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druk. Ook het „kopen" van een naam voor de jonggeborene
schijnt een zaak te zijn van de ouders, niet van de moeder en
haar bere-genoten alleen.
De ongehuwde moeder — hoewel gehoond — vindt voor haar
kind een plaats in de ,,bere" — de vraag of zijn vader naderhand
het kind op een of andere wijze kan „erkennen", vindt geen
antwoord in de gegevens. Ook blijkt niet of de gemeenschap,
hetzij bere, hetzij lo, vóór de geboorte van het kind een huwelijk
tussen de a.s. ouders kan afdwingen.
Is een ceremoniële opname van elk kind in zijn moeders bere,
welke VAN LIER voor de Aukaners beschrijft — en waarbij de
vader geen rol speelt — ook bij andere stammen bekend?
Is aio^foV bekend, waardoor een kind of een reeds opgegroeid
persoon van de ene bere naar de andere kan overgaan? Slechts
eenmaal wordt in de literatuur van adoptie gesproken, n.l. waar
HERSKOVITS van de stammoeder der „Charlotte bere" zegt, dat
zij werd geadopteerd door de Awana-lo. Overigens komt men
zelfs het woord niet tegen.
Dat een „wosu" gemakkelijk ontstaan kan en gemakkelijk
ontbonden kan worden is duidelijk; de banden van de bere,
welke vele wosu's omvat, blijven onveranderlijk. Nergens wordt
vermeld dat een wosu zich van haar bere kan afscheiden en tot
een andere (sub)-clan kan overgaan. De band, die de beregenoten van al die wosu's verbindt, is die, welke men overal
elders kan vinden onder de leden van bloedgemeenschappen:
het deelgenoot zijn van allen in belediging, verwonding, beroving
aan één hunner begaan; de dood, die één hunner werd berokkend;
aansprakelijkheid der collectiviteit voor de schulden van één
der genoten (r2 vooral § 64-70).
§ 2.
De huwelijksverboden zijn samen te vatten in de regel, dat
huwelijken tussen bere-genoten altijd onmogelijk zijn; tussen
lo-genoten van verschillende bere waarschijnlijk ook (steeds?
overal?) verboden zijn. Maar het laatste dient nog onderzocht
te worden.
Evenmin is het zeker, of huwelijken tussen vaderzijdige verwanten b.v. tussen moederszoon en zijn vadersbroersdochter
— zo zij niet van dezelfde clan zijn — wel geoorloofd zijn. Dit
geldt ook voor de vraag, of moederzij dige verwanten van verschillende clan — b.v. moederszoon en zijn moedersbroerskind
— kunnen huwen. HERSKOVITS zegt: „to marry a cross-cousin

