kwestie van strijd tussen wnsociationaiists en outbidders, ordehandhavers en ordeveren etnische extremisten (p. 208). Het enige welbekende
stoorders,
ontbreekt is het Amerikaanse duiven en haviken; we hebben
""""'";"""' probl;>.,em van het emoeentrisme.
of Surinom weerspiegelt een hardnekkige trend onder
te onderzoeken op de voordat Suriname 'does have a record of which she can be
verschillende Latijns Amerikaanse landen voor de
niet-gewelddadige repressie van klassen c.q pacificatie van de massa. Het parlementaire
moet denken van de vlucht
verdere en ongestoorde voortgang, maar
van een derde van de bevolkinl!: naar Nederhmd? It is difficult indeed!
R. Gowricharn
Deborah Pelfow, Women b1 Accra: Optffiriis for antmmmy, Reference Pubfü:ations,
Algonac, 1.977.
Wat !:;et meest in
oog springt in de titel van dit boek is het woord 'options'. Daa.'1.n heeft
de
haar theoretisch uitgangspunt neergelegd. Met een verwijzing naar L' Être et le
Né!mt van Sartre benadrukt rij dat er slechts sprake kan zijn van vrijheid
een individu
nietvastzit aan het bestaande maar daar afstand van kim nemen, en zich kan ve:rbeelden
wat nog met is. In haar eigen woorden (p. 36): 'The individual must be capable of
pe:rceiving !ll'ternatives to herexistingsituation, and she must be
decisionsabout these alternatives, if she is to 'progrei;,"' -th3t is, depa:rt from the traditional
iuui
her horizons in terms of• activities, ide&s and relationships' Zelf
haar onderzoek
een speurtocht
de aanwezigheid van
vrouwen in Accra. Een speurtocht die nv"ri"""""
lîlÎf'!rt'iewde en_ ohSF:î'Vf'f'_î'rlP.
weinig

onder

f'

••

.emmisme ...

sar:lenwerking tussen antropologen in het
veld. De auteur vermeldt zelf
232)
de
onderzoeksterrein
ontdekte dat een gedeelte van de wijk reeds door een andere antropoloog 'bezet' was.
Verder vernemen wij niets van deze onderzoeker. Toevallig v:eet ik echter dat deze
persoon een
en zelfs over
met geen woord over PeUow. Een vree1nde
zaak. Het lijkt wel of het om een patent gaat.
SOIDffiÎge~ Vmnv_.rp}Î

-°'·"'''""'"""' 10 ~-'°'-'"'

met

mrumen, vrouwen grote voordelen hebben bij onderzoek onde; vrouwen. Zo·n opvatting
is naief
met geen woord gerept wordt over de strukmreie ongelijkheid tussen
l'undlarnente hor is dan die 'kleine
van de
ü1 deze

and wvrk in "''""""''
5.

