvoortekomen.
Nogsteedsspreekt men over eenkwestievanongeveer veertigjaar geleden. Eenzekere
PonnusamyvertroktoennaardeNilgirisomertewerkenopeentheeplantage.Eenandere
Pajlan uit Irupatur ontdekte, dat hij een relatie onderhield met een Paraiyar vrouw en
rapporteerde dezaak aan zijn kastegenoten. Zij besloten tot outcasting.Teruggekeerd in
IrupaturputtePonnusamy wateruit degroteoudewaterput bijdePaJJarPillaiyârtempel
ennoodzaakte zijnkastegenoten door dezeverontreiniging tot hetgravenvaneennieuwe
waterput, namelijk die inhet midden van dewijk. Het vervolg van dezeaffaire zal ikbespreken in het hoofdstuk betreffende depolitieke positie der Scheduled Castes (zie Deel
ID-

Een enkele keer hoort men verluiden, dat de Kavuntar heel vroeger acties
ondernamen tegeneenkastelid dat sexuelerelaties onderhield bijvoorbeeld met
een Pallar vrouw. Totdat een reinigingsceremonie plaatsvond, mocht de betrokkenedangeenwateruitdeputtenhalenenmoestendeVannärenNäcuvar
hun diensten aan hemweigeren. Aan deandere kant horen weechter verhalen
waarin gesproken wordt over sexuele relaties tussen Kavuntar en Pallar vrouwenzonder datersprakewasvansanctiesdoor degemeenschap.
InhetnaburigeAdutur verteldenenigeoudeVeljäja Kavuntar mijdathunpattakkar in
Kadaiyur woont en hun ilantâri in Utupalayam. Beide functionarissen zijn traditionele
leiders inrituelekasteaangelegenheden. Sexuelerelaties tussen Kavuntar en vrouwen van
lagekasteveroordeelt menniet inhet openbaar, omdat dit denaamvandeKavuntar zou
schaden. Zou er echter een openlijk conflict ontstaan over deze relaties, dan kan men de
pattakkar er niet buiten laten. Een grote kastepanchäyat en een reinigingsceremonie
waarin de pattakkar 'tïrttam' sprenkelt, zou dan onvermijdelijk het gevolgmoeten zijn.
Volgens deze oude Kavuntar heeft men zeker al dertig jaar geen contact meer met de
pattakkar. Opvallend is dat de oude VeUäla Kavuntar in Irupatur zeggen niets teweten
vaneenpattakkar ofilantârienvanreinigingsceremoniën diezijkunnen verrichten.
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De Kavuntar zijn in verband met deze sexuele relaties inderdaad bereid de
huizenderPallartebetreden.Zijaccepterenerwelvruchten,maarvolgensmijn
informanten geengekooktvoedsel,koffie ofeenanderedrank. Menschijntgeen
badtenemenomdealofnietritueleonreinheid wegtenemen.Menmeentover
het algemeen dat dezerelaties met Pallar vrouwen en het de hand lichten met
enige kasteregels in verband hiermee het kastensysteem en in het bijzonder de
relaties tussen Kavuntar enPallar niet beïnvloeden. Eenveelgemaakte opmerking is:'Bij feesten en bij sexuele relaties neemt men het niet zo nauw met de
kasteregels.'
Integenstelling tot dePallar vrouwen hebben deKuravar, Paraiyar en Cakkiliyarvrouwendenaamlelijk ensmerigtezijnentestinken;dit wordtdanals
verklaringgegevenvoorhetrelatiefgeringeaantalsexuelerelaties,daterbestaat
tussen devrouwen van dezedriekasten enmannen van andere kasten. Hoewel
menbetrekkelijk vrijspreektoverderelatiesmetPallarvrouwenendezerelaties
nauwelijks statusverlagend zijn, doet men veel geheimzinniger over de relaties
met vrouwen van dedrie laagste kasten, welkerelaties worden aangemerkt als
slecht en onwaardig. Relaties met Kuravar en Paraiyar schenen in Irupatur in
1967inhetgeheelnietvoortekomen.Welhorenwevaneenthansgetrouwdeen
in Coimbatore wonende Kuravar vrouw dierelaties onderhield met onder andereKavuntar. IkhebslechtsdenamenvandrieKavuntarkunnennoterenvan
wie bekend is, dat zij relaties onderhouden of onderhielden met Cakkiliyar
vrouwen.DeCakkiliyarvertellenookzelf,datdesexuelecontactenmetmannen
van hogere kasten voor hun vrouwen minder 'normaal' zijn dan voor Pallar
vrouwen.DeCakkiliyarondernemengeenactieindegevallenwaarinerweldergelijke contacten zijn. 'We zouden ons in dat geval grote moeilijkheden op de
hals halen', luidt hun commentaar. Er is ook geen sprake van het worden onderworpen aan reinigingsceremoniën. Dit laatste was in 1966bijvoorbeeld wel
hetgevalvoor eengehuwde Cakkiliyar vrouwdieeenrelatiehad meteen Cakkiliyanuiteenanderdorp15.Zijwerdvooreenpanchâyatgeroepenenkreegeen
boetevan Rs.5,-.Somsmaken deKavuntar hetechter tebont enkomenzijer
minder gemakkelijk van af. EvenalsindePallar cêrivallenerbij de Cakkiliyar
weleensklappen.
Met veel plezier vertellen zowel Cakkiliyar als Kavuntar het verhaal van de dronken
Kavuntan, dieeenCakkiliyar vrouwwaarmeehijeenrelatieonderhield, indecêri achtervolgde. De Cakkiliyar bonden hem aan een electriciteitspaal en sloegen hem met hun
cappals. Het slaan met dit schoeisel of zelfs de dreiging het te doen werkt ritueel verontreinigend enwekunnen dus stellen dat dezeKavuntanniet alleen door deCakkiliyar geslagen en vernederd werd, maar ook overigens nog ritueel werd verontreinigd. De Kavuntar waren zeker niet van plan enige hulp te bieden aan hun kastegenoot: 'Als deze
Kavuntanzich op diemanier wilafgeven met deCakkili, dan isdat volkomen zijn zaak.
Wijwillenernietsmeetemakenhebben.Hetiseenslechtekerel.'
Nog in 1966kreeg een Kavuntan eenpak slaag toen hij in decëri een vrouw achterna
zat. Deze vrijalgemeen verachte Kavuntan, wiens boerderij naast de Cakkiliyar cêri ligt,
geraaktein1967ineenmoeilijkparket,toenzijnvrouwendochtershemenzijnCakkiliyar
partner op heterdaad betrapten in een schuur op het land. Het 'smakelijke' verhaal dat
hierover ontstond, gingals eenlopend vuurtje door de Cakkiliyar en Kavuntar wijk. Hij
enéénvanzijn oomszijn kennelijk deenigeKavuntar dievrijpermanente relaties onderhouden met bepaalde Cakkiliyar vrouwen.
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Relatiesmetmannen ofvrouwenvan kasten diemenlager achtdan deeigen
kaste, zouden, zo stellen de Cakkiliyar, onvermijdelijk leiden tot veroordeling
door dekastepanchäyat, gevolgd door eenreinigingsceremonie. Derelatie met
bijvoorbeeld een Paraiyan zou een hoogst ernstige zaak zijn. Trouwens ook
Paraiyarveroordeleneendergelijkerelatie.EvenalsdeCakkiliyarzeggenzij,dat
zijsexuelecontactentussenhunvrouwenenledenvanhogerekastenoogluikend
toestaan,maardatderelatiemeteenCakkiliyan striktverbodenisenstrenggestraft moetworden.
Een oude Paraiyan in Irupatur herinnerde zich nog een belangrijke kastepanchäyat in
een dorp bij Coimbatore waar een dergelijk conflict werd behandeld. Als vertegenwoordigervandeParaiyar inIrupatur hadookhijenigetientallenjarengeledenaandezekastebijeenkomst deelgenomen. Door gebrek aanbewijswerd toenniet beslotentot outcasting
en volstond men met een reinigingsceremonie waarbij de pattakkar, één der traditionele
leiders,water sprenkelde.DeParaiyar zeggenevenalsdeCakkiliyar, dat zichinhet recenteverleden dergelijke sexuelecontactenniethebben voorgedaan.

Ook relaties van vrouwen met mannen van hogere kasten schijnen zeldzaamtezijnvoordekleineParaiyar gemeenschappenvan Irupatur en Kilakkupalayam.
Sexuelecontactenvanmannenvanhogerekasteenvrouwenvanlagerekaste,
zijhethogerdandePallar,schijnen inIrupatur weinigvoortekomen;wehoren
erinieder geval niets van.DeenigekastebuitendePallardieenigszinsdenaam
heeft prostituée'steleveren,isdeValaiyarkaste.
VanéénvandeinIrupatur wonendeValaiyarvrouwenwordtvertelddat zezelfsminof
meer aanleiding tot eenmoord isgeweest. Een Kavuntan eneen Uppiliya Näykkan zoudenjaren geledenruziehebben gekregen over de'rechten' diezij op devrouwkonden laten gelden. De Kavuntan zou de Uppiliya Näykkan tijdens een gevecht hebben gedood.
'Maar', zovoegdenmijn Kavuntar informanten hieraantoe,'dat wasnogindewildetijd,
toenje 'savonds niet zonder gevaar op dehoofdwegen kon lopen inverband met devele
dronken en vechtlustige Kavuntar, in detijd toen de Kavuntar hun geschillen over landkwestiesnogbeslechtten methet mes.'Deze'wilde'tijd zou inongeveer 1945of 1950zijn
geëindigd.Ofdezetijd vooralleKavuntarkastegroepenvoorbij is,weetikniet.Indestad
Coimbatore leeft nog steeds het stereotiep van de opvliegende, vechtlustige VeJJäla
Kavuntar, dieeengoudmijnvormenvoorhunadvocaten indestad.

Relaties tussen vrouwen van hogere kaste en mannen van lagere kaste schijnen zeldzaam te zijn. Volgens een Kavuntar informant kwam het vroeger wel
voor, dat een Pajlan heimelijk sexueel contact had met een Kavuntar vrouw.
Thanszouditnietmeervoorkomen omdatdeKavuntarveelbeterophunvrouwenletten enhun verbieden zelfs ook maar tespreken metandere mannen,als
deechtgenoot ofmannelijke familieleden niettevensaanwezigzijn.Wijstditop
eensterkerwordenvandeafzondering, purdah,dermeerwelgestelde Kavuntar
vrouwen? Het is moeilijk een vergelijking te trekken met een duister en onbekendverleden.NogsteedswerkenveelKavuntar vrouwenalslandarbeidstersin
delandbouw enbezitten dus eenbetrekkelijk grotevrijheid. Ik krijg deindruk
dataandevrouwenvanjongererelatiefrijkeKavuntarboereneenmindergrote
vrijheid wordt toegestaan dan aan die der oudere boeren. De vrouwen van de
oudeÜr Kavuntar en van dezoon van dePanchäyat president zijn in dit ver176
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band goedevoorbeelden. Deeerste treffen weondanks de rijkdom der familie
aanalsverkoopstervankarnemelkindePallarcêriofalskatoenplukster ophet
bedrijf van haar man,terwijl van delaatste verwacht wordt dat zij steeds thuis
is.
Uitzonderlijk iseenhoogst serieuzeaangelegenheid diedeKavuntar althans
in 1966 en 1967 bezig hield: een Paraiyan, werkzaam in een metaalbedrijf,
schijnt zonuendan sexuelecontactentehebbenmeteennogongehuwdKavuntar meisje. DezeParaiyan onderneemt ook verder actiesdiedeKavuntar ergeren:hij schijnt het te zijn dieeen brief schreef aan depostbeambte waarin hij
hem er van beschuldigde de 'Harijan kasten' tediscrimineren bij het bezorgen
vanbrieven.Dezebriefzalikmeerinextensobesprekeninhethoofdstuk betreffende depolitieke positie (zieDeel II). Mede door vergelijking met voorvallen
in anderedorpen geloofikdat dezeParaiyan zelfsreedsdoor deverdenkingen
die hij op zich laadt, een levensgevaarlijk spel speelt. De Kavuntar wachten
kennelijk opeengebeurtenisdievoorvergeldingkanworden aangegrepen.
Ikwildezebesprekingvandeinterkastesexuelerelatiesbesluiten metdevermeldingvaneendrama,datzichin 1963 voltrok inVettaikaranpudur (Pollachi
taluk)endatmijwerdvertelddoorParaiyar uitCoimbatoreendooreenMutaliyänuithetbetreffende dorp.
De zoon van een belangrijke Kavuntar boer nam een ongehuwd Paraiyar meisje mee
naar destadenleefde daar eenweekmethaar samenineenhotel.Het meisjestemdekennelijk inmet dit 'uitstapje'. Haar kastegenoten warenbijzonder boos over hetgedragvan
deze Kavuntan en toen hij eens op straat liep groette een Paraiyan hem met 'mäppi|]ai'
(schoonzoon). De Kavuntanwerd boos,maar hij kon deParaiyan geenpak slaag geven,
want hij wasalleen. Wel schold hij de Paraiyan uit die hem daarop een klap gaf en hem
aan zijn shirtvasthield.DeKavuntansteldezijnvader vanhet gebeurdeinkennisendeze
zondeenaantal 'murutans' (knechtenvoor 'vuile'werkjes) naar deParaiyar omhenaf te
straffen. EenParaiyan kwam hierbij omhet leven,toen menhem over degrond door het
dorp sleurde.De Paraiyar lichtten depolitie in en zonden een telegram naar de minister
van Binnenlandse Zaken van destaat Madras,hun kastegenoot Kakkan. Gedurende een
weekwerdeenaantal zwaar bewapende politieagenten inhet dorpgestationeerd, dieverdere ongeregeldheden moesten voorkomen. In feite hielden zij de Paraiyar binnen hun
wijk en zagen zij er op toe dat dezen de gewassen op de velden niet verbrandden. De
Kavuntan was een invloedrijk man en kende de toenmalige uit Pollachi afkomstige minister van Landbouw en Voedselvoorziening van de Unie. Op de een of andere wijze
slaagdehijerindekwestieindedoofpot testoppenenzelfsindedagbladenverschenen in
het geheel geen mededelingen over de gebeurtenissen. De Kavuntan jongen vertoonde
zichenigetijd nietindestratenbijdeParaiyar wijk.DeParaiyar zagenookafvanverdere
acties, omdat een aantal van hen nog economisch afhankelijk was van de Kavuntar en
omdat zijhennodighaddenvoor bescherming:alsdeParaiyar inmoeilijkheden raken en
bijvoorbeeld dreigen teworden opgebracht wegens dronkenschap, dan vragen zij de Kavuntarhenuitdemoeilijkheden tehelpenenvervolgingdoor depolitieaftekopen.

Het hier beschreven voorval maakt nog eens duidelijk wat de Cakkiliyar,
ParaiyarenKuravar bedoelen,alszijzeggeninmoeilijkheden tezullen geraken
alszij actie ondernemen in het gevalvan een relatie tussen eenvrouw van hun
kasteeneenlidvandedominante Kavuntar kaste.Ookzijkennen voorbeelden
uit deomgeving,diehenervanweerhouden dewoededer Kavuntar uit telokMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-11 (1975)
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ken. Het is mogelijk, dat zij de Kavuntar van Irupatur in dezen overschatten,
maar ik kan hen geen ongelijk geven als zij menen niet teveel risico te kunnen
nemen. Bijde Pallar hebik dezeangst voor de Kavuntar nietkunnen opmerken;
zij voelen zich voldoende sterk en onafhankelijk. De verdraagzaamheid der
Pallar mannen ten aanzien van de relaties tussen hun vrouwen en Kavuntar
komt niet voort uit vrees. Het is mij niet bekend in hoeverre de Paljar ook in
Coimbatore, of in het algemeen in de staat Tamilnad, een relatief aanzienlijk
aantalprostituée's leveren in de dorpen en steden waar deze kaste aanwezig is.
Een hoge ambtenaar van het Harijan Welfare Department te Madras sprak met
mij spontaan over de relaties tussen Pallar vrouwen en mannen van hogere
kaste. Deze ambtenaar behoorde echter zelf tot deParaiyar kasteen ik durf aan
zijn opmerkingen in dezen niet al te veel waarde te hechten. Echter ook overheidsfunctionarissen van het district Coimbatore gaven overeenkomstige mededelingen. Voor Irupatur meen ik te kunnen constateren, dat vooral Paljar vrouwen in aanmerking komen als sexuele partners voor de Kavuntar, omdat hun
kastestatus laag genoeg is en ook weer niet te laag. De Kavuntar behoeven niet
te vrezen voor het ontstaan van een te intieme en te permanente relatie, zij behoeven geen verantwoordelijkheid op zich te nemen, immers de Pallar vormen
een lagekastewaarmee decontacten beperkt zijn en onderhevig aan veelrestricties. Aan de andere kant vormen de Pallar ook weer niet zo'n lage kaste, dat
sexuele relaties met vrouwen van deze kaste bijzonder statusverlagend werken,
hetgeen wel het geval is bij relaties met vrouwen van de Kuravar, Paraiyar of
Cakkiliyar.

5.6. INFORMELE CONTACTEN

De relaties tussen de dorpelingen onderling kunnen weverdelen in een aantal
categorieën,waarbij ikdenk aan contacten indeeconomische,politieke engodsdienstigesfeer en aan contacten dievoortvloeien uit socialeverplichtingen. Deze
kwamen ofkomen eldersaan deorde. Hiernaast echter kunnen wenogeencategorie onderscheiden, namelijk contacten in de meer informele, ongedwongen
sfeer. Bijdezesociale relatiesinengerezindoelik opde min of meer ongedwongen contacten die men met elkaar onderhoudt bijvoorbeeld op weg naar het
werk, tijdens de werkpauzes, op de ontmoetingsplaatsen in het dorp en tijdens
sport en spel.Alsbijzondere vorm van dezeinformele contacten beschouw ik de
vriendschapsrelaties, waarbij ik 'vriendschap' opvat als een dyadische relatie
van enige permanentie, berustend op wederzijdse sympathie, die gepaard gaat
met gemeenschappelijke interessen en activiteiten16. Deze omschrijving van
vriendschap is vaag en ruim en zegt bijvoorbeeld niets overhet symmetrische of
asymmetrische karakter van de relatie. Ook in de werkelijkheid ishet moeilijk
criteria te vinden voor het al of niet aanwezig zijn van een vriendschapsrelatie.
Aan informanten stelde ik de vraag: 'Welke zijn buiten uw familieleden uw vijf
bestevrienden met wieuveelcontact hebt.' De antwoorden op dezevraag en de
gegevensdoor degesprekken diedaaropvolgden,lijken mij ondanks deverschil178
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lende inhoud, diede informanten gaven aan het begrip vriendschap belangwekkend genoeg om er een aparte sub-paragraaf aan te wijden. Hierdoor valt de
paragraaf 'informele contacten' allereerst uiteen in twee delen, waarbij ik in het
eerste deel enige opmerkingen maak over het al of niet bestaan van informele
sociale contacten, waarbij permanentie en wederzijdse sympathie een minder
belangrijke rol spelen, en daarnaast een deel waarin ikde min of meer vriendschappelijke relaties bespreek. In een slotparagraaf volgt een nabeschouwing
metenigetheoretischeuitwerking dergegevens.
Een belangrijke vraag dieik mij hier stel,isopnieuw inhoeverre de Scheduled
Castesinhet geheelvaninformele socialerelaties eeninderealiteit te herkennen
categorie vormen. Op de achtergrond staat als eerste hypothese, dat de afzonderlijke Scheduled Castes voor hun informele sociale contacten sterker op zichzelfzijn aangewezen dan deandere kasten.
5.6.1. Interpersoonlijke contacten op het werk
Zowel in de landbouw als in de industrieën zijn de werkteams wat betreft de
kastensamenstelling sterk gemengd. Steeds weer blijkt dat er in de werksfeer
weinigkasteregels inacht worden genomen. 'In defabriek maken weons niet zo
druk, maar hier in Irupatur zijn wethuis',iseen veelgemaakte opmerking dienaangaande. In de werkpauzes is de situatie kennelijk vaak iets anders: ongeveer
gelijken hebben dan de neiging elkaar op te zoeken en samen te eten en te praten. De opmerkingen hierover lopen uiteen. Nu eens horen we dat Kavuntar,
Naiytu, Mutaliyär en leden van ongeveer gelijke kasten duidelijk 'bijeenhokken'
in de kantines en de teashops, dan weer zegt men, dat de arbeiders van allekasten, met als uitzondering de Paraiyar en nog sterker de Cakkiliyar, samen praten en op voet van gelijkheid met elkaar omgaan. Dit laatste zien we ook in de
velden rond Irupatur: daar zijn het eigenlijk alleen de Cakkiliyar diein de pauzes een wat aparte behandeling krijgen. Paraiyar vinden we bijna niet in de velden en daarover valt dus weinig te zeggen. Velen merken op dat zemet kennissen van de fabriek wel spreken over werkaangelegenheden, maar dat 'social
talks' tussen leden van hoge en lage kasten zeldzaam zijn. Zeker, velen drinken
in de café's in de buurt van de fabriek ook nog wel eens samen koffie of thee,
maar naar mate men dichter bij het dorp komt, wordt het zijn van mede-arbeider minder en het behoren tot zeer verschillende kasten meer belangrijk. 'Mijn
mede-arbeiders van lage kasten noemen mij in de fabriek bij mijn naam en zonder respect; op weg naar huis gebruiken ze respectvolle werkwoordsvormen en
in het dorp zeggen ze zelfs 'cämi", aldus eenjonge Kavuntar industrie-arbeider
('câmi',heer, iseenzeervererendeaanspreektitel:zie6.2.4).Of, zoalseen andere
Kavuntan het uitdrukte: 'Vriendschappen met mensen van lage kaste bestaan
slechts in de fabriek. Hier hebben we onze aparte wijken. Zij komen niet bij ons
en wij gaan niet naar hen toe, zelfs niet alswearbeiders in dezelfde fabriek zijn.'
Herhaaldelijk gebruikt men voor delagekasten determ 'smeerpoetsen' ('dirty
fellows') en men tracht daardoor de restricties te verklaren waaraan contacten
met hen in de dorpen onderhevig zijn, ofschoon men tevens aangeeft dat deze
restricties berusten op traditie. Van leden van lage kasten in de fabrieken meent
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men dan dat ze schoner zijn en nette kleding dragen. Ook de sociale controle
door defamilie, metnamedevrouwelijke ledendaarvan,endoor dekastegenoten wordt veelal aangevoerd alsverklaring voor het niet hebben van contact in
het eigen dorp. Van de tweeëntwintig industrie-arbeiders van hogere kaste
(Brahmanen tot en met Kucavar) metwieik over dezekwestiesprak,blekener
vijf weleenstekomenbijdehuizenvan mede-arbeiders behorendetot deScheduled Castesinheteigendorp ofanderedorpen, terwijl dezekennissen ookwel
eensbij hun huizen kwamen. DevierPallar industrie-arbeiders zeidenweleens
naar dehuizen van mede-arbeiders van hogere kaste te gaan, terwijl dezekennissenookweleensbijhenkwamen.VierParaiyarentweeCakkiliyarindustriearbeiders stelden, dat zij niet naar de huizen van arbeiders van hogere kaste
gingen en dat deze laatsten niet bij hen kwamen. Ook in de weinige gevallen
waarin leden van hogereenlagekasten welzonu en dan bij elkaar thuis komen,isergeensprakevandatzijopvoetvangelijkheid metelkaar omgaan.
De politieke richting van de vakvereniging of partij waartoe men behoort,
heeft geenenkeleinvloed ophetalofniet onderhouden van vriendschappelijke
betrekkingenmetledenvanlagekasteendewijzevanomgang.
Ik heb geen reden om aan te nemen, dat mede-arbeiders in de industrieën
andersmetelkaaromgaandancollega'sindelandbouw:vooralPallarenleden
vanhogerekasten werkenindeveldensamenalsgelijken,terwijl zijinhetdorp
weinig of geen informeel persoonlijk contact met elkaar hebben. Ten opzichte
vanCakkiliyarbestaanindewerkpauzesrestricties,zoalsdatkennelijkookinde
industrieën veelalhetgevalis.Hetisnietwaardaterindeindustrieën eengrotere anonimiteit zou bestaan: deledenvan eenzelfde werkteam kennen eikaars
kaste heel precies en zelfs in grote industrieën blijken de arbeiders in staat het
aantalledenvandeverschillendekastenvoordehelefabriek teschatten.
5.6.2. Contacten bijsportenspel
Sportwordtinhetdorp bijzonder weinigbeoefend enzeker nietdoor deouderen. Eenenkelekeerzienwejongensvoetballen. Worstelenishier onbekend.
Welzienwewerpspelen('cappi',hetwerpenmetsteentjes ineenbepaaldvak)en
kaartspelenomgeld,maarvelennemendaaraannooitdeel.Voordetraditionele
dansenverwijsiknaardeparagrafen 4.6.1.en4.6.4.
Van de Cakkiliyar en Paraiyar wordt door anderen en door henzelf gezegd,
dat zij niet meedoen aan kansspelen om geld en ik moet toegeven, dat ik hen
nooitonderlingofmetledenvananderekasten hebzienspelen.Ditisdankennelijk vrijtypischvoor Irupatur wantikhebin de Cakkiliyar wijk van Irugur
wel eens grote opschudding doen ontstaan door mijn plotselinge verschijnen
tijdens officieel verboden kaartspelen,waarbij gezienhetvelepapiergeldkennelijk relatief grote bedragen worden ingezet. Hoewel men bij de verschillende
spelenineenkringhurkt ofstaatenmenelkaardusnietaanraakt,zienwetoch
nietvaak,datledenvankastenwaartusseneenaanzienlijke afstand bestaatmet
elkaar spelen.Deterritorialesegregatievandekastenkanhierbij eenrolspelen.
Degrootstevariatiein spelerszienweaandesterk gemengdewestzijde vanhet
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dorp,terwijlweookaandeoostzijdeKavuntar,NäcuvarenOttarsamenkunnen
zien.
De kinderen van kasten waartussen een grote afstand bestaat, spelen vooral
bij school metelkaar.Na schooltijd gaan zijnaar huisenvooral de Cakkiliyar
enPallar zienwedan niet meerinhethoofddorp. MetdeParaiyar en Kuravar
kinderenishetietsanders.Zijkunnenineigenkringonvoldoendevertiervinden
enzijndaaromwelaangewezenopcontactenmetanderen.Wezienhendanook
tezamen met kinderenvan andere kasten op de open stukken aan de westzijde
vanhetdorpenlangsdehoofdweg.
Enkele Kavuntar merken op dat hun kinderen niet spelen met Kuravar, Paraiyar en
Cakkiliyar kinderen. EnkelePallarkinderenzoudenweleensindeKavuntar wijk spelen,
maar deKavuntar kinderenzouden nooitnaar dePaJlarwijkgaan.DezoonvandeBrahmaansekarnam,eenindustrie-arbeider, gaatnogverderenzegt,datmenhetinzijnfamilie
afkeurt als jonge kinderen spelen met kinderen van de vier Scheduled Castes en met
Vannâr, Näcuvar en Valaiyar kinderen. Veelandere ledenvanhogerekasten zeggen, dat
hethunnietuitmaakt metwie de kinderen spelen,maar dat zijwelgekant zijntegen het
spelen in de wijken en huizen der vier lage kasten. De Cakkiliyar houden vol, dat alle
hogere kasten hun kinderen verbieden na schooltijd te spelen met Cakkiliyar kinderen.
Dit zoubetekenen dat velendeCakkiliyaropeenanderemanierbehandelendandeParaiyar.Ikvraagmijafofhetnietmeerhetgeslotenkarakter vandeCakkiliyar gemeenschap
is, dat maakt dat dekinderenvan diegroepna schooltijd onmiddellijk naar decëri gaan,
gevoegd bij de angst voor leden van hogere kasten, die de Cakkiliyar kinderen reeds
vroegwordt bijgebracht; dezegedragenzichbuitenhun wijk danook ietsminder vrij dan
de Paraiyar. De Cakkiliyarverwachtenvermoedelijk ookzelfvanhunkinderen,datzeonmiddellijk naar de cëri komen. Bij de Paraiyar vindt het spelen plaats buiten de huizen
van leden van andere kasten. Ook de kinderen van de uit Irugur afkomstige Paraiyar
onderwijzer dienu aan de'overkant' vandehoofdweg woont, gaan niet naar anderehuizen om er te spelen. Welkomen enkelekinderen van hogere kasten in het huis van deze
onderwijzer om er te spelen of bijles te ontvangen. De onderwijzer meent, dat deze kinderenzijnkastenietkennen omdat hun ouderserhunmond overhouden. Zijn eigenkinderenschijnen zichdoorenkeleincidentenwelenigszinsbewusttezijnvanhunlagekastestatus.

Dejongensdiedehighschoolbezoeken hebbennogcontact met schoolvrienden in het dorp, maar na beëindiging van de schoolperiode neemt het contact
snelaf.
Eenaaneenmiddelbareschoolstuderendzeventienjarig PaJJarmeisjeverteltinIrupatur
veelcontact te onderhouden met drie Kavuntar meisjes. Zezouden bij haar thuis komen
(waar zij slechtswater accepteren)en het PaJlar meisje zou ook dehuizen van de betreffende Kavuntar vrijelijk in-enuitlopenenerkoffie drinken.Dezeopmerkingen geveneen
te rooskleurig beeld van de situatie. De meisjes hadden slechts tijdens de lagere school
periode enigcontact. In deKavuntar huizenbleef het Pallar meisje in dehal en kwam er
niet opdeveranda's of indekamers.SlechtséénvandeKavuntar meisjesblijkt weleens
bijhaar indePaJlarwijk tezijngeweest;deanderetweehadden geenideewaar het Pallar
meisje in de cëri woonde. Na de lagere school verminderden de contacten. De drie Kavuntar meisjes ondergingen in 1967de 'eerste menstruatie' ceremonie en stonden inverbandmethunhuwbaarheidonderstrengecontrole:zij werden voortdurendegechaperonneerd enhadden bijna geencontacten meer met mensen buiten de eigen huishouding, en
zekernietmetledenvanlagekaste.
Een Paraiyan die op de middelbare school veel contact had onderhouden met drie
Kavuntar klasgenoten uit Irupatur en dievoorheen vaak met deze Kavuntar in het dorp
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voetbalde en met hen huiswerkproblemen besprak, merkte hetvolgendeop:'Ik kanniet
zeggen of het nog mogelijk iszo'n nauwcontact met hen te hebben. Ik ga niet naar hun
huizen, want ik betwijfel of ze zich tegenover mij zo zullen gedragen als in de schoolperiode. Ik durf geen problemen met ze te bespreken. Enige tijd geleden maakte ik een
praatje met S.bij debushalte in Merkupalayam. Hij sprak mijmet respect aanen ikhem
eveneens. Ik vroeg hem mij te helpen bij het krijgen van een baan bij Lakhsmi Machine
WorksinPerianaickenpalayam. Hijzeidat ikovereenweekbijhemmoestkomen.Totnu
toe heb ik het niet gedaan. Ik zal het vandaag doen. Ik zal nagaan of hij thuis isenhem
dan laten vragen of hij even uit zijn huis komt.' Het huis van de betreffende Kavuntan
ligt aan deoostzijde vanhet dorp en istebereiken zonder deKavuntar wijk te doorkruisen. Deze Paraiyan behoeft dus niet te vrezen dat hem in denauwe straatjes van de Kavuntar wijk door voorbijgangers opzeer onrespectvolle wijzewordt gevraagd wathij hier
tezoeken heeft.
Als dezezevenentwintigjarige Paraiyan vreest dat zijn contacten met deKavuntar niet
meer zo kunnen zijn als vroeger, dan zijn dat beslist geen hersenschimmen, zoals uit het
volgende blijkt. Hij naminjanuari/februari 1967bijzonder actief deelaan de propaganda
campagnevandecoalitiepartijen (D.M.K./P.S.P./Links communisten),maar durfde toch
niet in het 'election committee' gebouwtje te gaan zitten. De Kavuntar vroegen hem niet
altijd teblijven staan engewoon bijhentekomen zitten.Zo trof ikhem eensaan gezeten
opeenstapeltje planken. Naasthemwasopdeplankenzeker nogeen zitplaats vrij. Een
jongeKavuntankwamtijdenshetgesprekbinnen,keekrondofernogeenzitplaatswasen
bleefindedeuropening staan toenhijzagdat ernogslechtsplaats wasnaast de Paraiyan.
Een ogenblik later ging de Paraiyan al of niet opzettelijk even naar buiten, waarop de
Kavuntan snel op het stapeltje planken gingzitten. De Paraiyan waagde het daarna niet
naast de Kavuntan op deplanken te gaan zitten, maar nestelde zich naast deplanken in
eenhoekje. Eénvanzijnvroegere Kavuntar klasgenotendieaanwezigwas,vroegikenkeledagenlater naar decontacten met dezejongeParaiyanenhijzeimij:'Opdehighschool
hebben wenooit voedsel van hem geaccepteerd, hij welvanons.Nu inde verkiezingstijd
hebbenwewatcontact methemenzithijbijonsinhetcoalitiegebouw ineenhoekje, maar
als de verkiezingen voorbij zijn, dan hebben weniets meer met hem temaken.' Toen zij
samen school gingen in Irugur noemde de Paraiyan deze Kavuntan bij zijn naam. Nu
noemt hij zijn naam niet en gebruikt respectvormen (vänkö/pörikö,komen/gaan), terwijl
de Kavuntan welde naam van de Paraiyan noemt en neutrale vormen gebruikt (vä/pö).
Datjuist deze Paraiyan in de verkiezingstijd in contact trachtte te treden met leeftijdgenoten van hogere kaste en dat hij door deze laatsten tot op zekere hoogte werd geduld,
lijkt mijeengevolgvan het onderwijs dat deze Paraiyan heeft genoten. Buiten hem heeft
geen enkele Paraiyan zich ooit in het coalitiegebouwtje laten zien, ofschoon de Paraiyar
hoofdzakelijk ofuitsluitend opdecoalitiekandidaten hebben gestemd.Bijdeopeningvan
de 'election committee' kamer zat iedereen op banken bij elkaar, zelfs twee Cakkiliyar
jongensvanzeventienofachttienjaar.SlechtséénKavuntan stond inverband metdeaanwezigheid van een verwantschappelijk superieur familielid voor wie hij als pannaiyâl
werkt. Wasdegenoemde Paraiyan gedurende deverkiezingstijd ook verder wel aanwezig
bijhetgezelligsamenzijn inditgebouwtje, detweeCakkiliyar lietenzichernietmeerzien.
Zelfs in de verkiezingstijd achtten zij zich onwelkom bij 'gelijkgestemden' van hogere
kasten.

5.6.3. Vriendschappen
Metachtendertigwillekeuriggekozeninformanten hebikgesprokenoverhun
vriendschappen,waarbijikmetnameinformeerde naarcontactenmetledenvan
lagekastenof, alsikledenvanlagekasteninterviewde,naarcontacten metleden
vananderelagekastenenmetledenvanhogerekasten.
Achteraf blijkt dat dezekwestiesslechtsminofmeersystematisch zijndoorgepraat met
industrie-arbeiders (eenentwintig van de achtendertig informanten). Boeren en land182
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arbeiders zijn sterk ondervertegenwoordigd en de categorie ouder dan vijftig jaar ontbreekt vrijwel geheel,evenalsdiedervrouwen.Ondanksdegerichtheid opjongeren,mannenen industrie-arbeiders geloof ik, dat het door het materiaal gegeven beeld waardevol
is, immers, wehebben bij dezeinformanten temaken met mensen waarvan door leeftijd,
beroepenbetrekkelijk grotegeografische mobiliteitverwachtmagworden,datzij bepaald
niet minder geneigd zijn tot informele contacten met ledenvan zeer verschillende kasten
dandeoverigen.

