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DE VEERKRACHT VAN EEN MEXICAANSE GEMEENSCHAP 

RITUEEEN. VERHAEEN EN UITWISSELINGEN 
IN EEN TOTONAAKS BERGDORP 

Economische liberalisering, moderne massamedia en nieuwe religieuze en poli
tieke bewegingen beïnvloeden het leven tot in de meest afgelegen delen van Mexico 
en het noordelijke berggebied van de staat Puebla (Sierra Nortc de Puebla) vormt 
hierop geen uitzondering. Wanneer dergelijke innovaties samenvallen met nieuwe 
infrastructurele projecten zoals de aanleg van wegen en een elektriciteitsnet en er 
nieuwe bronnen van inkomsten ontstaan door de verbouw van handclsgewassen en 
door loonarbeid in de steden waar dorpelingen naar toetrekken, verandert het 
karakter van plattelandsgemeenschappen in een hoog tempo. Dit boek laat zien hoe
de mensen uit het Totonaakse bergdorp Nanacatlan omgaan met de toegenomen 
pluriformiteit en differentiatie van hun lokale wereld. Dit boek richt zich op de 
snelle veranderingen die zich in de afgelopen drie decennia hebben voorgedaan 
toen het dorp en zijn bewoners steeds meer onderdeel werden van de wijdere 
wereld. De lokale wereld van Nanacatlan is in sociaal-economisch en religieus 
opzicht pluriformer is geworden en de oude standenstructuur van een Mestizo-
bovenlaag en van hen afhankelijke Indiaanse kleine boeren en landarbeiders heeft 
plaats gemaakt voor nieuwe sociale verhoudingen. Deze ontwikkelingen hebben 
sociale en politieke spanningen veroorzaakt die op gezette tijden aanleiding gaven 
tot onderlinge conflicten. Waarom echter hebben deze processen niet, zoals in de 
Europese geschiedenis, geleid tot een uiteenvallen van de gemeenschap maar juist 
tot een opleving van belangstelling voor en betrokkenheid bij de wereld van het 
dorp met zijn lokale activiteiten en tradities, en hoe is deze 'terugkeer naar het 
dorp' verlopen? In deze studie beantwoord ik die vragen door achtereenvolgens te 
laten zien hoe de dorpelingen temidden van al deze sociale en culturele verschui
vingen een vorm van gemeenschap en sociale cohesie wisten te handhaven door: 
het creëren van nieuwe familiebanden en sociale netwerken, het benadrukken van 
een gemeenschappelijke geschiedenis zoals die verhaald wordt in historias. het 
levend houden van een Totonaakse kosmologie, het stimuleren van het rituele leven 
en dorpsfeestcn, en tot slot het versterken van sociale netwerken middels een uitge
breid systeem van vocdseluitwissclingen. Door het hele boek heen kijk ik naar 
continuïteiten en vernieuwingen in het sociale leven van Nanacatlan die gemaakt 
hebben dat de meeste dorpelingen, inclusief degenen die voor langere of kortere 
tijd naar de stad migreren, zich thuis zijn blijven voelen in deze gemeenschap, en 
actief deelnemen aan de instandhouding en versterking daarvan. 
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Het eerste hoofdstuk begint met een bespreking van sociaal-wetenschappelijke 
visies op kleine gemeenschappen, die vaak werden gezien als overblijfselen van 
het verleden die gedoemd waren te verdwijnen in de moderne tijd. In deze studie 
ga ik er echter van uit dat de onzekerheden van de moderne globaliserende wereld 
juist geleid hebben tot de toegenomen behoefte om bij een gemeenschap te beho
ren. Ik besteed daarbij (in navolging van Cohen 1985) vooral aandacht aan de 
manieren waarop mensen een symbolische en materiële gemeenschap creëren om 
tegengas te geven aan centrifugale sociale en culturele processen. Het hoofdstuk 
reikt verder de begrippen aan waarmee ik de symbolische constructie van de 
gemeenschap door middel van het uitvoeren van rituelen, het vertellen van ver
halen en het participeren in uitwisselingen in de rest van het boek presenteer en 
analyseer. 

Hoofdstuk twee geeft algemene informatie over de ecologische, geografische 
en demografische context van Nanacatlan, evenals over de dagelijkse activiteiten 
van mannen, vrouwen en kinderen. Dit wordt gevolgd door een overzicht van de 
veranderingen in de infrastructuur en in de landbouw, en met name van de migratie 
naar Mexico Stad. Daarna volgt een discussie over de civiele en religieuze organi
satie van het dorpsleven, met als opvallende ontwikkelingen de opkomst van 
nieuwe politieke partijen naast de dominante regeringspartij en van protestantse 
kerken in dit tot dusver katholieke dorp. 

Wat land en landbouw betekenden en nog steeds betekenen als inkomens
bronnen, wat voor veranderingen er zijn opgetreden in landbezit en landgebruik, en 
wat voor alternatieve inkomensbronnen er zijn ontstaan (vooral door migratie) is 
het onderwerp van het derde hoofdstuk. Het laat zien hoe snel het economische 
landschap vanaf de jaren zeventig is veranderd en wat de gevolgen zijn van de 
diversificatie van de lokale economie voor de sociale organisatie van het dorp. 
waar nieuwe inkomensbronnen en onderwijsmogelijkheden het oude patroon van 
sociale stratificatie hebben doorbroken. Daardoor zijn ook de omvang en reikwijdte 
van sociale netwerken veranderd, vooral omdat compadrazgo-Kldticis (de in 
Mexico zo belangrijke band tussen peetouders en de ouders van een petekind) en 
de rol van tussenpersonen (brokers) niet meer tot het dorp beperkt zijn gebleven 
maar in toenemende mate ook regionale en urbane banden omvatten. 

