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Maar zeer weinig gegevens wijzen op uitgroei van het dorp tot
een rechtseenheid van territoriaal karakter; in het algemeen is
het een punt van samenwoning, niet meer.
VAN LIER'S aantekeningen vestigen de overtuiging, dat ook
de profijtgronden en -wateren van elk der Aukaner lo's geen
aaneengesloten arealen vormen. Zo zegt. hij, dat een deel van
het Lawastroomgebied, beneden de Abonasoengoe-watervallen
Aukaner grond is, maar het zijn genoten van de lo's der biloningre, die daar nederzettingen hebben.
Zo heeft elke lo (bij de HERSKOViTsen: clan) een hoofd, ge-,
vestigd in het voornaamste dorp der lo. Hoe is de verhouding
tussen de begrippen lo en „dorp"? Zijn vergaderhuis, dodenhuis,
kromantihuis, menstruatiehuis „dorps" bezittingen of clan-goederen? In elk geval is HERSKOVITS' clan-krutuhouse" in het
dorp van de „clanchief" te vinden, gelijk voorouder-cultusgebouwtjes en plaatsen van godenverering.
Het is intussen duidelijk, dat elke lo een bundeling is van
kleine gesloten matrilineale groepen, waarover de volgende paragraaf handelt.
§ 8. Z)e 6ere o/
Op de tweede pagina van VAN LIER'S hier veel aangehaalde
verhandeling voert hij het begrip „familie" in — helaas zonder
een omschrijving daarvan te geven.
Verscheidene „families" wonen samen in één dorp; alle leden
van één familie wonen als regel in hetzelfde dorp, behoudens het
feit, dat een man, gehuwd met een niet in het dorp wonende
vrouw, bij die vrouw zal wonen. Het hoogste gezag in de familie
berust bij de oudste man in jaren, oftewel „de oudste oom van
moederszijde". VAN LIER releveert die positie van moedersbroer als gezaghebbende over zusterszoon, waar. hij vertelt hoe
de eerste offerwater plengt voor 't welzijn van de laatste, als
deze op reis gaat.
Een duidelijk inzicht in de familierechtelijke ordening verschaffen ons de HERSKOViTsen; de „extended family" is een
matrilineale verwantengrbep, bestaande uit vele „wosu", huishoudens. Zij omvat, naar het voorkomt, de nakomelingen, uitsluitend in de vrouwelijke lijn, van moedersmoedersmoedersmoedersmoeder (nënë) aldus ongeveer zes generaties, doden en
levenden. Althans, zover reiken de matrilineale verwantschapstermen, volgens MELVILLE HERSKOVITS' onderzoek (5 passim).
Niemands vaderlijnige afstamming verschaft hem het lidmaat-
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