Het meest opvallende voor de leden van hoge kasten is, dat zij vrijwel geen
vrienden vermelden lager dan Müppanär, Äcäri en Kucavar. Het blijkt dat zij
hunkennissenvooralineigenkringzoeken,binnendekastenmetnietaltesterk
afwijkende status.EénmaalwerddooreenjongeKavuntaneenPallanalsvriend
genoemd, maar het blijkt dat dit toch echteen 'fabriekskennis' is,waarmee hij
buiten de fabriek geen contact heeft en ten aanzien van wiehij veel restricties
aanlegt. De reeds eerder genoemde Cettiyär jongen (zie 5.1.1) heeft vrij veel
contactmettweePallar bijwiehijzelfseet,maartenaanzienvanwiehijdenormalerestrictiesinachtneemtinhethuisvanzijnouders.
De Pallar zeggen hun beste vrienden te bezitten binnen hun eigen wijk in
Irupatur. Toch noemden slechts drie van de twaalf informanten bij hun vijf
bestevrienden geenenkel lidvan hogere kaste;dezedriePallar werkenin Irupaturzelf.Aandeandere kantnoemt slechtséénPallan bijna uitsluitend leden
van hogere kasten als vrienden. Dezejongeman zegt zelf, dat hij wel een uitzondering vormt endat hij weinigcontact heeft met zijn kastegenoten. Ookde
ledenvanhogerekastenbeschouwenhemalseenspeciaalgeval.Wezoudenhem
wat marginaal kunnen noemen, omdat hij noch bij de Pallar, noch bij de Kavuntar werkelijk geaccepteerd wordt. BijdeanderePallar gaathet bij devrienden van hogere kastemeestal om 'fabrieksvrienden', vaak buiten Irupatur, met
wiemen toch niet helemaal opvoet van gelijkheid omgaat. Als men veelin de
Pallarwijkverkeertmerktmenookdatinformele bezoekenvanledenvanhogerekastezeldzaamzijn.
KennissenvanhogerekastengebruikenbijnanooitietsbijdePallar. Ditkomtgedeeltelijk ook doordat de lagere klassen thuis vrijwel nooit koffie of thee klaarmaken. Als de
Pallar iets gebruiken bij vrienden van hogere kaste, dan gooien ze zelf het bananeblad
waarvan zij eten, wegen spoelen zelf hun bekers om voordat dit wordt gedaan door de
gastvrouw.

Ten aanzien van delaagste drie kasten iser geenverschil tussendePallaren
hogere kasten. De Cakkiliyar en Paraiyar van het dorp beschouwen zij als
'smeerpoetsen dieje al op een afstand ruikt'. Men heeft vrijwel geen contact
methen enniemand noemdeeenlidvan dezetweelaagste kasten ookmaar als
'fabriekskennis'. De houding ten opzichte van deKuravar iswat vriendelijker,
maarookvandezekastegafniemandeenlidalskennisop.
DepositievandeKuravarisandersdandievandePallar.Zonuendanwerken zijweleensin andere dorpen, maar hun geografische mobiliteit istochgering.Overhetalgemeenzijnzijtegenoverledenvanhogerekasten voorzichtiger
dan de Pallar. Eén van de Kuravar zien we inderdaad herhaaldelijk bij twee
Valaiyarvrienden,maarhijzitbijhunhuizenaandevoetvandeverandaengeMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-11 (1975)
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bruikt bij het aanspreken respectvormen, terwijl de Valaiyar neutrale vormen
gebruiken.
Mede als gevolg van de geringe omvang van deParaiyar groep in Irupatur
noemen leden van deze kaste slechts leden van hogere kaste als vrienden. In
verband met het karakter van deze relaties, doorgaans nog oppervlakkiger
dan bij Pallar en Kuravar het geval is, moeten we ons afvragen of de term
'vriendschap'hiernog opzijn plaatsis.Opvallend bijdeParaiyar isdatzijzich
weinig laten afschrikken door de discriminatie waaraan zij ook bij informele
contacten bloot staan en doorgaan met hun pogingen relaties met leden van
hogere kasten tot stand te brengen, al is het maar op het werk en in andere
plaatsen.HetvolgendedroeverelaasisvaneenParaiyarmiddelbarescholiervan
zestienjaar. 'Droef', omdat dejongeman zich slechts metmoeitekan schikken
in zijn lot, hetgeen zeker bevorderd kan zijn, doordat hij zichdoorgesprekken
metmijmeerbewustwerdvanzijnsituatie.
'Mijn vrienden zijn vooral schoolvrienden. Zij gaan op defietsnaar Irugur, ik looper
naar toe;zonuendannemenzemijmeeachterop.Alserouderen indebuurtzijn,kanik
niet opdeveranda'svanhunhuizenzitten;ikzitopdetrapdieernaar toeleidt.Iserverderniemand indebuurt danzit ikwelopdeveranda; komenermensen, danga ikstaan.
Ik wilernietseten,want ikbenbangdat zehetmijbuitenhet huiszullengeven.Alsiker
om water zou vragen, zouden mijn vrienden het vermoedelijk wel in hun beker geven,
zelfs als er ouderen bij zijn, maar ik denk dat dejongen daarna straf zou krijgen. Bij de
Kuravar, Pallar en Valaiyar kan ik mij wat vrijer gedragen; daar kan ik op de veranda
zitten, ook als er ouderen bij zijn. Vrienden van andere kasten komen soms weleens bij
mijophetbinnen-erf,b.v.omdeduivenvanmijnbroertezien,maarzekomennietopde
veranda en accepteren hier zelfs geen water. Alleen een Kömuttijongen wil niet op ons
binnen-erf komen. Hij iseen goedevriend vanmij;inIrugur zit ik in deklasnaast hem.
Wegaan daar weleens samen naar eencafé om thee tedrinken. Ik kom nooit op het erf
van zijn huis. Hij is ook wel van lage kaste, maar zijn familie heeft veel contact met de
Kavuntar endaaromkomthijniethierophet erf."

De mededelingen van de zes Cakkiliyar informanten spreken voor zichzelf:
persoonlijke contacten metledenvanandere kasten buiten dewerk-enschoolsfeer achten zijvrijwel onmogelijk. Dergelijke relatieszijn voor dein vrij grote
en territoriaal duidelijk aparte gemeenschappen levende Cakkiliyar vermoedelijk ookmoeilijker totstandtebrengendanvoordeledenderandereScheduled
Castes.OudereCakkiliyar landarbeiders hebbenvrijwel geenkennissenvanandere kaste; doorjongeren worden nog wel eens anderen genoemd. Dezen komendan hoogstens voor eenpraatje naar éénvan deCakkiliyar tempels,zoals
ikconstateerdeinhetgevalvandevriendelijkerelatiestussenhetPallarenCakkiliyar lid van de dorpspanchäyat, beide industrie-arbeiders. Cakkiliyar gaan
vrijwel nooit naar huizen van 'kennissen' van andere kaste binnen het dorp.
TweeCakkiliyarstudentenuitnaburigedorpenvertellen,datzeeenenkelemaal
weleldersbij studiegenoten thuiskomen, waarbij debetrokken 'vriend' dande
kaste verzwijgt voor de familie. Ik plaats bij dergelijke mededelingen grote
vraagtekens.Ookzijstemmeninmetdeveelgehoordeuitspraak:'Metvrienden
van hogere kaste moetje oppassen, want zezullenje dingen weigeren enjein
hun huizen als ongelijke behandelen. Als gelijke kun je slechts omgaan met
andere Mätäri.'
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Eennegentienjarige Cakkiliyanuit Nesavur, dienu aaneenCollegeinCoimbatorestudeert, merkt weinig van een vergemakkelijking der contacten: 'Als ik leden van hogere
kastezouvragenomwater,danzoudenzehetinmijnhandengieten.Alsikopeenveranda
zou komen, dan zouden ze me uitschelden. Het enige verschil is, dat ze me nu niet uitscheldenalsikdoorhet dorpfiets,hetgeenwelzougebeurenalsheteenMätäri landarbeider betrof. Zelfs met een universitaire graad zal ik niet als gelijke kunnen omgaan met
ledenvanhogerekasten.Alleendooreenmachtigeoverheidspositiekanerietsveranderen,
dangevenzejekoffieinhunhuizen.Totdanzullendeouderenmijbijdenaamnoemenen
onrespectvolletaalgebruiken.DeKavuntar sprekenPalanisamy M.L.A.aanmetneutrale
werkwoordsvormen.' (M.L.A. = Member of the Legislative Assembly van een Indiase
staat; zievoor de linguistische etiquette 6.2).

5.6.4. Informele contacten (slot)
Eengrondigestudievandeinformele persoonlijke contacten,hunaardenintensiteit, zou het inzicht in tal van vraagstukken vergroten. Zij zou de beantwoordingkunnenvergemakkelijken vandevraaginhoeverredezerelatiesmede
worden bepaald door kastelidmaatschap en politiek-economische status. Een
dergelijke diepgaande netwerkstudie heb ik echter niet gemaakt en deze paragraaf kan daarom slechts een oppervlakkige indruk geven van de onderlinge
contacten.
Bijdevriendschappelijke contacten tussenledenvanhogereenlagerekasten
moeten weeen onderscheid maken tussen asymmetrische en symmetrische relaties, waarbij delaatste schadelijk zijn voor depositie van het lid van hogere
kaste.Vriendelijke contactentussenpersonen metsterkafwijkende kastepositie
worden nauwelijks veroordeeld zolangzekerekasteregelsinacht wordengenomen;menaccepteertdergelijke contactenbijmetnameledenvanhogerekasten
die tot lagere klassen behoren. Een geheel ander beeld ontstaat als leden van
hogerekastestrevennaar symmetrischecontactenmetlageren of, zichzonuen
dan in situaties begeven waarin de relaties met lageren nauwelijks anders dan
horizontaalkunnenzijn.InIrupaturhebbenwedanoverhetalgemeentemaken
met leden van hogere kaste wier positie marginaal isen diezich 'afgeven' met
lageregroepen.Overdiemensenspreekteenoudere Kavuntan alshij opmerkt:
'Ik hebalvaakin mijn levenmeegemaakt, dat het slechtafloopt met Kavuntar
dieveelomgaan metmensenvanlagekaste.Hoedatprecieskomt,weetikniet,
maar er gebeuren dan altijd dingen diehen ruïneren.' Oorzaak en gevolgwordenhierverwisseld:menraakt hiernietgeruïneerd door contacten opvoetvan
gelijkheid metleden van lagekasten, maar hetzijn meestal slechts deenigszins
'aan lager wal geraakten' die dergelijke contacten aangaan met leden van veel
lagerekaste.Wekunnenhierbij denken aanaandedrank verslaafde boerendie
doorfamilietwisten ofanderszinsveellandhebbenverloren,ofaandeKavuntar
dronkaard diemenin deCakkiliyar cêriaan eenelektriciteitspaal vastbond en
eenpakslaaggaf. Danisernogmijn 'westelijke'Äcäribuurman dieinhet dorp
nuweleenbijzonder slechtenaamkrijgtdoordedrinkgelagen met bijbehorende
ruziesdieerinenbijzijnhuisjewordengehoudenenwaarbij vaakeenParaiyan
aanwezigis.DezeÄcärikrijgtvandeKavuntar boerensteedsminderwerk.
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Door deaanduidingen 'over het algemeen' en 'meestal' heb ik nu reeds tweemaal een
slag om de arm gehouden ten aanzien van het zedelijkeniveau van de leden van hoge
kasten diesymmetrische contacten zoeken met mensen van lagekaste. De lezer kanzich
afvragen oferdangeencategoriemensenisdie'boven' dekastenstaat,diezichprincipieel
keert tegen dekastenhiërarchie. Ik moet dan direct opmerken, dat er in Irupatur en omliggende dorpen en kleinere steden nog maar heel weinig volwassen personen van hoge,
midden of lage kasten zijn die zich tegen iedere kaste-ongelijkheid willen en/of kunnen
verzetten.Zeker,minstens drieKavuntar dieeenzeer intensief contact metmij onderhieldenwareninmijnhuisvolkomen bereidzichopvergaandewijzealsgelijkenvanledenvan
lage kaste te gedragen. Maar er istoch geen sprake van dat deze Kavuntar bijvoorbeeld
naar de wijken van lagekasten gaan om daar op voet van gelijkheid met debewoners te
verkeren, of dat zij leden van lage kasten bij zich thuis ontvangen. In Irupatur en omgevingkenikslechtséénpersoon,dietrachtbovendekastentestaan;daarbijgaathetdan
nog om iemand waarvan dat door dedorpelingen ook verwacht wordt, omdat ze 'kasteloos' moet zijn. Dit isdeKavuntar heiligevrouw, die inderdaad heiligen,priesters engewone stervelingen van lage kaste bij zich op de veranda laat komen en hen toestaat van
haar waterput gebruik te maken. Zij kan er hoogstens van 'beschuldigd' worden, dat zij
haar volgelingen van hoge kaste niet werkelijk wil kwetsen door haar gedrag. Tegenover
mij verzuchtte zij dat ze aan haar volgelingen reeds vijfendertig jaar gelijkheid predikt,
maar dat het niet helpt17. Aangezien deze vrouw vrijwel nooit het erf van haar huis verlaat,ishetonmogelijk eenschattingtemakenvanhaar gedrag 'inhet openbaar'.

Vragen weleden van hogekasten welke(min of meer symmetrische) contacten zo statusverlagend werken, dan blijken die met Ottar en lagere kasten te
wordenafgekeurd. Deantwoordenzijnechternietduidelijk:menherhaaltliever
dat het omde 'lagekasten' gaat, dan dat men dekastenspecificeert. 'Dwingen'
we de informanten tot een nadere uitwerking, dan blijkt men bepaalde Ottar
nog wel te willen uitzonderen, maar als we bij de Valaiyar komen, dan is het
antwoord zonder voorbehoud 'nee, daarmee gaan weniet om.' Maar, decategorie 'lagekasten' isvoor een lid van hogere kaste met eenhogeeconomische,
educatieveenpolitieke statusdoorgaans groter dan voor een lid met een lage
persoonlijke status. Als een Pillai M. A. student opmerkt: 'If you have much
contact with low caste persons, people willthinklowof you', dan slaat ditbepaaldnietalleenopdeScheduled Castes,maarookopdeKucavar, Mohammedanen, Ottar, enz.Dezejonge Pillai beperkt zijn eigen vriendschappelijke contacten duidelijk tot de meer welgestelde Brahmanen, Kammavar Naiytu, Kavuntar, Tëvar, Pillai, Ainüttän Cettiyâr en leden van kasten met een ongeveer
vergelijkbare status. Dezelfde Pillai stelt, dat naast de kaste ook de klassebelangrijk isbijdecontactendiejelegt.BijdeCollegestudenten meenthijtekunnenconstateren dat 'lowclasspeopleofhighcastes'veelmeercontactenleggen
met'lowcastepeople'dande'highclasspeopleofhighcastes'.Tenaanzienvan
debeter gesitueerden van lagekaste zegt hij,dat zij in de Colleges slechtscontacten kunnen leggen met leden van hogere kaste wier politiek-economische
positie laag is. Hoe het ook zij, uit deze laatste opmerking mag men voor de
dorpen bepaaldnietdeconclusietrekken,datdereedsvermeldemarginale personenvan hogere kasten diesymmetrische relatiesaangaan metledenvanveel
lagere kasten, dat dan doen met mensen die binnen hun eigen kaste een hoge
positie innemen. Het omgekeerde ishet geval:leden van lagere kasten diezich
'inlaten'metmensenvanaanzienlijk hogerekastestaanzelfookbinnendeeigen
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kaste marginaal, en dat nietdoor eenhogere klassepositie maar door gedrag dat
volgens de eigen kaste niet door de beugel kan. De Cakkiliyar schoenmaker die
eenKavuntar boer van sterkedrank voorziet endiemetdezeboer (waar de Cakkiliyar vaak ruziemeehebben, en dieook bij deKavuntar laagstaat aangeschreven) een tamelijk symmetrische relatie onderhoudt, is binnen zijn eigen kaste
zekergeen gezienefiguur, en hetzelfde geldtvoor deParaiyan diedeelneemt aan
de drankfestijnen van mijn Äcäri buurman. De Pallar melkman die voornamelijk verkeert met Kavuntar vrienden, noemt zichzelf reeds een vreemde eend in
de Pallar bijt en maakt zich herhaaldelijk gehaat met name bij de 'Näcuvar'
factie der Pallar door bijvoorbeeld tijdens verkiezingen de D.M.K. vlag te hijsenindeoverwegend communistische Pallar cëri.
Vermindering van de respectvormen en vermindering van de al of niet vanuit
het stratificatiesysteem ontstane verschillen in levensstijl zijn belangrijke voorwaarden voor het totstandkomen van informele contacten tussen de leden van
lage en hogere kasten. Hoewel niet alle leden van lage kasten op dit punt optimistisch zijn gestemd - ziebijvoorbeeld de opmerkingen van de College student
en Cakkiliyan uit Nesavur - hoort men over het algemeen toch, dat er in vergelijking metvroeger een 'verbetering' isingetreden,d.w.z.datde respectvormen
enverschillen in levensstijl in mindere mate barrières vormen diecontacten in de
weg staan. Enkele Paraiyar in Kilakkupalayam merkten hierover het volgende
op:
'Toen we nog kadavers opruimden en hier in onze wijk vilden, kwamen mensen van
anderekastennietbij ons;het iseensmeriggezicht.Nu komen anderen welhier.Sommigenzitten zelfs met ons op deveranda's van onzehuizen. Vroeger moesten weonze handen vouwen ter begroeting, moesten we op enige afstand blijven staan en mochten we
mensen van hogere kasten niet aanraken. Nu dit allemaal veel onbelangrijker is, worden
contactenmetledenvanhogerekasten gemakkelijker'.

De opmerkingen van de Cakkiliyar in Adutur, Irugur, Sulur en Peelamedu
zijn vrijwel identiek en ter illustratie vermeld ik hier hetgeen enkele Cakkiliyar
inAdutur hierover zeiden:
'Vroeger konden wijgeen schone en goedekleding dragen. De Kavuntar zouden spottend zeggen:"Jebent werkelijk eenbelangrijke manaanhet worden". Eenpakslaag kon
zelfshetgevolgzijn. Maar nuvragendeKavuntar onszelfomschoneklerentedragenen
zeggen: "Koop watzeepenmaak allesschoon." Kavuntar en Mâtâriwerkennu vrij met
elkaar indeveldenenwijrakenhenaanenzijons.Het isooknietmeerzo noodzakelijk
om mensen van hogere kasten te begroeten met 'cämi' en de handen te vouwen; wegebruiken nu veel meer alleen respectvormen (te weten in werkwoorden en persoonlijke
voornaamwoorden). Vergeleken met vroeger is de situatie zeker verbeterd. De veranderingen zijn het geringst bij het accepteren van voedsel en water en bij het betreden van
huizen.'

Tot slotvan dezeparagraaf besteed ikenigeaandacht aan decontacten tussen
de dorpelingen in het algemeen, als kanttekening bij de opmerking van F. G.
BAILEY (1971: 4) dat: '...there is a fund of common knowledge about all the
members of the community, and that it is not too difficult for anyone in the
community tohaveaccessto it.'
In de eerste weken van mijn onderzoek in Irupatur vroeg ik enkele Kavuntar
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-11(1975)
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hoeveel leden de verschillende kasten in het dorp telden. Tot mijn grote verbazinggingen zij toen uit het hoofd de verschillende straten en huishoudingen na.
De betreffende Kavuntar maakten ongetwijfeld veel fouten, maar belangrijk is,
dat zij alle inwoners van het dorp meenden te kennen, ... tot de Pallar. Bij de
Pallar stopten ze en merkten op, dat zij de meeste ledenvan devierlage kasten
niet kenden. Ze kenden de wijken van de vier laagste kasten ook slecht en konden bij de telling dus niet uitgaan van depaden en huizen. De bijzondere positie
van juist de vier Scheduled Castes kan nauwelijks beter worden geïllustreerd.
Ook verder heb ik kunnen constateren, dat men de namen van zeer veel leden
der vier lage kasten niet kent en dat men daarom vaker voor personen de
kastenamen gebruikt. De ouders van een Kavuntar meisje, dat op de lagere
school betrekkelijk veel contact had met een Pallar meisje (zie 5.6.2), konden
mij de namen van de ouders van het Pallar meisje niet noemen en wisten ook
niet,waar het meisje in dePallar wijk woonde. Het betreffende Kavuntar meisje
werd te hulp geroepen om mijn uitzonderlijke vragen te beantwoorden. Hierbij
dient men te bedenken, dat de boerderij van deze Kavuntar familie op een afstand van ongeveer tweehonderd meter van het huis vanhet Pallar meisje ligt.
Boerenfamilies kennen wel de namen van hun vaste arbeiders van lage kaste,
maar van dagloners die men zo nu en dan in dienst heeft, kent men vaak de
namen niet, laat staan dievande ouders,broers of zustersvandezemensen. Wat
ik gezegd heb over de contacten van de vier lage kasten met mensen van hogere
kasten vergeleken met die van de midden kasten, wekt licht de indruk dat het
verschil niet bijster groot is.Dieindruk zou onjuist zijn en de hier gemaakte opmerkingen kunnen als correctie dienen. De geringere frequentie van contacten
met leden van de vier Scheduled Castes,in vergelijking met de contacten met de
leden van de midden kasten is onmiskenbaar. Het contact met leden van de vier
lage kasten met wie men samen op school geweest isneemt na de schoolperiode
zo sterk af, dat men deze vroegere mede-scholieren in veel gevallen niet meer
kan plaatsen:men vergeet de namen, weet niet wat ze doen en of zenogin het
dorp wonen.
Het is bijzonder jammer, dat ik aan leden van de lage kasten nooit heb gevraagd het aantal leden van deverschillende kasten in hetdorp tenoemen, of op
te sommen welke mensen er wonen in bepaalde straten binnen wijken van hogere kasten. Ik neem aan dat zij de namen van boeren en hun vrouwen wel zouden hebben gekend, maar dat zij velevoor hen minder opvallende personen van
dehoge enmidden kasten nietzouden weten te plaatsen.
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6. DE SOCIALE POSITIE DER SCHEDULED CASTES (III):
RESPECTVORMEN IN NON-VERBAAL EN
VERBAAL GEDRAG

In het gedrag komt tot uiting in hoeverre de ene persoon in een bepaalde
situatie aan de andere persoon respect betoont. Door deze respectvormenbewijst men eer aan door de maatschappij voorgeschreven kwaliteiten die hier
vooral betrekking hebben op verwantschap, leeftijd en kaste. Relaties tussen
ledenvanverschillendekastentracht menbijderespectvormenvaakte zien als
bepaaldeverwantschapsrelaties,tenzijhetverschilinkastestatuszeergrootisen
hetgebruikvanverwantschapsterminologie alsbeledigendzouwordengevoeld.
De respectvormen worden mede beïnvloed door de economische, politieke en
educatieve positie van depersonen die met elkaar in contact treden; nagegaan
zalworden in hoeverre dezefactoren eenvariatieveroorzaken opdedoor verwantschap,leeftijd enkastebepaalderespectvormen.
In dezeparagraaf zalikmijbeperken tot derespectvormen dieinachtgenomenworden,alsledenvanverschillendekastenmetelkaarincontacttreden.

6.1. RESPECTVORMENIN NON-VERBAALGEDRAG

Deverschilleninkastepositiekomenonderanderetotuitingindewijzewaarop men bij elkaar zit of staat. Tabel 16geeft een indruk van de denkbeelden
aangaandehetrespect,datmenmoetbetonendoorhetalofnietkiezenvaneen
lagerezitplaats tijdens eengesprek. AlswedeBrahmanen buiten beschouwing
laten, dan blijken dehogekasten thans hetbetonen van respect vooral teeisen
van Ottar enlagerekasten.Ten aanzien van kasten alsNäykkar, Äcäri, Kucavarenzelfs Mohammedanen bestaatvaak geenconsensus:steedsmeermensen
schijnen bereid tezijn hetverschil tussen deeigen status en dievan dezelagere
hogekastenzogeringteachten,datzijgeenbijzondere respectvormeneisen.De
Kavuntar hebbenveeltemakenmetdeÄcärismedenentimmerlieden.Vanhen
wordt verwacht, dat ze degereedschappen snel maken of repareren. Zelfs met
oudere Kavuntar zitten ze samen op een veranda. De positie van de Kucavar
pottenbakkers is zwakker: zij hebben veel minder contact met de Kavuntar
boeren en hun produkten zijn minder onmisbaar. De Kucavar behandelen de
Kavuntar enanderehogekastenmetveelrespect.Zijbetredennietgraagveranda's van Kavuntar huizen enzijn geneigd te blijven staan, vooral alser ergens
Kavuntar zitten. De Mohammedanen zijn in dezen beter tevergelijken metde
AcäridanmetdeKucavar: zijzittenmeestalalsgelijkennaast de Kavuntar. Bij
deOttarmoetenwe,zoalssteeds,onderscheidmakentussendemeermoderneen
demeertraditionele ledenvandezekaste.Deeerstenstaan bekendalsnetjesen
wonende in 'behoorlijke' huizen, waarbij wegeen kalkbranderijen vinden; de
laatstenstaanbekendalsvuil,wonendeinslechtehuizenwaarbijdekalkbrandeMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-11 (1975)

189

rijen allesbedekken meteenlaagje stof.Veelledenvanhoge kasten zijn bereid
deeerstenenigszins ophetniveauvandeKucavar tezien, maardemeertraditionelegroepbeschouwtmenals'lage'kaste.
De Paljar denken allen gelijk over het gedrag tegenover dehoge kasten tot
Pantäramenz.entegenoverdelagekasten,maarweconstateren onderlingeverschillen waar hetbetreft hetal of niet lager zitten bij contact met Pantäram,
Näykkar,Kucavar,Ottar,ValaiyarenKömuttiCettiyär.Ditwijsteropdatvele
Pallar zichniet (meer?) wensen neerteleggenbijhunpositie alslagekaste.Zij
streven niet naar eensituatie waarin leden vanmiddenkasten aanhenrespect
zouden betonen, maar welweigerenvelenzichdoor hetbetonenvaneerbiedte
vernederenvoorledenvandezemiddenkastenenlagerehogekasten.Ditverzet
isbijdePallarduidelijk veelsterkerdanbijdeKuravar,ParaiyarenCakkiliyar.
Hetleidtniettotconflicten tussenPallarendemiddenkasten,doordatdePallar
weinigbuitenhuneigenwijk komenendoordatdemiddenkastennietdemacht
bezittendePallartoteeneerbiedigehoudingtedwingen.Eenconfrontatie vindt
slechts plaatsindeteashops endaar weigeren dePallar respect tebetonenaan
wiedanook.DePallar beschouwendeteashops als'publicplaces'waarzijvrij
zijn omtezittenenterokenenerzijnslechtsweinigledenvananderekastendie
hun thansdit'recht' werkelijk willen ontzeggen. Opvallend isookdatdePallar
delaagste kastevormen,dievanledenvanbepaalde andere kasten eistdatrespect wordt betoond. Dit feit onderscheidt hen van de Kuravar, Paraiyar en
Cakkiliyar. Vele Kuravar en Paraiyar menen datzijgeenrespect behoevente
betonen aandePallar. Ookhierzijn decontacten zogering,datzichgeenconflicten voordoen. BijdeCakkiliyar bestaat geen overeenstemming over het betonenvanrespectaanPallar.Ikmeenechterdatditrespectindepraktijk welis
teconstateren. Demoeilijkheid bijhetcontroleren vandeuitspraken overrespectvormen is,datwedeleden dervier laagste kasten vrijwel nooit bij elkaar
zien. Ontmoet menelkaar opstraat enontstaat ereengesprek, danblijft men
staan of hurkt men.Vaak echter zijn ook leden van hogere kasten aanwezig
waardoorergeensprakeisvaneeninachtnemenvanrespectregelstenopzichte
van dePajjar, maar eenopdegeëigende wijze betonen vanrespect aanhet lid
van hogere kaste.Zokunnen bijdeMäriyamman tempel situaties voorkomen
waarin Kavuntar zichindetempelveranda's bevinden, eenOttan opdeeerste
tredevandetrapzitdienaardeverandaleidt,eenPallan opeenplattesteenaan
devoetvandeveranda ziteneenCakkiliyan buiten derieten overkappingvan
deverandastaatofhurkt.
In een situatie waarin derespectregels niet duidelijk zijn of waarin iemand
zichnietwensttehoudenaandetraditioneleregels,blijft menstaanofblijft één
der betrokkenen staan.Voeltiemand zichbeledigd doorhetnietinachtnemen
vanderespectregels dooreenander danstaakt hijhetgesprek,staat opengaat
weg.
Tijdens eeninterview meteenjonge Pallaneneenjonge Kavuntan betrad eenwat ouderePillaimijn kamer.DePallandiebijonsaantafel zat,stond openbleef staanzolang
de Pillai indekamer bleef. Opmijn vraag aan dePallanwater gebeurd zouzijn alshij
wasblijven zitten,antwoordde deze:'Erzouhelemaalnietsgebeurd zijn, maar steldatik
190
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hemovereenjaar voor ietsnodigheb,danzalhijzichmijngebrekaanrespectherinneren.'
Deze PaJJan was een trotse man; hij verliet de kamer niet en ging ook niet op de vloer
zitten.

Bij de toepassing van derespectregels isvan groot belang, waar het gesprek
plaatsvindt en wie de gesprekspartners zijn. Komt een belangrijke Kavuntar
boer langs het pad dat dePallar cêri aan denoordzijde begrenst, dan staan de
aanwezigePallar op.Vraagt dezeKavuntan naar allerlei zaken, dan blijft men
staan. Komt hij echter voor eenlang gesprek in het kader van bijvoorbeeld de
bemiddelingbij eenconflict, dan biedtmenhem opeenbinnenplaats of opeen
pad een cot (inheems bed) of een stoel aan, waarop de Kavuntan dan plaats
neemt,terwijldeledenvanlagekastevoorhemhurken. Geheelandersishetals
eenminderbelangrijklidvanhogekastebijvoorbeeldindePallarwijkkomtvoor
eeninformeel gesprek overwerksituaties ofpolitiek.Dan iservannon-verbale
respectvormen weinig te bespeuren; het lid van hoge kaste bewijst door zijn
komst naar dewijk endehuizen der lagekaste dat hij eenbehandeling min of
meer opvoet van gelijkheid aanvaardt, althans op dat moment. Men kan niet
verwachtendateenOttan ofeenPallanopzijnterreinenvoorzijneigenhuisin
het stof gaatzitten, omdat eenKavuntan eensmethemwilpraten over koetjes
en kalfjes. Slechts leden van hoge kasten die een lagere politiek-economische
positie innemen, dus land- of industrie-arbeiders, zullen zulke informele gesprekken voeren; belangrijke leden van hoge kasten komen niet zomaar voor
eengesprekje bijdehuizendermiddenkastenofbijdePaüar,omvandelaagste
driekasten maarniettespreken.Nahetvoorgaandeishetduidelijk, datbijhet
alofnietbetonenvanrespectnietalleendekastevanbelangis,maarzekerook
depolitiek-economische positie,waarnaast wedan nogdeleeftijd moetennoemen.
Indewerkpauzesopdeveldenzietmenarbeidersvanhogereenlagerekasten
bijelkaarzitten omteetenentepraten. Hiervormen deCakkiliyar eenuitzondering:zijzittenapart ofstaan openigeafstand (ziefoto 13).OverdeKuravar
enParaiyar,dievolgensmijninformanten indezeneenmetdeCakkiliyarvergelijkbare positieinnemen,durfikweinigtezeggen,aangezienikhenindevelden
nooitalsarbeidersaantrof.
De respectvormen die men tijdens gesprekken in acht neemt, worden het
nauwkeurigst in acht genomen in of bij dehuizen en tempelsvan degesprekspartnermetdehoogstestatus.
Hetbetonen vanrespectblijkt nietalleenuitdewijzewaarop men bijelkaar
zitofstaat,maarookuithetalofnietineikaarsbijzijn rokenofhetelkaarvoorbij fietsen. Het geldtin het algemeen alsbijzonder onbeleefd alslageren roken
in het bijzijn van hoger geplaatsten, en ook om eenhogergeplaatstevoorbij te
fietsen. SommigeKavuntar klagendatdeCakkiliyar ophet ogenblikniet altijd
metroken ophouden,alszijvoorheteenofanderindecërikomen.Ditzoubetekenen datzijzichopeigenterreinwatzelfstandiger gaan gedragen. Geeft een
Kavuntar boer een 'bidi' (inheems strootje) aan een Cakkiliyar pannaiyâl, dan
rookthij dieopenigeafstand op.Ikkrijg deindrukdatdesituatievoordePal192
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Jarietsandersis: bijdeMäriyamman tempelkonikconstateren,dateenoudere
Pallan inhetbijzijn vanandereneen'bidi'aanbood aaneenoudereindeveranda gezeten Kavuntan, waarna beiden hun 'bidi' oprookten. Van Kavuntar
pannaiyâlsvindtmenhetnieterg,datzeroken alshun boer erbij is,tenzij deze
laatsteinde'kindred'groepvandepannaiyäleensuperieureverwantis.
De hogere kasten en met name de Kavuntar nemen binnen hun kaste de respectregels
ten aanzien van het roken streng in acht. Een man rookt bijvoorbeeld niet als vader of
vadersbroeraanwezigis,alszijnalofnietclassificatorischeschoonvaders indebuurt zijn,
ofalshijtezamenismetdeietsoudereechtgenootvaneenzuster.