Hoe Nanacatekcn tegen hun verleden aankijken is het onderwerp van hoofdstuk 
vier. Mensen delen eenzelfde orale geschiedenis zolang die het verre verleden 
betreft, maar geven uiteenlopende interpretaties naarmate de geschiedenis recenter 
is. Die betreffen vooral de sociale en politieke spanningen tussen de lokale elite en 
de overige dorpelingen. Tussen grofweg 1850 en 1950 had een opkomende lokale 
Mestizo-elite steeds meer landbouwgrond in handen weten te krijgen, had zij een 
monopolie op de regionale handel gevestigd en de politieke macht in het dorp 
verworven. Daardoor waren de meeste Totonaakse dorpsbewoners tot dagloners en 
cliënten van hun Mestizo-patroons verworden. Deze sociale en politieke kloof 
werd in stand gehouden dooreen systeem van nauwe compadrazgo relaties tussen 
elitepatroons en de meerderheid van de dorpelingen. Pas nadat de economische 
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macht en de dominantie van de mestiezen in het laatste decennium van de twintig
ste eeuw ondergraven werden, kwam hun politieke macht onder vuur te liggen. 
Hoewel in de verhalen die de dorpelingen elkaar vertellen deze spanningen en 
conflicten tot uitdrukking komen, worden ze toch gepresenteerd als onderdeel van 
de gemeenschappelijke dorpsgeschiedenis. 

Ondanks een toegenomen economische, sociale, educatieve, politieke en religi
euze pluriformiteit delen Totonaakse dorpelingen nog steeds een wereldbeeld en 
moraliteit. Hoofdstuk vijf laat zien in hoeverre en op welke wijze dat het geval is. 
Nanacatcckse katholieken en protestanten zijn het met elkaar eens over hoe mensen 
in relatie staan tot de natuurlijke en bovennatuurlijke wereld via patroons en voor
ouders, over de manier waarop deze relaties in stand moeten worden gehouden, en 
hoe verstoorde relaties het welzijn beïnvloeden en ziektes en natuurrampen veroor
zaken. Ideeën en praktijken met betrekking tot ziekte en gezondheid staan centraal 
in de morele orde en dit zorgt ervoor dat genezers en sjamanen cruciaal zijn voor 
het herstellen van persoonlijk en dorpswelzijn. 

Hoe sociale relaties en netwerken worden onderhouden door rituelen is het 
onderwerp van hoofdstuk zes. Afhankelijk van het soort ritueel is er een focus op 
verschillende soorten relaties. Levenscyclus- en landbouvvrituelen betreffen vaak 
een kleinere kring van verwanten, amipadres, vrienden en buren. Een grotere kring 
van (voormalige) dorpsgenoten treft elkaar in de jaarlijkse rituelen, en naar het 
dorpsfecst komen ook bekenden uit buurdorpen. Meer formele en officiële relaties 
komen bijeen in seculiere en aan de staat verbonden ceremonies. Met een steeds 
meer naar buiten georiënteerd dorp zijn lokale rituelen belangrijker geworden voor 
het instandhouden en uitbreiden van sociale netwerken. Lokale gebruiken (coslum-
bres) hebben daardoor aan kracht gewonnen en zijn uitgebreid met nieuwe rituelen 
die de toegenomen belangstelling voor mestizo en nationale levensstijlen uitdruk
ken. Jonge mensen en migranten hebben hiertoe het initiatief genomen, wat af en 
toe tot conflicten leidt met de gevestigde rituele specialisten. 

Omdat alle rituelen in Nanacatlan vergezeld gaan van voedseluitwisselingen, en 
rituelen frequenter en complexer zijn geworden, is er ook een opvallende toename 
van de omvang van deze uitwisselingen, ook omdat deze vaak de reden zijn waarom 
migranten terugkeren naar het dorp. Bovendien zijn in vergelijking met vroeger 
sociale netwerken meer complex en meer naar buiten toe georiënteerd geworden. 
Dit alles heeft grote invloed gehad op de rol van vrouwen die de belangrijkste 
actoren zijn in netwerken van voedseluitwisseling. zoals hoofdstuk zeven laat zien. 
Zij hebben een centrale plaats in de gemeenschap omdat in deze uitwisselingen 
buitenstaanders en nieuwkomers worden opgenomen en omdat door de symboliek 
van het voedsel dat wordt gedeeld, het Totonaakse wereldbeeld wordt bevestigd. 

De conclusies in hoofdstuk acht beantwoorden de vraag hoc de paradox van een 
soms sociaal-economisch en politiek gefragmenteerd dorp naast een levendig 
feestvierend dorp begrepen kan worden en hoe dorpelingen zich trotse Nanacate-
ken kunnen voelen in een tijd dat de meesten van hen in veel opzichten deel zijn 
gaan uitmaken van de wereld buiten het doip. In de analyse wijs ik op het gezamen-
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üjke belang dat oude en nieuwe culturele brokers - rituele specialisten en genezers 
zowel als jongeren en migranten - hebben bij het instandhouden en versterken van 
de gemeenschap en op de wijzen waarop zij de buitenwereld weten te verbinden 
met lokale gebruiken en tradities. Deze initiatieven werden overgenomen door 
vrouwen, die cruciaal zijn voor gemeenschaps- en netwerkvorming door uitge
breide voedseluitwisselingen, en door mannen, die het publieke rituele leven 
dragen. Hun gecombineerde betrokkenheid heeft een levendige gemeenschap 
gecreëerd die het verleden van het dorp met het ruraal-urbane heden en de toekomst 
verbindt, als een plek om thuis te komen in tijden van snelle verandering. 