Het heeft vrij lang geduurd, voordat het mij duidelijk werd dat men bij het
passerenvaneenhogergeplaatstevanzijnfietsmoetstappenenpasweerverder
kan gaannaeenuitdrukkelijke aansporingdaartoe.Bijdeaanvangvan hetonderzoek in Irupatur verwonderde ik mij er over, dat veel mensen met de fiets
aan dehand met mij meeliepen alsik zonder tolk in het dorp wandelde;velen
moetenzichwelverbetenhebbenoverhetfeit,datikzenietlietgaan.
Naarmatedefietseennormalervoertuigwordtensteedsmeerindustrie-arbeiderszichmoeten haasten omoptijd ophetwerktezijn, houden steedsminder
mensen rekening met de respectregels op dit punt. De hoofdweg schijnt reeds
van dezeregelsuitgezonderd tezijn enmenmoeteraluitdrukkelijk aangesproken worden, wil men nog afstappen. Wel gelden ze nog voor het fietsen in de
Kavuntar wijken. Toch presteren Paraiyarjongens het om door dezewijken te
fietsen zonder zelfs ookmaarvoor belangrijke Kavuntar aftestappen. Dittenminste vertelt de Vannan die tegen mij hierover klaagde en opmerkte dat hij
zelf steeds maar weer moet afstappen. Mogelijk betreft het hier Paraiyar middelbare scholieren.TochhebikbijdeMäriyamman tempelnoghetvooriedereenalsbijzonder lachwekkend geldendetafereel kunnen bijwonen waarbij een
dronkenKavuntaneenkrijsende Cakkiliyarjongenachtervolgde,diehemvoorbijwasgefietst. Ookuit andere dorpen horen we,dat metname Cakkiliyareen
pakslaagriskeren,alszijledenvandedominantekastevoorbij fietsen.
Kavuntar vertellen dat inhet verledendeOttar enledenvan noglagerekastenniettepaard door destratenvandeKavuntar wijk mochtenrijden.Volgens
een zeer oude Kavuntan was er vijftig of zestigjaar geleden reeds een conflict
tussen Kavuntar en een Ottan dietepaard door de Kavuntar straten reed. De
Ottanzoutoenbijdepolitiehebben geprotesteerd tegenhetverbodvandeKavuntar, maarderechtzaak dievolgde,werdgeseponeerd. Eendergelijke opmerkingbewijstweerhoevoorzichtigwemoetenzijnmettemenen,datverzettegen
dekasteregelsvanrecentedatumis.Ikgeloofdaterindezerespectregelsnietzo
veelisveranderd endaterooknuweerredentot conflict zouzijn alseenOttan
tepaard door deKavuntar wijk zou rijden enniet afsteeg bij het passeren van
eenoudereKavuntan.
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6.2. VERBAAL GEDRAG: DE LINGUÏSTISCHE ETIQUETTE

In kasten- ofstandenmaatschappijen meteenideologie diede ongelijkheid der
statusgroepen sterk benadrukt, mag men verwachten, dat statusongelijkheid
eveneens tot uitingkomt indelinguistische etiquette diemeninachtneemtbijde
inter-kaste/stand contacten. Een analyse van dit verbale gedrag lijkt zeker op
zijn plaats al is het zeldzaam voor de Indiase taairegio's1. Bij de regels en het
werkelijke gedrag betreffende het accepteren van voedsel en water of het tezamen eten bestaat steeds het gevaar, dat informanten gaan fantaseren, en dat
zeker in situaties waarin maaltijden voor grote groepen van de dorpsgemeenschap nauwelijks of niet (meer)worden gegeven, en waarin personen van de politiek-economische elite alleen geven en weigeren te ontvangen. Spreken echter
moet en doet men wel met leden van andere kasten enjuist bij het verbale contact wordt men gedwongen tot een snelle evaluatie van de eigen positie ten opzichtevandie van de gesprekspartner(s).
Het iszeker niet alleen de kastepositie die bepaalt welke linguistische vormen
men gebruikt: ook de individuele posities op economisch, politiek en educatief
gebied spelen een rol, evenals leeftijd, geslacht en hoe goed de gesprekspartners
elkaar kennen. Bij mijn onderzoek beperkte ik mij tot het taalgebruik van en
tussen volwassen mannen. Hoewel 'kaste' steeds mijn belangrijkste ingang was
bij de analyse der stratificatieproblematiek, besteedde ik wel aandacht aan de
gevolgen van discrepanties tussen kastepositie en politiek-economische positie.
Ik heb geen materiaal verzameld betreffende de linguistische etiquette die blijkt
bij de gebruikte persoonlijke voornaamwoorden; het onderzoek beperkte zich
tot de werkwoordsvormen, het gebruik van de namen van personen, de in het
interkaste verkeer gebezigde verwantschapsterminologie, en het gebruik van de
term 'cämi' (heer,god)voor personen.
De basisvan mijn onderzoek naar delinguistische etiquette issmal en de presentatievandeverkregen gegevensmoetindeeersteplaats worden gezienalseen
poging duidelijk te maken, dat een analyse van de in het inter-kaste verkeer gebruikte taalvormen belangrijk isvoorhet stratificatie-onderzoek.
Met zestien informanten sprak ik uitvoerig over de linguistische etiquette.
Dezevrijwillekeuriggekozeninformanten waren devolgende:
Kavuntar
(3): eenboer(leeftijd 25jaar)entweeindustrie-arbeiders(25en40jaar).
Äcäri
(1): devrouwvaneengrofsmid(50jaar).
Kucavar
(1): eenpottenbakker (40jaar).
Mohammedanen (1): eenvrouw,winkelierster (45jaar).
Valaiyar
(1): eenmanenzijntweevrouwen,allenlandarbeid(st)ers (50jaar).
Vannâr
(1): eenwasser(70jaar).
Näcuvar
(1): kapper derhogerekasten(40jaar).
PaHar
(2): een groep vrouwen (landarbeidsters en groente-koopvrouwen, 20
tot40jaar),eneenman(onderwijzer enkleineboer, 50jaar).
Kuravar
(2): eenmaneneenvrouw,beidenmattenvlecht(st)ers (40jaar).
Paraiyar
(1): eenindustrie-arbeider (50jaar).
Cakkiliyar
(2): eengroepmannen (20tot 50jaar)eneenman(55jaar),allenlandarbeiders.
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Mijn assistenten controleerden allerlei uitspraken enverzamelden aanvullendegegevens,hetgeennietalleonzekerheden kon opheffen.
6.2.1. Linguistischeetiquette in werkwoordsvormen
Bij het aangeven van de linguistische etiquette die blijkt in de werkwoordsvormen maken de dorpelingen gebruik van de werkwoorden 'gaan' en 'komen' 2 .
Gaan
pö
pönkö
pötä
pölle/pöti

Komen

: neutraal
:metrespect
: onrespectvoltegenovermannen
: onrespectvoltegenovervrouwen.
Alsneutralevormenvindenweookpôppâ/vâppâ,vormendiemenietsvriendelijker achtdanpô/vâ.

va

vänkö
vätä
välle/väti

Bezien wetabel 17dan blijkt het niet moeilijk te zijn vast te stellen, dat de
vier lage kasten geen aparte categorie vormen en dat van deze vier kasten de
PallardehoogstepositieinnemenendeCakkiliyardelaagste.
De Brahmanen gebruiken de onrespectvolle werkwoordsvormen niet slechts
voor devier lage kasten, maar ook voor Näcuvar, Vannär, Valaiyar, Ottaren
Mohammedanen. DePallar onderscheiden zichvan deandere drielage kasten
doordatzijenigeboereninhunmiddenbezittendiedoordeBrahmaansedorpsaccountantenzijnfamilieinneutralebewoordingenwordenaangesproken.Ook
bijdeKavuntarnemendePallarbinnendelagekasteneenbijzonderepositiein:
evenalsinhet gevalvandeValaiyar gebruikt eensteedsgeringer wordend aantal Kavuntar boeren onrespectvolle vormen tegenover jongere landarbeiders
vandezekaste.Onrespectvollevormen gebruikendeKavuntarvooraltegenover
Kuravar, Paraiyar en Cakkiliyar. Oudere Kavuntar bezigen dezevormen vrijwelzonderuitzonderingvoorledenvandezedriekastenenslechtseencategorie
'verlichte'jongere Kavuntar gebruikt neutralevormen. Dezejongere Kavuntar
gebruiken wel onrespectvolle vormen tegenover dejongere leden van deze drie
kasten. Uit de gesprekken kreeg ik de indruk dat er, afgaande op de taal der
Kavuntar, binnen deze drie laagste kasten nog enige differentiatie mogelijk is,
in zoverre dat onrespectvolle vormen het meest worden gebruikt voor Cakkiliyar,ietsmindervoorParaiyarennogietsminder tegenoverKuravar. Integenstelling tot de Paraiyar en Kuravar geven de Cakkiliyar toe, dat de Kavuntar
hen aanspreken met vätä/pötä; de Paraiyar en Kuravar vertelden dat de Kavuntar tegenover hen neutrale vormen alsvä/pö ofväppä/pöppä gebruiken. Ik
had enigszins te doen met deParaiyar industrie-arbeider die mij verzekerde te
worden aangesproken in neutrale bewoordingen: onmiddellijk na deze uitspraak verscheen ereenietsjongere Kavuntar boer opzijn erf, diehem opbeslist onrespectvolle wijze aansprak. Vermeldenswaard is hier nog, dat oude
Kavuntar boeren uit Adutur mij vertelden, dat zij de rijke Kuravar varkenskoopman/geldschieter uithundorpaansprekenmetvätä/pötä.
Vijf hogere kasten, ni. de Pillai, Ainüttän Cettiyär, Pantäram, Näykkar en
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Äcäribeperken deonrespectvolle vormen tot Kuravar, Paraiyar en Cakkiliyar,
waarbij defrequentie van het gebruik van dezevormen duidelijkhetgrootst is
tegenover Cakkiliyar. SlechtsdeÄcäribetonenzichinzeldzamegevallenonrespectvol tegenoverjongere Pallar landarbeiders. Beneden dezevijf kasten volgt
een categorie kasten dieslechts onrespectvolle vormen bezigen tegenover Cakkiliyar,nl.deOttar,Valaiyar,VannärenNâcuvar.Hetbehoeft geenverwonderingtewekkendat deKucavar, Mohammedanen enKömutti Cettiyär zichniet
vanonrespectvollevormenbedienen:alspottenbakkersenwinkelierskunnenzij
hetzichnietveroorlovenhunklantenmetdisrespecttebehandelen.
Dat dePajjar bij devierlagekasten dehoogstepositieinnemen, blijkt eveneens, doordat zij de laagste kaste vormen die onrespectvolle vormen gebruikt
tegenover een andere kaste, nl. tegenover de Cakkiliyar. Het gaat hierbij niet
uitsluitend om Pallar boeren en Cakkiliyar landarbeiders. Aan deandere kant
echter vormen dePaljar duidelijk eenlagekaste: gebruiken deVannär en Nâcuvarnogneutralevormen tegenovervijf kasten,dePallar gebruiken dergelijke
vormen slechts tegenover twee kasten, nl. de Kuravar en Paraiyar. Toch doet
zicheenverschijnsel voor,datwellichtwijst opeeninbewegingzijnvandekastepositiederPajjar: tegenovervolwassen Ottar,ValaiyarenNäcuvargebruiken
dePallar somsneutralevormen alsvä/pöofväppä/pöppä. Ledenvandezedrie
kasten geven toe, dat Pallar hen zo nu en dan in neutrale bewoordingen aanspreken enikkreegnietdeindruk, dat dit hun ergernis opwekt. DePallarzeggendathunpositieslechtsweinigafwijkt vandievandeOttar,Valaiyar,Vannär
(Korïku)enVellälaNäcuvar.
DeVannär van Irupatur vormen een groep diezichzelf dwingt tot het strikt
nakomenvandedoor haar aanvaarde kasteregelsendievananderen verwacht,
dat zij zicheveneens houden aan de regels.Wezien bij hen niet deneiging tot
familiariteit die vele Valaiyar of Näcuvar vertonen ten aanzien van leden van
anderekasten.Hetinneutralebewoordingen aanspreken vanVannärdoorPallarzoueenopenconflict metzichbrengen metalle'narigheid' van bemiddeling
door Kavuntar enikachthetwaarschijnlijk, dat ditderedeniswaarom Paljar
tegenover hen uitsluitend respectvormen gebruiken. Vermelding verdient hier
datVannär enNäcuvar zich,integenstelling tot demeningvanvele Kavuntar,
uitdrukkelijk lagerachten dandeValaiyar.
Hoewel men in Irupatur de Paraiyar vrijwel steeds lager waardeert dan de
Kuravar, komt dit niet tot uiting in de gebruikte werkwoordsvormen; slechts
hetverbalegedragvandeKavuntarwijstindierichting.Dewerkwoordsvormen
diededrielaagstekasten tenopzichtevanelkaar gebruiken berusten uitsluitend
op de factor leeftijd. Paraiyar en Cakkiliyar gebruiken uitsluitend respectvormen tegenover elkaar; deze traditionele vijanden vermijden nog steeds iedere
vormvan familiariteit.
6.2.2. Hetgebruikvandenamenvanpersonen3
Bij het gebruik van de namen van personen gaat het om het aanspreken of
aanroepen bij denaam zonder toevoeging van vererende titels. SprekenValaiyardeKucavar pottenbakkers somsaan bij denaam, maar voegen zijhier dan
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altijd Cettiyär(koopman)aantoe,dangaikervanuitdat deValaiyardeKucavar niet aanspreken bij denaam. Ook in onzecultuurkring isereengroot verschiltussen het aanspreken vaneen man met 'Jansen' of met 'Meneer Jansen'.
Bij het gebruik van persoonsnamen zonder detoevoegingvan in dezeregioals
vererend opgevatte titels mag men neutrale of onrespectvolle werkwoordsvormenverwachten.Uitzonderingenworden geleverddoordeMohammedanen,en
deKucavar- Ottar.
Bij de gegevensvan tabel 18wordt ervan uitgegaan, dat men de namen van
zijndorpsgenotenkent,hetgeenlangnietaltijd hetgevalis(zie5.6.4.).Kentmen
bijhetaanroepenvaneenpersoonzijn naamniet,ofwil menzijn naamnietgebruiken, dan isvooral deaanroepterm 'atâ' of 'atê' zeer onrespectvol. Wat het
aanroepen van volwassenen betreft, gebruikt men deze termen vrijwel uitsluitend voor Cakkiliyar. Ook is het mogelijk de kastenaam te gebruiken waarin
voorbepaaldekasten neutraliteit ofdisrespectkanwordengelegd.Inplaatsvan
hetneutralePannäti (m)/Pannäticci (vr)hoort menbijoudereKavuntar boeren

TABEL 18.Het veelvuldiggebruikvannamenvanvolwassenmannen (ouder dan despreker)in
hetinter-kasteverkeer,gestelddatmendenamenkent.

Alter

Ego

.M
>*
öfl

a
%
u
e
a
ea
"8
ft ö
Cl Ë
u.
c K
S
S I - SS
§Ë § 3>- . 5., §13&'Sä •= § 3> *J3•§• a'S. ca>§> Ie- a> g n-I J4I
CS
e
O
'ft
e
S 13
'0 S
m Nü 0, < O* •z •< U. % O > > '4. W
• w

s

i

CU

s
>

2,
X3

On

3

Brahmanen
Kavuntar
Piljai
Ainüttän Cettiyär
Pantâram
Nâykkar
Âcâri
Kucavar
Mohammedanen
Ottar
Valaiyar
Vannâr
Nâcuvar
Kömutti Cettiyär
Pallar
Kuravar
Paraiyar
Cakkiliyar

0 - - + + + + + + + + + + + + + +
- 0 - - - - - - + + + + - + + + +
- - 0 - - - - - + + + + - + + + +
- - —O —- ——- + + + + —+ + + +
- - - - 0 - - - + + + + - + + + +
- - - - - 0 - - + + + + - + + + +
- - - - - - 0 - + + + + - + + + +
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+ Namenwordenfrequent gebruikt
—namenwordennietgebruikt ofslechtsincombinatiemetvererendetitels.
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nogslechtsspaarzaamhetonrespectvollePallan/Pallacci.OokParaiyanenCakkilizijn onrespectvolleaanroepvormen.Inhetgebruikvankastenamen(deaanduiding Cettiyär, koopman, is geen echte kastenaam) kan geen respect tot uiting worden gebracht en lagere kasten gebruiken deze namen dan ook niet
tegenoverkastendieduidelijk hogerstaan.Ookeenanalysevanhetgebruikvan
kastenamen in de aanspreekterminologie zou een ingang kunnen zijn tot het
stratificatiebeeld vandekastenvanIrupatur, maareendergelijk onderzoekheb
iknietondernomen.
Tabel 18 geeft aan dat devierlagekastenophetpuntvandepersoonsnamen
voordehogerekastentotenmetOttar onderdeelvormenvaneenruimerecategoriediebegintbijdeOttar.DeKömutti Cettiyärmoetenwehierbijrekenentot
dehogere kasten. Slechts deNäcuvar gebruiken depersoonsnamen uitsluitend
voor devier lagekasten. Valaiyar enVannâr zonderen dePallar afvan derest
derlagekasten,endebijzondere positievandePallarwordteveneens duidelijk,
doordat zijdoordeoverigedrielagekasten nietuitsluitend bijdenaamworden
aangesproken, terwijl dePallar zelfditweldoentegenoverParaiyar enCakkiliyar. DePallar behandelen deKuravar hierbij alseen kastediehoger staat dan
Paraiyar enCakkiliyar: deKuravar zoudendePaljar eveneensbijdenaamnoemen, als deze hun persoonsnamen gebruikten, hetgeen de Pallar ongewenst
achten. Deze vrees behoeven zij niet te koesteren ten aanzien van Paraiyar en
Cakkiliyar. Voor het gedrag tussen de drie laagste kasten geldt opnieuw een
'balanced reciprocity'.
6.2.3. Hetgebruikvanverwantschapstermen
Deverwantschapstermendie weinhetinter-kasteverkeerhetmeesthorenzijndevolgende4.
Bijzonderheden indien determenslechtsgebruikt worTerm
Inhoud
dendoorentegenoverbepaaldekasten
Pättä
FFF enz.
Pallartegenover Äcäri
Pâtti
MMMenz.
Ayyä
FF
Atta
FM
Appicci
MF
Vannâr, Näcuvar en Pallar tegenover Valaiyar;
Oppâcci
FM
Pallartegenover Pantäram
Ammättä
MM
Appä
F
F
Appunu
}
Rijke Kuravar tegenoverveeljongere Kavuntar
M
Ammä
Mämiyä
WM, HM }
Paraiyar tegenoverCakkiliyar enomgekeerd
Mämä
MB
1
Vooralgebruiktdoor Mohammedanen;
Mänü
MBW
I
ParaiyarenCakkiliyar tegenoverelkaar
Attai
FZ
}
Mohammedanen tegenover Kavuntar
Anna
B(ouder)
Akkä
Z (ouder)
Tampï
B (jonger)
Ammani
Z (jonger)
Paran
Kleinkind
Pantäram tegenover Valaiyar;
Përa
SS, DS
Valaiyartegenover Näcuvar;
Përanti
SS,DS
Pantäram,Äcäri,ValaiyarenVannârtegenoverPallar
Pëtti
SD, DD
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Het is mij niet duidelijk waarom bepaalde kasten tegenover bepaalde andere kasten
tamelijk specifieke verwantschapstermen gebruiken. Het is ook de vraag of de oorzaak
daarvan nu nog te achterhalen is. Een veel uitgebreider en vooral ook vergelijkend en
historisch onderzoek naar het inter-kaste taalgebruik zou nodig zijn voor het opsporen
vandezeoorzaken.
Ik moet hier tot voorzichtigheid manen, waar het gaat om het 'wegen' van de termen
om de bijbehorende gedragspatronen te begrijpen of zelfs te kunnen voorspellen. Ik ga
hier niet nader in op deprecieze termen diemen gebruikt, of op een vergelijking van de
gedragspatronen behorendebij dezetermen,maar beperk mij tot eenanalyse vandeongelijkheid of gelijkheid dieuit degebezigdetermen blijkt. Sprekenvolwassenen vankaste
A devolwassenmannenvankasteBaan met 'Appicci',engebruiken devolwassenen van
Bdeterm'Përanti'tegenovermannenvankasteA,daniskasteBhoger dankasteA.Ondankshetverschilintermen ishetzelfde hetgevalalskasteAtegenover demannenvanB
de term 'Appä' gebruikt en kaste B op zijn beurt hetgebruik van verwantschapstermen
vermijdt enzichbedientvan persoonsnamen.

Alvorens over te gaan tot een bespreking van de kaste-gelijkheid of-ongelijkheid die blijkt uit de gebezigde verwantschapstermen, wil ik nog het volgende
opmerken.
1. Hoewel in de verwantschapstermen een zekere ongelijkheid tot uiting kan
worden gebracht, blijkt door het gebruik ervan toch eenzekere familiariteit.
Bij een 'te' groot statusverschil vermijdt men daarom dezetermen. Zou bijvoorbeeld een oudere Cakkiliyan tegenover een jongere Kavuntan een term voor
'vaders vader' gebruiken, dan zou dat voor de betreffende Kavuntan beledigend
zijn. Omgekeerd zal eenjongere Kavuntan er ook niet over denken een oudere
Cakkiliyan aan te spreken met een term voor 'kleinkind'. Wordt het statusverschil 'te' groot dan krijgen we bijvoorbeeld te maken met de term 'câmi' bij het
aanspreken van hogeren.
2. Het gebruik van verwantschapstermen waaruit de lagere status van de aangesprokene blijkt, is vrij zeldzaam. Het gaat daarbij immers om kasten die
zoveel lager staan, dat verwantschapstermen voor 'kleinkind' gebruikt kunnen
worden, maar die niet zolaag zijn, dat het suggereren van verwantschap onmogelijk is. Het betreft kasten waarvoor men vrijwel steeds neutrale werkwoordsvormen gebruikt. Bij veellagere kasten gaat men doorgaans over op het gebruik
van de namen van personen gevolgd door neutrale of disrespect uitdrukkende
werkwoordsvormen.
3. Het gebruik van verwantschapstermen waaruit geen statusverschil tussen de
kasten blijkt, omdat dezeslechtsworden afgestemd opleeftijdsverschillen (en
economische verschillen), is vooral beperkt tot de categorie hoge kasten (met
uitzondering van de Brahmanen), waartoe we dan in dit geval ook de Kömutti
Cettiyâr moeten rekenen. De kasten, te beginnen met de Ottar gebruiken in het
inter-kaste verkeer geen verwantschapstermen waaruit een zekere gelijkheid
blijkt, ofreserveren dezevoor eenzeergeringaantal kasten.
Bezien we de kastenhiërarchie zoals die blijkt uit het gebruik van verwantschapstermen, dan kunnen we de volgende conclusies trekken. Zie hierbij tabel
19.
De Brahmanen gebruiken vrijwel nooit verwantschapstermen in het interkasteverkeer. Zij moeten daarom wordengeplaatstaandetopvan de hiërarchie.
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BenedendeMohammedanen vindenweeenduidelijkecesuur:slechtsdekasten
daarbeneden gebruiken verwantschapstermen waaruit de hogere kastestatus
vandeaangesprokene[blijkt.
Het groteaantalvraagtekensbij deOttar vindt zijn oorzaak indeverschillen
die bestaan tussen de meer traditionele Ottar en hen die een status claimen,
waardoordekastezoubehorentotdelagehogekasten.Dezelaatsten gebruiken
inhetinter-kasteverkeergeenverwantschapstermen. Hoewelernauwelijks verschilbestaat tussen demeertraditionele Ottar endeValaiyar watbetreft zowel
hetaanspreken alshetwordenaangesproken,benikgeneigddeOttar binnende
midden kastentochbovenaan te plaatsen op grond van debinnendezekaste
optredendepogingentotmobiliteit.
OnderdeValaiyarvolgenVannärenNäcuvaropgelijkniveau.
DePallarvormeneenkastemetvelenaarverticalemobiliteitstrevendeleden.
Zijweigerenherhaaldelijk omhuninferioriteit tetoneninverwantschapstermen.
Toch doenzijdit welten opzichte van derelatief lageValaiyar enVannär,terwijldeValaiyarenVannärinhun terminologietegenovervolwassenPajlar termenvoor 'kleinkind' gebruiken.Opgrond hiervan moetenwedezekasteplaatsenbenedendeVannär.
DeKuravaronderscheidenzichvandeParaiyarenCakkiliyardoortegenover
velekasten verwantschapstermen tegebruiken.Ditblijkt niet beledigend tezijn
voor deze hogere kasten en daarom moeten we ze zonder enig voorbehoud
plaatsen bovendeParaiyarenCakkiliyar,diegeenverwantschapstermendurven
te gebruiken (in tegenstelling tot deBrahmanen diedezetermen niet willen gebruiken).
6.2.4. Hetgebruik vandeterm 'camf
Tabel 20geeft een beeld van het gebruik van deaanspreek- en aanroepterm
'cämi'(god,heer).
De kasten hoger dan deValaiyar gebruiken determ 'cämi' uitsluitend voor
Brahmanen. Het gaat hierbij met name om de karnam, een man van ongeveer
60jaar. Ook voor de zo nu en dan in Irupatur aanwezige schoonzoon van de
karnamwordtdezetermweleensgebruikt.Deoudstezoonvandekarnamende
vrouwvandekarnamnoemendeledenvandezehogerekastenniet'cämi'.VooraldeKavuntar zijn kieskeurigennoemen ookdeBrahmaanse sub-karnam van
Adutur niet 'cämi'. De Mohammedanen gebruiken dezetypische Hindoe term
tegenoverniemand.DeKömuttiCettiyärdienenwewatbetreft hetgebruikvan
determ 'cämi' tot dezehogere kasten te rekenen, omdat ook zij het begripreserverenvoordeoudereBrahmanen.
DeValaiyargebruikendeterm'cämi'nietalleentegenoverBrahmanen, maar
ooktegenover belangrijke of minder belangrijke volwassen Kavuntar, mannen
envrouwen. Zij gebruiken determ veelvaker dan Vannär, Näcuvar of Paljar.
Mendienthierbij tebedenkendatvrijwelalleValaiyarlandarbeiders zijn.
DeVannär enNäcuvar gebruiken determ 'cämi'weinigtegenover Kavuntar
endannogslechtsvooroudere,belangrijkeKavuntarmannen.DePallarnemen
hetwoord 'cämi' alsaanspreek- ofaanroepterm nogminderindemond dande
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TABEL20.Hetgebruikvandeaanspreekterm 'cämi'.(Er isgeenrekeninggehoudenmetdefrequentievanhetgebruikvandezeterm)
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Ainüttän Cettiyär
Pantäram
Näykkar
Äcäri
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Näcuvar
Kömutti Cettiyär
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Kuravar
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Ik betwijfel of de 'Rechterhand' Paraiyar de term 'cämi' vanouds gebruiken tegenover de
'Linkerhand' Pallar.

VannärenNäcuvar.Pallarvrouwendieiknaarhetgebruikvandezetermvroeg,
werdenwatboosenmerktenbitsop,daterslechtsindetempels'cämi's'waren.
Het gebruik van dezeterm voor andere dan Brahmaanse mannen loopt inderdaad snel terug: nog slechts een gering aantal oude Pajlar landarbeiders zegt
'cämi'tegenKavuntarboeren.
Na de Valaiyar vormen de Kuravar in de hiërarchie weer de eerste kaste
waarvan de leden de term 'cämi' ook gebruiken tegenover oudere Kavuntar
vrouwen. In tegenstelling tot deValaiyar bedient een aantal Kuravar zich ook
vandeterm'cämi'bijhetaanroepenenaansprekenvanmannenvanveleandere
kasten.EenoudeKuravan verteldemijdathij 'cämi'zegttegenPillai,Ainüttän
Cettiyär, Pantäram en Näykkar. Enigszinsjongere,hoewelvolwassen Kuravar
gavenhetgebruikvandeterm'cämi'vooranderendanBrahmanenenKavuntar
niet toe. Uit deopmerkingen van Kuravar en leden van andere kasten concludeerik,datdeKuravar determ 'cämi'vrijalgemeengebruikentegenoverBrahmanen en Kavuntar mannen envrouwen, dat eenkleinere categorie bestaande
uitvooralouderenook'cämi'zegttegendeledenvandekastentotenmetNäykMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-11 (1975)
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karendathetgebruikvandezetermvoordeledenvankastentotenmetNäcuvarvrijzeldzaamis.
Ook de Paraiyar geven het gebruik van de term 'cämi' slechts toe voor de
kasten tot en met Näykkar. Het is echter zonder meer duidelijk, dat zij deze
termookopvrijruimeschaalbezigenvoorledenvankastentotenmetMohammedanen. Tegenover Ottar, Valaiyar, Vannär, Näcuvar (en Pallar?) wordt de
respectterm'cämi'minderveelvuldiggebruikt.
De Cakkiliyar scheppen er een zeker behagen in hun zeer lagepositie teexposeren, dit in tegenstelling tot Paraiyar en Kuravar. Op een vraag naar het
positieverschil van bepaalde hogere kasten kreegik van een aantal Cakkiliyar
tenantwoord:'Hoemoetenwijwetenhoedehoog-laagverdelingvandehogere
kasten is?Zelfs Pallar mannen envrouwen noemen wijcämi.'Als onderzoeker
kreegikhetwelwatbenauwd,toendit antwoord werdgevolgddoor deopmerking:'Geefonslieverwerkenvoedselinplaatsvanzulkerarevragentestellen.'
Gebruiken de Paraiyar de term 'cämi' niet van harte, de Cakkiliyar zijn nog
steeds zo afhankelijk van de hogere kasten, dat zij de term veelvuldig bezigen
voor allen diezij alshoger beschouwen endatzijn ervelen.Ook ouderekinderen behorende tot de kastentotenmetNäcuvarwordendoordeCakkiliyarwel
met 'cämi' aangeroepen; dit is niet het geval tegenover Pallar jongeren. Wel
weigeren zij evenals de leden van alle andere kasten in Irupatur, de Kömutti
Cettiyäraantesprekenmet'cämi'.
Samenvattend wilikten aanzien vanhet gebruik van determ 'cämi' noghet
volgende opmerken. Voor zover men determ niet gebruikt voor oudere Brahmanen wordt hij ervaren alsvernederend. Het iseen term diethuishoort in de
traditionele meester-knecht relaties en hij geeft duidelijk aan, dat de gebruiker
ervaneenzeerafhankelijke positieinneemt. Hetisdan ookgeenwonderdatde
termdooreenvrijruimaanbodvanalternatievewerkgelegenheidsteedsmeerin
onbruik raakt. Zelfs delandarbeiders van lagere kasten endeleden van lagere
dienstenverlenende kasten trachten determ tevervangen door termen dieminderuitdrukkinggevenaan onderdanigheid.
Devier Scheduled Casteskunnen weopgrond vandefrequentie vanhetgebruikvandezetermeneenanalysevandepersonentegenoverwiedetermwordt
gebruikt, ineen duidelijke hiërarchie plaatsen. DePallar immers staan indeze
meerophetniveauvandeVannârenNäcuvar ofzelfsdaarboven,doordat nog
slechtsenkeleoudelandarbeiders determgebruiken. DeKuravar beperken het
gebruik vooral tot Brahmanen en Kavuntar; tegenover de kasten tot en met
Näykkar ishetgebruiknogvrijnormaal,maarvoordekastentotenmetNäcuvar kunnen wehetgebruikvermoedelijk zeldzaam noemen.DeParaiyar achten
het gebruik van deze term normaal voor een, in vergelijking met de Kuravar,
grotere categorie kasten, nl. voor de kasten tot en met Näykkar. In mindere
mateisditooknoghetgevalvoordekasten tot enmetMohammedanen, maar
voordekastentotenmetNäcuvarwordthetgebruikzeldzamer.DeCakkiliyar
bezigendetermzelfstegenoverouderekinderenbehorendetotkastentotenmet
Näcuvar. SlechtstegenoverPajlar zeggenzijminderveelvuldig'cämi'en beperkenzijhetgebruiktotdeouderePallarmannenenvrouwen.
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6.2.5. De kastenhiërarchiezoals dieblijkt uithet taalgebruik in Irupatur.
Samenvatting.
Bezien wij het totaalbeeld, dan kunnen weconstateren, dat erzichbeneden de
Brahmanen een aantal kasten bevinden die tot op grote hoogte vergelijkbaar
zijn, namelijk de Kavuntar, Pillai, Ainüttän Cettiyär, Pantäram, Näykkar en
Äcäri. Hoewel het mogelijk is binnen deze categorie een zekere hiërarchie te
zien, richt ik mijn aandacht vooral opde kasten beneden de overgangscategorie,
waarin we naast de Kucavar en Mohammedanen toch ook de Kömutti Cettiyär
moeten plaatsen.
Er kan geen twijfel bestaan over de kaste die in de categorie der midden en
lagekasten dehoogste positie inneemt:volgens allevier gekozen ingangen is dat
de kaste der Ottar. Bezien we de kasten beneden de Ottar, dan moeten we ons
allereerst beperken tot het beschouwen van de hiërarchieën op grond van werkwoordsvormen, namen van personen en de verwantschapsterminologie, om pas
daarna het gebruik van de term 'cämi' in onze overwegingen te betrekken. De
hiërarchie is dan van hoog naar laag: Valaiyar, Vannär en Näcuvar, Pallar,
Kuravar, Paraiyar, Cakkiliyar. De overgangvan hoog naar laagishierbij zogeleidelijk, dat we niet kunnen spreken van opmerkelijke sprongen in de hiërarchie.
Bij dewerkwoordsvormen envooral bijhetgebruik van verwantschapstermen
bleek reeds dat de PaHar in een aantal gevallen weigeren respect te betonen aan
tal van traditioneel hogere kasten. Bij het gebruik van de namen van personen
zijn de Pallar nog zeer voorzichtig. Ik meen dat we bij de Pallar pogingen zien
tot verbetering van hun sociale positie die vooral worden veroorzaakt door de
relatief sterke verhoging van het levenspeil van deze kaste. Verandering klinkt
ook door bij het gebruik van determ 'cämi'. Hierbij valthet opnieuw opdat met
name de Pallar, op enkele oude landarbeiders na, deze zeer vernederende term
vermijden en het gebruik ervan scherp afkeuren. Zij staan in dit opzicht thans
zelfs 'hoger' dan de Vannär en Näcuvar, die door hun sterke binding aan met
name de Kavuntar een zeer afhankelijke positie innemen. Ik meendat het oude
patroon bij het gebruik van deze term nog slechts wordt gevolgd door de landarbeid bedrijvende Valaiyar, de oudere Kuravar, de oudere Paraiyar en zeker
door de Cakkiliyar. Dit zou betekenen dat we in de taaluitingen een duidelijke
poging tot positieverbetering en zelfs een zekere statusdiscrepantie kunnen constateren bij de Pallar. Voorzichtigheid blijft hierbij geboden: in vroeger tijden
was het landbezit der Paljar waarschijnlijk niet onbelangrijk en we weten niet
hoe dit economische gegeven toen werd vertaald in de taaluitingen. Het al of
niet gebruiken van de term 'cämi' vestigt onze aandacht op de in beweging zijndepositieder PaHarengeeft ook enigzicht ophetverschijnsel dat metnamevele
Kavuntar de Valaiyar plaatsen op het niveau van de Pallar of zelfs daaronder,
een standpunt dat de Ottar, maar met name ook deVannär en Näcuvar bestrijden. Het lijkt mij moeilijk om te komen tot nog meer expliciete uitspraken; op
grond van de linguistische etiquette kunnen we hoogstens concluderen tot een
positiehandhaving of zelfs een neiging tot stijging bij de Ottar, een poging tot
stijging bij de Pallar en een neiging tot daling bij de Valaiyar. De Kuravar en
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-11 (1975)
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Paraiyarveroorlovenzichthansvermoedelijk meerdanvroeger,maardatwordt
hun nauwelijks of niet kwalijk genomen; wekunnen zeker niet stellen, dat de
hogerekastenhetgebruikvandeterm'cämi'vanheneisen.
Bijdepogingomopgrondvandelinguistischeetiquettedekastenteordenen
ineenhoog-laagverdelingzijn inhetvoorgaande deverschillende gegevensgewogen. Er is gelet op de mate van sociale afstand tussen kasten en op kasteberoepen.Weinigaandacht isbesteed aan deconsequenties van bepaaldeinde
historie verankerde bijzonderheden, waarbij wekunnen denken aan deCakkiliyar diedeKömutti Cettiyâr aanspreken in neutrale bewoordingen, of aan de
CakkiliyarenParaiyardietegenoverelkaarrespectvormen gebruiken.Latenwe
het wegen der gegevens achterwege en beperken weonslouter tot een eenvoudige statistische bewerking ervan, dan kan een stratificatiebeeld ontstaan, dat
afwijkt vandehiërarchiedieontstonddoorhetinterpreteren enwegendergegevens.In hethiervolgendezal blijken, dat hetgevonden stratificatiebeeld slechts
weeruitdecijfers blijkt alsdehiërarchieën opgrondvanverschillendeingangen
met elkaar worden gecombineerd. De hier gekozen ingangen zijn de gebruikte
werkwoordsvormen en het gebruik van denamen van personen (zie tabel 21);
degebruikteverwantschapstermen enhetgebruik vandeterm 'cämi'lenenzich
mindergemakkelijkvooreenstatistischebewerking.
Destatistischebewerkingdiehier isuitgevoerd isvergelijkbaar met diegebruikt bijhet
accepteren van gekookt voedsel en water (blz. 140,tabel 13).Bij de werkwoordsvormen
wordtindeeersteplaatsperkastegeteldvoorhoeveelkastenmenonrespectvolle,neutrale
en respectvolle tot neutralevormen gebruikt, waarvan wordt afgetrokken het aantal kasten dat dergelijke vormen bezigt voor debetrokken kaste.Dezelfde procedure wordt toegepast tenaanzien vanneutraleen onrespectvolle vormen, waarna, tot slot,slechtswordt
gelet op onrespectvolle vormen, al of niet incombinatiemet neutralevormen. Bijhetgebruik van persoonsnamen kan de bewerking door de aangebrachte 'zwart-wit' tekening
(het welof nietgebruikenvandenamen)beperkt blijven tot het tellenvanhet aantalkastenwaarbij menpersoonsnamengebruiktendaarvanaftetrekkenhetaantalkastenwaarvan de leden zich bedienen van de namen van de volwassen mannen van de betrokken
kaste.

Bezienwedehiërarchie dieontstaat door combinatievan dehiërarchieën op
grond van werkwoordsvormen en namen van personen, dan blijkt deze zeer
goedaantesluitenbijdehiërarchiewaartoewebeslotenindeaanvangvandeze
paragraaf 6.2.5.Slechtsdeuitkomstwaarbij deCakkiliyareenhogerepositieinnemendandeParaiyarlijkteigenaardigopgrondvanhetgebruikvanonrespectvolle werkwoordsvormen en de frequentie waarmee de Cakkiliyar devernederendeterm'cämi'gebruiken.
6.2.6. Deinvloedvan de seculiere status op delinguistische etiquette indiegevallen waarinereendiscrepantiebestaattussen deseculierestatusendekästestatusvansprekersenaangesprokenen.
Veranderingen in de linguistische etiquette als gevolg van verhoging van de
individuele politiek-economische status of van de positie van de groep komen
206
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vooral tot uiting inhet vermijden van zeer vererende aanspreekvormen (de term
'cämi' enbepaaldeverwantschapstermen) envan deonrespectvollewerkwoordsvormen, evenals van hier niet in de beschouwingen betrokken aanroeptermen
als 'atê'. Het onderzoek naar de relatie tussen veranderende individuele politiek-economische posities of kaste-posities en de linguistische etiquette wordt,
althans in het onder de rook der steden liggende Irupatur, bemoeilijkt door de
algemene tendens waarbij het in delinguistische etiquette tot uiting brengen van
scherpe ongelijkheid vermindert. Deze tendens, die vooral bij vele jongeren
merkbaar is, hangt samen met de afbraak van de semi-autonome en semiautarkische dorpsgemeenschappen, waardoor de vaak asymmetrische afhankelijkheidsrelaties tussen kaste-groepen in betekenis afnemen enderelaties tussen
individuen meer en meer 'single-stranded' worden. Met deze openlegging der
dorpsgemeenschappen hangt eveneens samen dat, met name sinds de onafhankelijkheid, in de dorpen een Westers getinte ideologie kan penetreren welke een
nivelleringder ongelijkwaardigheid predikt 5 .
Kaste bepaalt nog in hoge mate de grenzen waarbinnen kaste irrelevante
variaties in de linguistische etiquette zijn toegestaan aan leden van dezelfde
dorpsgemeenschap. In het hiervolgende schets ik een model dat het voor Irupatur (anno 1967)mogelijk maakt het terrein van deze kaste-vrije variaties op
grond van discrepanties tussen de individuele seculiere status (samengesteld uit
de posities op economisch, politiek en educatief gebied) en de kastestatus af te
bakenen. Dit model zal ik slechts zonu en dan van illustraties voorzien.
De kastenvanIrupatur kunnenweopgrond van delinguistische etiquette verdeleninviercategorieën,waarbijdetweedecategorieeenonderverdeling behoeft.
I De Brahmanen staan boven wat ADRIAN C. MAYER (1960: 37) noemt de
'allied castes'.
IIa BenedendeBrahmanen volgteenaantalkasten waarvan deledenhethoogst
onbehoorlijk achten bij het gedrag ten opzichte van elkaar aandacht te besteden aan andere criteria dan leeftijd en geslacht6. Dit zijn de Kavuntar, Pillai
en Ainüttän Cettiyär. Vele Kavuntar echter zeggen dat deze twee criteria ook
hettaalgedrag moeten bepalen voor devolgende kasten:
IIb Pantäram, Näykkar, Äcäri, Kucavar, Mohammedanen en Kömutti Cettiyär. De opmerking van deze Kavuntar dekt de werkelijkheid niet geheel:
het is waar dat tal van Kavuntar zich aldus gedragen, maar leden van de genoemde zeskasten zelfmaken enigonderscheidtusseno.a.belangrijkeenminder
belangrijke Kavuntar. Het is niet moeilijk vast te stellen, dat deledenvan deze
kasten belangrijke Kavuntar,metname grote boeren, wat ouder schatten dan ze
inwerkelijkheid zijn, waardoor respectvollewerkwoordsvormen kunnen worden
gebruikt en de namen van dezemensen worden vermeden. Wehoren verder dat
een Äcäri grofsmid eenjongere Kavuntar boer aanspreekt met 'ponnan' (niet te
vertalen, een vriendelijke term die ook een moeder vaak voor haar zoon gebruikt), 'periya natu' ('centrum van het land'; 'oogappel') of 'cinna ponnan'
('cinna' betekent 'klein') gevolgd door 'pönkö/vänkö'. Deze jonge Kavuntan
gebruikt tegenover de oudere grofsmeden determ 'annä' (oudere broer) gevolgd
door 'pönkö/vänkö'; tegenover leeftijdsgenoten gebruikt hij denaam en 'pö/vä'.
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Een Äcäri Goudsmid melkman die enigszins bevriend is met dezelfde boer, gebruikt zijn naam en 'pönkö/vänkö' en de Kavuntan gebruikt dezelfde vormen.
Voor belangrijke Kavuntar, Pillai enAinüttän Cettiyär mannen envrouwen van
dezelfde leeftijd gebruiken ledenvan dezezeskasten doorgaans watvakerdeverwantschapstermen 'annä/akkä' (oudere broer, oudere zuster) dan de persoonsnamen.
III Ook voor deOttar, Valaiyar,Vannär, NâcuvarenPallar kunnen wezeggen,
dat zij een categorie kasten vormen waarvan de leden het hoogst onbehoorlijk vinden bij het onderlinge verbale contact aandacht te besteden aan verschillen in individuele economische positie. Dit betekent zeker niet, dat deze kasten
elkaar als gelijken beschouwen; bij de linguistische etiquette die leden van deze
kasten ten opzichte van elkaar in acht nemen mogen echter slechts kaste, leeftijd
engeslacht eenrol spelen.
IV De Kuravar, Paraiyar en Cakkiliyar van Irupatur bewaken hun onderlinge
gelijkheid zorgvuldig en de aangesprokenen gebruiken ongeveer dezelfde
termen enwerkwoordsvormen alsdesprekers.
In het algemeen kunnen we nu zeggen, dat de individuele politiek-economische positie van personen tot uitdrukking kan komen in de linguistische etiquette in geval de betrokken kasten behoren tot categorieën diehetdichtst staan bij
de eigen categorie. De kasten behorende tot categorie III houden dus bijvoorbeeld rekening met de economische positie van ledenvankasten behorende tot
II en IV.Leden van kasten behorende tot categorie IVletten opde economische
status van kasteleden van III, maar niet van leden van kasten behorende tot II
ofI.Aan deandere kantvinden kasteleden van categorie IIhetweinig belangrijk
tedifferentiëren binnen IV.
Ter illustratie van de relaties tussen kasten van de categorieën Ha en IV wijs
ik op twee cases, (a) In het naburige dorp Adutur spreken Kavuntar boeren de
oude en rijke Kuravar varkenskoopman en geldschieter aan bij zijn naam en
'pötä/vätä' en de betreffende Kuravan treedt de oude Kavuntar boeren van zijn
dorp (ook zijn schuldenaren) tegemoet met 'cämi' en 'pônkô/vânkô' en hij
spreektjongere Kavuntar boeren aan met'appunu' (vader) gevolgd door respectvolle werkwoordsvormen (b) In het dorp Nesavur bestaat er een zekere
vriendschap tussen een Kavuntar en een Cakkiliyar jongen, beide student aan
een technische hogeschool te Coimbatore en ongeveer achttien jaar. De Cakkiliyar vader is landarbeider, de Kavuntar vader industrie-arbeider (voorman).
Het verbale gedragishierbij als volgt:
Spreker
Aangesprokene
Linguistische etiquette
Cakkiliyarjongen
Kavuntar jongen
Naam en pö/vä
Kavuntar jongen
Cakkiliyarjongen
Naam en pö/vä
Cakkiliyarjongen
Kavuntar vader
Geencämi, pönkö/vänkö
Kavuntarjongen
Cakkiliyar vader
Naam en pö/vä
Cakkiliyar vader
Kavuntar jongen
Geennaam, pönkö/vänkö
Kavuntar vader
Cakkiliyarjongen
Naam en pötä/vätä
Cakkiliyar vader
Kavuntar vader
Cämien pönkö/vänkö
Kavuntar vader
Cakkiliyar vader
Naam en pötä/vätä
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DeBrahmanen (I)beperkendekaste-vrijevariatieindelinguistische etiquette op basis van de individuele economische positie in geval van categorie IIa
(hetzijnbijnagelijken)enpassendezevariatievooraltoeinIIb.DeBrahmaanse
karnam verkrijgt hetgrootste deelvan zijn inkomen van boeren enhij verleent
daaromeenzekerelinguistischevoorkeursbehandelingaandeboerenbehorende
totlibenIII.
Ik ben mijervanbewustdat hetgeschetstemodelstatischisenten delereeds
achterhaald, zoals blijkt uit het gedragvan de Brahmaanse karnam. Categorie
IVisreeds beziguiteen tevallen in enerzijds deKuravar enParaiyarenanderzijds de Cakkiliyar, waarbij de eersten zelfs binnen categorie Ha, spaarzaam
wordenmetdeterm'câmi',terwijl delaatstenhetoudepatroon noggrotendeels
volgen.Voorhetoverigemeenik,daternietzozeersprakezalzijnvanveranderingenindekastensamenstelling van deonderscheiden categorieën, alswelvan
een verdergaande vervaging van de afscheidingen tussen de categorieën naarmatedespecifieke kastegebonden onderdanige/superieure gedragspatronen verdwijnen. Hetisnietzo,datdeoudevormen minderkaste-relevantenmeerklasse-relevant worden: de linguistische etiquette 'verarmt', wordt meer egalitair,
kan minder gemakkelijk worden gebruikt voorhet metenvan statusverschillen.
Hetzelfde verschijnsel ('...die Tendenz zu einer Nivellierung der traditionellen
Statussymbole...' DAHRENDORF, 1957:109) deedendoetzichook voor bij het
vervalvandeEuropesestandenmaatschappij.
Voor situaties waarin een analyse van de kasteregels en de feitelijke situatie
ten aanzien van het gevenenaccepteren van voedsel-soorten enwater geenbetrouwbare ingang (meer) biedt voor het construeren van een zeer gedifferentieerde kastenhiërarchie, kan de analyse van delinguistische etiquette (viaeen
aantal ingangen) tijdelijk enig soelaas bieden, namelijk totdat een meer egalitaire ideologie de traditionele statussymbolen daarvoor te zeer heeft genivelleerd. In meer traditionele situaties iszij steeds een belangrijk controlemiddel
voor een opandere gronden geconstrueerde hiërarchie enikzie(achteraf) zelfs
geenreden,waarom mennietuitzougaanvanhetlinguistischegedragomdeze
tegelijkertijd of naderhand te controleren via het benutten van andere stratificatie-criteria.
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7. S A M E N V A T T I N G EN N A B E S C H O U W I N G D E E L I:
D E S O C I A L E P O S I T I E D E R S C H E D U L E D CASTES.

Na een uitvoerige analyse van de sociale positie der Scheduled Castes is het
goed een (voorlopige) balans op te maken en te bezien in hoeverre de in de
probleemstelling vervatte vragen reeds zijn beantwoord. Met deze kennis kan
dan in Deel II van deze studie aandacht worden besteed aan de situatie op
economisch, politiek en educatief gebied, en aan het effect van het overheidsingrijpen ten behoeve van de Scheduled Castes (lage kasten).
De gestelde vragen betreffen het bestaan van een aparte categorie kasten van
Onaanraakbaren, degevolgen van veranderingen inhet stratificatiesysteem voor
deze lage kasten, en de oorzaken van deze veranderingen. Voor dit onderzoek
werd een dorp uitgekozen 'onder de rook' van steden die reeds betrekkelijk
lange tijd belangrijke industrie-centra zijn en met een bevolking die voor een
deel in deze steden werkt. Het dorp moest tevens een aantal Scheduled Castes
omvatten. Op deze wijze trachtte ik de kans op veranderingen en de mogelijkheden om die in het tijdsbestek van één jaar te bestuderen, zo groot mogelijk
te maken. Deze opzet is gedeeltelijk gelukt: in Irupatur en omliggende dorpen
bleek van een tweetal lage kasten een aanzienlijk percentage van de mannelijke
beroepsbevolking in de steden te werken. Een economische situatie zoals die in
Irupatur is voor de lage kasten van Tamilnad (en voor India?) anno 1967 naar
verhouding zeergoed te noemen. Als belangrijke belemmeringen voor positieverbetering zijn 'slechts' te noemen het machtige blok der lokale Kavuntar met
44% van de totale dorpsbevolking, met meer dan 90% van het land en een
uitgesproken heersersmentaliteit/gedrag, en de verdeling van de lagere ritueelsociale en politiek-economische groepen over een groot aantal kasten.
Het is onjuist zondermeer te veronderstellen, dat de veranderingen in het stratificatiesysteemineendergelijk 'onder derook' derstedengelegendorpdezelfde zullenzijnalsdie
indemeerruralegebiedenzonder eenaanzienlijke alternatieve werkgelegenheidbuitende
landbouw.Het isdevraagofhetdorpbijdestadinditopzichteenblikopdetoekomstige
ontwikkelingen indemeerafgelegen dorpenzoukunnenverschaften. Dezeverder vanbelangrijke industriële, commerciële en administratieve centra gelegen gebieden ondergaan
ook deinvloedvandevoortschrijdende markt-incorporatie eninstitutionele incorporatie,
enookhiervindteenopenleggingvansemi-autarkischeensemi-autonome strekenendorpenplaats.Maarmetnamedemachtsverhoudingenronddeproduktiemiddelen landbouwgrond en irrigatiewater, detoenemende bevolkingsdruk, het tekort aan land en deecologische crisis als gevolg van zowel de toenemende bevolkingsdruk als een perfectionering
van het mercantiele domein1 zullen er van groter belang zijn voor deeconomische, politiekeensocialestructuur daninbijvoorbeeld Irupatur. Het lijkt mijnietjuist te veronderstellendatdeveranderingen inhettraditionelekastensysteemenmetnametenaanzienvan
depositie derlagekasten indemeer uitgesproken ruralegebiedenper definitie minder ingrijpend zouden moeten zijn dan in gebieden bij belangrijke stedelijke centra. Voor dergelijke rurale gebieden zal veel afhangen van factoren als de politiek-economische en
numerieke macht der rurale elite, de macht of onmacht van groepen pachters, de mate
waarin de landarbeiders verenigd of onderling verdeeld zijn, demate waarin pachters en
landarbeiders gezamenlijke belangen bezitten, envan kwestiesals derurale werkgelegenheidenvoedselschaarste.
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Bij de bespreking van de vraag betreffende de lagekasten alsaparte categorie
gaikallereerst uitvan eenstrak enstatisch beeld,dat kan dienen alsmodelomde
gedachten te bepalen. Gerekend vanuit de dominante kaste der Velläla Kavuntar zijn de overige kasten verdeeld over een aantal categorieën die hiërarchisch
zijn te rangschikken op grond van de mate van sociale afstand, van de mate van
familiariteit die met hen mogelijk is. Beschouwen Kavuntar de Pillai en Ainüttän Cettiyär als ongeveer gelijken, zij nemen een zekere afstand in acht tot de
Pantäram, Näykkar en Äcäri, die nog iets duidelijker is ten aanzien van Kucavar, Mohammedanen en Kömutti Cettiyär. Daarmee zijn we gekomen tot een
belangrijke scheidslijn, immers bij de relaties tussen de Kavuntar en de leden
van nog lagere kasten vervalt zelfs de schijn van een zekere sociale gelijkheid.
Zoals 'gelijkheid' een betrekkelijk begrip blijkt te zijn voor de kasten hoger dan
de Ottar Metselaars/Steenhouwers en lager dan de in de lokale context wat
'uitheemse' Brahmanen, zo is ook het begrip 'ongelijkheid' relatief. Binnen de
categorie kasten waaraan de hoge kasten zich zonder meer superieur achten,
bevindt zich namelijk nog een sub-categorie waarmee men ieder niet noodzakelijk contact vermijdt, omdat de leden van de daartoe behorende kasten,
wat de politiek-economische positie van enkelen ook mag zijn, niet slechts inferieur zijn maar ook nog afstotend, alsof zij permanent een besmettelijke
ziekte onder deleden hebben. Onze aandacht richt zichin de eerste plaats op de
afbakening van deze sub-categorie der lage kasten en de veranderingen die
zich ten aanzien van haar voltrekken.
Bezien we thans de gedragsregels die men in acht neemt in het inter-kaste
verkeer, dan ligt het voor de hand dat er, gerekend vanuit de hoge kasten, tal
van regels zijn die niet slechts de sociale afstand tussen hoog en laag benadrukken, maar eveneens die tussen hoog en midden. We kunnen hierbij denken aan
de regels ten aanzien van de kasten wier leden niet de kamers/keukens van de
hoge kasten mogen betreden, aan de kasten waarvan de leden normaal niet in
de veranda van de Märiyamman tempel komen, aan de kasten die niet direct
melk kunnen verkopen aan consumenten van hoge kaste van het eigen dorp,
of aan de kastenvoor wiedehogekasten vrijwel nooit respectvolle werkwoordsvormen gebruiken.
Welke regels pleiten er sterk voor de lage kasten (Pallar, Kuravar, Paraiyar
en Cakkiliyar) af te zonderen als een aparte categorie? Allereerst is daar de
drinkwaterkwestie. Slechts de vier lage kasten voldoen aan een omschrijving
vanhet begripOnaanraakbaren alsdit,althansvoorIrupatur enomgeving wordt
gedefinieerd als: 'Zij die niet met eigen materiaal water mogen halen uit de in
het dorp gelegen putten van andere kasten'. Het zijn ook deze vier kasten die
nooit zelf water halen uit de waterputten der Kavuntar en die vrijwel nooit gebruik maken van de publieke drinkwateraansluitingen in de wijken der hogere
kasten. Opvallend is ook, dat de vier lage kasten hun doden niet bij die van hogere kasten begraven. Dat ook Pantäram priesters, Mohammedanen en zuigelingen van hogere kasten aparte begraafplaatsen bezitten is een geheel andere
zaak. De vier lage kasten vinden we verder als aparte categorie terug bij de
weigering tot dienstverlening door wassers en kappers van hoge en midden
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kasten, het niet voor het gebruik mogen aanraken van kookgerei en het niet
betreden van veranda's van huizen van hoge en midden kasten. Hierbij komt
dan nogdat ledenvanhogerekasten menen dedorpsgenoten vankasten hoger
danPallartekennen,maarhetvoordevierlagekastenopditpuntlatenafweten.
Slechts een oppervlakkige blik op het gepresenteerde materiaal isvoldoende
om te constateren, dat er belangrijke argumenten zijn aan te voeren voor het
afzonderen van een aparte categorielagekasten bestaande uit Paljar, Kuravar,
Paraiyar en Cakkiliyar, maar dat er aan de andere kant binnen deze categorie
weer onderverdelingen wordengemaakt door dehogekasten enmidden kasten
en door de lage kasten zelf. Deze verschillen in positie van de diverse lage
kasten komen in bijna iedere paragraaf aan de orde. Hier zij alleen vermeld
dat de Pallar, althans voor de Kavuntar en de kasten waarvoor deze de referentiegroep vormen, fysiek niet onaanraakbaar zijn en de Paraiyar en Cakkiliyar wel, waarbij Kuravar een soort tussenpositie innemen. De dorpelingen
refereren hier niet aan door te spreken overdegevaren van rituele verontreiniging,maar door deCakkiliyar, Paraiyar en,in minderemate,deKuravar 'vies'
te noemen. Dit maakt het begrijpelijk waarom de weerstanden tegen sociale
contacten met Paraiyar en Cakkiliyar groter zijn dan die tegen contacten met
Pallar, waarom Pallar vrouwen welenParaiyar en Cakkiliyar vrouwen nietals
prostituée's in aanmerking komen, of waarom dePallareenKavuntarvoedselcontainer in hun handen naar de velden dragen en de Cakkiliyar deze in een
mand op het hoofd moeten vervoeren. Duidelijk wordt hiermee ook waarom
slechts de Paraiyar en Cakkiliyar in café's van het dorp nog steeds aparte
drinkbekers moeten gebruiken, ofwaarom demelkmannen van dePajlar kaste
ofhogerekasten ernietaandenken melk optehalen uit deParaiyar en Cakkiliyar wijken.
Deveranderingen dieeroptreden tenaanzien vanderegelsdiedeinter-kaste
relaties structureren, kunnen het volgende karakter hebben.
A. Deregelsdiederelatiesstructureren,behoudenhunkracht,maarerontstaat
wijziging in de positie van de kasten binnen het systeem waarop de regels
betrekking hebben. Hierbij is niet noodzakelijkerwijze sprake van stijging en
daling van kasten in de kastenhiërarchie.
B. De regels behouden althans theoretisch hun kracht, maar de contactsituaties waarop zij betrekking hebben komen minder frequent voor ofverdwijnen.Wekunnen hierbij denken aan veranderende gewoonten, ook opceremonieel en ritueel gebied.
C. Deregelsverliezen aanbindende kracht engeldigheid, doordat zichtalvan
situaties voordoen waarvoor geen kasteregels gelden of waarin de oude
regelsnauwelijks of niet kunnen worden toegepast. Dezenieuwe situaties hangen ten nauwste samen met de gevolgen van de markt- eninstitutionele incorporatie der dorpsgemeenschappen in een nationaal kader. Ook situaties die
ontstaan bij contacten met leden van aanzienlijk lagere kasten, uit andere
nederzettingen, die een hogere politiek-economische positie bezitten dan normaal isvoor hun kasten, kunnen hieronder vallen.
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D. De regels verliezen hun geldigheid, doordat kasteleden daarmee in conflict
zijnde normen aanvaarden. Het zich niet houden aan traditionele kasteregels is dan geen uiting van nonconformisme, van anomisch gedrag, aangezien men zich conformeert aan andere waarden en normen. Actores kunnen
zich hierbij onbewust zijn van hun 'afwijkende' gedrag, zij kunnen zich ook
bewust verzetten tegen de oude orde; in het laatste geval zijn zij slechts in zoverre gevoelig voor de sociale controle op de naleving der traditionele kasteregels vanuit de eigen en andere kasten, als zij verwachten dat overtreding der
oude regels ernstige sancties zal oproepen.
De lezer kan zich afvragen of het niet aanbeveling zou hebben verdiend de genoemde
vierpuntenalsbasistenemenvoor deverwerkingvandeverzameldegegevensenvoor de
hoofdstukkenindeling. Ik moet dan opmerken, dat mijn eindconclusies over de veranderingentenaanzienvandekasteregels,evenalseenaantalandereinditslothoofdstuk opgenomen interpretaties,ookvoormijzijnontstaanbijhetschrijvenvandezenabeschouwing.
Het is overigensniet goed mogelijk dezeindeling der veranderingen als basisvan depresentatie te gebruiken, omdat de auteur daardoor gedwongen zou worden tot nog meer
herhalingdannureedshet gevalis.Daarenboven lijkt hetmijnietjuist depresentatievan
deonderzoeksgegevens testerkaftestemmen opdeuiteindelijke door deonderzoekergeformuleerde minofmeerwaarschijnlijke hypothesen(conclusies).

Bezien wij de vier punten achtereenvolgens, dan moeten we ons allereerst
afvragen:
Ad A. of er in Irupatur veranderingen zijn opgetreden binnen de kastenhiërarchie. Ik acht het niet bewezen, dat er iets veranderd is aan de hiërarchische plaatsing der kasten. Er zijn allerlei aanwijzingen dat de hiërarchie
van de kasten geklemd tussen enerzijds Kavuntar/Pillai/Ainüttän Cettiyär en
anderzijds de Ottar - dus van de Pantäram, Uppiliya en Tottiya Näykkar, de
Äcäri kasten, Kucavar, Mohammedanen, inclusief de Kömutti Cettiyär - ook
in vroeger dagen niet erg duidelijk was. Er is reden om in een overgangscategorie naar de midden kasten naast Mohammedanen en Kömutti Cettiyär ook de
Kucavar te plaatsen. Thans is echter niet meer duidelijk waarom de Vejläla
Näcuvar kappers wel hun diensten verlenen aan de Kucavar en niet aan de
Näykkar. Behoren de Näykkar kasten dan beide, evenals de Äcäri, tot de Linkerhand afdeling van de oude kastenstructuur (de bevolking van Irupatur weet
vandetraditionele tweedelingder kastenvrijwel niets meer)? Dat zou betekenen
(zie tabel 10) dat de meer traditionele Velläla Näcuvar uitsluitend werken voor
de Brahmanen en de hogere Rechterhand kasten. Ook bij de antwoorden bijvoorbeeld betreffende het al of niet accepteren van gekookt voedsel (zie tabel
11) blijkt een zeker verzet tegen de Näykkar bij Kavuntar, Pillai, Ainüttän
Cettiyär, Kucavar, Kömutti en Näcuvar, maar ook bij de Linkerhand Äcäri.
BRENDA BECK rekent de 'Näyakkar' tot de Linkerhand kasten (1972: 137) en
wijst op de nauwe mythische en religieuze band tussen hen en de Cakkiliyar
(1972: 132) die ook in Irupatur bestaat tussen Tottiya Näykkar en Cakkiliyar
(zie Deel II: De politieke positie). Op grond van het trommelen bij familieceremoniën door Paraiyar of Cakkiliyar heb ik de Tottiya Näykkar tot de Linkerhand en de Uppära (Zoutzieders) of Uppiliya Näykkar tot de Rechterhand
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kasten gerekend. Hoe het ook zij, voor vroeger tijden mogen we aanzienlijke
onduidelijkheden in dekastenhiërarchie niet onderschatten, maar, hetverleden
is ver weg en duister en thans moeten we genoemde kasten tussen Kavuntar
en Ottar klasseren als lagere hoge kasten. Is descheidslijn tussen delagehoge
kasten endehogemidden kaste,deOttar, nuduidelijk? Ookhierbij zijn eronduidelijkheden. De Pantäram bijvoorbeeld traden als priesters op in de Ottar
Piljaiyär tempel envoor hun andere heiligdommen, deOttar behoeven evenals
de Kucavar niet zelf debananebladeren waarvan zij aten, wegtegooien, ende
Kavuntar aarzelen of zij tezamen kunnen eten met Kucavar en Ottar. We
mogen de hiërarchische scheidslijn met name tussen de Kucavar en de Ottar
niet overdrijven, enhetzelfde ishetgevalmetdepositieverschillen tussen Ottar,
Valaiyar, Vannär en Näcuvar. Ook bij dezemidden kasten zijn er geenduidelijke verschuivingen in dehiërarchie merkbaar, zelfs niet alswedepositiesvan
dezekasten vergelijken met dievan dePallar. Het isniet onwaarschijnlijk, dat
vele Kavuntar de Valaiyar vanouds, althans verbaal, lager achtten dan hun
Kappers en Wassers en dat zij ze ook toen meer plaatsten op het niveau van
de Pallar, hoewel een dergelijke plaatsing wordt weersproken door bepaalde
gedragspatronen der Kavuntar: deValaiyar putten water voor hen en kunnen
de vaat wassen zonder dat deze opnieuw afgespoeld behoeft te worden, de
Pallar kunnen dit alles niet enzijn voor de hoge kasten daarom veel minder
geschikt als huishoudelijk personeel voor het buiten-werk. In het gebruik van
verwantschapstermen komt tot uiting dat de Vannär, Näcuvar en Pallar de
Valaiyarsuperieur achten,maartochvoldoendedichtbij omeenzekere familiariteit mogelijk te maken. Is het dan niet zo dat de Pallar stijgen in de kastenhiërarchie op grond van de situatie in de café's, het fietsen door Kavuntar
straten ofhet geringe gebruik van devererende term 'câmi'? Ik meenvan niet.
In de café's gedragen de Pallar zich - in tegenstelling tot Vannär, Näcuvar,
Valaiyar en vele Ottar en Kucavar - over het algemeen als personen met een
positie diegelijk isaan dievan deKavuntar, omdat zijhet non-verbalegedrag
in de café's thans kaste-irrelevant achten en hetzelfde geldt voor hun doen en
laten bij het werkin develdenenbij het gebruik van de straten in het dorp.
Zijn zij er tegen gekant dat anderen zich dezelfde vrijheden aanmatigen? Dat
zou dan toch alleen deveellagere Cakkiliyar enwellicht deParaiyar betreffen.
Ik geef toe dat in de voorgaande hoofdstukken herhaaldelijk werd gesuggereerd, dat deParaiyar thanseenwathogerepositieinnemendan de Cakkiliyar.
Vragen we aan informanten of er enig verschil is tussen de kasteposities van
Paraiyar enCakkiliyar dan wordt dit meestal ontkend,ja,eenaantal Kavuntar
achten deParaiyar ('vieze, luienietsnutten') lager dan de Cakkiliyar. We kunnentenaanzienvandeParaiyarhoogstenszeggendatzijeenaantal traditionele
kasteregels wat meer naast zich neer leggen dan de Cakkiliyar (zie sub D). Zij
streven naar een situatie waarin zij minder worden gediscrimineerd en waarin
zijzichzelfminderbehoeven tevernederenvooranderen.Zijwillenwatgemakkelijker contacten kunnen leggen metledenvan hogerekasten. Ofdeweigering
om nog langer kadavers op te ruimen in dit kader moet worden gezien, is de
vraag; deze maatregel kan voortkomen uit de onmacht van de kleine, vele
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industrie-arbeiders omvattende Paraiyar groepen te Irupatur en Kilakkupalayam om aan hun verplichtingen te voldoen. Zij hebben reeds moeite genoeg
om hun taken als trommelaars en kompu-blazers goed na te komen. Ook thans
ishet zeker niet zo, dat de Paraiyar kunnen rekenen op een eenzijdig eerbetoon
van de Cakkiliyar; voor de steden durf ik dit niet zo zeker te stellen. Er is in
Irupatur geen sprake van een 'bedreiging' van de positie van de Kuravar door
de Paraiyar. Van alle midden en lage kasten zijn gevoelens van relatieve deprivatie, van subjectief beleefde en afgekeurde achterstelling, het sterkste aanwezig bij de Paraiyar 2 . Het verwonderde mij niet, dat uitsluitend een Paraiyan
aan mijn assistent vroeg hoe het toch mogelijk was dat de Indiase overheid aan
een blanke vreemdeling toestemming gaf om een onderzoek in te stellen naar
kaste-ongelijkheid; het onderwerp wordt door de Paraiyar het meest schrijnend ervaren.
Ad B. Besteden we thans aandacht aan het tweede veranderingstype namelijk
dat waarbij de regels 'verouderen', omdat de situaties waarop zij van
toepassing zijn minder frequent voorkomen of verdwijnen. Een vergaand voorbeeld hiervan zien we in paragraaf 6.1, waar ik stelde dat de Kavuntar ook nu
nog, evenals vijftig jaar geleden, gekant zouden zijn tegen het te paard door
Kavuntar straten rijden van Ottar. Een dergelijke regel is niet reëel, omdat niemand meer paard rijdt, zelfs niet een bruidegom tijdens huwelijksplechtigheden. Onder enig voorbehoud kan hetzelfde worden gezegd voor tempelfeesten
die niet meer worden gevierd of die van dorpsfeesten, waarin alle kasten op
bepaalde wijze participeren, worden tot feesten van en voor een bepaalde
kastegroep. Ik moet hier enig voorbehoud maken, omdat het moeilijk te voorspellen isdat bepaalde feesten geheel 'dood' zijn. Wekunnen verder wel spreken
over regels die het gedrag van en ten aanzien van Paraiyar mannen ordenen
bij het werken in de velden en op de boerderijen, maar Paraiyar mannen verrichten geen enkele landarbeid in Irupatur of Kilakkupalayam.
Ten aanzien van de Onaanraakbaren als aparte categorie is dit tweede veranderingstype van groot belang. Er zijn immers bepaalde regels volgens welke
de Onaanraakbaren inderdaad een aparte in de realiteit herkenbare categorie
vormen, maar, een aantal van die regels hebben eenvoudig geen kracht meer.
Watishetbelangvaneenregel,inderdaad nogsteedsinvolleomvanggeldend,dat
wassers en kappers van hoge en midden kasten hun diensten alleen weigeren
aan de vier lage kasten, als de laatsten voor deze diensten gebruik maken of
kunnen maken van voorzieningen in de steden of meer verstedelijkte dorpen?
Ook zou een groot aantal Cakkiliyar en Kuravar, evenals tal van leden van hogere kasten, door hun armoede geen gebruik kunnen maken van de diensten
van deze wassers en kappers. Als belangrijk punt noteerden we dat slechts
leden van de vier lage kasten niet met eigen materiaal, of zelfs in het geheel
niet water kunnen halen uit de putten van allehoge of midden kasten. Een dergelijke regel boet toch zeker aan belang in door het steeds beter worden van het
waterleidingssysteem.
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Ad C. Bij het derde type veranderingen denken we aan al die situaties die ontstaan door de voortschrijdende markt- en institutionele incorporatie in
een nationaal kader. Er zijn nu scholen waar kinderen bij elkaar zitten en waar
een aantal tussen de middagzelfs eten,erzijn vergaderingen van gekozen dorpspanchäyats, waaraan soms ook leden van lage kaste deelnemen, men voert
verkiezingscampagnes, zit gezamenlijk in volle bussen, enz. Nieuw zijn bijvoorbeeld ook diesituaties waarin dedorpelingen hun gedrag moeten bepalen tegenover functionarissen van lage kaste die het dorp bezoeken of er zelfs komen
wonen. Zijn de oude regels nu niet toepasbaar op deze situaties? In een beginfase trachtte men de kasteregels vanhetdorp toetepassen opdezedoor externe
factoren ontstane situaties,maar zeker na de Onafhankelijkheid bleek het toch
moeilijk opteboksen tegendeeisvan deoverheid tot egalitair gedragin publieke
sferen. In de Higher Elementary School van Irupatur is zeker na 1964 geen
sprake meer van enige achterstelling op kastebasis (Deel II: Educatieve positie)3 en bij de op school geserveerde maaltijden zitten kinderen van lage kaste
broederlijk naast bijvoorbeeld Äcäri en Pillai kinderen (paragraaf 5.1.2). Het
in ongeveer 1964 gekozen Cakkiliyar lid van de dorpspanchäyat zit, in tegenstelling tot zijn voorganger, evenals zijn Pallar collega in het panchäyat gebouwtje op een bank bij de leden van hogere kaste, zij het toch wat apart. Over
de 'ongehoorde' toestanden tijdens de verkiezingen van 1967waarbij Kavuntar
vele straten van de Cakkiliyar wijk bezochten, sprak ik in paragraaf 4.1.
Trouwens dit gedrag kan men zich denken in het verlengde van de eveneens
nieuwe situatie waarin Kavuntar boeren veelvuldiger dan vroeger naar de
Cakkiliyar tempels gaan op zoek naar dagloners. Men verklaart dit verschijnsel wel door te wijzen op een verminderd aantal pannaiyäls (vaste arbeiders, grotendeels betaald in natura) waardoor de boeren vaak niet beschikken
over Cakkiliyar boodschappers. Ik ben geneigd deze verandering te rangschikken onder punt D. en de gegeven verklaring te beschouwen als rationalisatie. Vertikken de Cakkiliyar het meer en meer om als loopjongens te worden
gebruikt, of luisteren de Cakkiliyar niet naar dergelijke boodschappers, of is
het wellicht zo dat dergelijke boodschappen vroeger werden doorgegeven aan
de traditionele leiders der Cakkiliyar, die nu veel van hun invloed hebben verloren? Het is niet meer na te gaan.
Onder andere in paragraaf 4.7.1 zagen we dat Paraiyar onderwijzers uit andere steden en dorpen een geheel andere behandeling krijgen dan de 'eigen'
Paraiyar en dat Kavuntar hen bijvoorbeeld meenemen naar dorpscafé's om
daar gezeten op dezelfde bank thee of koffie te drinken uit glazen bestemd voor
de hoge en midden kasten. Er zijn echter grenzen:althans de vrouwen van hogere kasten staan niet toe dat deze vreemdelingen van lage kaste water halen
uit Kavuntar putten.
Ondergraven deze nieuwe situaties nu de kasteregels? Slechts enigermate,
omdat men ze ten dele als uitzonderingen bestempelt. Kinderen behoeven zich
in het algemeen niet strak aan kasteregels te houden en in het gedrag tegenover
vreemdelingen is de factor politiek-economische positie steeds belangrijker dan
bij het inter-kaste gedrag van dorpsgenoten. In het geval van aanzienlijke
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discrepantie tussen de kastestatus en de politiek-economische status van dorpsgenoten kunnen we hoogstens verwachten dat toch reeds 'in discussie' zijnde
extreme respect en disrespect vormen - bijvoorbeeld het met gevouwen handen
nederig groeten, het gebruik van de term 'cämi' en, anderzijds, onrespectvolle
taalvormen - worden vermeden.
Ad D. Van een werkelijke ondergraving der kasteregels is veel meer sprake
bij de aanvaarding van waarden en normen die conflicteren met de
traditionele kasteregels. Dit hangt samen met de doorbreking van de kasten
als corporatieve groepen met functies in vele maatschappelijke sferen en met
een sterke sociale controle, en aan het onmachtig worden of geheel verdwijnen
van dorps- en regionale kastebesturen die de inachtneming der regels voor het
intra- en inter-kaste gedrag bewaken. Samenhang is er ook met het verminderende coöperatieve karakter van de kasten in economisch en ritueel opzicht, al
mogen we het organische karakter van het oude systeem niet overschatten.
Binnen verschillende kastegroepen die qua beroep en inkomen heterogeen zijn
(geworden) vinden we geen overeenstemming (meer) over de inhoud der regels
voor het inter-kaste gedrag en loopt ook het gedrag van de leden van deze
kasten uiteen. De gedragsregels worden daar meer bepaald per huishouding of,
door generatieverschillen, zelfs per individu, waarbij er binnen de kasten nog
slechts een zekere consensus bestaat ten aanzien van extremen. Dit laatste bewerkstelligt dat de lage kasten, of de laagste kasten binnen die categorie, in
bepaalde gevallen een wat duidelijker entiteit vormen dan voorheen vermoedelijk het geval was. Ik verwacht dat in vele dorpen van het district Coimbatore
waar van de lage kasten slechts de Cakkiliyar vertegenwoordigd zijn, de kloof
tussen midden en laag in de laatste tijd nog veel duidelijker zal zijn geworden
dan in Irupatur; iets hiervan heb ik kunnen bespeuren in de dorpen rond Irupatur. Bezienwevoor Irupatur de territoriale segregatie der kasten dan blijken
allerlei kasten die vroeger in aparte, qua kastensamenstelling vrijwel homogene
wijken of straten woonden, nu betrekkelijk verspreid te zijn over allerlei straten of te wonen in wijken die zeker niet langer homogeen zijn. We behoeven
slechts te denken aan de Ottar. Wie wonen er nu nog wel duidelijk apart? De
Pallar, de 'eigen' Paraiyar en de Cakkiliyar. Ook de segregatie der Kuravar is
niet sterk verminderd. Bij de opinies betreffende het in eikaars directe nabijheid
wonen (tabel 8) blijkt, dat het verzet der hogere kasten zich sterker dan voorheen richt tegen met name de lage kasten. Het verzet tegen de Valaiyar bleef
bij de hoge kasten vermoedelijk gelijk, maar de praktijk leert dat kasten lager
dan Kavuntar weinig bezwaren meer koesteren tegen de Valaiyar als buren.
Bezaten vroeger een aanzienlijk aantal kasten eigen waterputten, thans valt
het op datjuist slechts devier lage kasten een eigen bijna exclusieve drinkwatervoorziening bezitten, de Pallar en Kuravar door middel van een eigen aansluiting op het waterleidingnet, de Paraiyar en Cakkiliyar door eigen waterputten.
De vier lage kasten worden als categorie opvallender nu een bepaalde Velläla
Näcuvan wel werkt voor de midden kasten, met uitzondering van de Vannär,
maar niet voor hen. Het mag verder waar zijn dat een zekere sociale isolatie
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reeds merkbaar wordt bij Kucavar/Mohammedanen/Kömutti Cettiyär, het
meest opvallend is zij thans toch ten aanzien van de vier lage kasten. Waren
er vroeger grote groepen die door het multi-hiërarchische karakter van de oude
kastenstructuur buiten de vier lage kasten ook allerlei andere kasten verwezen
naar de laagste sporten van de hiërarchie (men denke aan de Kömutti Cettiyär
en, in mindere mate, aan de Äcäri), thans is dit veel minder het geval. De hiërarchische structuur wordt meer uni-hiërarchisch, waarbij het aantalte onderscheiden rangniveaus vermoedelijk vermindert.
Deze wat ik zou willen noemen erosie van de kastenhiërarchie, dat wil zeg^
gen de verzwakking van het kaste-relevante denken en handelen (wellicht in
Irupatur enigszins vertraagd door het optreden van een Nederlands antropoloog?) en de verkleining van de sociale afstand tussen de kasten, stopt niet bij
de categorie der lagekasten. Weconstateren dat bijvoorbeeld bij het afnemende
gebruik van onrespectvolle werkwoordsvormen door leden van hoge en midden
kasten en van de term 'cämi' door leden van midden en lage kasten. De lage
kasten mogen dan sociaal het sterkst geïsoleerd zijn, wevinden in dePallar wijk
zo nu en dan zelfs Kavuntar industrie-arbeiders en kleine boeren/tevens landarbeiders uit het dorp zelf, die er een praatje maken over bijvoorbeeld werksituaties,ietswatnogniethet gevalisbijdeanderedrielagekasten vanhet dorp.
In de café's der hogere kasten worden Paraiyar en Cakkiliyar relatief sterk
achtergesteld (evenals voor 1955wellicht de Kuravar, Pallar en Valaiyar), maar
we zien dat het 'eigen' cafeetje (tevensverkooppunt voor alcoholische dranken;
in 1966/1967 was de staat Madras 'droog'), gedreven door een Kavuntan, ook
wordt bezocht door personen van hoge kaste behorende tot de lagere klassen
en zelfs wel eens door boeren. Dit café werd zelfs gebruikt bij koffie-uitdelingen
op grote schaal door de coalitievan D.M.K./P.S.P./Links-communisten tijdens
de verkiezingen van 1967. Ook de grotere aandacht die leden van hoge kasten
thans besteden aan het Cakkiliyar Pattatalacci feest acht ik tekenend voor de
afbraak van de kastebarrières voor sociaal contact. Zeker, de Cakkiliyar priesters mogen geen heilig water te drinken geven, of heilige as aanbrengen op het
voorhoofd van mensen van andere kasten, maar een aantal personen van hoge
kasten stelt, in tegenstelling tot vroeger jaren, toch prijs op het brengen van
offers aan deze typische 'kula teyvam' (kaste god).
Bij de opmars van met de kaste-regels conflicterende waarden en normen
spreek ik opzettelijk niet van een meer egalitaire ideologie en haar concretisering in gedragsbepalende codes. In paragraaf 6.2.6 citeerde ik een gedeelte
van een zin geschreven door RALF DAHRENDORF en ik wil deze zin nu graag
volledig weergeven (DAHRENDORF, 1957: 109):'Hat nicht vielleicht die Tendenz
zu einer Nivellierung der traditionellen Statussymbole die Kehrseite einer Differenzierung nach neuen, subtileren Kriterien (...)?'. De nauwelijks verbale
nieuwe regels en het feitelijke gedrag zijn niet egalitair, immerserwordt hierbij
grote nadruk gelegd op beroep en inkomen en dus op politieke macht en al het
andere wat met geld bereikt kan worden. Het is een ideologie die samenhangt
met het individualiserings-, seculariserings- en rationaliseringsproces door de
opname van de dorpsgemeenschap in een markteconomie. Voor Irupatur en
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omgevingkunnenwe hetzelfdezeggenalsSCARLETTEPSTEINopmerktvoorhaar
'droge' dorp (1962/1967:271):'Strugglefor statusin Dalena takestheform of
personaldifferentiation;...'. Zegtmenhierbij datallemensentochmensenzijn
en dat alle mensen gelijke kansen moeten hebben om 'vooruit' te komen, dan
hanteert mendituitgangspunttoch alleenomzelf 'vooruit' tekunnen komen4.
Uit mijn opmerkingen spreekt eenvolgensmij gerechtvaardigd pessimisme ten aanzien
van het effect van de in India verkondigde 'gelijkheids'-ideologieën. Overal in de wereld,
maar zeker in India, moeten webedacht zijn op deeventuele voordelen diehet volgenen
inpraktijk brengen van een dergelijke ideologie biedt aan haar aanhangers en practicanten enaan hen dieanderener toebrengen debetreffende ideologie teaanvaarden. Ik sluit
niet uit, dat bepaalde personen zeer oprecht enzonder eigenbelang streven naar eengrotere gelijkwaardigheid en gelijkheid, maar ik acht het zeer waarschijnlijk dat het daarbij
gaat om (BAILEY, 1971: 21):'...Christ-like figures... (who) stand for altruism as against
egoism ... (,who)stand for the general interest in defiance of self-interest', waarvan het
spreekwoord zegt (BAILEY, 1971:281):'Only the good dieyoung'. Wij kunnen voor wat
betreft Irupatur denken aan de Kavuntar heilige, die als zodanig zich minder strikt aan
kasteregels hoeft te houden dan haar niet naar heiligheid strevende omgeving. Zij zal
echter nietjong behoeven te sterven, omdat zij zich een positie heeft verworven (alsheilige), waarin zij als 'Christ-like person' wordt gerespecteerd, zonder dat haar (zwakke)
pogingen'toprovethatpeasantscanbemorethanhuman' 5 wrevelopwekken.

Speeltkastebijhetstrevennaareenhogereindividuelepolitiek-economische
positiegeenrol?Zekerwel,alsdatgoeduitkomt.InhethuidigeIndia metzijn
schaarste aan kapitaal en goed beloonde arbeid laat men kaste- en familiesolidariteit beslist niet ongebruikt bij pogingen tot positiebehoud en positieverbetering.Destrijd isechterhardenvelenkunnennauwelijks ofnietgebruik
maken van bestaande 'bruikbare' kaste- en familiebanden, omdat de rijkeren
zichreedsaaneensluitenenduidelijk afstand beginnentenementothunarmere
kaste- en familieleden. Ik denk hierbij aan de velerelatief rijkeren dienauwelijksofnietindecafé'skomen('Therewill be bad words'), die pas bij familieceremoniën verschijnen als er reeds gegeten is of die vertrekken voordat er
gezamenlijk gegeten wordt, die aan hun vrouwen verbieden zich bij deandere
vrouwen te voegen om gezamenlijk een dorpsfeest te vieren, en die het dorp
verlaten omte gaan wonen bij hun velden. Ik wijs hier opnieuw op dein Irupatur aanwezige Kavuntar heilige die, vermoedelijk ongewild, optreedt als
katalysator voor de groepsverdichting van de nieuwe (en in hoofdzaak toch
ook oude)politiek-economischeelite.Haar huisiseentrefpunt voor dezeelite
enhaar simpeleverbod omzoutaan het etentoetevoegen,heeft grotesociale
consequenties in de handen van een groep mensen die wat meer afstand tot
hunarmerekaste-enfamilieleden trachten te creëren. Ookcoöperatiesvoorde
afzet van produkten en het verkrijgen van landbouwkrediet vervullen evenals
de Panchâyat Unions (Community Development Blocks) belangrijke functies
als trefpunten voor deze seculiere, rurale elite, punten die des te belangrijker
zijn omdatdezeelitehierincontacttreedtmetvoor hetproduktieprocesuiterst
belangrijke overheidsfunctionarissen.
Tot slotvandebesprekingvanhetvierdetypeveranderingen (conflicterende
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waarden en normen die de kasteregels ondergraven) nog het volgende. Leden
van hoge kasten verzetten zich thans vermoedelijk veel minder tegen uitingen
van een zekere welstand in kleding of behuizing van leden van lage kasten. Ja,
Paraiyar en Cakkiliyar in deze streek vertellen zelfs dat leden van hoge kasten
bij hen aandringen op grotere lichaamsreinheid en het beter onderhouden van
huizen en dat zij veel minder dan voorheen waarde hechten aan het gebruik
van zeer respectvolle gedragvormen door leden van lage kasten. Hoe moeten
wedezegrotereverdraagzaamheid(ofishetonverschilligheid?)'vandehogekasten
interpreteren? Dat leden van hoge kasten - en met name van Kavuntar, Pillai,
Ainüttän Cettiyär en Uppiliya Näykkar - die tevens tot de hogere klassen behoren een zekere verdraagzaamheid of onverschilligheid aan de dag leggen, is
begrijpelijk. De lage kasten vormen niet langer een categorie afhankelijken die
zij met alle middelen - met geweld, door een verdeel-en-heers politiek en door
vergaande discriminatie - onder de duim moeten houden. Sommige rijkere
ledenvan hoge kasten hebben nietstemaken metlokale mensenvanlage kasten,
omdat zij buiten het dorp werken. En de boeren? Ook zij oriënteren zich meer
en meer op dewijdere wereld van Panchäyat Union, District en Staat. Hun zorg
geldt veel meer de afzetmarkt voor hun produkten en het verkrijgen van het
noodzakelijke bedrijfskapitaal, de kunstmest, insekticides, enz. De relatie met
de pannaiyäls wordt meer en meer 'singlestranded' en die met de dagloners
heeft al helemaal slechts een economische inhoud. De enige regel die de boeren
ten aanzien van hun dagloners in acht moeten nemen is, dat je ze niet veel
minder kunt betalen dan een ongeschoolde arbeider in de industrie verdient.
Maar de leden der hoge kasten die ongeveer dezelfde beroepen uitoefenen als
de leden van lage kasten, of althans ongeveer evenveel verdienen, voelen die
zich niet bedreigd in hun positie door leden van lage kasten 'die hun plaats niet
meer kennen'? Ik merkte reeds op (b.v. 5.1), dat heel wat landarbeiders en
industrie-arbeiders van hoge kaste vrij conservatief zijn inhun denken, spreken,
of zelfs handelen met betrekking tot kasten en kastensysteem. Dit conservatisme van naar ik meen een aanzienlijk aantal leden van hoge kasten die tot
lagere klassen behoren kan wijzen op een verschijnsel parallel aan dat van 'poor
whites' in het zuiden der U.S.A. Als zodanig kunnen ook worden opgevat de
zo nu en dan gehoorde opmerkingen die uitdrukking geven aan het individuele
ongenoegen over het verlenen van te grote vrijheden aan leden van lage kasten.
Toch verzetten ook deze tot lagere klassen behorende leden van hoge kaste
zich niet collectief tegen het langzame verdwijnen van de traditionele statussymbolen, tegen de verminderende sociale afstand tussen de kasten. Ja, sterker
nog, de wat grotere openheid naar dezijde der midden enlagekasten gaat meestal uit van deze economisch zwakkeren binnen de hoge kasten. Een aantal factoren ishierbij van belang. De eerste tweefactoren doen paradoxaal aan, omdat
daarbij wordt gezegd dat het verzet van de tot lagere klassen behorende leden
van hoge kasten tegen de erosie van de kastenhiërarchie gering is, doordat deze
erosie nog onvoldoende ver is voortgeschreden.
1. Ook leden van hoge kasten die tot lagere klassen behoren zijn zich bewust
van hun kastestatus en zij zijn op grond daarvan weinig geïnteresseerd in
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hetgeen er gebeurt bij de midden en lage kasten. Opzettelijk beschreef ik bij
Kavuntar industrie-arbeiders wel eens de goede kwaliteiten en het mooie
houtsnijwerk van bepaalde Paljar woningen. Niet alleen was het dan opvallend,
dat men er geen idee van had waar de betreffende woningen zich bevonden,
maar deze industrie-arbeiders bleken ook volkomen ongeïnteresseerd te zijn.
Een betrekkelijk arme Kavuntan gevoeltzich nog steeds een Kavuntan en in het
dorp zelf ver verheven boven een Pallan, hoe mooi diens huis ook mag zijn of
hoe duur diens radio ook is 6 . De armere leden van hoge kasten zijn in deze
overgangsfase van grote nadruk op 'ascribed' status naar een benadrukken van
individuele 'achieved' status nog te weinig marginaal om zich in hun positie
bedreigd te voelen door leden van lage kasten. Zij voelen zich nog één met de
rijkere kastegenoten en worden door de territoriale en sociale isolatie der lage
kasten binnen het eigen dorp niet direct met de leden daarvan geconfronteerd.
Marginaal zouden zij worden als de rijkeren veel sterker dan nu het geval is de
relaties met hen zouden verbreken en duidelijke eigen sub-kasten zouden gaan
vormen. Thans echter is er (nog) geen (weinig) sprake van dat de rijkeren hun
armere familieleden niet als kastegenoten zouden erkennen met, tegenover
andere kasten, eenzelfde kastestatus als zij zelf bezitten en met, tegenover deze
rijkeren, de privileges van een gedrag dat voornamelijk rekening houdt met
familie-relatie, leeftijd en geslacht.
2. Bij de verdergaande erosie van de kastenhiërarchie blijkt de kastenstructuur eufuncties te bezitten voor de lage kasten. De armere mensen van hoge
kaste zijn immers verdeeld over een groot aantal kasten die, althans in deze
overgangsfase, nog steeds duidelijke identificatie- en interactiegroepen vormen.
Met het verminderen van het hiërarchische element van de kastenstructuur, het
verzwakken of verdwijnen van de regels die het inter-kastegedrag structureren,
verdwijnen de kasten nog niet. De leden van hoge kasten die tot lagere klassen
behoren, zitten min of meer gevangen in het sociale systeem van hun onderscheidene kasten, en dat terwijl ze van hun rijkere familieleden niet veel steun
te verwachten hebben bij eventuele pogingen tot handhaving van oude statussymbolen7.
3. In het dorp weet men zeer goed, dat de overheid sterk gekant is tegen de
achterstelling van lage kasten in de publieke sfeer. Strijd tussen kasten of
secties daarvan zou ongetwijfeld leiden tot politie-interventie en rechtszaken
waarbij leden van hoge kasten in een moeilijke positie zouden verkeren. Het
besef dat men de vuile was niet binnen het eigen dorp kan afhandelen en een
(vage) bekendheid met de opstelling van de politie en rechtbanken in kasteaangelegenheden voorkomt mede het ondernemen van acties ter handhaving
van oude statussymbolen.
Als de leden van hoge kasten die tot lagere toestands-klassen behoren (of de
hoge kasten als geheel) dan al een vuist zouden willen maken tegen lage kasten
die hun plaats niet meer weten, dan zullen zij daarvoor toch een 'goede' aanleiding moeten hebben. Het feit dat zij niet altijd meer met zeer veel respect
worden behandeld, lijkt daarvoor onvoldoende. Zelfs het incident in 1965 rond
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het gebruik van een publieke drinkwateraansluiting in de Kavuntar wijk door
Pallar vrouwen, waarbij eenflinkevechtpartij ontstond, werd door de Kavuntar
niet aangegrepen als aanleiding voor een afstraffing van juist die lagekaste die
het sterkste 'spot' met de kastenhiërarchie. De gelegenheid was gunstig voor de
Kavuntar immers de Pallar kaste bleek te zeer door factie-strijd verdeeld om
als één blok te kunnen optreden, terwijl enige steun van andere midden en lage
kasten niet plaats vond: de solidariteit bij midden en lage kasten, of klasseachtige secties van die kasten, was en is nihil. Het tegenovergestelde gebeurde:
de Kavuntar leiders (relatief grote boeren) bedwongen de onrust in hun kamp
(vooral jongere Kavuntar) en de vergadering van de Ür-panchäyat (de bijeenkomst van in principe alle volwassen Kavuntar mannen) gaf aan de Pallar het
recht gebruik te maken van alle publieke drinkwateraansluitingen in het dorp,
een recht waar zij normaal geen gebruik van maken.
De afbraak van de kastenhiërarchie gaat in feite zo langzaam en geruisloos,
dat van enigactief encollectiefverzetdaartegen inIrupatur en omgeving nauwelijks sprake kan zijn. Daarbij komt dat de midden en lage kasten er zich wel
voor wachten om het onderste uit de kan te halen, al kunnen bepaalde Paraiyar
wel eens 'lastig' zijn (zie 5.5.2).
Rest ons nog de midden kasten. Voelen zij zich niet bedreigd door het langzame verval van de kastenhiërarchie? Er wordt bij hen zeker geklaagd over de
grotere vrijheden die leden van lage kasten, en met name Pallar en de jongeren
van de Paraiyar, zich veroorloven en die zij zichzelf vaak niet kunnen permitteren. Zij ergeren zich, maar hoe zouden zij met hun kleine aantallen een vuist
kunnen maken in dit voor hen zo moeilijke tijdperk van roestvrij staal, scheermesjes, waspoeder, fietsen en goede busverbindingen, waarin zij ernstig in hun
bestaan worden bedreigd. De midden kasten staan evenals een aantal lagere
hoge kasten machteloos, waarbij ik hun onderlinge verdeeldheid dan nog niet
eens behoef te noemen.
Overzie ik het gestelde bij de punten A tot en met D dan is de belangrijkste
conclusie, dat de plaatsing van de kasten in een wat geforceerd uni-hiërarchisch
kader nauwelijks verandert, maar dat de regels waaraan alle leden van de verschillende kastegroepen zich moeten houden (buiten de regels betreffende de
endogamie van met name de hoofdkasten) aan belangrijkheid inboeten. Wat
langzamerhand verdwijnt is de ritueel-sociale kastenhiërarchie gebaseerd op
traditionele afhankelijkheidsrelaties, en verweven met een lokale interpretatie
van de All-India-Tradition en haar Zuidindiase variant. Deze langzame verzwakking van de regels die de inter-kaste relaties moeten ordenen, acht ik ook
medeverantwoordelijk voor het nauwelijks of niet toepassen van de traditionele
regels op nieuwe situaties. De verzwakking der regels is evenals de verandering
van allerlei gewoontes het gevolg van de voortschrijdende incorporatie in een
markteconomie op min of meerkapitalistische grondslagenhet tot inde dorpen
doordringen van de acties der overheid tegen het tot uiting brengen van traditionele kastestatussymbolen in de meer publieke sfeer. Zoals we opmerkten,
blijft deze erosie van de kastenhiërarchie niet steken bij de categorie der lage
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kasten. Hiertoe behoren immers ook de Pallar die door hun in vroeger tijden
vermoedelijk niet onaanzienlijke landbezit endoor eenzekeremilitante houding
binnen de categorie der lage kasten steeds een relatief gunstige positie innamen
en de afgrenzing van de lage kasten naar de categorie midden kasten op tal
van punten vaag en onzeker maakten. Er zijn tekenen die er op wijzen dat,
ondanks hun aanzienlijker landbezit in vroeger tijden, het aantal Pallar dat in
hoge mate onafhankelijk is van de dominante Kavuntar, thans veel groter is
dan voorheen. Hierbij denken we aan het grote aantal Pallar mannen dat buiten het dorp werkt (ongeveer 40%) en aan de vele vrouwen die handelen in
groenten en fruit en die hun landarbeid (het verplanten van rijst-bibit) verrichten in een wijde omtrek. Ook vele Paraiyar werken buiten het dorp (ongeveer 60%) en zijn niet langer afhankelijk van de Kavuntar, in tegenstelling tot
de Paraiyar tantals (laagste overheidsbeambten op dorpsniveau). Als traditioneel fysiek onaanraakbare kaste (met alle consequenties van dien in tal van
sferen) voor Kavuntar en andere hoge en midden kasten valt het de Paraiyar
echter niet gemakkelijk de symbolen van hun lage kaste af te schudden en de
anderen te bewegen tot een meer egalitair gedrag. Het ressentiment tegen de
lage status, die men in de dorpsgemeenschappen waarin zij leven aan hen toekent, is traditioneel8, en zij hebben daarop sindsongeveer 1920gereageerd door
migratie op grote schaal naar de plantages in de Nilgiris of naar de industriecentra en door hartstochtelijke pogingen om, mede via het bereiken van een
relatief hoog opleidingsniveau (zie Deel II: Educatieve positie), een werkkring
te vinden buiten de eigen dorpsgemeenschap. Het erosieproces heeft echter de
grootste moeite met de Cakkiliyar kaste die nog steeds vrijwel uitsluitend
landarbeiders omvat en sterk het karakter van homogene laagste klasse heeft
behouden. De Cakkiliyar ervaren hun politiek-economische positie als bijzonder zwak en zij trachten door een onderdanige houding de leden van andere
kasten zo weinig mogelijk te ergeren9. Toch zijn er wel uitingen van een groeiend besef van eigenwaarde. Ik noem hun acties voor een eigen cafeetje en het
als kaste verbreken van bepaalde rituele banden met andere kasten 10 door hun
weigering zonder een behoorlijke betaling te trommelen bij onder andere tempelfeesten en Congress-party bijeenkomsten van Kavuntar of bij familie- en
tempelfeesten van Linkerhand kasten als de Pallar. Het sterke fatalisme van de
Cakkiliyar wordt door dergelijke acties echter nog nauwelijks aangetast 11 . De
erosie van de kastenhiërarchie wordt eveneens gehinderd door de onderdanige
houding en zwakke economisch-politieke positie van een aantal andere kasten.
Ik denk hierbij aan de Kuravar, Näcuvar, Vannâr, Valaiyar en Kucavar.
Is het mogelijk op grond van de geanalyseerde veranderingsprocessen (waarbij helaas nog niet diep kon worden ingegaan op de economische, politieke en
educatieve situatie en op het effect van de overheidsmaatregelen) enigszins in
de toekomst te kijken? Wat is de toekomst van de ex-Onaanraakbaren in een
tijd waarin de traditionele statussymbolen in hoge mate zijn verdwenen? Ik
meen dat een voortschrijdende kaste-irrelevantie der gedragspatronen een onvoldoende garantie is voor een verbetering van de levenskansen van het gros
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van de leden der lage kasten. Op het lokale niveau zal immers het particulier
grondbezit ook in een dergelijke situatie de dominante bron van inkomen en
status zijn. Ik meen dat de lage kasten voor hun politiek-economische positieverbetering weinig te verwachten hebben van het lokale niveau. Zij zullen het
voor een verbetering van hun levenskansen moeten hebben van het ruimere
staatsniveau, waarvan slechts relatief weinigen zullen kunnen profiteren (zie
Deel II:De overheidsmaatregelen). Dit geldt eveneens voor velen van de hogere
kasten die landloos zijn of die in verband met de nieuwe agrarische technieken
en 'inputs' over te weinig land beschikken. Ook als traditionele statussymbolen
in hoge mate verdwijnen, is de achterstelling en sociale isolatie van de armen
nog niet verdwenen, en deze achterstelling en isolatie van arme groepen mag
voor detoekomst niet worden onderschat, zekerniet alsdezegroepen als achtergrond hebben de lage kasten van thans.
Bij pogingen tot verbetering van de positie der Scheduled Castes moet ik
waarschuwen voor een te grote nadruk op een 'change of heart' die zou moeten plaats vinden bij de mensen, of op de strijd tegen de traditionele symbolen
van de lage status van deze kasten. Het benadrukken van dergelijke onderwerpen verdoezelt de werkelijke oorzaken van de discriminatie, namelijk dat het
bij deze kasten gaat om een categorie mensen wier positie in de politiek-economische structuur zeer laagwas en,voor velen, zeer laag isen dreigt te blijven.
In dorpen op niet te grote afstand van stedelijke centra met zekere industriële,
commerciële en administratieve activiteiten opent de nieuwe tijd, zelfs zonder
een direct ingrijpen ten gunste van de Scheduled Castes, onmiskenbaar mogelijkheden tot een zekere politiek-economische verticale mobiliteit van mensen
van lage kaste of zelfs van hele secties van deze kasten.
Dezeeconomischemobiliteit moetnietwordenoverschat: zijbetreft inIrupatur enomgevingweinigmeerdan hetverwerven vaneenpositiealsindustrie-arbeider, onderwijzer,
of andere lagereoverheidsbeambte, waardoor velePaJIar(mannen)eneenbelangrijk aantal Paraiyar (mannen) tamelijk onafhankelijk worden van de dominante kaste of, anders
gesteld, van deproduktiemiddelen landbouwgrond en irrigatiewater diezij niet bezitten.
Deze betrekkelijke mobiliteit wordt uitsluitend mogelijk door deaanwezigheid van alternatievewerkgelegenheid buitenheteigendorpenbuitendelandbouw.

Vrijwel overal zijn er echter bepaalde lage kasten die in deze transitionele
fase van pre-industriële civilisatie naar een typevan industriële civilisatie nauwelijks worden beroerd door de 'nieuwe tijd', in die zin, dat vrijwel al hun leden
een zeer lage politiek-economische en sociale positie blijven behouden. In het
district Coimbatore spreken we dan zonder enige twijfel over de Cakkiliyar12.
De moeilijkste opgave voor de Indiase overheid is thans op dit punt in te grijpen en er voor te zorgen dat deze kasten, waarvan de politiek-economische
status zowel wat de kasten als vrijwel al hun leden betreft nog bijna geheel in
overeenstemming ismetdetraditioneleritueel-socialestatus,reële mogelijkheden
krijgen voor positieverbetering die zijn toegespitst op hun bijzondere situatie.
Ik voeg hier onmiddellijk aan toe, en Deel II van deze studie zal dit nog verduidelijken, dat het binnen het algemene raam van de in India door regering en
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parlement aanvaarde ontwikkelingsstrategie bijzonder moeilijk isin deze aangelegenheid zinvolle suggesties te doen 13. Helaas moet ik waarschuwentegen
de veronderstelling dat 'acties van onderaf' de situatie van deze werkelijke
'underdogs' zoukunnenverbeteren inCoimbatoreenveleanderegebiedenvan
India. De rivaliteit tussen (het 'casteism' van) de lage kasten is bijna spreekwoordelijk: van solidariteit bij lage(en midden) kasten met alsinzet deverbeteringvan deeconomische,politieke ensocialepositiekan meestal geen sprake
zijn. Hierbij moet men eveneens bedenken, dat delage kasten in het algemeen
enzekerdewerkelijk zeerverdrukten binnen dezecategorie,slechtsalsbetrekkelijk kleine minoriteiten aanwezig zijn in de nederzettingen. Hun vermogen
zich te organiseren en risico's te nemen is verder doorgaans zeer beperkt in
verband met hun zwakkeeconomische positie als 'marginale' arbeiders14, hun
ongeletterdheid en fatalisme. Ik acht het waarschijnlijk, dat 'geslaagde' maar
onbezonnen pogingen om deze laagste groepen te bewegen tot een actiever
verzet tegen discriminatie in economisch, politiek en sociaal opzicht, tot stakingen, of tot landbezettingen hen in een (levens-)gevaarlijke situatie zouden
brengen.
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SUMMARY

THE UNTOUCHABLES OF KONKUNAD. AN
INVESTIGATION INTO THE CHANGING POSITION
OF THE SCHEDULED CASTES IN A VILLAGE OF
COIMBATORE DISTRICT, INDIA.
P A R T I. T H E S O C I A L E P O S I T I O N O F T H E S C H E D U L E D

CASTES.

Thisvolume isthefirstpart ofastudyanalyzingtheposition oflowcastes and
their members in a peri-urban village ten miles east of the town of Coimbatore.
The village at present is undergoing a transition from pre-industrial to industrial civilization. From July 1966 to August 1967 I was active in the field
gathering information.
Chapter 1is of a general introductory nature. Chapter 2 provides a description of the geographical setting. Chapter 3 is a discussion of caste, the caste
system and its functions, and ofthe Untouchables asaspecial category. Finally,
Chapter 4, 5 and 6 depict the social position of the low castes in the village
where I conducted my research, hereafter called Irupatur, and in other villages
nearby. In 1976asecondvolumeisscheduledtoappearconcerningtheeconomic,
political and educational position of the Scheduled Castes; it will contain an
appraisal of government measures taken on their behalf.
My research was designed to secure answers to a series of questions arising
from years of reading about Untouchables. Do the Scheduled Castes (alternatively Untouchables or low castes) comprise a recognizable category within
the domain of regional norms and actual behaviour? To what extent do they
constitute part of a more inclusive grouping in the eyes of the higher castes?
Do middle and high castes distinguish levels among the low castes? Do the low
castes make similar distinctions? Is there a 'barrier of pollution' (BAILEY,
1957/67: 226) hindering or preventing the vertical mobility of the low castes?
What sets the Untouchables (and possibly sections within this category) apart
from other castes?
To resolve these questions I examined in detail social interaction between
higher and low castes in Irupatur, comparing the situation there with what I
found to obtain for the surrounding area. My principal concern was to identify
and to interpret changes in the stratification system, tolocate the causes of these
changes and to evaluate their consequences for the low castes and their membership.
My interest in change induced me to select a local community situated in a
comparatively industrialized region as the scene of my study. In such an area,
I anticipated, change would be more pronounced than in an isolated rural
region.
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Itisnot myintentiontosuggestthat changesinthestratification systemofa peri-urban
community arebound tobethesameasthosewhichmayoccurafter sometimeinremote
villages. It also need not follow that changes in outlying areas willultimately beanyless
profound. In strictly rural locations the power structure in control of means of production, land and irrigation water, as well as increasing demographic pressure and land
shortage are liableto beof evenmore importance for modifying the economic, political
and social structure than,for instance,in Irupatur.

Approximately 30%ofIrupatur's male population worksoutsidethevillage,
principally in the cotton and metallurgical industries. Twolowcastes, Pallar
and Paraiyar, contain a still higher percentage of male labour force employed
elsewhere (40% and 60%,respectively). Members of the two remaining low
castes,Kuravar and Cakkiliyar, stillwork all butexclusivelyattheir traditional
occupations. The former make baskets, the latter work the land. (See Table 1
and Annexes Aand C).
Certain features of the region surrounding Irupatur are dysfunctional for
change in the position of the low castes. The powerful bloc of the Velläla
Kavuntar,whichincludes44%ofthepopulation ofIrupatur (2161),owns91%
oftheland.(SeeTable2andAnnex E).TheKavuntar,whohaveanimperious
spirit, behave accordingly. Many interest groups, moreover, dispersed among
a large number of castes, make up local lower socio-ritual and politico-economiccategories. Under certain circumstances this fragmentation can serve to
maintain Kavuntar domination.
In this volume I employ the caste names current in anthropological literature about
South India, terms known and spoken inthe villagebut unfortunately rather coarse and
likely to causeinsult. Valaiyar prefer thename Muttu Räjä küttam, thePaHarcall themselves Devendra küttam or Pannäti, the Paraiyar always use Adi Dravida (Äti Tirâvitar)
and the Cakkiliyar arepartial to Mätäri orAruntatiyar. It isa source ofregret that inthe
interestsofavoidingconfusion amongreaders,Ihavehad toforego useofmore honorific
caste designations.

The four lowcastes appear to form part of a moreinclusive category which
also embraces the middle castes Näcuvar (Barbers), Vannär (Washermen),
Valaiyar (a 'denotified community' of agricultural labourers, Thieves) and,
often, the Ottar (Masons). People falling into this category are all thosewhom
thehighcastesnormally refuse entry intotheir roomsand kitchens (5.3),those
whocannot sellmilkdirectlytohighcasteconsumers ofthesamevillage,those
for whom respectful verb forms are never used (seeTable 17)and those with
whom symmetric informal contacts are difficult (5.6).
Importantfieldsof interaction remain, however, where only the low castes
are discriminated against. Only the four low castes conform to the following
definition of 'Untouchables': 'Those who are not entitled to drag water from
the village wells of other castes, especially not with their own material.' They
haveseparate graveyards (Pantàram priestsand Muslims alsohave graveyards
of their own but for other reasons. See 4.4). In general the washermen and
barbers of the higher castes refuse service only to these low castes (4.8.2 and
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4.8.3). In addition the low castes are unique in not being allowed to touch the
cooking utensils of the Kavuntar or other castes before using them (5.1.3) and
cannot enter theverandahs of others'houses (5.3).Last but not leastpeopleof
higher castes appear confident they know all their fellow-villagers with the
exception of most members of the low castes (5.6.4).
When asked to quote the number of persons belonging to various castes, people of
higher caste usually started by recalling who lived where, street bij street and house by
house. Mistakes were, of course, inevitable: Irupatur has more than two thousand inhabitants (See table 5). Arriving at the low castes people had to alter their censustaking technique because of their scanty knowledge of streets and houses in thecëris
(wards of low castes). Members of higher castesmayknowcertain individuals from the
lowcastesbynamebut theystateopenlythat themajority of thelowcastesisbutvaguely
familiar tothem.

It was not difficult to discover that the high and middle castes and even the
low castes themselves did not regard the low castes as simply one undifferentiatedwhole.ThePallarwerenot 'untouchable' inthesensethat physical contact with them polluted people of higher caste. (Their touch was and endures
ritually polluting for Brahmins.) According to informants from various castes
includingtheKavuntar, informer timesthePallarpossessedfar morelandthan
they now do. Of relevance also isthe observation that the Pallar, who are not
submissive today to the aggressive militant Kavuntar, on occasion engaged in
bloody conflict with the Kavuntar in the past. Kavuntar farmers treat their
Pallar labourers circumspectly. They refrain from beating them which was
standard practice with Cakkiliyar and Valaiyar labourers until 1955. The
Paraiyar and Cakkiliyar, on the other hand, should not touch or be touched
by peoplefrom high or middle castes, the Pallar probably included. Perhaps it
should bepointed out inpassingthat Paraiyar and Cakkiliyar in this area are,
and have always been, landless. The Kuravar are in all likelihood slightly less
untouchable (See 5.2, Tables 14and 15).Shades of difference - omitting consideration here of the causes of untouchability - help to explain, for example,
why men of higher castes choose Pallar women as prostitutes (not actually
untouchable physically but lowenough to preclude difficulties of any potential
familiarity) rather than Paraiyar or Cakkiliyar women ('Only bad mendosuch
things.' See5.5.2). Similarly a Pallan may bring a Kavuntar tiffin container to
thefieldsinhishandswhereasaParaiyan orCakkiliyanmustcarrythecontainer
in a basket balanced on his head (5.1.3). Paraiyar and Cakkiliyar - formerly
Kuravar and perhaps even Pallar and Valaiyar as well - are obliged to use
separate cups in the teashops(4.7).
Changes in caste rules structuring inter-caste relations may be of the following nature:
A. Rules continue to exist but change occurs in the castes to which the rules
refer.
B. Rulescontinuetoexistbutsituationsformerly governedbythoseruleshave
declined in importance, some such situations even disappearing.
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C. Rules lose stringency, weakened by new situations arising to which the
rules hardly, if at all, apply.
D. Rules become undermined by conflicting rules; more and more individuals
conform to a new ideology and convert to new values and norms.
A. There are no firm indicators that any fundamental changes have come
about in the positions which the castes occupy in the caste hierarchy. The
hierarchy itself has become more unilinear but istoday probably less elaborated
than in the past. The distinction between Right- and Left Hand castes has been
all but forgotten. Vestiges of the distinction survive perhaps in the drum-activities of Paraiyar (for Right Hand castes only) and Cakkiliyar (for Left Hand
castes only) during family ceremonies, and in the procedures followed by
Velläla Näcuvar barbers (for high Right Hand castes only) (3.2 and Table 10).
Now, as formerly, it is almost impossible to detect any clear-cut hierarchy
amor; icastes below Kavuntar/Pillai/Ainüttän (Konku) Cettiyär and above
Ottang .e. stratification for the Äcäri castes, Uppiliya- and Tottiya-Näykkar,
Pantäram, Kömutti Cettiyär, Muslims and Kucavar isproblematic. It is untrue
that specific middle or low castes attempt to better their position as a casteor
as a caste-section; many individuals from middle or low castes, however, do
endeavor to make behaviour as caste-irrelevant as possible. If most Pallar,
with the exception of some old agricultural labourers, conduct themselves in
the village teashops like the equals of the Kavuntar, there is no question of the
Pallar collectively mounting above the Näcuvar (Barbers), Vannär (Washermen), Valaiyar (agricultural labourers) or even Kucavar (Potters). Pallar quite
simply regard teashops as public places where non-verbal behaviour is not
caste-relevant.
Paraiyar say that they put a stop to the removal and skinning of dead cattle
(they did not halt the consumption of beef) in order to enhance the attractiveness of their ward, thereby hoping to facilitate informal contacts with people
from higher castes. The clean-up was designed to reduce Paraiyar submission
to extremely humiliating behaviour. It was not their intention, however, to
oblige Cakkiliyar or Kuravar to pay them respect in an asymmetric way, or to
appear as the equals of the PaHar as a caste. Although the Paraiyar of Irupatur,
especially many industrial labourers among them, oppose caste discrimination,
they are not yet confident enough to venture overt resistance. A good number
of them abjure the highly respectful term cami when addressing members of
higher castes (6.2.4) but they still use separate cups in village teashops. In
surrounding towns, Irugur, Sulur and Singanallur among them, the Paraiyar's
situation is quite different, reminiscent of the Pallar's situation.
B. Temple festivals which are no longer celebrated, or are no longer villagewide affairs in which all castes participate in prescribed ways, but rather
festivals for particular castes, illustrate the 'becoming obsolete' of caste rules
as a result of the disappearance of situations structured by those rules (4.6.1).
Thiscategory ofchangehas marked impact on thelowcastes of Irupatur. What,
for instance,isthe real importance ofruleswhich regulate theuseand avoidance
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of wells once wells have been replaced by piped-water taps (4.3)? Barbers and
washermen may refuse to work for the low castes, but what does their fastidiousness mean when members of those castes can, and do, go to shops in
neighbouring villages and towns to procure the services they require? Or does
rejection matter if the rejected, indeed like many people from higher castes, are
too poor to afford barbers and washermen in any event?
Forthemostpartlowcasteindividualsareunabletoavailthemselvesoftheirownbarbers
and washermen. Only the Päntiya Paljar still have a barber resident in their ward, a
CöliyaPaUan(Näcuvan).Hisservices,however,aremadeuseofbybut oneof thetwo
Pallar factions inthevillage.
C. The present day situation in public transport, on buses especially, exemplifies the way in which modern innovations may subvert caste rules. Likewise
at the Higher Elementary School of Irupatur where all discrimination in seating
arrangements has been eliminated, pupils of low castes take their midday meal
together with, for instance, Pillai and Äcäri children without any signs of
discrimination flaring up (5.1.2).
Asearlyas1908twoKuravarchildrenhadalreadybeeninattendanceatthisschoolfor
sometime;in 1910four Paraiyar children followed; thefirstfour Pallar and four Cakkiliyarpupilsarrivedin 1914.
Villagers have difficulty applying caste rules to low caste functionaries visitingfrom other places,even when these officials take up residence among them.
Kavuntar invite Paraiyar schoolteachers to join them in teashops where together they occupy the same bench and drink tea from glasses intended for the
high and middle castes.
Whereconsiderable discrepanciesexist between the caste and the politico-economic
statusoffellowvillagers(e.g. aPaiïanwhoisbothfarmer andschoolteacher),certainextremelyrespectful ordisrespectful formsofaddressandbehaviour,alreadyintheprocess
ofdisappearing,areavoided: thehumblesaluteofpersonsfrom highercasteswithfolded
hands;theuseofthetermcâmi;theuseofdenigratinglinguisticformsliketheverbforms
vâtâ/pôtâ(come/go)(6.2).
During the M.P. and M.L.A. elections of 1967, Kavuntar members of the
D.M.K.-P.S.P.-Left Communist Coalition even went so far as to walk through
many streets of the Cakkiliyar ward to talk to inhabitants. This forward behaviour can be considered as more than merely a response to a new situation:
nowadays, more often than formerly, because of the apparent decline in numbers of adult Cakkiliyar pannaiyâls ('permanent' labourers paid principally in
kind), Kavuntar farmers often lack messengers and themselves approach
Cakkiliyar temples in search of day workers. This point also falls appropriately
under changes registered in D.
D. The most formidable threat to caste rules emerges from acceptance of
other norms and values. Such acceptance is tied closely to the disintegration of castes as corporate bodies exercising vigorous social control over their
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members and fulfilling distinct functions in social, religious, political and
economic fields. Today traditional village and regional caste panchäyats entrusted withseeingtoitthat intra- and inter-caste rules areproperly observed are
often powerless. In places such panchäyats no longer exist. Growing diversification of occupation and income within various caste groups has further dissolved
solidarity. Rules of conduct often hold merely for single households, or, because of generation gaps, for individuals.
Only at high and low social extremes does any sort of consensus remain. As
a consequence low castes have for the present become somewhat more conspicuous as a unit than formerly. In many Coimbatore villages where Mâtâri
(Cakkiliyar) is the only low caste represented, I suppose that differences between middle and low castes have become even more clearly defined than in
Irupatur. A glimpse at territorial segregation in Irupatur (4.1) reveals how
various castes which once lived compactly in wards or along particular streets
arenow scattered throughout thevillageand inhabit caste-heterogeneous wards.
TheOttar typify thisdevelopment.Whocontinuetoliveapart?ThePajlar,theautochthonousParaiyarandtheCakkiliyar. Segregation oftheKuravar Basketmakershasinnowaydiminished. Opinions expressed about 'havingpeopleof other
castesasneighbours'suggestthatwhilehigher castescan now manage sometoleranceforallothers,theyremain inflexible intheir rejection oflowcastemembers.
(Views concerning the Valaiyar, however, have remained fairly constant. See
Table 8). Whereas in the past many castes possessed their own wells, only the
four low castes now have drinking water facilities which are, for all intents and
purposes, exclusive:the Pajlar and Kuravar have piped-water taps;the Cakkiliyar and Paraiyar have wells cared for by the village panchäyat. Another
reason why the category of low castes has grown more conspicuous is that one
member of the Vejjäja Näcuvar barbers in the village now works for all high
and middle castes, except the Vannär (See Table 10). Furthermore, although it
may be true that a certain degree of social isolation (only members of the same
caste taking part in informal symmetric social relations) commences already
with Kucavar/Muslims/Kömutti Cettiyâr (the lowest of the high castes), nonetheless at the moment it is the four low castes who 'suffer' most acutely from
isolation. Their apartness has been brought about both through segregation
willed by others, and through separation, their own desire, especially pronounced among Pajlar and Cakkiliyar, to maintain a distance. Indeed, during
the elections of 1967 the Pajlar remarked to local Kavuntar authorities of the
D.M.K.-P.S.P.-Left Communist coalition, 'Please mind your own people and
the Cakkiliyan and leave the Pannâti to us.' (The greater part of the Pajlar then
supported the Left Communist Party.) In conformity with the multilinear
character of the old caste structure, many people previously also ascribed other
castes to the lowest rungs of the caste hierarchy:the Kömutti Cettiyâr and, to
a lesser extent, the Äcäri. Now as multilinearity vanishes, the four low castes
stand out alone at the bottom of the hierarchy.
The erosion of the caste hierarchy, the weakening of caste-relevant values
and norms have not left the low castes unaffected :penetrating this category,
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processes of change have influenced the higher castes of the Untouchables
more than the lower castes. The term càmi,for example, used to address people
of higher caste is uttered most frequently by the Cakkiliyar, less often by the
Paraiyar, less often still, and for a smaller number of castes, by Kuravar, and,
within the category of low castes, most seldom of all by the Pallar. Most Pallar
now say cämi even less frequently than Näcuvar, Vannär and Valaiyar do.
Social isolation is not equivalent today among all low castes: in the Pallar cêri
Kavuntar industrial workers from the village itself may appear, perhaps talking
about employment opportunities, a phenomenon not duplicated in any ward
of the other three low castes.
In a related vein, Paraiyar and Cakkiliyar are the butt of relatively strong
discrimination in the teashops of the higher castes. The tea and liquor shop
founded by Cakkiliyar for Cakkiliyar (run by a Kavuntan; see picture 12) is
today also frequented by some persons of high caste but of rather low class,
sometimes even by farmers. This special teashop was used for the large scale
distribution of coffee by the D.M.K.-P.S.P.-Left Communist Coalition during
the 1967elections:people of higher caste did not refuse coffee from this teashop
(it should, however, be kept in mind that in traditional fashion people drink
without touching their cup with their lips).
Unlike in the past, today members of high castes in Irupatur also display
moderate interest in festivals honouring the Cakkiliyar kula teyvam (caste god)
Pattatalacci. This is another indication of decaying social barriers. To be sure
a Cakkiliyar priest may not provide people of other castes with holy water or
describe the holy mark on their foreheads withhisthumb,but anumber of high
caste individuals reveal eagerness to offer sacrifices.
In discussing the rise of conflicting norms and values I have intentionally
avoided mention of any emergent egalitarian ideology. The new ideology
progressively accepted by more and more villagers and assimilated in new
values and norms is not egalitarian:it pointedly emphasizes the importance of
occupation and of income and, consequently, of political power and all else
people can attain with money. It is an ideology related functionally to the processes of individualization, secularization and rationalization set in motion
during the incorporation of the local community into a more or less capitalistic
market economy. EPSTEIN'S comment about her 'dry' Mysore village applies
also to Irupatur (1962/67: 271), 'Struggle for status in Dalena takes the form
of personal differentiation...'.
Does caste play a part in striving for a better individual politico-economic
position? If opportune, it does. In India today with its scarcity of capital
and of well-paying jobs, people certainly try to exploit caste and family
connections in their efforts to maintain or improve their position. The
struggle to ascend is arduous, however, and many can at best make only marginal use ofimportant caste and family bonds because the rich have been actively closing rank, keeping aloof from less fortunate members of their castes and
families. Many comparatively prosperous people do not visit teashops ('There
will be bad words'); they only attend ceremonies after the collective meal has
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ended, or else they arrive and depart early, before feasting starts; they prohibit
their women tojoin others in village festivals, abandoning houses in the village
in preference for farms near the fields.
In Irupatur there is in fact a highly-esteemed Kavuntar ätmanäni, female
saint, who unintentionally (she preaches and, to some extent, practices equality
of castes and individuals) functions as a catalyst precipitating out the new
secular rural elite. Her house is their meeting place. She forbids followers to
salt their food; in the hands of an elite desirous of distancing themselves from
others the social consequences of this simple rule of abstinence are far-reaching.
Agricultural cooperatives for marketing produce or for securing credit, and
the Panchäyat Unions, former Community Development Blocks, are additional
places where this rural elite comes into contact with each other. These nexuses
are all the more important because they are an avenue for contact with government authorities.
Tolerance of high castes for low is perhaps a reflection of changes attendant
on adoption of new values and norms. This tolerance, however, might also be
construed as mounting indifference. Today people from high castes are less
entrenched than formerly against the demonstration of a modicum of wealth in
the houses or dress of low caste individuals. Paraiyar and Cakkiliyar in the
environs of Irupatur have even reported being encouraged by members of high
castes to keep their own persons and houses clean (5.6.4). For highcastepeople
belongingtothehigherclasses(e.g.highclass Kavuntar, Pillai,Ainüttän Cettiyär
and Uppiliya Näykkar) to be tolerant or indifferent is comprehensible: low
castes no longer constitute a category of dependents who must be kept submissive by violence, by a policy of divide and rule or by extreme discriminatory
measures (3.1.4.1). With the passage of time relatively well-to-do farmers have
begun to participate more actively in the affairs of Panchäyat Union, District
and State. Farmers are concerned with the sale of crops, the acquisition of
sufficient working capital, with insecticides, fertilizers. Their relation with
pannaiyâls has become evermore 'single-stranded' (asingleinterest predominating); their relation with day-labourers has traditionally been of a purely
economic nature. The single fast rule farmers must observe is not to pay labourers much less than unskilled workers earn in industry.
The question remains, however, whether high castepeople belongingtolower
classes do not feel their superiority threatened by low caste individuals or by
certain low castes who now, more or less, ignore traditional status symbols.
After all, the incomes of both, and often thejobs aswell,arecomparable. Many
high caste industrial and agricultural labourers are, at least verbally, rather
conservative in caste matters. Their conservatism is a phenomenon reminiscent
of 'the poor whites effect' which describes a state of affairs in the South of the
United States. Yet, although occasional remarks are heard to the effect that
low castes are becoming too impertinent, treating high castes too much like
equals, no collective resistance to the gradual disappearance of traditional
status symbols has arisen. To the contrary, high caste people from lower classes
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have often been instrumental in the slow demolition of caste barriers.
Why the absence of high caste - lower class resistance? Three simultaneous
factors, the first two of which appear paradoxical, deserve mention.First members of high castes who belong to lower classes are often still too proud of their
caste status to be very much concerned with what is going on in middle and
low caste circles. To test responses I would occasionally describe to Kavuntar
industrial labourers the fine qualities and beautiful wood carving of specific
Pajlar houses. It was striking that my listeners not only had no idea of the
whereabouts of these houses in the Paljar cêri of their village but they also
displayed no interest. A Kavuntan although rather poor is still a Kavuntan and
as such far superior to a Pallan, however splendid the Pallan's house may be.
During the current transition from 'ascribed' to 'achieved' status relatively
indigent members of high castes in Irupatur are not yet marginal enough to
perceive the jeopardy of their position. They still feel strong bonds with their
richer caste-fellows (members of the same gotram, descent group, or affines).
They need not, moreover, directly confront the improved welfare of low caste
members in the village because of the territorial and social isolation of these
castes. Poor members of high castes will become marginal as soon as the comparatively rich sever relations with them and form their own (sub-)castes to a
greater extent than they do at present. Until now those with some wealth have
continued torecognize the comparatively poor as caste-fellows. Both enjoy the
same caste status with respect to other castes. Within the caste group the behavioural privileges of both are, in principle, solely contingent upon age, sex,
and the nature of familial relation.
Second, even as erosion of the caste hierarchy procèdes apace, the caste
structure itself continues to possess 'eufunctions' for the low castes:the structure impedes concerted action by relatively poor members of higher castes who
live dispersed among a great number of castes which survive as significant
entities of identification and interaction. From the dwindling importance of the
hierarchicalelement of the caste structure it would be mistaken to conclude that
castes will disappear; the segmentary element of the caste structure will,at least
for a time, assume more prominence. High caste people belonging to lower
classesaremore orlesscaptive withinthe social system oftheir respectivecastes.
In their plight, striving to sustain old status symbols, many cannot realistically
expect much help from more fortunate 'brothers'.
Thirdly, widespread awareness that strife will incite police intervention and
culminateincourtcasesstifles seriousquarrels betweencastes.Onlyafew people
are familiar with the exact law, but everybody is conscious that the government
is waging a fight against social disability in public spheres on the grounds of
'untouchability'.
In Irupatur and the immediate area, not to generalize further, no collective
resistance to the foundering of traditional caste symbols has arisen. It is evident
that onlyearnest provocation, which thelow castes usually take pains to avoid,
could generate such resistance. It isapparently insufficient for members of low
castesnot alwaysto displayexemplary respecttowards their 'superiors' to rouse
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Opposition. Even a clash between Kavuntar and Pallar was not utilized by the
Kavuntar asa pretext for settling outstanding accounts. The Kavuntar response
was rather one of appeasement:
In 1965fightingeruptedbetweenKavuntar and PalJarbecauseofanincident concerning
the use by Pallar women of a piped-water tap in the Kavuntar ward (see4.3). During a
session of the TJr küttam (the meeting of adult male Kavuntar), Kavuntar leaders, important farmers, repressed the commotion among their caste-fellows. This panchâyat
accorded Pallar the right to use all piped-water taps in the village,a right which they do
not ordinarily make useof. When evaluating the Kavuntar's willingnessto makeconcessions, it should be realized that the PaHar did not display unity in this dispute; eternal
bickeringamongPallar factions madethem lessformidable antagonists, but nevertheless
theKavuntargavein.

Do the middle castes of Barbers, Washermen and Masons not consider
themselves endangered by erosion of the caste hierarchy? People of these
castes definitely take umbrage at and complain about the liberties taken, above
all, by Pallar and by younger Paraiyar, liberties which they often cannot permit
themselves. Middle castes,however, and service castes and craftsmen in general,
scattered among various castes, are in no position to protest loudly. Public
transport and bicycles have brought towns, and thus competition, very near.
An era of stainless steel, razor blades and washing powders has made their
subsistence insecure.
A review of kinds of change A-D prompts the conclusion that caste positions
themselves have not varied much but rules structuring relations among castes
have lost vitality.
Rules concerning caste-endogamy are somewhat of an exception, retaining former influence especially whenapplied to other than the smallest (endogamous) units.The legal
but secret marriageofa lowcastecollegestudent from Irupatur toa highcastegirl,alsoa
student,from anearbytown,however,wasanovelphenomenonfor thevillage(5.5.1).

In all events the socio-ritual caste hierarchy in Irupatur, based on traditional
asymmetric relations of dependency between caste groups (polyadic) and between individual members of castes (dyadic), interwoven with local interpretations of the All-India-Tradition and its South-India variant, is slowly
vanishing. The attenuation of inter-caste rules appears one reason why these
rules are not applied to new situations. Modification of customs and enfeeblement of traditional caste-based rules of conduct have been related functionally
to the encroachments of a market economy and to the penetration of a government-sponsered 'new dharma'.
Change has not paused at the gates of the low castes. Many Pallar and Paraiyar work beyond thevillage and are somewhat independent of the Kavuntar.
For the Paraiyar, however, because of their former literal untouchability, it is
proving no easy matter to shake off the symbols of traditional low status and
to induce others to accept them on egalitarian footing. Of all middle and low
castes they harbour the most acute feelings of deprivation; Paraiyar {tantals,
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village servants, included) abhor the caste system and their position in it.
Many have resorted to migration, to flee the village-scene which they find so
hateful, seekingemployment in towns or on plantations. Since 1920the number
of Paraiyar in Irupatur has, typically, decreased sharply.
The wasting away of traditional values and rules of conduct isleast advanced
among the Cakkiliyar caste, a homogeneous low class of landless agricultural
labourers. The Cakkiliyar have a mean opinion of their own politico-economic
position: 'We are the slaves of most other castes.' Their abject behaviour, a
conscious attempt not to offend others,elicits continuing discrimination against
them. Although their takingaction designed to procure ateashopfor themselves
and their refusing to drum unless they receive adequate payment are signs of a
nascent self-esteem, nonetheless they remain largely subject to a deep-rooted
fatalism nurtured by centuries of suffering ruthless discrimination at the hands
of practically all other castes (the Pallar included).
Demolition of the caste hierarchy has been retarded by the obsequious behaviour of members of other castes in a weak politico-economic position, too:
Kuravar (Basketmakers), Näcuvar (Barbers), Vannär (Washermen), Valaiyar
(Agricultural labourers) and Kucavar (Potters).
What is it possible to predict about the distant future of (ex-)Untouchables
in Irupatur? What will their existence be like in an industrial civilization of
more or less capitalistic design, living in a community from which traditional
status symbols have almost disappeared and only traces of a defunct socioritual caste hierarchy can be detected? The growing irrelevancy of caste for
behaviour patterns is no sufficient guarantee for any essential improvement in
the condition of low caste people, at least not for the great majority of them.
The economic mobility of low castepeople in Irupatur should not beexaggerated. All
itispossibletoestablish isthat manyPallar (men)andaconsiderablenumber of Paraiyar
(men), through their work as industrial labourers, teachers, or other minor officials (see
AnnexC),havebecometosomedegreeindependent ofthedominant castewhichcontrols
local means of production, land and irrigation water. Until now, however, no Pallar or
Paraiyar from Irupatur, not to mention Kuravar or Cakkiliyar, has beenable,even after
migration, toattainemployment at anincomelevelsignificantly higher thanthat of other
villagers belonging to lower classes. This fact isall the more telling for an Indian village
exceptional inthat alternative employment outsidethe villageiscomparatively abundant
(in1967).

In remote villages the possession of land promises to remain the dominant
source of income and status. It would appear unrealistic therefore for low caste
people to expect much betterment of their politico-economic status within the
villages,certainlynotwithanever-increasing rural labour force atthedisposal of
competitivecommercialfarmers thrivingformaximization ofprofit. Itisrather at
the levels of district and state that low caste individuals must seek improvement
of their standing, availing themselves of both educational facilities and of
employment opportunities reserved especially for them in government service
and in public and semi-public enterprises. In these realms, too, however, unfortunately but inevitably, only a few will reach the higher echelons of the
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politico-economic hierarchy. It remains for theIndian governmenttoconsolidate its efforts to prevent all low caste people from belonging inevitably to the
lowestclassesoffuture society.Tocreaterealpossibilities for the amelioration
ofthepolitico-economic situation ofthe'underdogs' within thecategory ofthe
Scheduled Castes- in Konkunad this means an overwhelming majority of the
Cakkiliyar (Mätäri) - promises to be a most difficult and demanding task.
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NOTEN
NOTEN HOOFDSTUK 1
1. Zie voor een korte beschouwing van de termen 'Onaanraakbaren', 'Exterior Castes', Outcastes', 'Harijans', 'Depressed Classes' 'Depressed Castes'en 'Scheduled Castes' DEN OUDEN,
1960:15t/m 22. Erkunnenenigeverschillenoptredentussendeindeoverheidslijsten opgenomen lage kasten endekasten die van antropologische zijde worden aangemerkt als'Onaanraakbaren', 'Exterior Castes' enz.Zozijn deMochïs (Leerbewerkers) van Gujarat niet in de
categorie 'Scheduled Castes' opgenomen (SHRIKANT, 1958: 18,enGHURYE, 1932/1961: 227).
DetermScheduledCasteswerdvoorheteerstgebruiktdoordeSimonCommissionenvermeld
indeGovernment ofIndia Act, 1935, Section 309(GHURYE, 1932/1961:213).Bijhet opstellen
vandelijsten (LOKUR, 1965:5):' ..., thetestapplied wasthesocial,educational and economic
backwardness arising outofthe historical custom ofuntouchability'. De'Schedule' van 1950
is een herziene versie vandie van 1936. Deze laatste lijst iseen voortzetting van delijstvan
'Depressed Classes' of'Depressed Castes' opgesteld door deCensus Commissioner forIndia
op grond van specialeaandacht bij devolkstelling van 1931 (LOKUR, 1965:5).Het isde PresidentvanIndia(dusderegeringderUnie)dieopgrondvanartikel 341 derGrondwet (LOKUR,
1965: 1): '...may, with respect toanyState orUnion Territory, specify thecastes, racesor
tribes orparts oforgroups within castes, races ortribes which shallforthe purposes ofthe
Constitution be deemed tobe Scheduled Castesinrelation tothat StateorUnion Territory'.
De lijsten kunnen slechtsgewijzigd worden 'bylawofParliament'. Nieuwe lijsten worden opgesteld bij gebiedsuitbreiding van de Unie, wijziging inhet grondgebied der Staten, ofde formatievannieuwestaten.
2. ISAACS' boek kan inderdaad eenzijdig worden genoemd omdat deauteur degegevens,die
hoofdzakelijk werden verstrekt door enigetientallen ontwikkelde mensen van lage kaste, onvoldoende controleerde, enomdat hijslechts geïnteresseerd bleek inwaternogoverwasvan
hetstigmavan onaanraakbaarheid.
3. De bevolkingsgroepen waarmeeikvanuit Irupatur contact had waren: deCakkiliyar (Madurai Mätäri) teMerkupalayam en een Paraiyan onderwijzer aldaar; de Kavuntar enCakkiliyar (Tottiya Mätäri)te Maniakaranur; deKavuntar en Cakkiliyar (Tottiya Mätäri) teNesavur; deKavuntar, Kuravar enCakkiliyar (Tottiya) teAdutur; deParaiyar te Kilakkupalayam; deCakkiliyar (Tottiya) indestad Peelamedu; deParaiyar en Cakkiliyar (Tottiyaen
Madurai) indestad Sulur; deParaiyar teSinganallur; en deTëvar (dominantekaste), Pallar,
Paraiyar en Cakkiliyar (Tottiya)indestad Irugur. Nu eens betrof het hier gesprekken dieeen
ochtendofmiddagduurden, danweerginghetomherhaaldecontacten.

NOTEN HOOFDSTUK 2
1. GAZETTEER OFSOUTHERN INDIAenz., 1855:461.

Welwerd Coimbatore,evenals deverdere gebieden ten oosten van de Westelijke Ghats regelmatiggeteisterd door droogteenhongersnoden.Zie KUMAR, 1965: 104,105,en 123,124.
2. CENSUS 1961, IX(Madras),deelX-i,vol. 1,1964(c): 44en45.
3. CENSUS 1961, IX(Madras),deelX-i,vol.1,1964(c):45t/m49.
4. CENSUS 1961, IX (Madras), deel X-i, vol. I, 1964(c):4en 5; en COIMBATORE GAZETTEER,

1966; 13,14en 15.
5. CENSUS1961,IX(Madras),PartX-i,vol. 1,1964(c): 1.
6. Zesvandeindezestudiegebruikte dorpsnamen zijnfictief.Aangezien ikvoor plaatsnamen
steeds de'Europese' wijze van spelling gebruik, isditeveneens aangehouden voor de fictieve
namen. Achter deverklaring vandeverzonnen namen vanbestaande dorpen vermeld ik de
spellingdieindezestudiewordtgebruiktvoorandereTamilwoordendan plaatsnamen.
Irupatur: dorpvandetwintig(kasten)(Irupattür);
Merkupalayam; dorpaandewestzijde (Mërkkupalaiyam);
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NOTEN HOOFDSTUK 2
Maniakaranur : dorpvandemunsiff (Maniyakäranür);
Nesavur: dorpvandewevers(Necavûr);
Adutur:hetvolgendedorp(Atuttür);
Kilakkupalayam : dorpaandeoostzijde (Kïlakkupâjaiyam).
7. COIMBATOREGAZETTEER,1966:268 en 246.

8. De wisselkoers van de Rupie was in 1967ongeveer f0,47, ik kreegechter de indruk dat de
koopkracht vaneenRupie ongeveer overeenkwam met dievaneengulden.
9. Het loonwordt hiervooral uitbetaald insorghum-en/of gierstsoorten ennietinrijst, omdat
erindezestreek onvoldoenderijst wordtverbouwd.Zoumen,inverband methet prijsverschil,
ookrijst ininhoudsmaten uitkeren, dan zou dearbeider beslistniet'rondkomen':eenliter ongepelde rijst levert ongeveer een halve liter gepelde rijst op. Ik laat hierbij nog in het midden,
waar dearbeiders derijst zouden moeten laten pellen. Elders in Coimbatore komen wezo nu
en dan weltegen, dat pannaiyäls inrijst worden betaald, maar dan toch alleen alszij zelf enig
land bezitten om andere granen teverbouwen. Ik hebreden omaantenemen dat indezestreken,zoalsinveeldrogegebiedenvanIndia,rijst totvoorkortalleenwerdgegetenbij bijzondere
gelegenheden. Ik meen dat de huidige roep om rijst en de mede daardoor ontstane tekorten
samenhangen meteenstijgingvanhet levenspeil, dieertoeleidt dat bredelagenvan debevolkingditprestige-graan willeneten.
10. Het gevaar bestaat steeds dat men een dergelijke overname van schulden ziet als de verkoop vaneendienstbare arbeider. Ikvraagmijafofook DHARMA KUMAR (1965)de terugbetalingderbestaandeschuldaan devroegeremeesterdoor denieuwewerkgever welsteeds scheidt
van deverkoop van eenslaaf, dusvan iemand waarop een niet-verwant persoonjuridischeeigendomsrechten heeft. Hierbij sluit ik niet uit dat 'schuldslavernij' in een maatschappij een
substituut voor slavernij kan zijn. Hoe dan ook, in het gebied rond de stad Coimbatore iser
thansgeensprakevan onvrije arbeid, inwelkevorm dan ook; dearbeiders beslissen in hoofdzaakzelf ofzijpannaiyäjwillenworden ofblijven enwie,eventueel, hunnieuwewerkgever zal
zijn.
11. B.V.BREMAN, 1970:37.

12. De termen 'nation-orientedness' en 'community-orientedness' ontleen ik aan WOLF, 1956/
1971:50en51.
13. VergelijkBREMAN, 1970:162en163.
14. Degegevens werden mijverstrekt door Tiru N. K. Subramaniam, lid van het verkiezingsbureau in1970.
15. Zievoor detraditionele politiekeenreligieuzeorganisaties inKoriku Nädu of Konkunad,
de traditionele Tamil regio waarvan Coimbatore deel uitmaakt, BECK, 1972:66t/m 78en 40
t/m 49.
16. Determenontleendeikaan PEARSE,1968/1971: 71.
17. De droge gebieden, d.w.z. de gebieden zonder 'natte' rijstbouw (WASHBROOK, 1973:476,
noot 2)omvatten o.a.grotedelenvanhetdistrictCoimbatore.Irupaturenomgevingmoetenwe
eigenlijk rekenen tot het 'droge' landbouwgebied; het irrigatiemeer Äcän kulam isweliswaar
zeeroud, maar kon indedoor WASHBROOKbesproken periode(1880tot 1930)niet wordengebruikt.

NOTEN HOOFDSTUK 3
1. Zie BAILEY, 1957/1967:XV.

2. Vergelijk BÉTEILLE,1965:46en47.
3. Zie b.v. CHETTIAR (jaartal onbekend): 6: 'Again in the Tamil country, instead of the four
varnams oftheAryansaclassification ofthem into 18casteshascomeintoexistence.Theyare
usually known in common parlance as "18 castes from Palla and Paraya" ("Pallupparai Pathinettujathi").'
4. ZievoorhetTanjore gebied b.v.BÉTEILLE, 1965: 3.
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5. PONS (in WORSLEY), 1970: 255. Vooral refererend aan Arensberg/Kimball: Family and
Community in Ireland (1940).
6. Zie KARVE, 1961: 9en 10; BAILEY 1963:109; LEACH, 1967: 9; BERREMAN, 1967: 51.

7.totenmetl2.DuMONT, 1967.7.: 30en 31; 8.: 34;9.: 35; 10.:28; 11.: 34; 12.:35.
13. tot en met 15. BAILEY, 1959.13.: 88; 14.: 90; 15.: 91.
16. BAILEY, 1959:97.
17. BAILEY, 1963:116;BERREMAN, 1967:45.
18. BERREMAN, 1967:46.

19. Bij de term status-summatie of rol-summatie verwijst BAILEY naar FREDERIK BARTH (1960:
144en 145).Bedoeld wordt dat de status-congruentie binnen de kaste op economisch, politiek
en religieus gebied leidt tot een finale status met bijbehorend rol-patroon.
20. In een eerdere publikatie wees ik reeds op het vanouds ontbreken van rol-summatie bij de
kaste der Kömutti Cettiyär in althans het Coimbatore gebied. D E N OUDEN, 1970. (a); zie ook
BECK, 1972:8.

21. Zie voor de problematiek der Onaanraakbaren eveneens BAILEY, 1957/1967:vooral 226 en
227.
22. Met 'ethnic groups' worden bedoeld kasten en groepen tribalen. MARRIOTT, 1960: 2.
23. F. G. BAILEY (1961:vooral 12 en 13) gaat bij zijn model van de 'organische' kastenmaatschappij uit van een dominante kaste die directe toegang heeft tot het land en van andere, economisch gespecialiseerde en afhankelijke groepen die recht verkrijgen op een aandeel in de opbrengst van het land viarelaties met leden van de dominante kaste.
24. B. S. COHN (1971: 130) stelt dat de dominante boeren kaste in een dorp of enkele dorpen
ten aanzien van het kastensysteem nu de rol speelt die vroeger te beurt viel aan de koning. Ik
neem aan dat COHN hiermee bedoelt, dat thans alleen nog de lokale dominante kasten de bindende kracht vormen van het in die territoriale context functionerende kastenysteem, terwijl
vroeger daarnaast ook op staatsniveau regelend werd opgetreden. Zoals veelal in pre-industriële civilisaties zal ook in de oude Indische rijken de macht van de staat op lokaal niveau niet
overschat mogen worden. Ik vermoed dat de dominante, land bezittende kasten ook in vroeger
tijden despil vormden van het lokale kastensysteem.
25. Vergelijk COHN, 1971:144en 145.
26. Zie BREMAN, 1970: b.v. 13, en mijn kritiek op BREMAN'S visie ( D E N OUDEN, 1970(b): 2012
en 2013).
27. Zie mijn commentaar ( D E NOUDEN, 1974:481).
28. Zie SIVERTSEN, 1963:vooral 133en 134;en MENCHER, 1974:475 (kolom 2).
29. Vergelijk MENCHER, 1974:470 (kolom 2).
30. Mijn opvatting wordt bestreden door JOAN MENCHER (1974: 490 (Reply)). Ik meen dat
MENCHER mijn standpunt onvoldoende heeft begrepen, waardoor een misverstand is ontstaan.
Ik zeg niet dat het kastensysteem in de werkelijkheid steeds alle inter-kaste afgunstgevoelens
wegneemt. Ik bedoel dat een belangrijke functie van een als model opgevat kastensysteem is de
afgunstgevoelens van met name degenen die de produktiemiddelen niet beheersen ten aanzien
van depolitiek-economische elite wegte nemen en ik meen te constateren, dat het systeem deze
functie inmin of meer stabiele situaties ook in belangrijke mate waar maakt.
31. Zie FOSTER, 1972:170en 171.
32. BÉTEILLE, 1969:18.

33. Zievoor een vergelijkbare opstelling ORENSTEIN, 1965:o.a. 4, 5en 308.
34. WERTHEIM, 1966:107.

35. Vergelijk BAKS, 1969: 39, 40,41, 45 en 46 (geldschieter- schuldenaar, en illegaal pachtheer
- illegaalpachter),en VAN LIER, 1949/1971:b.v. 97en 108(de 'macht' van slaven in Suriname).
36. Zie b.v. ORENSTEIN, 1965: 307 en 308.

37. Zie voor derechten der laagste kasten b.v. GOUGH, 1960:49 en 50. Opvallend isverder dat
tal van lage groepen gevreesd worden wegens hun kennis van zwarte magie (b.v. BREMAN, 1970:
227, of HOMMES, 1970: 100, en BRIGGS, 1920:183), en/of van witte magie (o.a. BRIGGS, 1953?:
b.v. 452).
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38. De titel van het boek van Mrs. SINCLAIR STEVENSON, 1930:Without the Pale. The life
Story ofAn Outcaste.
39. Devraag ofookcategorieën als slavenenhorigen ofde afstammelingen daarvan, alstypes
van Outcastes moeten of kunnen worden opgevat, zal ik niet uitvoerig behandelen. Ik meen
dat dezevraag bevestigend moet worden beantwoord endatdeverschillen tussen de'seculiere'
en de 'rituele' Outcastes vaak overdreven worden. Het is moeilijk voorstelbaar dat slavernij
(enz.) inminof meer stabiele situaties niet ideologisch zouzijn onderbouwd endater daarbij
niet impliciet (maar welmeetbaar!) of expliciet sprake zou zijn van 'onreinheid'.
GIDEON SJOBERG iseen schrijver die groepen slaven als één van detypes Outcastes ziet (1960:
133en 134);eenschrijver alsHerbert Passin staat hier zeer sceptisch tegenover (inD E REUCK,
1967:22 en23).
40. Bijdecategorie Outcastes die'onreine' beroepen moeten uitoefenen, zonder direct noodzakelijk tezijn voor produktieverhoging in situaties waarin eenvoldoende arbeidsreserve ontbreekt, kanmen denken aandeEtaof Burakumin van Japan (b.v. WAGATSUMA, 1967:passim);
de Paekchöng vanKorea (b.v. Passin, in D E REUCK, 1967: 78); de Chien-min vanChina(b.v.
MARSH, 1961: vooral 58 t/m 60),zie ook de 'adembenemende' Tanka van Canton in de7e
eeuw n. Chr.bij ROBERT VANGULIK, 1964/?: b.v.67,68,101, 170,171, 172en 183; de Outcastes ten tijde vande Burmese monarchie (HUTTON, 1946/1961: 144t/m 146); groepen met
een zeer lage permanente en erfelijke positie bij diverse Afrikaanse stammen (b.v. HUTTON,
1946/1961: 142 en 143);de door Jozua vervloekte Gibeonieten (JOZUA 9: vooral 23);ofaan
de varkens- en schaapsherders vanhet oude Egypte (HUTTON, 1946/1961: 140en141).
41. BERREMAN, 1967: 57 (noot).
42. B.v. BOSE, 1970:28.

43. Zie verder b.v. SINGH (introductie door Radhakamal Mukerjee), 1947:VIenVII; PANDYA,
1959:155; BREMAN, 1970: 6en 7.
44. KUMAR, 1965:41 t/m 45, zie ook 57.

Het isvoor mijonbegrijpelijk, datdekaste derCakkiliyar niet wordt genoemd alseenin ieder
geval voor hetdistrict Coimbatore belangrijke 'agricultural labour caste'. Hettraditioneleberoep vanleerlooien en leerbewerken oefenden de leden vandeze kaste juist voor een belangrijk deel uitinhunfunctie vanlandarbeider. Mendenke bijvoorbeeld aanhetmaken en repareren vandeleren zakken nodig bijhetputten vanwater bij irrigatie. Het beroep vanleerbewerker enz.kanmen zichinCoimbatore, metzijn omvangrijke Cakkiliyar bevolking, ookvoor
het verleden niet voorstellen als een hoofdberoep van velen. Zievoor deze kwestie KUMAR,
1965: 61,noot 2.K. N . KRISHNASWAMY AYYAR (1933: 149) geeft aandat 13,8% vande Cakkiliyar en Madigas in 1921werkzaam wasin de leerlooierij en leerbewerking in het district
Coimbatore, hetgeen volgens hembetekent dat velen zijn tewerk gesteld in andere beroepen,
met name landarbeid.
45. KUMAR, 1965:29, 30,62,107. DHARMA KUMAR (1965: 75)vermeldt dathetland in ZuidIndia aanheteind vandenegentiende eeuw schaars werd.
46. KUMAR, 1965:b.v. 30, 69,189 en 190.
47. KUMAR 1965: 60, 61 en 69.

48. KUMAR, 1965:45; BREMAN, 1970:44.

49. Vergelijk BREMAN, 1970:45.
50. Determen 'pure'en'impure' Untouchables ontleende ikaanGHURYE, 1932/1961:b.v.228.
51. Zie voor discriminatie opraciale gronden b.v. HUTTON, 1946/1961: 207:'Theuntouchability which hasoriginated intaboo hasundoubtedly been accentuated bydifferences ofraceand
the racial antipathies which seem common to every branch of thehuman family and havereinforced themagical taboo'.
52. Zievoor eenuitvoerige bespreking vandekasten diealdanniet gerekend moeten worden
tot decategorie derzeer onreine kasten D E N OUDEN, 1960:22-46.
53. Zowel de Mala vanhetTelangana gebied (DUBE, 1954/1955:190) alsdeindeze studiebesproken Paljar vormen voorbeelden vankasten vanlandarbeiders dietotdelaagste kasten behoren zonder dathungedragspatronen daartoe verder aanleiding geven. Beide zijn nota bene
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niet eens geheel landloos.
54. Zievoor dergelijke keuzen door onderzoekers b.v. SRINIVAS, 1955.(a): 25,en MAYER,
1960:59.
55. Zie b.v. BAILEY, 1957/1967: o.a. 226; SRINIVAS, 1962:18, 58 en 59; MAJUMDAR, 1958: 333;

eveneens S.C.DUBE (Social Structure and Change inIndian Village Communities, 1953) genoemd door STEVENSON, 1954:62, noot 2.
56. HUTTON, 1946/1961: 212,215 en218.
57. HUTTON, 1946/1961:197;ISAACS, 1964/1965:178.
58. SHRIKANT, 1958:18.

59. Zievoor verdere literatuurverwijzingen STEVENSON, 1954:62.
60. In dehiërarchische zesdeling die M C K I M MARRIOTT geeft voor eendorp in U.P. (1955/
1960:113) vinden wede Onaanraakbaren terug bij (6)'thelowest ofall castes'en(5)'the very
low castes'. Boven henindehiërarchie staan de(4)'Muslims' en(3) 'thelow castes', waarboven weer (2)'the high castes' en(1)'highest caste'. Ikben geneigd deblokken 3en4eneen
gedeelte van2tebeschouwen alsmidden kasten.
61. HARDGRAVE, 1969:21, zieookVII. Ghurye (1932/1961:228) rekent de'Shânân' (Nätär)
tot de'pure untouchables'.
62. HARDGRAVE, 1969:22.
63. Zie D E N OUDEN, 1960:vooral 26 t/m 39.

64. GHURYE, 1932/1961: b.v. 228; MARRIOTT, 1955/1960: 113.Zievoor voorbeelden waaruit
blijkt datdehogere kasten onderscheid maken indestatus derverschillende lage kasten b.v.
MAYER, 1960: 58 en 108; MAJUMDAR, 1958: 54; CHANDRA, 1958: 2 1 1 ; GOUGH, 1960: 55;

DUBE, 1955/1960:207.Zievoor eenoverzicht D E N OUDEN, 1960:46tot50.
65. SINGH, 1947:138.
66. SRINIVAS, 1968 :vooral 196en 199.

Voor Zuid-Malabar merkte K.R. Unni in 1959op(aangehaald door MENCHER, 1966:159):
'Ascent in thehierarchy wasachieved, notbya regional caste butbya section ofit, which
subsequently fissioned outand shaped itself asanewcaste.'
67. Hetkomt zelden voor, ofhetisalthans weinig beschreven, dateenmiddenkaste afdaalt tot
de categorie derOnaanraakbaren. Een voorbeeld hiervan vormen deVodda migranten in gebiedenvanMysore waar dezeSteenhouwers of Metselaars door armoedegedreventaken gingen
vervullen (met name vuil opruimen) die normaal worden verricht door delaagste kasten.Zie
EPSTEIN, 1962/1967:161 en 162; en 1973: 141en 169t/m 171.(Wat betreft de aanduiding
'Vodda' hetvolgende:inalthans hetTamil wordt deinitiële 'o-'als'vo-'uitgesproken; 'Vodda'
isgelijk aan'Vottan', is'Ottan' of,meervoud, 'Ottar').
68. SRINIVAS, 1966:6.'Sanskritization isthe process bywhich a "low"Hindu caste, or tribal
or other group, changes itscustoms, ritual, ideology, and wayoflife inthe direction ofahigh,
and frequently, "twice-born" caste. Generally such changes arefollowed byaclaimtoa higher
position inthe caste hierarchy than that traditionally conceded to the claimant caste by the
local community.'
69. Vergelijk ook MENCHER, 1972: 56.' . . . ,theParaiyan's problem inthevillageisthe problem
of therural proletariat everywhere, with theadded stigma of untouchability.'
70. AROKIASWAMI, 1956:257.
71. AROKIASWAMI, 1956: 267 en 268.

72. AROKIASWAMI (1956: 270)zegt o.a.datdeKoriku Vellâlar en Koriku Cettiyär elkaar als
broers beschouwenendathetzelfde geldt voor Koriku NäcuvarenKonku Vannär. De Näcuvan
'zegent' hethuwelijk vanVellâlar enCettiyär. DeKonku Paraiyan draagt hetvuur waarmee de
brandstapel bijcrematies wordt aangestoken (normaal draagt deoudste zoon van deoverledene het vuur) enalleen deledenvandeze kaste blazen dehoorns entrommelen bij de begrafenis/crematie ceremoniën vandeKoriku Vellâlar en Cettiyär.
73. AROKIASWAMI, 1956:270.

74. AROKIASWAMI, 1956: 342.Zievoor de Tottiyar, Mädiga of Cakkiliyar, diede Paraiyar
kaste 'Semman' alsleerlooiers enleerbewerkers verdrongen, ook AIYANGAR, 1914:85.
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75. AROKIASWAMI, 1956:385.
76. Zie HARDGRAVE, 1959:280.

77. SRINIVAS, 1966: 10.Eenkaste bezit 'decisive dominance' alszij alle attributen van dominantie bezit, teweten heteigendom vaneenbelangrijk deel vandelandbouwgrond, de numerieke belangrijkheid, en het innemen vaneenhoge positie in de lokale hiërarchie. Het laatste
attribuut vloeit volgens mijgrotendeels voort uitdetwee voorgaande kenmerken.
78. In haar vergelijking tussen het 'natte' Kerala enhet 'droge' Madras wijst JOAN MENCHER
op derelatieve belangrijkheid van polyadische relaties tussen kasten inMadras. Zijzegt (1966:
158): 'Onemight say,at least as a first approximation, that in Kerala authority ranfrom individual landlord to individual tenants or workers, or at most from onefamily to a group of
families. Ontheother hand, inMadras itranfrom a higher-caste group toa lower-caste group.
The Kerala village roughly resembles a pyramid with the large landlord family at the apex,
whereas the Madras village situation canbe likened to a ranked series ofrectangles, eachrepresenting a different caste group.' (Zie ook156,157 en 164). Ookconflicten tussen individuen
behorende tot verschillende kasten werden en worden ten dele in Madras vooral behandeld
door debesturen vandebetrokken kasten, waarbij depanchäyat vande dominante kastevan
groot belang wasenis(157).
79. D E JONGE en WIELENGA, 1953: 62 en 63.

80. Inhetartikel vanBRENDA E.F . BECK betreffende deLinker- enRechterhand indeling,gebaseerd op bevindingen in dorpen tenzuid-oosten vande stad Coimbatore, vinden wede opvatting dat de Rechterhand kasten het 'Koninklijke' model alsreferentiekader hebben ende
Linkerhand kasten het Brahmaanse model. Ik acht dit zeer problematisch. Ik herken weinig
van het door haar gestelde inderealiteit zoals ik dieervoer. Bijhetlezen vanhetartikel dient
men tebedenken datBrenda Beek,evenals ikzelf,nogslechts gebruik konmaken van ongeveer
vijf informanten wier antwoorden bepaald niet steeds gelijkluidend waren. Zievoor een korte
notitie betreffende detwee genoemde modellen noot 92.
BECK, 1970:779 tot 799. Zie ook HEESTERMAN, 1973:100.

81. Ik acht het hoogst onwaarschijnlijk dat de belangrijke bondgenoten in het Rechterhand
kamp, deParaiyar, rituele diensten zouden verlenen aanLinkerhand kasten, enhet omgekeerdegeldt voor deCakkiliyar. Zie b.v. AIYANGAR, 1914:96en97.
82. Alsingang tot deze tweedeling probeerde ikeveneens hetalof niet dragen vanwitte sari's
door weduwen, de wijze waarop sari's in het algemeen werden en worden gedragen, en de
dienstenverlening door Wassers en Kappers. Deze pogingen leverden geen plausibel resultaat
op. Zo blijkt dat de weduwen vande Äcäri Timmerlieden/Grofsmeden (Taccan) witte sari's
dragen, evenals b.v. Kavuntar of Paraiyar weduwen, terwijl deweduwen vandeÄcäri Goudsmeden (Tattän) dat niet doen, evenals b.v.Ottar, PaJJar of Cakkiliyar weduwen. Ookhetal
of niet hertrouwen van weduwen verwierp ikvoor Irupatur enomgeving als mogelijke ingang.
83. Ook EDGAR THURSTON meent datde'Komatis' behoren tot de'10pana', de Rechterhand
afdeling. THURSTON, 1909:331. Zie ook HUTTON, 1946/1961: 68. Met enige reserve rekent
BRENDA BECK (1972: 10)de Kömutti vanKonkunad tot de Linkerhand kasten op grond van
vooral dedoor hengehanteerde prestige criteria enhun levensstijl.
84. Vergelijk REDDI, 1950:passim.
85. WOLF (1956/1971: 50en 51)schrijft over 'nation-oriented groups' o.a. : 'They are usually
found inmore than onecommunity andfollow waysoflife different from thoseoftheir community-oriented fellow-villagers. They areoften theagents of thegreat national institutions which
reach down into the community,...'.
86. D E N OUDEN, 1970(a): 58.

Relevant tenaanzien vandepositie derKömutti Cettiyär lijkt ookdevolgende opmerking
van ERIC WOLF (1966: 47): 'Hence .where we find peasants involved in network markets, we
also find that themerchant or storekeeper - even when heresides inthevillage - continues to
beregarded asa stranger andoutsider. Hebelongstothepeasant's negative reference category.'
Blijft echter devraag waarom deze speciale problematiek zich niet voordoet ten aanzienvan
deAinüttän Cettiyär.
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87. MARRIOTT, 1960:5.

88. Een goede bespreking van de theorieën betreffende de interactionele en attributionele
status-evaluatie geeft MARRIOTT, 1959: passim.
89. Zievoor 'The Hindu Pollution Concept' STEVENSON, 1954: passim.
90. Zie MARRIOTT, 1959:95.
91. Zie b.v. HEESTERMAN, 1973: 99 en 101 ;en BECK, 1970: 782. Zie noot 92.

92. Zie ook BECK, 1970:782,voor dorpen ten Z.O. van de stad Coimbatore: '..., all castes
below that of Brahman and KavuNTar have a choice. They may either compete for social
position inritual terms, emphasizing castepurity andceremonial orthodoxy, orthey may compete forpolitical power andattempt todominate over others using KavuNTar techniques.The
later choice involves a concentration on productivity rather than purity and on this-worldly,
instrumental activity rather than onother-worldly, ritualistic seclusion.'
93. BARTH, 1960:139.

94. De betekenis vande termen 'tïtu' of 'kurram' is 'kwaad' of 'zonde'. Menkan zeggen dat
bepaalde vormen van'tïtu' leiden tot 'tlttu' ( = rituele onreinheid).
95. Er kunnen zich situaties voordoen waarin 'tït{u' door bijvoorbeeld eensterfgeval eenreiniging op kaste-niveau noodzakelijk maakt. Wekunnen hierbij denken aaneensterfgeval tijdenseen tempelfeest.
96. Zievoor rituele onreinheid door knippen SRINIVAS, 1966:121 en 122,en (voor de rationaliseringvantraditioneel gedrag) 124.
97. P. V. JANARTHANAN vermeldt voor het dorp Pongular, 25 mijl ten noorden van de stad
Coimbatore, datdeKuravar enCakkiliyar daar wel,endePaJIar niet onaanraakbaar zijn. De
inhoud vandeterm 'Onaanraakbaar' blijft bijhemonduidelijk. In dit dorp is geen Paraiyar
gemeenschap. JANARTHANAN, 1960:12.
98. Ook buiten Irupatur is de inhoud van de term 'Harijan' meestal onduidelijk. Het komt
voor dat men er slechts een bepaalde kaste mee aanduidt. Zo onderscheidt THIRUVENKATACHARI (1964:13) voor eendorp tennoorden vandestad Coimbatore naast de'Harijans' (kennelijk Paraiyar) en 'Christians from Harijan caste' apart de'Chaklis' (Cakkiliyar). Inde werknemerslijsten vandezeven door mijwat nader bestudeerde katoenspinnerijen vanhet district
werd de term 'Harijan' bij drie bedrijven gebruikt voor uitsluitend de Cakkiliyar, terwijl de
andere Scheduled Castes vermeld stonden onder hunkastenaam. Drie bedrijven gebruikten de
term in het geheel niet. Bijeen bedrijf liet ik de werkelijke kaste uitzoeken, omdat de PaJlar,
Paraiyar, Cakkiliyar endeVannâr derhogere kasten geboekt stonden onder 'Harijans'.

NOTEN HOOFDSTUK 4
1. Vergelijk CENSUS OFINDIA 1961,1965:7. 'The Koravar households in this village are
engaged in basket-making. They live close to the caste Hindu houses.' Het dorp Nellithorai
ligt tennoorden van destad Coimbatore aandevoet vandeNilgiris.
'Caste Hindus' zijn alle personen behorende tot kasten boven de Onaanraakbaren; op vergelijkbare wijze vinden we de term 'caste Christians', Christenen die zijn voortgekomen uit
kasten hoger dan de Onaanraakbaren, dus in deze streken met name geen 'Adi Dravida
Christians'.
2. IkbenheteensmetA.N .J. DEN HOLLANDER (1966: 37)datdergelijke 'vererende' bezoeken
geen doorbreking vaneenkastetaboe betekenen endatzo'ngebaar deongelijkheid veeleerbevestigt dandathetdezezou ontkennen.
3. EDWARD B. HARPER (1968: 71) vermeldt een vergelijkbare casus. In 'zijn' Malnad dorp
(Mysore) bevinden zich enkele handwerkslieden enongeschoolde arbeiders uitandere streken.
Hij merkt op: 'Thecaste status of these outsiders is considered by village members to berelatively unimportant.' Alsvreemdelingen staan zij sterk geïsoleerd en: 'Attempts to establish
intimate social relations, commensal ormarital, would berejected under anycircumstances.'
4. Vergelijk BREMAN, 1970: b.v.249,254en255 (depositie vandeDublas in Zuid-Gujarat).
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-11 (1975)

245

NOTEN HOOFDSTUK 4
5. Tijdensmijnonderzoek inIrupaturkreegiksterkdeindrukdatklassetegenstellingen binnen
deKavuntar enspanningen tussen Kavuntar enmetname PaUar zouden beletten dat het Märiyamman feest binnen afzienbare tijd georganiseerd zou kunnen worden door de dominante
kaste.In april/mei 1970ishetfeest echter weldegelijk gevierd.Helaas weet ikniet inhoeverre
erin 1970sprakewasvaneendorpsfeest waarin deordeningderverschillendekasten tot uiting
kwam en mij iseveneens onbekend in hoeverre degehele Centalai Vellä]a Kavuntar kaste dit
feest wensteenvierde.
6. De term 'verticale solidariteit' ontleen ik aan M. N. SRINIVAS, 1955(b): 135 en 136; en
1962:74.Bedoeld wordt deinterdependentievankasten ineendorpenstreek.
7. Het is inIndia een zeer veelvoorkomend verschijnsel dat allerlei in de dorpen enstadswijken vereerde goden priesters van lage kasten bezitten. WHITEHEAD (1916: 40 en 41) schrijft
voor Zuid-India dienaangaande: '... inthe worship of thevillagedeitiesthepüjäris aredrawn
from all thelowercastesindiscriminately, though inany onevillagethepüjäris of a particular
goddessnearlyalwaysbelongtooneparticular caste.'
8. DeParaiyarzijnabsoluutnietgeïnteresseerdindegodinPattatalaccienhaarfeest.Hunsterk
afwijzende houding kan slechts verklaard worden vanuit de tegenstelling die er vanouds bestaat tussen deRechterhand Paraiyar en deLinkerhand Cakkiliyar. In vroeger dagen vierden
de Paraiyar hun eigen Munïsvaran feest; door de sterke afname van het aantal Paraiyar in
Irupatur isditfeestna 1923nietmeergevierd.
9. Vergelijk CENSUSOFINDIA 1961,1964(a): 13 (kolom 2); en (c): 23 (kolom2).
10. Zievooreenbespreking DEN OUDEN, 1960:136tot 142.
11. LedenvanhogerekastenkennendeverschillendePaUarenCakkiliyarpriestersenookbuitendetempelsgebruiktmenvoorhendeaanspreektitel 'pücäri';voorPaUargevolgddoorneutrale werkwoordsvormen en voor Cakkiliyar door onrespectvolle werkwoordsvormen (zie
6.2.1).
12. DepriestersvandeParaiyar zijneigenlijk deValluvar,eenkastedieinIrupatur enKilakkupalayam niet voorkomt. Zie b.v. COIMBATORE GAZETTEER, 1966: 211 en 213. (Ook in de
'nieuwe' Gazetteer van 1966 berusten de kaste-gegevens nog (vrijwel?) uitsluitend op THURSTON, 1909!).

13. Vandehogerekasten ismijalleenbekend,datdeKammavarNaiytu iniedergevalvroeger
beschiktenovereeneigenVannärkaste.
14. Van de zes Vellâla Näcuvar kappers hebben slechts twee wat neveninkomsten uit enig
'droog' land; de Vëttuva Näcuvar kapper is tevens dagloner in de landbouw. Aangezien de
kappers ook buiten Irupatur werken ishunklantenkringnauwelijks temeten.Dit laatstegeldt
omdezelfderedeneveneensvoorde(zeven)Vannärwassers(geenlandbezit).
15. DeNäcuvar zijnhierniet,zoalsinveelanderegebiedeninIndia,dehuwelijksmakelaars bij
uitstekendeleveranciersvanvroedvrouwen.
NOTEN HOOFDSTUK 5
1. De geringestatusrelevantie vanhet accepteren van ongekookt voedsel istevergelijken met
het gemakkelijk accepteren van de 'vettala päkku' of 'tämbülam',eensirihpruim. Vergelijk
REDDY, 1957: b.v. 113.

2. DeinwonersvanIrupatur makenbijgekooktvoedselgeenonderscheid tussenhet inferieure
kaccäen het superieurepakkâ voedsel,respectievelijk bereid met water enmet ghï, geklaarde
boter. In grote delen van India accepteren de hoger kasten pakkä voedsel van een grotere
categoriekastendankaccävoedsel.Vergelijk MARRIOTT, 1968:144.
3. Uit de onderzoeksgegevens van MCKIM MARRIOTT (1968: 150) blijkt, dat er ook in zijn
dorp in Uttar Pradesh zelfs groepen zijn waarvan andere kasten geen 'raw foodstuffs' accepteren.
4. VoorhetdorpPongalur, 40 kmtennoordenvandestadCoimbatore,vermeldt P. V.JANARTHANAN (1960:46t/m 50)dat geenenkelekaste (gekookt) voedsel en water accepteert van de
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Äcäri, endatdeÄcäri zelf erpasrecentelijk toezijn overgegaan ditaantenemen vande Brahmanen, Kavuntar enNaiytu. Hetishierbij opvallend, datookPallar enCakkiliyar - evenals de
Äcäri waarschijnlijk Linkerhand kasten - geen gekookt voedsel en water van deÄcäri accepteren. Ik heb overigens mijn twijfels aangaande dejuistheid der onderzoeksgegevens in deze
studie: destudie maakt eenzeer oppervlakkige indruk endegegevens zijn verkregen via enkele
enquêtes. Vergelijk ookBECK, 1972:167.
5. Ook BRENDA BECK (1972:167) bevestigt, datindedoor haar onderzochte dorpenvan oostelijk Coimbatore deKömutti Cettiyär slechts gekookt voedsel accepteren vandeBrahmanen en
dat omgekeerd geen enkele groep gekookt voedsel vanhen accepteert.
6. Er zijn zeker voorbeelden uit andere delen van India aan te voeren waaruit blijkt, dat ook
elders leden vanhogere kasten wel voedsel accepteren vanpriesters dietotde Onaanraakbaren
behoren. De voor de Khasiyä belangrijke god Ramola heeft in het Kumaon gebied aan de
westgrens vanNepal overwegend D o m (Kuhëria) priesters. Tijdens debijen door de Khasiyä
georganiseerde rituelen voor dezegodraken zijdeD o mpriesters aanenaccepteren zij voedsel
van hen.SANWAL, 1963 (mondelinge toelichting).
7. Zie BAILEY, 1971:7.

8. Ontleend aanB.Schrieke, 1936(Alien Americans, NewYork):144.
9. G. S.GHURYE (1932/1961:228)spreekt bijdePajlar van'pure untouchables' diegeen rundvlees eten en dieritueel slechts verontreinigen door aanraking, waar de 'impure untouchables'
reeds verontreinigen door hunnabijheid ofdoor hunschaduw. Hetiseigenaardig dat GHURYE
op devolgende bladzijde (229) stelt, datdePallar Brahmanen reeds door hunnabijheid verontreinigen.
10. Zievoor eensamenvatting derliteratuur D E N OUDEN, 1960:116tot121.
11. Ziebijvoorbeeld deroman Stiefmoeder Aarde vanTHEUN DE VRIES(1936/1968:26en44).
12. Slechts de Brahmaanse huishouding maakt duidelijk onderscheid tussen het betreden van
de kamers envandekeuken. Zijlaat indekeuken slechts Brahmanentoe.
13. Bij de lagere kasten woonde ik devolgende familiefeesten bij :een 'oordoorborings'-ceremonie bij de Vannär; een'eerste menstruatie' of volwassenwordings-ceremonie, een oordoorborings-ceremonie, twee huwelijken en een begrafenis bij de Pallar; een 'eerste menstruatie'
ceremonie eneenbegrafenis bijde Cakkiliyar.
14. Inhetgevalvanbijvoorbeeld een'eerste menstruatie' ceremonie wordt inieder geval 'moy'
gegeven door M B en M B S en F Z S van het meisje, dus door de preferentiële huwelijkskandidaten inalle(patrilineaire) kasten. Elders wordt 'moy' genoemd alstypischvoor deVeJJäJa Kavuntar die hierbij grote nadruk leggen op reciprociteit en die zelfs wel een 'nominal
feast' organiseren omhunuitstaande geld terug tekrijgen. Zie CENSUS OF INDIA 1961,1965:13.
15. Cakkiliyar uit Irupatur en Irugur vertellen, dat de illegitieme nakomelingen van Cakkiliyar jongens en meisjes behorende tot een zelfde gotram (afstammingsgroep) de Vannär en
Nâcuvar van de kaste worden. Ik heb bij de weinige Vannär en Näcuvar der Cakkiliyar niet
kunnen nagaan of deze uitspraak enige grond van waarheid bevat. Wellicht hebben we hier
slechts temaken meteenoorsprongsmythe tenaanzien vanCakkiliyar (sub)kasten van Vannär
en Näcuvar.
16. Degegevens voor deze omschrijving ontleende ikvooral aanDUYKER, 1958: 231en232.
17. Uitdemond vandeätmanäni AmmaniyammäJ teIrupatur tekende ikenige uitspraken op.
Na deTamil tekst laat iksteedsdeletterlijke vertalingvolgen. (Vertaling:Prof.Dr.K.deVreese)
I. 'Cäti-y-ävatu evar arivär
carva utalum onrâccu
Cäti-y-ävatu evar enil
tannai-y-arintu civamänär
Cäti periya cäti-y-enru
cärrum maraikal cattiyam-ë'
Wie weten,watkaste is?Allelichamen zijn gelijk.
Als gevraagt: wiezijn kaste? - kaste, hoge kaste zijn zijdie,
zichzelf kennend, gelijk zijn aanSiva.Aldus verkondigen deheilige boeken.
II. 'Cäti-y-irantu oliyavëru illai cärrunkäl
Nïti valuvä nerimuraiyin mëtiniyil
Ittär periyör itätär ilikulattör
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Pattänkil ujja pati'
Auvaiyär
Als gezegt:er zijn slechts twee kasten - volgens dewetten vandezuivere moraal zijn, op
aarde, zijdiegeven vanhoge, enzij die niet geven vanlage kaste. Aldus de Schriften.
Auvaiyär (Tamil dichteres, c a . 12deeeuw)
III. ' P i a r t ä r a m p e r r a t ä y e n a v u m
Pirar poru] etti enavum
Câti pëtam mätar pökam
arratê camäti'
Als gezegt:devrouw vananderen ismij een moeder ;
Als gezegt:hetbezit van anderen ismij gif:
Als voorts kasten-onderscheidingen en begeerte des vleses
Zijn opgehouden - datissamädhi (het éénzijn van het ikmetGod).

NOTEN HOOFDSTUK 6
1. Metname voor hetJavaanse taalgebied wordt dergelijk onderzoek reeds lang verricht.Zie
voor de socio-linguistische zijde van deze materie b.v. GEERTZ, 1960: 248-260, vooral waar
hij behandelt 'inter-dialect systems ofstatus symbolization', enJAY, 1969: 241 tot247en282.
2. De stam van de werkwoorden 'gaan' en 'komen' is respectievelijk pö en va. Het achtervoegsel '-rikö' isdetweede persoon imperatief, toegevoegd aandestam vanhet werkwoord.
Het achtervoegsel '-tä' is afgeleid van atä, eenzeer onrespectvolle roepnaam voor mannen;
'-ti' isafkomstig vanati,eenzeer onrespectvolle roepnaam voor vrouwen. Deherkomst van
het suffix '-He'isonduidelijk. Hetachtervoegsel '-ppä' isafgeleid van appä, vader.
3. InTamilnad kennen weniet hetsysteem van achternamen of familienamen. Astrologisch
wordt bepaald naar welke godheid menhetkind moet noemen. Voor deze naam plaatst men
vaak deeerste letters van denederzetting waarin hetkind werd geboren envan denaam vande
vader.
4. Zievoor overzichten vanverwantschapstermen en hun betekenis in Coimbatore eveneens
BECK, 1972:287 tot 292, en PILLAI, 1965 : passim.

5. Deze nieuwe ideologie is onder andere verwoord in de Indiase grondwet waarvan MARC
GALANTER (1966/1968: 299) zegt: 'There is a clear commitment to eliminate inequality of
status and invidious treatment, and to have a society in which government takes minimal
account of ascriptive ties.' Zieb.v. ook GALANTER, 1966/1968: 310;SRINIVAS, 1966:48en87
(Westernization) ;ofeen 'prediker' als SHAH, 1955:o.a.70en76.
6. Vergelijk A.C. MAYER waar hijopmerkt (1960: 47): 'Allied castes, then, provide an island
of relatively "casteless" behaviour inthemiddleofthealready lesshierarchically marked upper
divisions. In these islands caste isnearer to being a mere endogamous group ; the undertones
ofpollution-based hierarchy are toagreat degree absent.'

NOTEN HOOFDSTUK 7
1. Zie WOLF, 1969/1971: 266. Met'perfectionering vanhetmercantiele domein' doel ikophet
wegvallen van communale rechten (b.v.het recht van stoppelbeweiding) op landerijen die
voorheen opminder intensieve en/of minder commerciële wijze werden gebruikt.
2. Ook BRENDA BECK (1972: 138en 139)bevestigt dat de Paraiyar, in tegenstelling tot de
Cakkiliyar, 'very resentful oftheir inferior status' zijn. Zie ook BECK, 1972:134en 137.
3. Ommisverstanden tevoorkomen zijhier reeds opgemerkt datalin 1908 twee Kuravar kinderen deze school enige tijd bezochten; in 1910 volgden vier Paraiyar kinderen, en de eerste
vier PaHar envier Cakkiliyar kwam in 1914opschool. ZieDeel I I :Educatieve positie.
4. De lezer kanzich afvragen wathetnieuwe element isindeze 'nieuwe ideologie', waar vele
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kasten toch voorheen dachten en handelden vanuit een 'Koninklijk model' met een grote nadruk op, zoals BRENDA BECK (1970: 782) het uitdrukt, politieke macht, op produktiviteit en op
'innerweltliche', instrumentele activiteit. Ik moet er dan op wijzen dat de mentaliteit en de
waarden welke door dit model worden samengevat zeer wel 'conservatief' kunnen zijn in die
zin dat er geen sprake behoeft te zijn van 'nation orientedness' (een gerichtheid op bovendorpse structuren), van individualisering, of het doorbreken van oude gedragspatronen gebonden aan semi-autarkische en semi-autonome dorpsgemeenschappen. Het volgen van dit
'Koninklijke model' is zeer wel te verenigen met een grote gehechtheid aan kaste- en familiesolidariteit, een 'community orientedness', en met een benadrukken van traditionele statuscriteria (landbezit enz.).Het isook de vraag of kasten die dit 'Koninklijke model' volgen, sneller gebruik maken van de mogelijkheden tot vergroting van economische en politieke macht
die de voortschrijdende markt- en institutionele incorporatie met zich kan brengen, dan (HEESTERMAN, 1973: 100, refererend aan BECK, 1972) '... vegetarian, brahmin-emulating castes
which exhibit various degrees of independence from the "kings" of the area because of their
outside contacts through trade and marketable skills'.
5. WERTHEIM, 1974: 19. De volledige zin luidt: 'The Chinese at least attempt to prove that
peasants can be more than human'. Wertheim meent in de Volksrepubliek China een politiek
te constateren die wel degelijk gericht is op het overbruggen van de bestaande tegenstellingen
(tussen stad en platteland, tussen urbane en rurale arbeid, entussen intellectuele-en handarbeiders) en die voornamelijk stoelt op morele motivaties. Hij wijst hierbij op het uitzonderlijke
karakter van het Chinese streven naar gelijkheid, immers (18): 'For what the Chinese are up
against, isnot only old and outworn institutions and productive relationships; it isalso human
nature as taken for granted, as an immutable factor, by Western social scientists, economists
and psychologists'.
6. Een vergelijking met het 'natte' dorp Wangala van SCARLETT EPSTEIN dringt zich hier op
(1962/1967: 333): 'The two Untouchable households who live in mud houses are looked up to
by their fellow-Untouchables who live in mud huts, but not by Peasants who live in mud huts.
In this case ritual differentiation outweighs economic differentiation'. Het is echter volstrekt
onduidelijk hoe houding en gedrag van ledenvan hoge kasten bijeen dergelijke situatie zouden
zijn geweest in het 'droge' Dalena waarover zij opmerkt (333): 'Since economie differentiation
in Dalena coincides with caste differentiation there is no challenge to the prestige ranking of
castes, and the struggle for prestige goes on within the Peasant caste itself'.
7. Komt het ooit voor dat armere leden van hogere kasten zich aaneensluiten, enigermate een
klasse-bewustzijn en -solidariteit vertonen en zich verzetten tegen hun rijkere kastegenoten?
Jawel, maar daarbij gaat het (tot nu toe) om tijdelijke en kastegebonden 'mentaliteits'-klassen.
Zo zien we in 1966 (vóór de ingrijpende prijsverlagingen van voedselgranen door de D.M.K.
regering van Tamilnad na februari 1967) dat de (nagenoeg) landloze Kavuntar zich enigermate
aaneensluiten in verband met de rijstschaarste (er was een rijstrantsoenering). Tijdens bijeenkomsten van b.v. de ü r küttam kwamen spanningen tussen hen en de grotere boeren herhaaldelijk tot een verbale uitbarsting. Deze spanningen tussen relatief rijk en relatiefarm speelden
zeker ook een rol bij de parlementsverkiezingen van 1967. De rijkere 'Congress' boeren waren
slechts in weinig gevallen in staat door het benadrukken van gotram-solidariteit (en het schenken van wat geld om deze 'verbondenheid' nog eens te verduidelijken) armere leden van hun
afstammingsgroepen over te halen Congress te stemmen. Aan de andere kant moet het klassebewustzijn en de solidariteit van de armeren bij deze verkiezingen niet worden overschat. Tot
decoalitie van D.M.K., P.S.P.en Links Communisten behoorden zeker ook eenaantal boeren,
zoons van grotere boeren en industrie-arbeiders met een relatief redelijk inkomen. Het gebrek
aan samenwerking binnen de coalitie tussen Kavuntar en Pallar kwam reeds kort ter sprake in
paragraaf 4.1.
Het is mogelijk dat het ontstaan van mentaliteitsklassen die de kastegrenzen overschrijden,
of zelfs van kastegebonden mentaliteitsklassen mede wordt belemmerd door de belangentegenstellingen en de kleine maar zeer reële inkomensverschillen binnen de categorie leden van
hoge kasten die tot lagere (toestands-) klassen behoren, en binnen de lagere klassen van het
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dorp als geheel. Deze lagere toestandsklassen bestaan uit: kleine boeren/landarbeiders, opzichters in de landbouw (met vaak nog wat eigen land), landloze landarbeiders, arbeiders in
diverse katoenfabrieken, elektrotechnische industrieën en in de metaalnijverheid, al of niet in
vaste dienst en met verschillende beroepen in die fabrieken, om nog maar te zwijgen van arme
priesters, goudsmeden, grofsmeden, enz. Economische diversificatie betekent hier dat de toestandsklassen minder homogeen worden naar beroep, inkomen en belangen.
8. Vergelijk BECK, 1972:138en 139.
9. In 1968 sprak ik ten aanzien van de Cakkiliyar reeds van '... a subculture in which sentiments of subjection and fatalism seriously inhibit initiatives and perseverance, while a certain
unconcern isperhaps a concomitant of this.'Zie D E N OUDEN, 1968:34.
10. Vergelijk EPSTEIN, 1962/1967: 308 en 309 (de weigering van Untouchables in Dalena om
zonder betaling bepaalde rituelefuncties te vervullen).
11. In vergelijking met de Paraiyar noemt BRENDA BECK de Mätäri (1972: 139): '... less energetic, lessoptimistic, and lessconfident, in the struggle to raisetheir own position inrelation to
others in thesame locality'.
12. Vergelijk D E N OUDEN, 1968: 34.

13. Vergelijk D E N OUDEN, 1970(c):28en 29;en 1971 (no. 25):39en 41 ('Enkele problemen bij
de hulpverlening aan Onaanraakbaren'). Vooral de passage (1971: 39 en 41): 'Het is niet eenvoudig aan te geven op welke wijze de werkelijk armen en vertrapten dan wel bereikt zouden
kunnen worden. Gezien de wijze waarop er wordt geknoeid met de opgave van inkomens, üjkt
het mij niet juist een 'modern' inkomenscriterium aan te leggen bij de hulpverlening. De overheid zal op de een of andere wijze een tweedeling tot stand moeten brengen binnen de categorie
der Scheduled Castes, waarbij de meer en minder ontwikkelden van elkaar gescheiden worden.
Vanuit de categorie der meer ontwikkelde Scheduled Castes zal men dan regelmatig een aantal
kasten moeten overhevelen naar de categorie Other Backward Classes waarbinnen de hulpverlening meer op inkomensbasis geschiedt. Ik betwijfel of deze aanbeveling uitvoerbaar is en,
als dat wel zo zou zijn, of zij op rechtvaardige wijze in praktijk kan worden gebracht.'
14. NEALE, 1972:passim. Ik stip enkele punten uit dit artikel aan.
Walter C. Neale acht de Harijans in twee opzichten marginaal (57 en 60):zij zijn in sociaal
opzicht marginaal in de ogen der niet-Harijans en worden het ook economisch als door toenemende bevolkingsdruk demarginale produktiviteit van dearbeid afneemt. De marginale Produktivität (58) is de waarde die de extra arbeid aan het totale produkt toevoegt. Bij deze economische marginaliteit dient men er rekening mee te houden (59), dat bij het in dienst nemen
van arbeiders de leden van de eigen (hogere) kasten het eerst in aanmerking komen voor de
open plaatsen en dat men Harijans zal ontslaan in geval van werkloosheid onder familieleden.
Neale meent (64) dat er thans nog min of meer sprake is van een 'institutioneel arbeidsloon'
(loon dat niet strikt tot stand komt op basis van vraag en arbeid, maar waarin ook sociale en
politieke factoren meetellen) dat samenhangt met een systeem waardoor produktie wordt gespreid over alle plattelandsbewoners. Gelet op het model van Georgescu-Roegen (63: in de
arme en overbevolkte landen biedt men de 'sub-marginale' arbeiders die minder dan hun inkomen produceren toch een bestaansminimum) stelt Neale (64) dat de Harijans '..., as the
"first to g o " when the marginal product of labor falls (or has fallen) below the wage rate, will
suffer from the commercialization of Indian agriculture combined with the decline mjajman kamin, patron - client ties- . . . ' . Hij merkt echter op dat (64):'Were the "institutional" support
which they now receive to disappear, one doubts that they would continue toremain politically
quiescent - although, of course, their first or even ultimate response may not fit within the
constitutional framework.'
Zie voor de opvattingen van N . Georgescu-Roegen diens publicatie Economie Theory and
Agrarian Economics. Oxford Economie Papers (new series) 12(1): 1-40.
Ook ik meen dat een toenemend economisch 'rationeel' gedrag van boeren (en van werkgevers in het algemeen) een grote bedreiging vormt voor de arbeiders en in het bijzonder voor
de arbeiders van lage kaste. Het gedrag der grotereboeren isbegrijpelijk, immerszij ontvangen
van buiten af prijssignalen waarop zij reageren. Als de Indiase overheid nu bijvoorbeeld het
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gebruikvanlandbouwmachines propageert doormiddelvansubsidies,dantredenergemakkelijk prijsdistorsies op: de relatief schaarse factor kapitaal wordt via nationaal-economische
maatregelen bevoordeeld ten opzichte van de ruim aanwezige factor arbeid. In het huidige
politiek-economische systeem van India wordt (gezien debevolkingsgroei) onvoldoende nieuwe werkgelegenheid gecreëerd, terwijl in een aantal sectoren de bestaande werkgelegenheid
wordtbedreigd. Mentracht inIndiaallemenseninleventehouden,zonder instaat tezijn het
aanwezige enorme arbeidspotentieel te gebruiken voor het uitvoeren van werken die dewelvaart vanmensenenland kunnenverhogen.Hetbenuttenvanditarbeidsreservoir lijkt mijéén
van de belangrijkste voorwaarden voor het tegengaan van een verslechterende economische
situatie van het gros der bevolking en van politiek-economische afhankelijkheid van het buitenland.
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GLOSSARIUM

Inhetglossariumzijngeenkastenamenopgenomen; delezervindteengroot aantal van
dezenameninparagraaf 3.2,tabel 5.Evenminvermeldzijndenamenvanlandbouwgewassen(zieblz. 15en 16), verwantschapstermen (zie blz. 199)en de namen van tempels/godheden(zieblz.95en96).
DeaanduidingHi.achtereenwoordtgeeft aan dat woordenschrijfwijze afkomstig zijn
uit het Hindi, Ta.een Tamil woord (slechts gebruikt om deTamil vormvan woorden uit
anderetalen aantegeven)enTel.eenTeluguwoord.Velewoordenzijnweergegevenzoals
zijvoorkomen inhetregionaleTamildialect gesproken inenrond Irupatur.

Äcän kulam
Adi Dravida

Aippaci
Äni
Anna
Äti
Atimai
Ätmanäni
Ävani
Avarna (Hi.)
Cakkiliyarukku-ppampal vantäppale

Caläkai
Cämi
Cankam
Cappal (Hi.)
Cappi

Carkarai Mandradiyär,
of Carkarai Manratiyär
Cäti
Cêri
Chilly
252

Het irrigatiemeer tussen Irupatur, Nesavur en
Adutur.
Ta.: Äti Tirävitar. Letterlijk: de autochtone Dravidische bevolking. De term wordt thans vrijwel uitsluitend gebruikt voor de Paraiyar kaste.
Tamil maand: 16 oktober-14 november.
Tamil maand: 16juni-14 juli.
Ta.: anä. Oude munteenheid. Vier anna = Rs. 0,25.
Anna is de aanspreekterm voor een oudere broer.
Tamil maand: 15juli-15 augustus.
Slaaf
Heilige. Term gebruikt voor de Kavuntar heilige
vrouw in Irupatur.
Tamil maand: 16 augustus-14 september.
Buiten devier varna's staande kasten. Ook welPancamar, vijfde varna. Term voor Onaanraakbaren.
'Als het komen van de oogst naar de Cakkiliyar'.
Spreekwoord gebruikt om de toestand weer te geven
van een 'gewone' man die iets buitengewoons heeft
gekregen (en het verkwist).
Inhoudsmaat voor granen. 30vallam, 120liter.
Godheid. Eveneens zeer respectvolle aanspreektitel.
Religieus centrum. Zie ook matam en choultry.
Open schoeisel, soort sandaal.
Spel waarbij steentjes in bepaalde op de grond aangegeven vakken moeten worden gegooid. Meestal gespeeld met geldinzetten.
Hoge regionale kasteleider der Vellâla Kavuntar.
Kaste. In deze studie meestal de kleinste endogame
eenheid.
Wijk van een lagere kaste, achterbuurt.
Ta.:milakày. Soort rode peper.
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Chit (Hi.) fund
Choultry
Cilai
Cinna Pannäti
Cittirai
Devendrakulamatam
Dhoti (Hi.)
Dipävali
Dravida Munnetra
Kazhagam
Dwija (Hi.) kasten
Edappuchei (Tel.)
Ghi (Hi).
Gotram (Hi.)
Gram (Eng.)
Gräm Sêvak

Guru (Hi.)
Harijan (Hi.)
Iddali
Ilantäri
Itankai
Itatu kai
Jäti (Hi.)
Jajmani (Hi.)

Kaccâ (Hi.)
Kälpati, of kärpati
Kampam

Kannada
Karnam

Roulerende crediet-associatie.
Zie cankam.
Godenbeeld.
Eén van de drie lokale traditionele leiders der Pallar
kastegroep.
De eerste maand van het Tamiljaar: 14april-14 mei.
Cankam-gebouw van de Pannäti of Pallar in de stad
Perur.
Omslagrok voor mannen.
Het Hindoe herfstfeest in oktober.
Literair: Tirävita Munnërra Kalakam. Politieke partij in Tamilnad. 'Dravidische Progressieve Partij'.
Twee-maal geborenen. De kasten behorende tot de
drie hoogste varna's.
Cakkiliyar Telugu term voor de Linkerhand afdeling
der kasten.
Geklaarde boter.
Exogame unilaterale verwantengroep. Patrilineage.
Ook: kula, kulam en küttam.
Peulvruchten.
Functionaris van de Panchäyat Union werkend op
dorpsniveau, voornamelijk landbouwvoorlichter.
Gräm Sevikä zijn de vrouwelijke functionarissen
werkend op lokaal niveau.
Geestelijk leider, leermeester.
Door Mahatma Gandhi gebruikte term voor de Onaanraakbaren. 'Gods volk'.
Gestoomd rijstmeel gerecht. (Kannada woord)
Een lokale kasteleider.
Linkerhandafdeling van de Zuidindiase kasten.
Zie itankai.
Zie câti.
Een netwerk van uitwisseling tussen de verschillende
lokale kasten, waaraan naast economische ook sociale, religieuze en politieke facetten zijn te onderkennen.
Voedsel gekookt met water en/of zout.
| liter, £ 'measure'.
Driepoot. Stam met korte takken die een driepoot
vormen waarin de püvötu, vuurpot, wordt geplaatst
bij tempelfeesten.
Dravidische taal, vooral in de Mysore gebieden.
Ta.: karanam. Dorpsaccountant belast met de regisstratie van grondrechten en de inning van grondbelasting.
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Kärttikai
Kavalam etutal

Khädi (Hi.)
Köil
Köl-ati mall-ati
Kompu
Köti
Kövai
Kshatriya
Kudichei (Tel.)
Kula-teyvam
Kulam
Kulam
Kulam pillai
Kummi
Kurram
Kurukkal Aiyar
Küttam
Kuttam
Kuttai
Mäci
Malai cöru
Malayalam

Maniyam
Mäppillai
Märkali
Maru piravi
Matam
Mattalam
Mättupponkal
Maturai Viran
Mävilakku
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Tamil maand: 15 november-15 december.
'Een mondvol nemen'. Ritueel bij lokale PerumäJ
(Vishnu) tempels waarbij de in 'trance' geraakte
priester voedsel in zijn mond neemt en uitspuugt in
de handen der omstanders die dit godenvoedsel nuttigen.
In huisnijverheid geweven katoenen stoffen.
Tempel.
Letterlijk: 'Slaan met een stok en vechten'. Slaan met
bezem en cappal; ritueel sterk verontreinigend.
Ééntonige hoorn, geblazen door Paraiyar.
Nieuw kleed, b.v. om te spreiden over een gestorvene.
Tamil naam voor Coimbatore.
De tweede varna der Krijgslieden.
De Cakkiliyar Telugu term voor de Rechterhandafdeling der Zuidindiase kasten.
Kastegodheid.
(HL: Kula) Kaste, familie, geslacht, stam.
Irrigatiemeer, vijver.
Kastekinderen, beschermelingen. Een als asymmetrisch ervaren traditionele relatie tussen twee kasten.
Snelle reidans uitgevoerd door mannen.
Kwaad, zonde. Zie tltu.
In deze studie een guru der Pallar.
Kaste, genootschap, verbond.
Irrigatiemeer, vijver.
Klein irrigatiemeer.
Tamil maand: 15 februari-13 maart.
'Regen-rijst'. Regenvoedsel;offerritueel ter bespoedigingvan de komst der regens.
Dravidischetaaldievooralgesprokenwordtindestaat
Kerala. Ook aanduiding voor een persoon komende
uit de gebieden (Malayali).
Zie munsiff.
Schoonzoon. In andere context ook 'echtgenoot'.
Malayalam: mäpillä.
Tamil maand: 16 december-14 januari.
'Andere geboorte', reïncarnatie.
Zie cankam.
Grote aan beide zijden bespeelde trommel, gebruikt
door Paraiyar.
Ponkal voor het vee.
Mytische held van vooral deSoyadu-,Suya-,Päntiya-,
of Madurai Mätäri (Cakkiliyar).
Lekkernij bestaandeuitrijstemeel met ongeraffineerde
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Mëlam
Mirasdar Kavuntar
Moy

Munsiff (dorps-)

Müppattukkärar
Murutan
Muttai
Nancai
Nättu Pannäti
Nim boom/bladeren
NIrammanai

Ötumpillai

Paisä (Hi.)
Pakatai
Pakkâ (Hi.)
Pallan ôttukku nel
velanjapalë

Panakkärar
Panchäyat (Hi.)
Panchâyat President
Panchäyat Union

bruine suiker; in het midden wordt in een kuiltje ghi
gebrand. Bij de Engelsevertaling wordt vaak kortweg
gesproken van 'lamp'. Deze lekkernij is zeer geliefd
bij god Pillaiyär (Ganesh) Ook: mävu vellam.
Zie vâttiyam.
Een kasteleider der Velläla Kavuntar. Ook: ilantäri.
Geldschenking ter gelegenheid van familieceremoniën die, bij vergelijkbare ceremoniën, eventueel verhoogd terugbetaald moet worden.
Districtfunctionaris op lokaal niveau, dorpshoofd,
vooral belast met politionele taken en de bevolkingsregistratie.
Traditionele lokale leider der Kanniyâla Kavuntar.
Knecht voor de 'vuile werkjes', handlanger.
24 vallam, 96 liter.
Land geïrrigeerd vanuit meren, rivieren of kanalen.
Een hoge regionale kasteleider der Pallar.
Soort boom: Azadirachta Indica. Takken en bladeren
worden gebruikt voor rituele reiniging.
Het brengen van het beeld van een godin naar water
om te baden. Eveneens ritueel waarin men het draagbeeld van de godheid rond de tempel voert.
'Loopjongen'. Boodschapper der Paljar voor het bijeenroepen van een kastepanchäyat die meerdere dorpen omvat.
1/100 Rupee.
Een traditionele lokale leider der Cakkiliyar.
Voedsel gekookt in ghï.
(Literair: Pallan vïttirku nel vilainta pöl) 'Als het
groeien van de paddy voor het huis van de Pallar'.
Spreekwoord door sommige groepen gebruikt om de
nutteloosheid uit te drukken van een bepaald ding
voor iemand die het al heeft.
De Kavuntar van Irupatur geven echter een geheel
andere uitleg aan dit gezegde: 'Zo zorgeloos als de
Pallan' (zij verkwisten de op hun velden geoogste
granen). De Kavuntar wijzen hierbij op het landverlies van de Pallar in Irupatur als gevolg van verschulding.
Traditionele lokale kasteleider der Paraiyar.
'Vijfschaar'. Bestuursraad, vaak met gerechtelijke
. bevoegdheden.
In deze studie de gekozen voorzitter van de officiële
dorpspanchâyat.
Voorheen Development Block. Een bestuurslichaam
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Pankuni
Pannaiyäl
Pantal
Pattakkar, of
pattakkärar
Pattrai
Periya Kavuntar

Periya Pannâti
Periyatanakkärar
Periyatanam
Pilavahka
Pirivu
Pohkal

Poramboke

Prasad Socialist Party
Pücäri
Pûjâ (Hi.)
Puncai
Pünül
Purattäci
Püri (Hi.)
Püvötu
Räki
Seth (Hi.)
Shudra
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dat een aantal dorpspanchäyats overkoepelt en dat
grote bevoegdheden heeft op het gebied van ontwikkelingsplanning en uitvoering, onderwijs, enz.
De laatste maand van het Tamil jaar: 14 maart-13
april.
Landarbeider invastedienst,vooral betaald in natura.
Overdekt terrein, b.v. vóór de tempelveranda. Een
zonnewering van matten.
'Een man die een titel heeft'. Kasteleider, bevoegd
tot het uitvoeren van het tïrttam ritueel (reiniging
door het sprenkelen van water).
Cakkiliyar term voor 'wijk' binnen hun cêri.
In het algemeen 'belangrijke Kavuntar'. Ook meer
specifiek gebruikt voor de gotram-leiders der Velläla
Kavuntar.
Eén van de drie traditionele leiders der lokale Paljar
kastegroep.
Zie panakkärar. Ik hoorde deze titel ook bij de Vannâr.
Zie panakkärar.
Het Tamil jaar 1967-1968.
Endogame sectievan een kaste.In dezestudie meestal
aangeduid met 'kaste'.
Hindoe feest in januari. Eveneens ritueel waarbij
rijst wordt gekookt en waarbij de zijde waar het water het eerst over de pot kookt een voorspelling inhoudt.
Ta.:purampökku. 'Niet bebouwd land' bestemd voor
openbare doeleinden. Land in eigendom van de overheid.
Politieke partij (P.S.P.).
Hi.:püjarï. Priester.
Eredienst voor een godheid.
Niet geïrrigeerd land.
Heilig koord over schouder en borst gedragen.
Tamil maand: 15 september-15 oktober.
Offervoedsel van gekookte rijst. Eveneens kleine pannekoek bereid van meel en water; ongezuurd brood.
Vuurpot gebruikt bij tempelfeesten, geplaatst in de
kampam.
Rijstwijn. Eveneens gierstsoort.
Iemand uit het Noorden. Letterlijk: koopman, of
bankier.
De vierde varna van lagere handwerkslieden, dienstverleners en kleinere boeren.
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Tai
Talaiyäri
Talai viti
Täli
Tälük(ä)
Tämbülam
Tamil
Tantal

Tappattai (Tel.)
Taravarta Kavuntar
Täsan

Telugu
Tintä
Tintämai
Tirttam
Titu
Tittu
Töcai
Toddy
Toranam
Totäta cätikal
Töttam

Tutumpu
Tulasi (HL)
Turai

Turmeric
Uppumä
Ur
Urkattuppätu
TJr Kavuntar

Tamil maand: 15januari-14 februari.
Zie tantal.
Noodlot.
Huwelijks-halssnoer.
Onderafdeling van een district.
Zie vettala päkku.
Dravidische taal vooral gesproken in de staat Madras
(sinds 1967 Tamil Nädu of Tamilnad).
Laagste overheidsambtenaar in staatsdienst, in de
dorpen belast met de assistentie van de dorpsaccountant (karnam) en van de dorpsmunsiff.
Kleine platte trommel gebruikt door Cakkiliyar.
De lokale gotram-hoofden der Velläla Kavuntar.
Hi.:däsa. Man die de Vishnu tekens op zijn lichaam
draagt en de schelp (conch) blaast bij rituelen; halfpriester.
Dravidische taal,vooral gesproken indestaat Andhra
Pradesh.
Onaanraakbaar.
Onaanraakbaarheid.
HL: tirtha. Geheiligd water, 'wijwater'.
Kwaad, zonde.
Rituele onreinheid.
Kannada: döse. Soort pannekoek waarin groenten
en kruiden zijn gerold.
Palmwijn.
Versierde paal, opgesteld tijdens tempelfeesten (en
verkiezingen).
Kasten van Onaanraakbaren; term voor lage kasten.
Land geïrrigeerd vanuit waterputten. Ook naam voor
wijk in dorp, maar dan voorafgegaan door kastenaam (b.v. Kanniyäla töttam).
Trommel gebruikt door Paraiyar.
Basilicum (kruid).
Heer. Titel in Irupatur uitsluitend door de Cakkiliyar
gebruikt voor de velläkärar, 'de blanke', d.w.z. de
onderzoeker en auteur van dit boek.
Geelwortel (Curcuma longa).
Gemalen tarwe, gekookt met specerijen.
Dorp, nederzetting.
Een handeling die door (de kastegroep van) het dorp
als slecht wordt beschouwd.
Hoofd der Velläla Kavuntar in het dorp. Waar de
Kavuntar de dominante kaste vormen eveneens het
traditionele dorpshoofd.
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TJr küttam
Ur potuküttam
Vaikäci
Vaishya
Vakuppu
Valankai
Valatu kai
Valavu
Valayakkära Cettiyär
Vallam
Vamicam
Varna (Hi.)

Vättiyam
Vättiyär
Venkala tutumpu
Vettala pitital
Vettala päkku
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Volksvergadering van het dorp waaraan de volwassen
mannen van de dominante kaste deelnemen.
Zie ür küttam (potu = publiek).
Tamil maand: 15mei-15 juni.
De derde varna. Handelaars.
Groep, klasse, kaste.
Rechterhand afdeling van de Zuidindiase kasten.
Zie valankai.
Wijk in een nederzetting.
Kaste-pattakkärar der Kuravar.
Inhoudsmaat van 4 liter.
Hi.: vamsa. Endogame sectie van een kaste. In deze
studie meestal aangeduid met 'kaste'.
Eén van de vier hoofdcategorieën waarin de kasten
(jâtis), al of niet met uitzondering van de lage kasten,
worden ondergebracht. Deze vier zijn in volgorde
Brahmanen, Kshatriya, Vaishya, Shudra.
'Muziekinstrument'. Orkestje voor het spelen van
Karnatische muziek.
Onderwijzer.
Langwerpige trommel, tussen de benen geklemd aan
één zijde bespeeld. Gebruikt door Cakkiliyar.
Het nemen van betels (sirih-pruim). Ritueel bij een
Cakkiliyar huwelijk.
Sirih-pruim. Zie tämbülam. (Verrilai, of vettala =
betel; päkku = arecanoot)
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Bijlage C
Beroepenindelingvan werkendemannen behorendetot deScheduled Castes in het dorp Irupatur,volgenseigentellingen.

Boer
Boer/landarbeider
Landarbeider
Pannaiyä|
Kapper
Kleermaker
Mandenmaker
Leerbewerker (schoenmaker)
Winkelier
Handel groenten en fruit
Handel alcohol, dranken
Handel rundvlees, slager
Priester
Onderwijzer
Tantal
Lineman Electricity Board
Wegwerker (Highway Dept.)
Eigenaar drilboor, zelfstandig
Boorwerk, arbeiders
Metselaar, bouwvakker
Ongeschoolde arbeider bij
constructie werk
Arbeider metaalindustrie
Arbeider katoenindustrie
Ongeschoold arbeider kunstmestindustrie
Arbeider in'khädi' centrum
Melkman, niet zelfstandig
Totaal

270

Pântiya
Paljar

Cöliya
Paljar

Abs • /o

Abs. %

Kuravar Paraiyar Cakkili- Cakkiliyar
yar
decemjuni
ber 1966
1967
Abs. % Abs °/ Abs • / o Abs. %
• /o

3
9
27
3
0
3
0
0
2
3
1
0
2
0
0
1
0
2
5
2

3
9
27
3
0
3
0
0
2
3
1
0
2
0
0
1
0
2
5
2

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0

0
0
17
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
33
0
0
0
0
0

0
16
19

0
16
19

0
1
0

0
50
0

0
0
0

0
0
0

1
4
1

8
33
8

0
0
2

0
0
2

0
0
3

0
0
3

0
0
2

0
0
2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
1
0

0
8
0

6
0
0

5
0
0

0
0
0

0
0
0

100 100

2

00

6

00

12

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
8
0
0
0
0
1
8
3 25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
59 48
47 38
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
4
3
1
1
0
0
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
0

0 0
0 0
54 46
51 43
0 0
0 0
0 0
1 1
0 0
0 0
0 0
4 3
0 0
0 0
0 0
0 0
5 4
0 0
0 0
0 0

98 123 100 118 100
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BIJLAGE F
a. De geschatte waarde vanhuizen van leden van Scheduled Castes in Irupatur gebaseerd op
eeneigenonderzoek injuni 19671.
Waarde in Rs.

Paljar

Minder dan 100
100- 200
200- 300
300- 400
400- 500
500- 600
600- 700
700- 800
800- 900
900-1000
1000-1100
1100-1200
1200-1300
1300-1400
1400-1500

0
6
3
1
3
5
1
6
2
7
3
0
8
4
3

1500-2000
2000-2500
2500-3000
3000-3500
3500-4000
4000-4500
4500-5000
5000-5500

6
8
3

Totaal

KD

74(1)

Kuravar

KD

Paraiyar

1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0(1)
1
0
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

4
1
0
0
0
0
0
0

4(1)

9(1)

Cakkiliyar
12(1)
9
13
5
12(1)
11
1
7
0
1
0
1
1
0
0
2
0
0
0
0(1)
0
0
0
75(3)

1

De tempels van de vier kasten zijn tussen haakjes aangegeven. Het betreft hierdePi||aiyär
tempel vandePaüar,deVëtacâmitempel der Kuravar, de Munïsvarantempel der Paraiyaren
dePattatalacci,KanniyammarenPerumä)tempelsder Cakkiliyar.
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(BIJLAGE Fvervolg)
b. De gemiddelde waarde van en de belasting op huizen van leden van Scheduled Castes in
Irupatur1- 2 .
Kaste

Gemiddelde waarde
ucrnuizenin

Pallar
Kuravar
Paraiyar
Cakkiliyar

1269
179
1117
387

K.S.

Huizenbelasting
Aantal belaste
huizen

Het gemiddeld verschuldigdebedragperhalf
jaar inRs.

42
0
5
0

0.52

0,35

-

1

Degegevensbetreffende dewaardederhuizenverkreegikdooreenschattinginjuni 1967.Bij
dit onderzoek werd ikterzijde gestaan door eenterzake kundigeKavuntan diebereid wasalle
huizentebetreden.
De gegevens betreffende de huizenbelasting zijn afkomstig van de karnam en munsiff van
Irupatur. Ik bezit onvoldoende gegevens voor de kasten buiten de Scheduled Castes. OpgemerktkannogwordendatdehoogsteaanslagbijdeScheduled CastesistevindenbijdePallar,
ni.achthuizenvanRs.0,75perhalfjaar. DeKavuntar bezittentweehuizenwaarvoor Rs.2,50
perhalfjaar verschuldigdisenreedszevenendertigwaarvoor Rs.1,87perhalfjaar moet worden
betaaldaandePanchâyatBoard Irupatur.
2
OpCakkiliyar huizenheft dePanchâyat Board geenbelasting,wàtdewaardederhuizen ook
is. De karnam merkt hierbij op, dat de Cakkiliyar te arm zijn om de belasting te betalen. Ik
neem aan, dat noch dekarnam, dieeenBrahmaan isen de Cakkiliyar cêrinognooit heeft betreden, noch de Mohammedaanse Panchâyat klerk, noch de Kavuntar bereid zijn de Cakkiliyarwijktedoorkruisen omdewaardevanhuizenteschattenendat mentevensopziet tegende
ongemakken bij het innen van belasting van deCakkiliyar. Bij deParaiyar ligt dit anders:de
huizen zijn te schatten zonder de kleine wijk binnen te gaan. Hierbij komt dat drie Paraiyar
tantal(delaagsteoverheidsdienaren indedorpen) zijn.
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